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Redactie-praat
In aansluiting op het woord(je) van de voorzitter, verder in deze
JOVO Info een verslag van het kersttoernooi dat gehouden is op 2112-2012. Deze editie waren de weersomstandigheden wat beter
waardoor glibberen en glijden sowieso niet aan de orde was. Verder
zijn er ook mooie foto’s op de JOVO website van terug te vinden.
Daarnaast zijn in deze editie de uitslagen van de eerste
seizoenshelft terug te vinden, hoewel de tweede helft al bijna in de
slotfase zit. Enst zorgt bovendien voor een inkijkje in het Jos
Farenhorst Toernooi, waar enkele Jovo-leden met veel plezier aan
meededen. Zogenaamde Slow info, dus ga er maar lekker voor
zitten.
Namens de redactie,
Leon Bakker
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Van de voorzitter
Voor deze toch nog even tussendoor-issue van de JOVO info even
kort en bondig de nieuwtjes/wetenswaardigheden:
1. We hebben een Facebook pagina die erg populair aan het worden
is. Hij dient er voor om het 'soft news' m.b.t. JOVO te communiceren.
Rene Riebeek's trouwerij in India, foto's van Henk, Chris en Johan
spelende bij Noothweer, mooie actiefilmpjes, etc. Bekijk JOVO's
pagina via www.facebook.com/JOVO.tafeltennis en abonneer je op
het nieuws door de pagina te liken of (NL versie) aan te vinken dat je
pagina leuk vindt. Het nieuws wordt dan op je eigen Facebook
pagina getoond (betekent dus wel dat je een Facebook account moet
aanmaken).
2. JOVO zit weer in de lift! De trainingen worden nog steeds goed
bezocht, er wordt frequent gehuurd en er komen weer voornamelijk
nieuwe leden bij! Ook de vrije donderdagavonden worden inmiddels
goed bezocht (via Facebook kun je zien wie er op zo'n vrije
donderdagavond gaan komen).
3. Leon Bakker is Algemeen Bestuurslid geworden en daar ben ik blij
mee. Hij gaat zich primair richten op de communicatie w.o. de JOVO
info, de Facebook pagina en het schrijven van een persbericht
teneinde nog meer leden te verkrijgen. Daarnaast denkt hij natuurlijk
met ons mee om de juiste beslissingen te nemen als bestuur.
4. De parkeerkaarten worden, als het allemaal doorgaat, per
september 2013 aangeschaft. Echter, omdat je een minimaal aantal
kaarten per avond wil (zeg 6 a 7) zit je vast aan een investering van
6 a 7 x 210 euro ofwel 1500 euro. Dat bedrag moet je delen door het
aantal mensen dat wel een parkeerkaart wil. Tot nu toe zijn dat er
ongeveer 15 ofwel, men zou dan 100 euro per jaar moeten betalen.
Dat is het dubbele van wat we hoopten (omdat we 2x zoveel
interesse dachten te verkrijgen). Desalniettemin zal het voor de
regelmatige tafeltennisser toch nog steeds flink goedkoper zijn dan
het gewoon per keer betalen (1 x vrij spelen of trainen en 1 x
competitie en nog wat toernooien en vrije avonden geeft al snel 30 x
5 euro + 10 x 10 euro en 5 x 10 = 300 euro).
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NB: een relatief goedkope oplossing is trouwens ook het parkeren
net over de A10 (bij de Kolenkit) en dan een stukje lopen of 2 haltes
met de tram (bij de Kolenkit parkeer je maar tot 19.00 uur betaald).
5. Mede door de goeie trainingen van Fero lijkt mijn spelniveau
structureel beter geworden, erg leuk, zeker ook nu we (Rene
Riebeek, Edward van der Eijden en ik) kans maken op het
kampioenschap in de 2e klasse! Vraag me af of JOVO ooit 2 teams
in de 1e klasse heeft gehad, Ruud?!
6. Het einde van de competitie nadert en dat betekent dat de
toernooien ook weer aanstaande zijn! Ik heb er zin in. Schrijf je in en
doe mee!
7. Marcel van Teeseling alias Tees kwam laatst nog met een goed
idee qua tafel/zaalindeling voor competitie-avonden. Zet 2 tafels voor
de kantineruiten in de breedte van de zaal en twee tafels in de
breedte voor het materiaalhok. Op deze manier kunnen
competitiespelers die zich storen aan het in- en uitlopen (vooral
spelers op de middelste tafel(s)) een stuk geconcentreerder spelen.
Het moet nog getest worden maar m.i. kan het niet anders dan een
superoplossing zijn!
Misschien nog wat vergeten maar goed, dat lees je dan wel in de
mail en/of op Facebook.
NB: Facebook vervangt de bestaande communicatiemiddelen niet,
het komt er alleen bij en is er met name voor het leuke, gezellige soft
news m.b.t. JOVO en de JOVO leden. Het dient ook om de leden te
helpen (denk aan het weten dat iemand werk zoekt, een eigen bedrijf
is begonnen of mooie fotoreportages kan verzorgen e.d.).
Aankondigingen van toernooien en ledenvergaderingen blijven
bijvoorbeeld ook gewoon via mail verstuurd worden, evenals de
JOVO info.
Speel ze lekker nog verder.
Groet, Bob.
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Kersttoernooi 21-12-2012
Dit gezelligheidstoernooi wordt al sinds 1969 gespeeld. Ooit begon
het onder leiding van oud-voorzitter Jan Pel als het
Paaseierentoernooi, waar de prijzen bestonden uit verse eieren. De
winnaars gingen met zoveel eieren naar huis, dat de buren moesten
helpen ze op te maken. Later kreeg men rollades als prijs. In 1974
werd er ook een handicaptoernooi vlak voor Kerstmis gespeeld ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Er werd gespeeld om de
jubileumtrofee, die beschikbaar was gesteld door een aantal
ereleden. Omdat de agenda wel erg vol werd, besloot men al in
1975, om er één toernooi van te maken, het huidige Kersttoernooi.
In de loop der jaren werd het toernooi met verschillende handicaps
gespeeld, zowel individueel als met teams. Er is gespeeld met rare
batjes, scheefstaande tafels, plastic borden of andere voorwerpen op
de tafels, met de linkerhand laten spelen, als je normaal met rechts
speelt enz. En al die jaren heeft dit toernooit zijn karakter van
gezelligheidstoernooi niet verloren. Ook dit jaar stond de lol weer
voorop en was er geen wanklank te horen.
Dit jaar werd door organisatoren Piet Verdouw en ondergetekende
weer eens gekozen voor het onvolprezen 50-puntensysteem. Team A
+ B speelt daarbij tegen team X + Y. A speelt tegen X tien punten,
vervolgens B-Y, A-Y, B-X en afsluitend AB-XY, steeds tien punten. In
totaal worden er dus om 50 punten gespeeld. Je krijgt dan uitslagen
als 27-23, 31-19 enz. Bij 25-25 moet er doorgespeeld worden, tot dat
er een winnaar is met twee punten verschil.
Er waren 30 deelnemers, wat perfect uitkwam, om 3 poules met 5
dubbels te maken. Even was er nog paniek, omdat één deelnemer
nog lekker thuis van een wijntje zat te genieten, maar gelukkig was
die zo sportief, om toch nog helemaal vanuit Almere naar JOVO te
komen. Vooraf werd er geloot, waarbij er wel voor gezorgd werd, dat
de 10 sterkste deelnemers elkaar niet konden loten.
Ik zal je niet vervelen met alle namen en uitslagen te noemen, maar
e
de opvallendste eruit halen. In poule A werd de strijd om de 1 plaats
beslist in het voordeel van Fernando Sobral en Peter Lei. Zij wonnen
met het kleinst mogelijke verschil van de latere nummer twee
Edward van de Eijden en Leon Bakker: 26-24. Dat was een mooie
binnenkomer voor Peter, die na een jarenlange afwezigheid i.v.m.
blessureleed weer lid is geworden. Edward en Leon hielden het in
die poule spannend, want van Luuk Krom en Wim Bos werd
gewonnen met 29-27!
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In poule B waren eigenlijk vooraf de winnaars al bekend. Jeroen
Sanders was zo gelukkig, om via de loting gekoppeld te worden aan
clubkampioen Sadat Girgis, waarmee wel een erg sterk koppel werd
geformeerd. Dat bleek ook wel uit de uitslagen: zij werden dankzij
hun goede spel probleemloos eerste in hun poule. Pechvogels in
deze poule waren Arnold Dermout Cramer en Menno Herstel. Naast
een ruime nederlaag tegen Sadat en Jeroen verloren zij hun andere
wedstrijden met 24-26, 24-26 en 23-27. Voor hetzelfde geld waren
e
ze 2 geworden, nu werden ze dus laatste in hun poule.
De meeste spanning was te vinden in poule C. Geen enkel team was
uiteindelijk ongeslagen en de eindstand werd op onderling resultaat
e
beslist. Als beste kwamen uiteindelijk zeer verrassend 5 -klassers
Marc Mangnus en Kees van Swieten uit de bus. Zij bleken zeer vast
en moeilijk te bespelen. Zij wonnen uiteindelijk van de nummers
twee Bob Lei en Johan Staal met 29-21.
Het toernooi werd daarna vervolgd met 5 poules van drie teams. Alle
drie de winnaars van de voorronde speelden nu tegen elkaar,
evenzo alle drie de nummers twee enz. In de winnaarspoule deden
Marc en Kees hun best, maar redden het uiteindelijk niet tegen de
rest. Toch kunnen zij terugzien op een geweldige avond. De echte
finale ging dus tussen Sadat met Jeroen en Fernando met Peter. De
laatste twee kwamen zelfs nog even op voorsprong, maar toen boog
Sadat tegen Peter de achterstand om in een voorsprong en die
gaven hij en Jeroen toen niet meer uit handen. Zij wonnen de finale
uiteindelijk met 27-23. Daarmee is Sadat volgens mij de eerste
speler in de geschiedenis van JOVO, die in één kalenderjaar zowel
clubkampioen werd, het JOVO-Open won en ook nog eens het
Kersttoernooi won!
Afsluitend werd er voor de lol en een fles wijn nog round the table
gespeeld. Het is opvallend, hoeveel plezier iedereen beleeft aan dit
stukje jeugdsentiment en het is een erg leuke afsluiting van deze
gezellige avond. Sadat was al lekker bezig met in de kantine te
genieten van een warme snack, toen hij uit zijn ooghoeken zag, dat
er in de zaal nog werd gespeeld. Snel pakte hij zijn batje en sloot
achteraan in de rij. Na heel wat rondjes rondom de tafel vond hij zich
opeens terug in de finale tegen Edward van de Eijden. Na een 0-2
achterstand won hij uiteindelijk de fles wijn met 4-2 en is daarmee de
ongeslagen koning van JOVO.
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Einduitslag “Kersttoernooi 21-12-2012”:
1. Jeroen Sanders / Sadat Girgis
2. Peter Lei / Fernando Sobral
3. Kees van Swieten / Marc Mangnus

Ruud van Wees
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Jos Farenhorst toernooi
Op 24 maart jl. was het Jos Farenhorst toernooi welke ieder jaar
wordt gehouden bij het Nootwheer in Purmerend.
Aanwezig van Jovo waren Michel Boogart, Jos Baarsen, Kees van
Swieten en Ernst Wichard.
Na een dag heerlijk spelen lunchen en kletsen is het resultaat
geworden: 1e plaats in zijn klasse was voor Michel, 2e was Jos en
een 2e plaats voor Ernst wat resulteerde in het binnenhalen van de
wisselbeker, een bevredigend resultaat. Dus Jovo-leden die een
toernooi willen spelen, meld je aan. Het is een heerlijk ontspannen
toernooi en de consumptieprijzen zijn niet hoog. In de pauze wordt er
soep en broodjes uitgedeeld en kan er gespeeld worden in de klasse
1 t/m 6, dus voor ieder wat wils.
Ernst
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Van uw archivaris
In het afgelopen jaar ben ik gestart met het digitaliseren van het
archief van JOVO. Allereerst ben ik met de belangrijkste klus
begonnen, namelijk met het scannen van alle clubbladen vanaf
1949. Dat waren er t/m november 2012 liefst 262, wat uiteindelijk
betekende, dat ik bijna 2900 scans moest maken. In november jl.
was ik daar eindelijk mee klaar. Piet Verdouw is nu aan het bekijken,
op welke wijze we op korte termijn deze clubbladen voor iedereen
toegankelijk kunnen maken via onze website. Misschien is dat ten
tijde van het verschijnen van dit clubblad al een feit.
Tijdens het scannen heb ik natuurlijk ook allerlei stukjes uit de
clubbladen opnieuw onder ogen gehad en het was voor mij weer een
emotionele achtbaan. In een relatief korte tijd kreeg ik alle
hoogtepunten en dieptepunten onder ogen, niet alleen van JOVO,
maar deels ook die van mijzelf. Ik kreeg verhalen onder ogen van
wanhopige bestuursleden, die om vrijwilligers smeekten, verslagen
over besprekingen met onwillige verhuurders van de zaal, over de
golf aan inbraken, maar ook hosannastukjes over hoe geweldig het
allemaal was op de vereniging. Tijdens mijn periode als bestuurslid
en later als voorzitter heb ik zelf ook heel wat stukjes voor het
clubblad geschreven. Soms kreeg ik bij het teruglezen van een enkel
stukje wel eens kromme tenen. Had ik dat niet anders kunnen
schrijven, had ik die persoon niet anders kunnen benaderen? Een
enkele keer had ik wel spijt, maar achteraf praten is natuurlijk
gemakkelijk en de emoties van nu zijn anders dan die van dat
moment. Gelukkig ging het meeste wel goed, maar de dingen die
fout gingen, blijven je meestal het langste bij.
De komende maanden (jaren?) ga ik verder met het digitaliseren van
de foto’s en documenten van JOVO. T.z.t. komt deze informatie dan
ook weer voor iedereen beschikbaar, in zoverre dit interessant
genoeg is natuurlijk en de privacyregels het openbaar maken niet in
de weg staan. Denk bij het laatste bijv. aan ledenlijsten, die natuurlijk
niet vrij op internet in te zien mogen zijn.
Om het archief zo volledig mogelijk te maken heb ik nog de volgende
oproep.
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Oproep aan alle (oud-)leden en
(oud-)bestuurders
Ik mis nog een aantal documenten, die ik graag zou willen hebben
voor het archief. Mijn hoop is op jullie gevestigd. Wie weet heeft een
van jullie nog een van de volgende stukken ergens in een la liggen.
Van de Financiële Jaarstukken mis ik nog de stukken van 2001 en
2002. Die werden indertijd niet meegezonden met de uitnodiging,
maar lagen volgens mij ter inzage achter de bar. Verder mis ik nog
veel oude ledenlijsten. Ik houd mij verder aanbevolen voor
ledenlijsten van vóór 2000 en voor ledenlijsten uit 2001-2002-20062009-2010-2011 en 2012. Ook mis ik nog oude versies van het
Huishoudelijk Reglement. De laatste versie in mijn bezit stamt van
1985! Daarnaast ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd in foto’s.
Het liefst heb ik natuurlijk het origineel, maar ik ben ook blij met
kopieën, voor het geval je een document of foto wil houden. Mocht je
iets hebben voor het archief, ook iets anders dan documenten of
foto’s, neem dan even met mij contact op, zodat we kunnen
overleggen, of het iets is, wat ik nog niet in mijn bezit heb:
orphelin@chello.nl.
Bij voorbaat mijn dank (en die van JOVO natuurlijk).
Ruud van Wees
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Eindstand April 2013
1e klasse - Poule B
--------------------------------TSTZ Haarlem 1
10 - 66
Disnierats 3
10 - 61
Het Nootwheer 1
10 - 53
JOVO 1
10 - 52
HTC 4
10 - 39
Tazano 96 1
10 – 29
2975277
1699129
2422672

R. Kolhoff (Rob)
L. Krom (Luuk)
A.M. Dermout-Cramer (Arnold)

29
29
23

20
16
4

69%
55%
17%

2e klasse - Poule E
--------------------------------Victory '55 2
10 - 71
US 8
10 - 70
Uitgeest 1
10 - 46
JOVO 2
10 - 44
ZTTC 6
10 - 36
Amsterdam '78 6
10 – 33
2791005
2912669
0220888
2458592

M.
W.
M.
H.

Mars (Martin)
Stroosnijder (Wouter)
van Teeseling (Marcel)
Brom (Herman)

24
24
27
15

13
10
11
6

54%
42%
41%
40%

30
30
30

22
19
18

73%
63%
60%

2e klasse - Poule H
---------------------------------

JOVO 3

10 - 66

Amsterdam '78 3
HTC 5
ZTTC 5
Sporting SDO 1
US 10
2209448
2173469
3146148

10
10
10
10
10

–

63
53
48
36
34

E. van der Eijden (Edward)
B.A. Lei (Bob)
R. Riebeek (Rene)
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3e klasse - Poule I
--------------------------------Diemen 1
10 - 70
Tazano 96 3
10 - 69
The Victory 5
10 - 55
JOVO 4
10 - 50
HBC 7
10 - 40
TSO 3
10 – 16
0134922
2813166
1241219
3455644

J.J. van Baarsen (Jos)
M. Gallenkamp (Marco)
M.J. Bogaert (Michel)
A. Uiterwijk (Ton)

26
14
21
23

16
8
10
10

62%
57%
48%
43%

21
21
24
6
9

13
10
10
2
2

62%
48%
42%
33%
22%

26
15
26
17

10
5
8
2

38%
33%
31%
12%

4e klasse - Poule G
--------------------------------Diemen 2
10 - 86
US 13
10 - 52
Rapidity 7
10 - 47
JOVO 5
10 - 42
Spaarne 4
10 - 42
Amstelveen 4
10 – 31
3010088
2331520
2517922
3080766
3529689

S.
D.
M.
H.
J.

Bayazit (Serkan)
Koolhaas (Dirk)
Verdouw (Maarten)
Svahnstroem (Henrik)
Sanders (Jeroen)

4e klasse - Poule H
--------------------------------Patrios 2
10 - 74
Spaarne 3
10 - 61
TSTZ Haarlem 6
10 - 57
HTC 11
10 - 55
JOVO 6
10 - 30
Rapidity 8
10 – 23
3303708
2791932
1782841
3095680

P.
K.
R.
L.

Verdouw (Piet)
Mellenbergh (Karel)
Stroosnijder-Slagt (Renske)
Scheffer (Louk)
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5e klasse - Poule K
--------------------------------VDO/SE 4
10 - 65
The Victory 9
10 - 58
Nieuw Vennep 6
9 - 52
JOVO 7
9 - 42
Castricum 3
10 - 39
GSV Heemstede 3
10 – 34
2134033
3738246
3965330
1180390

M.A.
R.F.
L.W.
R.T.

Mangnus (Marc)
Ayal (Robert)
Bakker (Leon)
Scharff (Gina)

24
21
24
12

20
9
7
0

83%
43%
29%
0%

24
24
21
21

16
15
7
5

67%
63%
33%
24%

26
20
23
15

12
8
7
0

46%
40%
30%
0%

5e klasse - Poule H
--------------------------------Bloemenlust 2
10 - 77
GTTC Haarlem 3
10 - 60
JOVO 8
10 - 46
Rijsenhout 2
10 - 45
Tempo-Team 13
10 - 42
HTC 16
10 – 30
2517891
3972002
2637853
2517883

K. van Swieten (Kees)
R.J.C. Appelman (René)
D. Steenbergen (Dolf)
P. Spierenburg (Pieter)

5e klasse - Poule L
--------------------------------HTC 13
10 - 72
Tempo-Team 14
10 - 57
Flits/Theresia 3
10 - 55
Rapidity 9
10 - 44
Het Nootwheer 13
10 - 41
JOVO 9
10 – 31
2115330
0134998
2209723
4048513

C. Bronkhorst (Chris)
J.N.A. Staal (Johan)
H. Brunekreef (Henk)
M.B. Herstel (Menno)
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6e klasse - Poule E
--------------------------------HTC 17
10 - 66
De Volewijckers 4
10 - 61
JOVO 10
10 - 55
HBC 9
10 - 49
Uitgeest 4
10 - 40
Het Nootwheer 17
10 – 29
2229820
2229812
3583421
2517930
2320422

J.J. de Jong (Han)
E. Wichard (Ernst)
W.J. Bos (Wim)
J. van de Velden (Jan)
T. Mulder (Theo)
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18
30
15
27
0

16
21
6
7
0

89%
70%
40%
26%
0%

De hosting en domeinnaamregistraties rondom de JOVO-website
worden mogelijk gemaakt door de sponsoring van Vellance. Dé
Managed Hosting provider uit Amsterdam die staat voor kwaliteit,
flexibiliteit, persoonlijk contact en snelheid. Van klein MKB tot
multinational.
Interesse? Kijk op www.vellance.com of bel met 020-4892455.
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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO”
WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM
WWW.TTVJOVO.NL
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