JOVO info
Januari 2014

2

JOVO INFO IS HET CLUBBLAD VAN T.T.V. JOVO
Voorjaar 2014

Nummer 1

Januari 2014

Voorzitter:

Bob Lei
020-7764505
Postjesweg 81-1HG 1057 DX Amsterdam
bupsterinc@gmail.com

Secretaris:

Renske Stroosnijder
075-6315388
Rozeboom 56 1541 RK Koog aan de Zaan
renske.stroosnijder@gmail.com

Penningmeester:

Wouter Stroosnijder
075-6315388
Rozeboom 56 1541 RK Koog aan de Zaan
wouter.stroosnijder@gmail.com

Wedstrijdsecretaris:

Piet Verdouw
Burg Vening Meineszlaan 141
1063 AZ Amsterdam

020-6117929

piet_verdouw@yahoo.com

Jeugdzaken:

Karel Mellenbergh
023-5715497
Tjerk Hiddesstraat 11 2041 JG Zandvoort
b.mellenbergh@hccnet.nl

Redactie:

Fernando Sobral
Bob Lei
Leon Bakker

Webmeester:

Menno Herstel

Zaal / Kantine:

Wachterliedplantsoen 1
1055 SB Amsterdam
(020) 68 45 405

ING-BANK:

4757444 t.n.v. T.T.V. JOVO Amsterdam

3

fernando.sobral@nuon.com
bupsterinc@gmail.com
lwbakker@hotmail.com

06 44814272
mennoherstel@gmail.com

Redactiepraat
Op het moment dat ik dit op papier zet zie ik rechts van mij het
grachtenwater in korte golfjes schijnbaar oneindig voorbij stromen.
Door de dikke kieren van het antieke kozijn dat het dunne glas
omlijst, voel ik een luchtstroom die je eerder op een oktoberavond
zou verwachten.
Prachtige inspiratie voor literair schrijvers en poëten brengt die 400jaar oude grachtengordel toch al voort. Bijna zou mij ontgaan dat ik
hier de redactiepraat van de JOVO Info zit te schrijven, op deze
tiende dag van januari 2014. De start van deze Olympische winter
behoort zeer waarschijnlijk tot één van de zachtste winters van
JOVO’s 65-jarige bestaan, hoewel het net zo goed zo kan zijn dat de
Elfstedenkoorts in een mum van tijd weer komt opzetten. Net als de
verkoudheid die ik op dit moment ervaar, mij bruut overviel.
Toch kan ik het prima opbrengen dit stuk te schrijven, want JOVO
gaat mij aan het hart, al heb ik van diens geschiedenis maar drie van
de vijfenzestig jaar deel van uitgemaakt. Sinds ik lid ben ga ik er
graag heen en zo te merken op de training denken anderen er net zo
over. Zo ook nieuwe leden die ons komen vergezellen om deze
schone sport te beoefenen aan het Wachterlied, de meest recente
residentie van JO(hannes) V(an) O(isterwijk). Archivaris Ruud van
Wees beschrijft deze beschermheilige, eerste naamgever van JOVO,
in een van zijn zeer lezenswaardige bijdragen. Deze Johannes heeft
de dader van de recente inbraak in het Wachterlied helaas niet van
zijn actie weerhouden, maar wie weet heeft hij niet al een heel aantal
inbraken verijdeld. Maarten, Gina en Arnold, mensen van vlees en
bloed daarentegen, hebben ook de kleuren van JOVO verdedigd en
behartigd en worden dan ook terecht eervol vermeld in zijn
bijdragen.
Voor mijzelf was het bovendien fijn Ruud’s verslag van het onlangs
gehouden kersttoernooi te lezen, waar ik helaas niet bij was in
verband met een overigens prima kerstdiner en naborrelen met
collega’s. Deelnemers aan het toernooi waren naar verluidt blij
verrast met de handicap-opzet die het toernooi kenmerken en
waaruit onverwachte winnaars voortvloeiden. De in te beelden pret
die daarmee gepaard ging kan daarbij ook visueel worden beleefd
middels de foto’s die Menno Herstel daar van maakte.
Herstelwerkzaamheden(.nl) die hij verder deed, hebben Menno’s
Memorabele Momentenmozaiek als resultaat, te zien op pagina 20.
Verder is er ook ruimte voor het heden, namelijk de nodige
huishoudelijke en heugelijke mededelingen van de Secremeester.
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Vervolgens gaat Nick in zijn bijdrage in op de aanname dat
structureel nipt verliezen geen toeval meer kan zijn. Bob stipt dit al
even aan in zijn stuk, waarbij ik een één-tweetje met Nick bespeur.
Want wel erg toevallig, is dan mijn aanname. Werkelijk leesvoer voor
de geoefende lezer en tafeltennisser, al kan iedereen er echt wat van
opsteken.
Tot slot de eindstanden van het najaarseizoen en een spelregeltest.
Veel plezier met lezen. Ik ga nu mijn handen even warmen, want de
tocht die ik voel gaat me nu toch echt in mijn toch al koude kleren
zitten.
Rest mij namens Ruud van Wees een oproep te doen om eventuele
archiefwaardige artikelen, verslagen of foto’s bij hem voor te leggen.
Neem dan even contact met hem op, zodat hij kan nagaan of het iets
is wat hij nog niet in zijn bezit heeft: orphelin@chello.nl.
In de vorige JOVO Info was dit in zijn bijdrage niet goed naar voren
gekomen, dan wel wat weggevallen.
Namens de Redactie,
Leon Bakker

Van de voorzitter
Dat ik dit schrijf is 2014 begonnen, een bijzonder jaar voor JOVO
omdat we dit jaar maar liefst 65 jaar bestaan. Opgericht in 1949 dus,
het jaar dat het Nederlandse dagblad De Telegraaf voor het eerst na
de Duitse bezetting weer van de eigen persen rolt, persen die sinds
1945 zijn gebruikt door ex-verzetskranten Trouw, Het Parool en Vrij
Nederland. Bizar om te beseffen dat in die tijd dus, vier jaar na de
oorlog, onze tafeltennisvereniging is opgericht.
Op zondag 15 juni 2014 zullen we het 65-jarig jubileum ouderwets
vieren. Met een old skool puzzeltocht van good old Ruud van Wees
belooft het weer een heerlijke dag te worden. Te zijner tijd worden
jullie geïnformeerd zodat je je kunt aanmelden.
Terug naar het heden: afgelopen najaarscompetitie speelden we
eindelijk weer ‘ns eerste klasse. Dat hebben we geweten, als een
komeet zijn we weer gedegradeerd. En dat terwijl ik m’n minst lage
percentage (red. 38%) in de eerste klasse gespeeld heb! Maar goed,
met 20 punten uit 10 wedstrijden moet je concluderen dat je er bar
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weinig te zoeken heb. Gekke blijft echter wel altijd dat je prima mee
kan komen in een ‘te’ hoge klasse. Regelmatig gaan er partijen in bv.
vijven met 15-13 verloren dus om nou te zeggen dat je weggespeeld
wordt, nee, dat zeker niet. Dat je op die manier net aan verliest is
echter zo structureel dat van toeval geen sprake meer kan zijn (klopt
deze aanname Nick?).
JOVO’s vlaggenschip is ook weer ‘ns gedegradeerd waardoor we
e
het voorjaarsseizoen van 2014 met maar liefst drie teams in de 2
klasse spelen. Gezien de ouderdomsblessures van Rob Kolhoff en
Arnold Dermout Cramer ben ik benieuwd of zij ‘gewoon weer’ zullen
gaan promoveren. Voor ons zal weer aardig wat geluk moeten
komen kijken en voor JOVO 3 is een waar huzarenstukje nodig.
Rest mij de ongelukkige zieken (Fero Perez en Jan van de Velden)
sterkte en een goed herstel te wensen. U, trouwe lezer, natuurlijk
ook nog het beste voor 2014 toegewenst.
Los ballos, Bob
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Menereis US-Open 2013
Net als de afgelopen vier jaar heeft US dit jaar de Menereis US-open
georganiseerd. De eerste lustrum
editie van dit succesvolle tafeltennis
evenement heeft plaats gevonden op
de laatste zaterdag voor de
competitie, op: zaterdag 7 september
2013
Omdat de vertrouwde Amsterdamse
Wibauthal tegen de vlakte is, vond dit
evenement 50 meter verderop plaats
in de gloednieuwe Amstelcampushal.
Voor degene die het toernooi niet
kennen, het gaat om een toernooi
bedoeld voor heel tafeltennissend
Nederland, van jong tot oud en van J
tot A licentie. Na afloop van het
toernooi was er een heerlijk Chinees
buffet en een spetterend feest!
De JOVO-deelnemers aan dit toernooi waren:
Rob
Arnold
Bob
Fernando
Menno
Kees
Ernst

Kolhoff
Dermout Cramer
Lei
Sobral
Herstel
Van Swieten
Wichard
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D-klasse
E-klasse
E-klasse
E-klasse
G/H-klasse
G/H-klasse
G/H-klasse

KERSTTOERNOOI 20 december 2013
Op 20 december is weer het traditionele kersttoernooi gespeeld. Wij
hadden er als organisatoren voor gekozen, om er weer eens een
ouderwets handicaptoernooi van te maken. Er werd gespeeld op 5
tafels, met op elke tafel een andere handicap. Zo was er een tafel,
waarvan de twee helften schuin tegen elkaar stonden en een andere
tafel, waar de helften een meter van elkaar stonden, met op elke
helft een netje, waarbij gespeeld werd met een tweemaal zo grote
bal als normaal. Er was een tafel met een ‘net’ ertussen van een
halve meter hoog, een tafel waarop men, om het de tegenstander
moeilijk te maken, plastic bordjes mocht leggen en een tafel, waarop
met punten voor of tegen gespeeld werd en ook met een grote bal.
We hadden het schema zo gepland, dat iedereen tegen
verschillende tegenstanders een keer op elke tafel zou spelen.
Wellicht hadden we op elke tafel met een extra grote bal kunnen
spelen, maar bij drie tafels vonden we de handicap zo al groot
genoeg.
Na wat late afmeldingen en gelukkig nog een late aanmelding
startten we het toernooi met 28 deelnemers. Dit was wat minder, dan
we vooraf verwacht en gehoopt hadden, maar daardoor konden we
gelukkig wel met alle deelnemers een vervolgronde spelen. Wellicht
moeten we volgend jaar het toernooi een weekje eerder spelen,
zodat er geen mensen op wintersport zijn en het nog drukker en
gezelliger wordt.
Gezien alle positieve reacties, die we tijdens en na afloop van het
toernooi hebben ontvangen, kunnen we rustig zeggen, dat het weer
een zeer geslaagd toernooi was. Dit was ook te danken, aan de
ontspannen wijze, waarop iedereen tegen elkaar speelde. We
kunnen het natuurlijk niet ontkennen: ondanks alle handicaps zijn het
toch meestal de wat sterkere en dus wat vastere spelers, die bovenin
de eindstand te vinden zijn. Daar werd door de minder sterke spelers
echter niet over gemopperd. De lol stond duidelijk voorop, het
resultaat was meestal bijzaak. Ook werden we weer door Tonny en
Karel van allerlei lekkere hapjes en drankjes voorzien, wat de
feestvreugde vergrootte. Ook de troostprijs voor alle deelnemers
werd weer zeer gewaardeerd, het blijft een leuke traditie.
Er werd tot de 15 gespeeld en er moest met twee punten verschil
gewonnen worden. De punten, die je elke wedstrijd haalde, werden
opgeteld en na afloop van de vijf rondes werd er een
eindrangschikking opgemaakt. Meestal ging elke wedstrijd vrij vlot,
alleen als er een paar zeer vaste spelers tegen elkaar speelden, kon
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het wat langer duren. Kampioen daarin was ongetwijfeld Henk
Brunekreef, die geen punt cadeau gaf. Hij kwam er uiteindelijk niet
ver mee, maar zijn inzet was als gewoonlijk weer
bewonderenswaardig.
Nadat alle kruitdampen van de voorronde opgetrokken waren en de
eindstand was opgemaakt, werd iedereen ingedeeld in poules van 4:
de vier mensen met de hoogste scores speelden om plaats 1 t/m 4
en dus om de prijzen, de rest om plaats 5 t/m 8, 9 t/ 12 enz. Er
werden in elke poule twee wedstrijden gespeeld, waarvan de
winnaars vervolgens om plaats 1 en 2 in de poule speelden en de
verliezers om plaats 3 en 4 in de poule. De tafels waren ondertussen
omgebouwd tot normale tafels en er werden alleen nog plastic
bordjes als handicap gebruikt. Hoe groter het klassenverschil, hoe
meer bordjes de zwakkere speler op zijn eigen helft mocht leggen.
We zullen je verder niet vervelen met de volledige eindstand, maar
ons beperken tot de laatste acht:
5. Edward van der Eijden 6. Michel Bogaert 7. Marco Gallenkamp
8. Peter Lei
Bij de beste vier spelers won Luuk Krom met 15 – 11 van Marc
Mangnus. Deze laatste wist zich met zijn sterke spelletje goed stand
te houden tegen het geweld van de sterkere spelers, maar kwam
tegen Luuk net wat te kort. In de andere halve finale speelde Paul
Bakker-Schut net als eerder op de avond ijzersterk en liet hij Wouter
Stroosnijder eigenlijk kansloos: 15 – 8 winst. In de troostfinale
verging het Wouter een stuk beter en wist hij met 15 – 10 winst op
e
Marc de 3 plaats veilig te stellen.
Wat ons brengt bij de finale. Allereerst onze complimenten aan Luuk.
In plaats van fanatiek proberen te winnen met gebruik van moeilijk
serviceballen en keiharde smashes, hield hij het spel open en
maakte er op die manier samen met zij tegenstander een eerlijke en
heerlijke wedstrijd van. Hij nam steeds een voorsprong, waarna Paul
zich weer terugvocht. Op de stand 14 – 12 in het voordeel van Luuk
leek de wedstrijd beslist, maar weer vocht Paul zich terug en met
gewaagd en dwingend spel wist hij zelfs de wedstrijd te winnen met
17 – 15! Waarmee om 23.30 uur een spannend en waardig einde
kwam aan een leuke avond.
Eindstand:
1. Paul Bakker-Schut 2. Luuk Krom 3. Wouter Stroosnijder 4. Marc
Mangnus
Piet Verdouw
Ruud van Wees
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Huldiging Maarten Verdouw
Tijdens het afgelopen Kersttoernooi werd Maarten Verdouw in het
zonnetje gezet vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Op
zich was dat een beetje laat, omdat hij vorig jaar al gestopt was als
bestuurslid. Dit ging echter van zijn kant als wel van de kant van het
bestuur zo geruisloos, dat ook een waardig afscheid erbij inschoot.
Dit verzuim wilde het bestuur goedmaken, door Maarten tijdens de
afgelopen Algemene Ledenvergadering te huldigen, maar toen was
hij helaas afwezig. Nu is dat dus gelukkig alsnog gebeurd.
Maarten kwam op 11-09-2000 in het bestuur en wel gelijk als
voorzitter. Niet dat hij die functie echt ambieerde, maar hij wilde de
vereniging niet in de steek laten, toen hem gevraagd werd het stokje
van Gina Scharff over te nemen. Nadat hij in 2002 naar Schiedam
verhuisde, was de verre reisafstand moeilijk te combineren met het
voorzitterschap en droeg hij in 2003 zijn functie over aan Jos van
Baarsen. Hij bleef echter wel in het bestuur en wel tot in 2012, toen
hij zijn functie niet meer kon combineren met zijn privéleven.
In die periode was hij vooral actief op de achtergrond. Velen kennen
hem natuurlijk van het regelen van de bardiensten, maar daarnaast
was hij ook een tijdlang druk bezig met de nieuwe huisvesting en
met het herschrijven van het Huishoudelijk Reglement. Hij was
binnen het bestuur de man met kennis van de regeltjes en
ondersteunde het bestuur waar mogelijk. Ook was hij een periode
behulpzaam bij het realiseren van het clubblad.
Al met al was Maarten een van die stille krachten, waar een
vereniging niet zonder kan en het was dan ook terecht, dat hij alsnog
publiekelijk voor zijn vele werk werd bedankt.
Ruud van Wees
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Van uw archivaris
Johannes van Oisterwijk
Zoals de meesten leden nu ondertussen wel weten, is de naam
JOVO oorspronkelijk afgeleid van de naam Johannes van Oisterwijk,
die bij de oprichting de beschermheilige van onze club was. Al in
1950 werd de betekenis veranderd in een afkorting voor Jong
Voorwaarts. Maar wie was deze Johannes nu eigenlijk?
Eerst even een stukje geschiedenis.
In de 16e eeuw waren de Nederlanden, wat nu Nederland en België
is, in handen van de Spanjaarden, van Filips II. Hij was een
godsdienstfanaat en wilde de gehele Nederlanden katholiek maken
en vervolgde daarom de protestanten. In de Noordelijke
Nederlanden, wat dus nu ongeveer Nederland is, had het
protestantisme, met name het Calvinisme, echter flink wortel
geschoten. Er ontstonden godsdiensttwisten en mede daardoor een
verzet tegen de Spanjaarden, onder leiding van Willem van Oranje.
Hij zocht onder meer steun bij wat later de Geuzen werden
genoemd.
De Geuzen waren van afkomst zeer gemengd. De geuzenvloot
bestond vooral uit verarmde adel die verbeurdverklaarde bezittingen
terug wilde, met daarbij avonturiers, werkloze zeelui en marginale
figuren, zelfs gewone misdadigers. De geuzenvloot was in de
periode 1567 - 1572 echter het enige werkelijk effectieve
machtsmiddel dat prins Willem van Oranje tegen de Spaanse koning
kon inbrengen. Ik zal de rest van de geschiedenis een beetje laten
rusten, maar feit is, dat Willem van Oranje deze Geuzen bepaald niet
in de hand had. Zij vochten niet alleen tegen de Spanjaarden, maar
vermoorden tussen de bedrijven door ook veel Nederlandse
katholieken. In de veroverde steden werd vrij hardhandig afgerekend
met de lokale geestelijkheid. Velen ondergingen martelingen, er
werden moorden gepleegd en tientallen geestelijken werden door
tribunalen, al of niet georganiseerd in Brielle (Den Briel), ter dood
veroordeeld. De haatdragendheid en wreedheid van geuzenleiders
Willem Lumey en Diederik Sonoy tegenover hun tegenstanders
speelde hierin een grote rol.
Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden namen de Geuzen op 26
juni 1572 Gorcum (Gorinchem) in. 26 juni 1949 is de
oprichtingsdatum van JOVO, zie hier het verband!. Hoewel
geloofsvrijheid door de bezetters was toegezegd, werden zeventien
priesters alsmede twee lekenbroeders gevangen genomen en
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gefolterd. Op 09 juli 1572 werden zij bij Brielle opgehangen in een
turfschuur ,die aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens
werden hun lichamen verminkt.
Een van deze priesters was dus Johannes van Oisterwijk. Hij was
een Nederlandse pater, geboren in 1504 in Oisterwijk en ter dood
gebracht op 09-07-1572 in Brielle.
Hij was als augustijner regulier kanunnik verbonden aan het klooster
(priorij) St. Elisabeth in Rugge, vlak bij de stad Brielle, alwaar hij was
belast met geldelijke taken. Op oudere leeftijd werd hij door de prior
naar het Regularissenklooster van het Oud-Begijnhof te Gorcum
gestuurd, om daar als rector van de aldaar aanwezige
augustinessen op te treden. Hij fungeerde er tevens als hun
biechtvader.
Als Martelaren van Gorcum werden hij en de 18 andere martelaren
in1867 heilig verklaard. Hun feestdag is 9 juli. Hoewel, feest als je de
marteldood bent gestorven?

Wachterlied
JOVO bevindt zich in een wijk, waarvan de straatnamen verwijzen
naar middeleeuwse verhalen en fabels, zoals Heer Halewijn (een
vrouwenmoordenaar, die uiteindelijk zelf door een prinses wordt
onthoofd) en Reinaert de Vos (hij wordt vanwege zijn listige streken
ter door veroordeeld door de andere dieren, maar weet iedereen in
de maling te nemen en met zijn gezin te ontsnappen). Ons adres is
Wachterliedplantsoen 1. Omdat waarschijnlijk bijna niemand weet,
wat een wachterlied is, heb ik dat voor jullie opgezocht.
Het Wachterlied is een romantisch verhaal uit de middeleeuwen over
de nachtelijke samenkomst van twee geliefden, die door het
aanbreken van de dag vroegtijdig wordt afgebroken. De morgen
breekt aan en de nachtwaker, die op de hoogte is van de geheime
samenkomst, blaast op zijn hoorn of zingt een lied, om de minnaar
erop attent te maken, dat het de hoogste tijd is, om zijn liefje te
verlaten. Er zijn meerder versies bekend.
Het behoorde tot de oud-middeleeuwse gebruiken, dat de
stadswachter bij het aanbreken van de dag op zijn hoorn blies, ten
eerste als een soort ‘réveil’ en ten tweede als een teken, dat de
stadspoorten, die 's nachts gesloten bleven, weer open mochten. Bij
dit soort liefdesliederen heeft het dus ook de betekenis, dat hij de
geliefden waarschuwt.
Zakdoekenwerk dus, van ontroering krijg ik verder niets meer op
papier.
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Gina
Je zal maar even 35 jaar lid zijn van JOVO! Dat geldt voor ons
gewaardeerd lid en oud-voorzitter Gina Scharff. Weliswaar is het
geen officieel jubileum, maar wel een moment om even bij stil te
staan. Nog even 15 jaar volhouden Gina, dan maken we er een mooi
feest van, zelfs als ik met een rollator moet komen.

Arnold Dermout Cramer
Bij de Algemene Ledenvergadering van 3 september jl. werd Arnold
in het zonnetje gezet, omdat hij 25 jaar onafgebroken lid was van
JOVO. Ik schrijf expres onafgebroken, want hij was namelijk al
eerder lid. Al in september 1964 deed hij zijn eerste schreden in de
zaal aan de Amundsenweg en hij bleek al snel een groot talent.
e
Slechts 3 jaar later speelde hij al in het 1 team en werd op 6 mei
1967 clubkampioen bij de jeugd. Zijn eerste wedstrijd in de
voorronde won hij met 21-3 en 21-4 van……… inderdaad, van
ondergetekende. Ik was net lid geworden en speelde mijn allereerste
wedstrijd om het egje. Dat heb ik dus geweten. Pas 40 (!) jaar later
bij de clubkampioenschappen van 2007 kon ik eindelijk revanche
nemen, door hem in de voorronde verrassend te verslaan. In mei
1968 werd Arnold opnieuw clubkampioen bij de jeugd, waarna hij bij
e
de senioren ging spelen in het 2 team. Een jaar later zegde hij in
juni 1969 zijn lidmaatschap op, na 5 jaar lid geweest te zijn.
In 1988 werkte ik een paar uur per week op het bondsbureau van
afdeling Amsterdam. Ik werd toen gebeld door een zekere Arnold
Dermout Cramer, die een vereniging zocht in ik meen AmsterdamOost. Je zult begrijpen, dat ik die kans niet voorbij liet gaan en hem
over heb gehaald weer bij JOVO te gaan spelen. Na een voorzichtig
e
begin in de 3 klasse is hij nu al weer sinds lang een vaste kracht in
e
e
het 1 team, met een enkel uitstapje naar het 2 team. Ik heb zelfs
het genoegen gehad even met hem in één team te spelen. Dat had
ik in 1967 ook niet gedacht. Hopelijk speelt hij nog lang bij onze
vereniging.
Ruud van Wees
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Van de Secremeester
Zoals bekend zijn Renske en Wouter Stroosnijder de secretaris en
de penningmeester van Jovo. Samen informeren ze de Jovo-leden
over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’.

JOVO-agenda
In het kader van ‘Wist u dat’… Op de JOVO-site is de JOVO agenda
te vinden. Hierin kan je bijvoorbeeld zien wanneer de zaal open is;
welke teams er op een bepaalde dag thuis spelen en wanneer er
toernooien of bekerwedstrijden worden georganiseerd. Handig toch?

JOVO Telefoonnummer
We hebben een nieuwe telefoon aangeschaft voor de JOVO kantine.
Het telefoonnummer is 06 15390356. Wij zijn nu weer bereikbaar
voor verenigingen en tafelhuurders.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat we met deze telefoon gaan
bellen. Er staat maar een klein beltegoed op.

Clubtenues
Het is nog mogelijk om voor € 20 een nieuw clubshirt te bestellen. Er
zijn ook nog enkele broekjes beschikbaar. Deze kosten € 15. Laat
het even weten aan één van de bestuursleden als je een shirt of
broek wil bestellen.

JOVO-Evenementen
Hou je agenda vrij op de volgende dagen:
 De clubkampioenschappen worden georganiseerd op
vrijdagavond 9 mei.
 De JOVO Open is gepland op vrijdagavond 23 mei.
 JOVO bestaat in 2014 maar liefst 65 jaar. Dit jubileum wordt
uiteraard gevierd en wel op zondag 15 juni. Er is door Ruud
van Wees een fijne puzzeltocht uitgedacht. Na de
puzzeltocht gaan we ergens met elkaar wat eten en drinken.
Details volgen binnenkort.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van JOVO kan alleen schriftelijk per email worden
opgezegd. Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde
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van het seizoen (31 mei dus) zijn ontvangen door de secretaris. Dit
kan via email aan secretaris@ttc-jovo.nl
De secretaris stuurt een bevestiging van je uitschrijving als lid van
JOVO.
NB: Het is alleen mogelijk om je lidmaatschap aan het einde van het
verenigingsjaar te beëindigen.

Opzeggingen en nieuwe leden
In de periode september tot en met december 2013 heeft één lid
opgezegd:
Siebren van Terwisga
We verwelkomen ook een aantal nieuwe leden:
Lida Krul
Irene Burgers
Rogelio Arcilla
Bin Su
Teo Georgoulis
Igor Mancini
Vincent van der Want
Erik Grammee
Nieuw jeugdleden zijn:
Lou Querido
Zara Azrout
Welkom allemaal bij JOVO!

Eenmalige sponsorbijdrage
Jullie penningmeester werkt bij Delta Lloyd; dat is een
verzekeringsmaatschappij waar veel regels en voorwaarden gelden.
Nu kwam ik laatst zo’n regeltje tegen waar je dan wel weer wat aan
hebt. Het blijkt dat Delta Lloyd werknemers die deel uitmaken van
het bestuur van een vereniging in aanmerking komen voor een
éénmalige sponsorbijdrage van € 300,- t.b.v. van de vereniging. In
december heb ik de bijschrijving ontvangen op de JOVO-rekening…
>> Hartelijk dank Delta Lloyd! >>
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Trainerstaal (durf door te lezen)
Toeval bij mikken: spreiding
Lang geleden zeiden tegenstanders voor de wedstrijd vaak tegen
elkaar: ”Dat de beste moge winnen!” Kennelijk is dat dus niet altijd
het geval. Wat vinden jullie, is de winnaar per definitie de beste?
Tafeltennissers zullen bij zo’n vraag snel nee zeggen omdat ze
meteen terugdenken aan spannende partijen die verloren gingen
door net- en randballen. Het is waar: door pech kan een sterkere
speler van een zwakkere verliezen. Maar dat gebeurt doorgaans
alleen als het krachtsverschil klein is.
Net- en randballen ontstaan bij toeval. Ik ken niemand die ze expres
durft te spelen.
Ook zonder net- en randballen speelt toeval een rol. Lang niet alle
tafeltennissers zijn zich daarvan bewust. Ik zal daarom een
voorbeeld geven om duidelijk te maken wat ik bedoel.
Stel dat een sterke speler een heleboel rally’s gaat spelen tegen een
zwakke. Bij elk leg ik eerst een euro op hun tafelhelft en vraag hen
om tijdens de rally’s steeds alleen op de euro van hun tegenstander
te mikken. Beide spelers zullen dan bij verreweg de meeste ballen
de euro missen. Maar de sterkere speler zal zuiverder mikken; hij zal
meer treffers maken en de gemiddelde grootte van zijn missers is
kleiner. Bij geweerschutters die op een roos mikken kun je dat goed
zien:
Wie is de beste schutter?
Je ziet dat de kogelgaten van de slechtere schutter (rechts) ruimer
zijn verspreid over de roos. Een wiskundige zou zeggen: de
spreiding van de goede schutter is kleiner dan die van de slechte.
Waar een volgend schot de roos zal raken kun je niet met zekerheid
voorspellen. Toeval speelt een rol. Alle deskundigen zullen zeggen
dat de linker schutter de betere is van de twee. Maar als je vooraf
hebt afgesproken dat degene die het eerst het rode centrum van de
roos raakt de winnaar is, dan heeft de rechter schutter toch
gewonnen. De slechtste deelnemer kan dus door geluk winnen van
de beste.
Ook bij tafeltennis kun je zeggen dat de spreiding van een goede
speler meestal kleiner is dan die van een minder goede speler. Als
jouw tegenstander moeilijkere ballen speelt is jouw spreiding groter.
En als je erg je best doet en in vorm bent is jouw spreiding relatief
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klein. Maar let op: spreiding treedt altijd op, ook als een speler op
elke bal precies evenveel z’n best doet! Een coach mag dus nooit
zijn speler verwijten dat hij een onzuivere bal slaat, zo lang die
speler z’n best doet. En spelers moeten dan niet boos worden op
zichzelf. Dat laatste vind ik trouwens altíjd misplaatst. Als spelers in
de laatste game van een wedstrijd bijna evenveel punten scoorden
moet je eigenlijk zeggen dat de winnaar wellicht de beste is, maar
dat je dat niet met zekerheid kunt zeggen omdat het toeval een te
grote rol speelt.
Spreiding bestaat omdat mikken een enorm complex proces is. Het
proces heet ‘oog-hand-coördinatie’. Het oog moet waarnemen, de
hersenen moeten dit interpreteren en besluiten wat moet gebeuren
en dan een groot aantal verschillende spieren aansturen; op het
juiste moment en met de juiste kracht. Bij kleuters en kinderen van
de onderbouw van het Primair Onderwijs is het zenuwstelsel nog niet
genoeg gerijpt om dit soort moeilijke handelingen goed uit te voeren.
Effectieve tafeltennistrainingen zijn daarom pas mogelijk vanaf de
bovenbouw.
Je moet tijdens wedstrijden nooit denken aan die moeilijke oog-hand
processen. Je kunt je beter concentreren op het doel. Dat is
makkelijk te demonstreren bij een training: je zult zien dat spelers
zuiverder gaan spelen als je hen op euro’s laat mikken.
Door trainingen kun je jouw spreiding kleiner maken, maar daar kun
je niet eindeloos mee doorgaan. De grafiek van jouw vorderingen zal
er uitzien als een heel cursieve letter S, want op laatst – het klinkt
ingewikkeld – neemt per training de afname van de spreiding af. Je
eindigt op een plateau, ook al doe je nog zo je best. Bij spelers met
veel aanleg ligt dat plateau hoger dan bij spelers met minder aanleg.
Niks bijzonders, het is bij alle sporten hetzelfde. Succes is een
gevolg van training en aanleg.
De mate van spreiding bepaalt voor een groot deel de sterkte van
een speler, maar er zijn natuurlijk veel meer factoren die een rol
spelen. Iedereen kan een groot aantal opsommen. Spreiding wordt
dan nooit genoemd; wel het enigszins verwante begrip ‘vastheid’.
Spreiding heeft belangrijke gevolgen voor een wedstrijd. Een sterke
speler kan met minder risico scherp plaatsen dan een zwakkere
speler. Een sterke speler kan ook snelle ballen slaan die hetzelfde
risico hebben als de langzamere ballen van de zwakkere speler.
Door de spreiding ontstaan af en toe onvoorziene missers. Hoe
groter de spreiding, des te groter is de kans op een misser. Je kunt
zo’n misser natuurlijk vermijden door veiliger te mikken (minder laag
over het net, minder dicht bij de rand), maar dan wordt de kans dat
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jouw tegenstander een fout maakt natuurlijk ook kleiner. Je moet dus
risico’s nemen. En je bent dus afhankelijk van toeval. Dat geldt
vooral voor aanvallers. Verdedigers zullen van nature vaker veilig
mikken, maar toch hebben ook zij een foutkans die met spreiding te
maken heeft. Wie wil winnen moet dan ook weten hoe riskant hij
moet spelen om een optimale winstkans te hebben. Dat valt
nauwelijks te berekenen. Tafeltennis is zo’n snelle sport dat je het
tijdens een rally moet hebben van je gevoel en dat gevoel is
gebaseerd op ervaring. Veel trainingsuren en veel wedstrijdervaring,
dat helpt! Geen wonder dat al die oude mannetjes zo goed spelen.
Nick Breur

Nu een voorbeeldje van hoe het moet (redactie):
https://www.facebook.com/photo.php?v=680302345345718

Actiefoto
Dan de recreanten: twee JOVO-teams tegelijk bij Volewijckers:

Zie ook de vernieuwde website www.ttvjovo.nl en Facebookpagina
voor fraaie foto’s en filmpjes.
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JOVO Jaaroverzicht 2013
-- Menno’s Memorabele Momentenmozaiek -JOVO vastgelegd op de gevoelige plaat
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De percentages/standen - Najaar 2013
(Gegevens per 01-12-2013)
1e klasse - Poule A
--------------------------------------------------------------------------------1699129 L. Krom (Luuk)
JOVO 1
27 17
63%
2975277 R. Kolhoff (Rob)
JOVO 1
30 15
50%
3806235 F.R. van Munster (Frederik)
JOVO 1
18
9
50%
2422672 A.M. Dermout-Cramer (Arnold)
JOVO 1
15
3
20%
1e klasse - Poule D
--------------------------------------------------------------------------------2173469 B.A. Lei (Bob)
JOVO 2
21
8
38%
2209448 E. van der Eijden (Edward)
JOVO 2
21
5
24%
3146148 R. Riebeek (Rene)
JOVO 2
24
3
13%
2791005 M. Mars (Martin)
JOVO 2
24
3
13%
2e klasse - Poule D
--------------------------------------------------------------------------------0220888 M. van Teeseling (Marcel)
JOVO 3
27 19
70%
2912669 W. Stroosnijder (Wouter)
JOVO 3
30 16
53%
1538179 F.C. Sobral (Fernando)
JOVO 3
27 13
48%
2458592 H. Brom (Herman)
JOVO 3
3
1
33%
3e klasse - Poule K
--------------------------------------------------------------------------------1241219 M.J. Bogaert (Michel)
JOVO 4
21 13
62%
2682816 M. Foekens (Marianne)
JOVO 4
21 10
48%
3455644 A. Uiterwijk (Ton)
JOVO 4
27 12
44%
2976621 P.T. Lei (Peter)
JOVO 4
18
3
17%
4e klasse - Poule K
--------------------------------------------------------------------------------2517922 M. Verdouw (Maarten)
JOVO 5
12
7
58%
3010088 S. Bayazit (Serkan)
JOVO 5
24 13
54%
3529689 J. Sanders (Jeroen)
JOVO 5
15
8
53%
2331520 D. Koolhaas (Dirk)
JOVO 5
24 11
46%
3080766 H. Svahnstroem (Henrik)
JOVO 5
9
2
22%
4e klasse - Poule P
--------------------------------------------------------------------------------3303708 P. Verdouw (Piet)
JOVO 6
25 14
56%
1782841 R. Stroosnijder-Slagt (Renske)
JOVO 6
25
8
32%
2791932 K. Mellenbergh (Karel)
JOVO 6
23
6
26%
3095680 L. Scheffer (Louk)
JOVO 6
9
1
11%
5e klasse - Poule G
--------------------------------------------------------------------------------3972002 R.J.C. Appelman (René)
JOVO 8
27 16
59%
2517891 K. van Swieten (Kees)
JOVO 8
24 11
46%
2637853 D. Steenbergen (Dolf)
JOVO 8
18
7
39%
2517883 P. Spierenburg (Pieter)
JOVO 8
21
5
24%
5e klasse - Poule L
--------------------------------------------------------------------------------2134033 M.A. Mangnus (Marc)
JOVO 7
21 18
86%
3965330 L.W. Bakker (Leon)
JOVO 7
21 11
52%
3861578 I. Krassovski (Ivan)
JOVO 7
24 10
42%
1180390 R.T. Scharff (Gina)
JOVO 7
21
4
19%
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6e klasse - Poule B
--------------------------------------------------------------------------------2115330 C. Bronkhorst (Chris)
JOVO 9
24 21
88%
0134998 J.N.A. Staal (Johan)
JOVO 9
23 19
83%
2209723 H. Brunekreef (Henk)
JOVO 9
23 10
43%
4048513 M.B. Herstel (Menno)
JOVO 9
17
5
29%

6e klasse - Poule D
--------------------------------------------------------------------------------2229820 J.J. de Jong (Han)
JOVO 10
21 19
90%
2320422 T. Mulder (Theo)
JOVO 10
17 15
88%
2229812 E. Wichard (Ernst)
JOVO 10
26 16
62%
2517930 J. van de Velden (Jan)
JOVO 10
12
1
8%
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Spelregels-test
Vraag 1
Tijdens een wedstrijd heeft een speler recht op korte pauzes om de
handdoek te gebruiken:
A. telkens bij de wisseling van de opslag;
B. na elke 6 punten van een game;
C. na elke 6 punten van een game en bij het wisselen van tafelhelft in de
beslissende game;
D. op ieder ogenblik, met de toestemming van de scheidsrechter.
Vraag 2
Bij een score van 7-4 in de beslissende game in het voordeel van
speler A, ontdekt de scheidsrechter tijdens de rally dat op het moment
dat A zijn 5de punt scoorde, van eindlijn gewisseld had moeten
worden. Wat is de juiste reactie van de scheidsrechter:
A. Hij moet een punt toekennen aan speler A,
B. Hij moet een punt toekennen aan speler X,
C. Hij moet een let afroepen, of
D. Hij moet geen actie ondernemen.
Vraag 3
Speler A slaat de bal terug met zijn backhand, maar raakt daarbij de bal
per ongeluk eerst met zijn wijsvinger en vervolgens in één vloeiende
beweging met de rode rubber. De bal stuit daarna in het forehandvak
van speler X. Wat is de juiste reactie van de scheidsrechter:
A. Hij moet een punt toekennen aan speler A,
B. Hij moet een punt toekennen aan speler X,
C. Hij moet een let afroepen, of
D. Hij moet geen actie ondernemen.
Vraag 4
Tijdens een rally in de vijfde game van een zeer spannende set, krijgt
speler A bij een stand van 6-8 in zijn nadeel last van kramp in zijn linker
kuit. Wat is de juiste reactie van de scheidsrechter:
A. Hij moet een punt toekennen aan speler A,
B. Hij moet een punt toekennen aan speler X,
C. Hij moet een let afroepen, of
D. Hij moet geen actie ondernemen
Antwoorden zie verder.
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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.

Antwoorden van spelregels-test : 1-C, 2-C, 3-D, 4-D.
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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO”
WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM
WWW.TTVJOVO.NL
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