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Redactie-praat
De wereld draait al weer enige tijd door zonder onze op 11 augustus
2016 overleden clubicoon Jan van de Velden, wiens
overlijdensbericht ons op 14 augustus jl. bereikte via de voorzitter,
zoals in zijn stukje ook aangehaald en nadien in een In Memoriam.
Jan’s karakteristieke voorkomen zullen we missen.
Naast de gebruikelijke waan van de dag die de grote, absurde
wereld ons brengt, waren er weer wat noemenswaardige ver- en
ontwikkelingen in het tafeltenniswereldje. Dit zetten we hier uiteen
middels toernooiverslagen, Secremeester, een koppeling naar de
website van NTTB met de persoonlijke resultaten per speler naast
die van de teams. De quiz met spelregelkennis is inmiddels ook
uitgebreid op de website van JOVO.
Verder was er de interland met T.V. Deggingen, waarbij ik een heuse
shirtuitruil deed. Na een prima score tegen onze oosterburen, volgde
nog een mooie culturele uitwisseling van gedachten, gebaren en
gezelligheden. Verderop in deze JOVO Info geef ik daar een
sfeerimpressie van.
Ter afsluiting: komt allen naar de ALV op 11 oktober a.s.!
Namens de Redactie,
Leon Bakker
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Van de voorzitter
Woensdagavond 28 september 22:38 uur. Net de 2-2 van PSV tegen
Rostov uit (altijd lastig) gekeken. Het Rostov dat doodleuk met 4-1
ofzo tegen een hemeltergend slecht Ajax speelde. Ergens hoopte ik
dat PSV ook klop zou krijgen alsof Rostov nog niet zo makkelijk zou
zijn… Ik weet helaas beter. Ajax is Ajax niet meer.
Even switchen van Ajax naar JOVO (een kleine stap) want ik moet
nog even snel een stukje tikken voor de JOVO info. Adel verplicht…
Wat te schrijven over JOVO?
Eerste wat in me opkomt is dat het helaas geen tijden zijn waarin
JOVO enorm bloeit. We vergrijzen, er zijn het afgelopen jaar meer
mensen gestopt dan er bijgekomen zijn (-15%), er vallen soms zelfs
letterlijk leden om (RIP Jan van de Velden) of ze raken ernstig ziek
(Pieter Spierenburg), ze vinden werk in Limburg (Jo Schaken), ze
raken langdurig geblesseerd (Luuk Krom) en de mensen die nieuw
lid bij JOVO worden zijn dat vaak niet voor lange tijd. Het bestuur
heeft diverse initiatieven genomen om het tij te keren zoals het
ontwikkelen van een nieuwe site en het flyeren bij
studentencomplexen in de buurt, maar helaas nog zonder succes.
Ook merk ik dat wij als bestuur hulp van overige leden meer en meer
willen vragen. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi of
het bestieren van de bar tijdens zo'n toernooi. We moeten het samen
doen, met elkaar, het moet niet zo zijn dat een vaste groep vrijwel
altijd al het werk doet. Ik ben geen PVDA-er maar ik geloof wel in
"samen sterk" (en "alle beetjes helpen", "vele handen maken licht
werk", "de liefde kan niet van één kant komen", "met onwillige
honden is het slecht hazen vangen" en "eendracht maakt macht").
5

Maar gelukkig zijn er ook mooie dingen!
1. We zijn gestart met een tweede periode basistraining door
Frank Breg. Dit achten we dé manier om nieuwe, nog niet
(zo) kundige leden wegwijs te maken, met de andere leden
en met de gewenste techniek. Hopelijk zorgt het ook voor
een minder hoog verloop onder de nieuwe leden want dat is
vrij hoog de laatste jaren.
2. Na wat aandringen bij beheerder Kemal, is de douche weer
heerlijk warm!
3. Ene Kaustav uit India is sinds kort lid en een bijzonder goede
speler (1e klasse niveau). Welkom Kaustav!
4. Bij JOVO 2 speel ik weer ouderwets met Arnold en Rene.
Top.
5. De zaal is aan het eind van afgelopen seizoen flink
gerenoveerd. Lekker fris. Wat een verademing blijft het toch
bij die Roos van Dekemahel waar we ooit in zaten.
6. We hebben nu ook een affiche in de vitrinekast buiten! Ik ga
vast beginnen met de aanmaak van een wachtlijst.
7. Karel en Ernst hebben de tafels en netjes in de zomer weer
gerepareerd. Hulde!
8. Sword Sports wordt meer en meer vaste leverancier voor
nieuwe batjes en rubbers. Hun komst tijdens een training
begin september was weer een groot succes.
9. Het toernooi tegen de Duitsers van TV Deggingen was mooi,
bijzonder en memorabel. Ze zijn zo kwaad nog niet, die
Duitsers.
10. Wij als bestuur gaan gewoon lekker stug door. Sinds 2009
zit ik alweer op het pluche zag ik net, ongelooflijk.
Tot slot, verderop in deze JOVO info staat een mooi stukje van Ruud
van Wees over Jan van de Velden. We zullen hem missen, als
heerlijke, recht voor z'n raap maar goudeerlijke Amsterdammer en
als vrijwilliger die bijzonder veel voor JOVO heeft gedaan
(bardiensten, beheer, verbouwingen etcetera). Via deze weg wil ik
ook Pieter Spierenburg nogmaals een hart onder riem steken.
Gelukkig gaf z'n laatste Facebook post wel weer wat hoop op een
goed herstel. Sterkte Pieter!
Los ballos,
Bob
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TOERNOOIVERSLAGEN
JOVO Open dubbelkampioenschappen
Voor ons doen keurig op tijd begonnen we na een paar late
aanmeldingen met 13 koppels aan dit gezellige toernooi. Doordat
diverse mensen op vakantie waren of door blessures niet konden
spelen, hadden we minder deelnemers dan normaal, maar daardoor
kon iedereen wel veel spelen. In drie poules (2 van 4 en 1 van 5
teams) werd begonnen. De nummers 1 en 2 van elke poule gingen
daarna naar de hoofdronde, waarvan de winnaar kampioen van
JOVO was en de rest ging naar de troostronde, die hun eigen
kampioenschap speelde.
Er waren opvallend weinig echt zwakke teams/spelers, waardoor er
veel spannende wedstrijden waren, die relatief veel tijd kostten. Voor
mij als organisator was het daarbij erg prettig, dat iedereen lekker de
vaart er in hield, zodat geen tafel lang leegstond.
Vooral in poule A was er veel strijd. Maarten en Piet Verdouw waren
deze keer uitgedost als twee wulpse dames met respectievelijk een
blonde en een paarse pruik. Zij bewezen weer een geducht koppel te
zijn en werden verrassend 1e in hun poule. Bob Lei en Ronald de
Jong beslisten de strijd om de tweede plaats in hun voordeel tegen
Edward van der Eijden en Just Brakenhoff. In poule B liep alles
volgens verwachting en waren Martin Mars met Edwin Roumimper
duidelijk het sterkste team. Jos van Baarsen en Paul Weisz
Blanchetta werden hier tweede. Ook in poule C waren er geen
verrassingen en werden Erik Gremmee met Pieter de Weerd eerste
en Wouter Stroosnijder met good old Herman Brom tweede.
De troostronde werd verspeeld in twee poules: een van 3 en een van
4 deelnemers. De winnaars van elke poule speelden tegen elkaar
om de 1e en 2e plaats, de nummers twee speelden om de 3e en 4e
plaats enz. Edward met Just werd, na een blessure van Just,
Edward met Jeroen. Wat een geluk, dat Jeroen toch nog even met
zijn sporttas langs was gekomen, hij bleek een superinvaller. Samen
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werden ze 1e in hun poule. Spannender was de wedstrijd om de 2e
plaats. Na een marathonwedstrijd waren Marc Mangnus en Theo
Mulder uiteindelijk met 11-9, 14-12, 7-11, 8-11 en 11-9 net iets
sterker dan Renske Stroosnijder en haar broer Egon Slagt. In de
andere poule waren Peter Lei en Michel Bogaert de sterkste voor
Dirk Koolhaas met Henk Brunekreef, Mesrob Sarkissian en Ernst
Wichard en voor René Appelman en Ilsa.
Ook in de finale van de troostgroep bleken Edward en Jeroen
duidelijk het sterkste team en werden zij eerste, met Peter en Michel
op een keurige tweede plaats. Veel spannender was de wedstrijd om
plaats 3 en 4. Na twee verloren games kwamen Marc en Theo sterk
terug en wonnen uiteindelijk met 11-9 in de 5e game van Dirk en
Henk. Renske en Egon bleken sterker dan Mesrob en Ernst en
werden 5e. René en Ilsa speelden goed, maar werden toch 7e.
In de hoofdpoule bleken alle teams aan elkaar gewaagd. Maarten en
Piet wonnen in hun poule van Wouter en Herman, maar verloren van
Jos en Paul, die weer van Wouter en Herman verloren. Alle teams
eindigden dus in punten gelijk. Het aantal games voor en tegen
zorgden er voor, dat Wouter en Herman de finale speelden, Jos en
Paul om plaats 3 en 4 en Maarten en Piet om plaats 5 en 6.
In de andere poule waren er bij twee wedstrijden 5 games voor
nodig, voor de winnaar bekend was. Uiteindelijk waren Martin en
Edwin toch beter dan Erik en Pieter (2e) en Bob en Ronald (3e).
In de wedstrijd om de 5 en 6e plaats knokten Maarten en Piet tot het
uiterste maar met gering verschil verloren ze toch van Bob en
Ronald. Bij Jos en Paul was het beste er van af. Zij verloren de
wedstrijd om de 3e plaats van Erik en Pieter.
De finale leverde veel strijd op. Voor Herman was het een
(aangename) verrassing, om na jaren afwezigheid gelijk al weer in
een finale te staan. Samen met Wouter redde hij het echter niet
tegen Martin en Edwin. Met 15-13, 7-11, 11-8 en 11-9 bleken de
laatsten net iets sterker en wonnen zij de titel van Dubbelkampioen
JOVO 2016. Beide heren gefeliciteerd.
Door de vele spannende wedstrijden was het einde van het toernooi
iets later dan gepland, maar met een prijsuitreiking rond 23.45 uur
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bleef ik nog ruim binnen de marge. Karel had weer voor een mooie
prijzentafel gezorgd (bedankt Karel), zodat iedereen weer met iets
leuks naar huis kon gaan. Maarten en Piet bleven in hun rol als
dames en namen hun prijs in ontvangst met dikke klapzoenen in de
lucht. Het bleef nog lang onrustig rondom ons gebouw, al kwam dat
meer door de plaatselijke hangjongeren, die voor de nodige
geluidsoverlast zorgden. Tot het volgende toernooi.
Ruud van Wees

Sfeerverslag toernooi vs. TV Deggingen – 27 mei 2016
Bij aankondiging van de ‘Wettkampf’ tegen TV Deggingen was ik
meteen enthousiast. Het venijn tegen Duitsers ken ik voornamelijk
van geschiedenisles en de ietwat tanende voetbalvete. Verder heb ik
in het land over de grens bij Enschede, Arnhem, Nijmegen enz. met
plezier vakanties in mijn jeugd vertoefd en een prima stage gehad in
Karlsruhe. Prettige mensen kennengelernt en mooi rondgereisd.
Uit de hernieuwde ontmoeting met de oosterburen, deze keer een
hele club mensen uit Deggingen die JOVO vriendschappelijk hadden
uitgedaagd als onderdeel van hun tour door Europa, vloeide een
mooi treffen voort op zowel tafeltennis- als menselijk vlak. Vooraf
werd wel de tegenstander vrij hoog aangeslagen, maar we deden
geenszins voor hun onder. Daarnaast merkte ik snel al weer:
“Deutsch macht Spaß!”. De Duitse taal spreken verleer je op zich
niet snel, mag ook wel na ca. 10 jaar scholing, maar ik was wel
behoedzaam op de immer gebruikelijke vertaalvalkuilen. Klakkeloos
Nederlandse woorden ‘verduitsen’ kan namelijk tot komische
misverständnisse leiden, wat ik ook ondervond tijdens mijn stage in
2001. Mooi voorbeeld daarvan is dat het Nederlandse ‘bellen’ in het
Duits ‘blaffen’ betekent.
Tijdens en tussen de wedstrijden door kletsten JOVO-lieden en
Deggingen-Leute er prettig op los. De sfeer zat er snel goed in, zoals
ingezet door de warme ontvangst door onze voorzitter en Menno’s
vrolijke fotoshoot. Een aantal JOVO-ers bleek uitstekend uit de
voeten te kunnen met de Duitse taal.
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Bron: website TTV JOVO - foto’s Menno Herstel / Herstelwerkzaamheden

Verder werd in de volgeplempte zaal natuurlijk fanatiek
getafeltennist, waarbij Duitse en Nederlandse schuttingstaal
onversneden voorbijkwam. Niettemin viel de score bij al deze
verbale en doorgaans zeer sportieve uitwisseling veelal in het
voordeel uit van JOVO, wat ook bleek uit de verzameling van
resultaten aan het einde van de lange serie potjes. Ik droeg daar
overigens goed mijn steentje aan bij met de volle winst uit mijn
partijen. De exacte stand heb ik niet zo snel voorhanden en was op
de avond zelf trouwens al snel de status van gespreksthema voorbij.
Is vast wel ergens vastgelegd, alleen zou dat nog wat navraag
vergen.
De Feierabend werd met een vriendelijk afscheid afgesloten en
hartelijk bevestigd met mooie gebaren en souvenirs over en weer.
Na een uitgebreide uitleg over hoe terug naar Zuidoost, met busmetro-tram van GVB A’dam, vertrok de grote groep hotelwaarts. Een
Austausch van shirts van mij met een van de Deggingen-spelers
ging daar in de gauwigheid nog aan vooraf.
Al met al een prima avond, waarvan er hopelijk nog meer zullen
volgen. Clubs van over de grens vandaan zijn wat mij betreft altijd
welkom.
Leon Bakker

Sport Europe US-Open 2016
Net als de afgelopen zeven jaar heeft de tafeltennisvereniging US de
SportEurope US-Opengeorganiseerd. De achtste editie van dit
mooie en succesvolle tafeltennistoernooi heeft op zaterdag 3
september 2016 plaatsgevonden.
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Het evenement vond plaats in de Amstelcampushal. Voor degene
die het toernooi niet kennen, het gaat om een toernooi bedoeld voor
heel tafeltennissend Nederland, van jong tot oud. Er werd gespeeld
in de klassen AB, C, D t/m F en GH.
Jovo heeft, zoals de voorgaande jaren, de inschrijvingen betaald. De
Jovo-spelers van dit jaar waren:
- Rob Kolhoff
- Edward van der Eijden (niet opgekomen wegens persoonlijke
omstandigheden)
- Antoon Buffing
- Andre Webster
- Fernando Sobral (finalist in de E-klasse (2e plaats))
Het toernooi begon afhankelijk van je klasse om 10.00 uur of om
14.00 uur. De finales zijn rond 19.00 gespeeld. Na afloop was er een
menu van: friet, broodje bal, hamburger, kroket of kaassoufflé en een
glas fris of tapbier voor de geïnteresseerden.
Fernando Sobral

In Memoriam

Helaas bereikte ons het bericht, dat ons Lid van Verdienste Jan van
der Velden op 11 augustus jl. is overleden. Na een lang en moedig
gevecht heeft hij zijn strijd tegen zijn ziekte uiteindelijk op moeten
geven. Jan is 72 jaar geworden.
Jan kwam eerst alleen als ouder naar JOVO, om naar de
verrichtingen van zijn zoon Marco en dochter Wendy te kijken, om op
1 juli 1989 zelf lid te worden. Al snel ontpopte hij zich als een grote
aanwinst voor de vereniging. Zo zat hij o.a. samen met zoon Marco
in de reparatiecommissie en verzette hij bergen werk voor het
realiseren van de nieuwe accommodatie na de gedwongen
verhuizing in 2003. Ook voor de kantine was hij een onmisbare steun
en vormde hij samen met Karel Mellenbergh jarenlang een geweldig
koppel achter de bar, totdat zijn ziekte hem dit onmogelijk maakte.
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Voor zijn vele werk werd hij dan ook in 2003 terecht tot Lid van
Verdienste benoemd. We zullen hem missen.
Wij wensen zijn kinderen en de rest van de familie veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur,
Bob Lei
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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 JOVOleden over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’.
Kantine
We hebben een nieuwe combimagnetron aangeschaft en hopen
daar vele hapjes in klaar te mogen maken. De handleiding ligt in het
keukenlaadje. De bediening is vrij simpel, alleen de wattage van de
magnetronstand is afwijkend. P80 is bijv 720 watt. Verder moet je 2x
op de startknop drukken voor om te starten.
Van de verhuurder komt tevens het verzoek om de bierflesjes niet op
het aanrecht te laten staan, maar op te ruimen in het magazijn (dus
ook niet in het keukenkastje)
Let er op dat de vuilniszakken niet overvol met blikjes zijn. Haal de
volle zak aan het eind van de avond eruit en gooi deze buiten in de
container. De container staat links om de hoek als je naar buiten
loopt. Een nieuwe vuilniszak zit of aan de volle vuilniszak vast of ligt
onderin de vuilnisbak.
Toernooien
Noteer vast in je agenda onderstaande datum
 Het kersttoernooi wordt gehouden op vrijdag 16 december
2016
 waarschijnlijk wordt kort voordat de voorjaarscompetitie van
start gaat het plankentoernopoi georganiseerd
Opzeggingen en nieuwe leden
Vanaf maart 2016 hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen
begroeten, namelijk:
Herman Brom
Kaustav Basu
Floor van Wulfften Palthe
Jaap Scheepstra
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Een aantal mensen heeft ook opgezegd:
Reinout van de Wolfshaar
Tijmen van de Wolfshaar
Jeroen Sanders
Marianne Foekens
Tjibbe Lei
Wim Bos
Reza Hossein Gholikan
Zuzana Jancovicova
Jeroen van Velzen
Jo Schaekens
Sleutels van de zaal
We zijn op zoek naar iemand die op dinsdagen en de donderdagen
waarop geen competitie wordt gespeeld de zaal wil openen/sluiten.
Op dit moment doet Luuk Krom dit op dinsdag, maar we hebben
liever iemand voor vast die ook zelf veel op dinsdag speelt.
Op donderdag opende Jo Schaekens de zaal, maar Jo gaat vanaf 1
oktober werken in Maastricht. Gefeliciteerd met de nieuwe job, Jo!
Voor nieuwe maar ook voor oude leden nog even alles op een rijtje
wat betreft het open zijn van de zaal.


Op de JOVO-site staat in de kalender bij iedere dag
aangegeven of er getafeltennist kan worden. Er staat
vermeld wanneer er training is, of er competitie- en
bekerwedstrijden dan wel een toernooi is. Verder staat
aangegeven of er vrij kan worden gespeeld (of beperkt vrij
spelen i.v.m. competitie- of bekerwedstrijden)



We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden:
Bob Lei
Wouter Stroosnijder (Renske)
Menno Herstel
Karel Mellenbergh
Luuk Krom
Piet Verdouw
Leon Bakker
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Aanbiedingen in de JOVO-winkel
De originele JOVO-shirts zijn te koop voor € 20,-.
Ook heeft JOVO nog een aantal redelijk goede nieuwe batjes liggen
die prima voldoen voor beginnende tafeltennissers. Deze batjes
kosten € 20,Laat het even weten aan één van de bestuursleden als je een batje
of shirt wil kopen.
Opzeggen lidmaatschap
Mocht je na dit seizoen willen stoppen met tafeltennis, lees dan even
onderstaande bericht:
Je lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij je voor 31 mei opzegt.
Het lidmaatschap van JOVO kan alleen schriftelijk per e-mail worden
opgezegd.
Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het
seizoen (31 mei dus) zijn ontvangen door de secretaris (Renske
Stroosnijder). Dit kan via email aan secretaris@ttc-jovo.nl
Renske stuurt je een bevestiging van je uitschrijving als lid van
JOVO.
Toelichting:
JOVO betaalt voor ieder lid een afdracht aan de NTTB. Als je tijdig
opzegt dan kunnen we je afmelden bij de NTTB. Als je niet opzegt
dan lopen deze kosten dus door. Wij zijn helaas genoodzaakt je
deze kosten in rekening te brengen.
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt
JOVO Website:
Mocht je toch op mobiel, tablet of desktop de JOVO Info lezen,
check dan ook even de JOVO website, op: www.ttvjovo.nl
Je zult dan zien dat naast de “FOTOALBUMS” een keuze-menu
staat waar je je kennis over de tafeltennisregels kan testen.
Misschien sta je op een foto waarmee de vragen geïllustreerd
worden, wie weet? Kijk regelmatig op de site. Meer en meer quizzen
zullen volgen.
Nieuw daarbij op de site: quiz 4 en 5 (tafeltennisregels)
Heb je opmerkingen of zijn de vragen in de test niet duidelijk, neem
dan contact op met de webmaster.
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De percentages/standen - Voorjaar 2016
Voorjaarscompetitie 2016 - Senioren Holland-Noord
Surf naar de volgende link en zoek je resultaten erbij:
http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop
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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.
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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO”
WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM
WWW.TTVJOVO.NL
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