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Ten geleide 
 
 

 
In 1999, bij het 50-jarig jubileum, was de toenmalige feestcommissie vanzelf-
sprekend van plan een jubileumblad uit te geven. Al snel werd duidelijk, dat dit een 
enorme klus was. Om dit goed te doen, bleek veel meer tijd te kosten, dan de 
beschikbare vrijwilligers op dat moment op konden brengen. Men koos er dan ook 
voor, om alle energie te stoppen in het organiseren van de diverse  festiviteiten en 
het jubileumblad voor een later moment te bewaren. Al met al werd het een beetje  
op de lange baan geschoven. 
 

Nu, in 2004, bestaat Jovo 55 jaar en al is dit dan wel geen officieel jubileum, toch leek mij dit een mooi 
moment u dit stukje geschiedschrijving voor te leggen. Jovo is aan een nieuw leven begonnen in een 
nieuwe zaal, met prima kleedkamers en een prachtige kantine. Daarnaast is het 60-jarig jubileum nog 
zo ver weg, dat ik niet langer wilde wachten.  
 
Voor de gegevens heb ik voornamelijk geput uit de diverse beschikbare clubbladen en uit mijn eigen 
geheugen. Tenslotte loop ik al een aantal jaren mee. Voor de ontbrekende stukjes heb ik gelukkig nog 
kunnen putten uit de herinneringen van een aantal andere leden. Daarnaast waren er nog allerlei 
documenten, krantenknipsels en foto’s beschikbaar, waardoor een schat aan gegevens kon worden 
verzameld.  
 
Na het verzamelen en doorlezen van de beschikbare gegevens, kon er begonnen worden aan het 
meest tijdrovende onderdeel: het schrijven van de tekst tot een samenhangend geheel voor deze 
uitgave. Ik heb er daarbij voor gekozen, om eerst in grote lijnen de geschiedenis van Jovo te 
schetsen, om vervolgens per onderdeel meer op de details in te gaan. Een enkele doublure is daarbij 
dan ook onvermijdelijk. Het concept heb ik laten lezen door enkele (oud-)leden met een lange staat 
van dienst, namelijk Jos van Baarsen en Eric Gouw. Waar nodig heb ik hun commentaar en 
aanvullingen verwerkt. Na het goedkeuren van de tekst was het vervolgens nog een heel karwei, om 
de juiste lay-out van deze uitgave te realiseren. Luuk Krom was daarbij zeer behulpzaam. 
 
Het zal u echter duidelijk zijn, dat het tot stand komen van deze uitgave niet heeft kunnen leiden tot 
een complete geschiedschrijving over 55 jaar verenigingsleven. Desalniettemin denk ik, dat er voor 
onze vereniging een unieke uitgave is verschenen, die door veel (oud)leden, vrienden en bekenden 
van Jovo met genoegen zal worden gelezen. Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ruud van Wees 
Oud-voorzitter 
 

 
 
 
 

 
 



 2

 
Colofon 

 
 

Verantwoording 
 
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur. 
 
 

Idee 
 

De formule van deze uitgave is reeds in de voorbereidingsfase in 1999 opgezet in overleg met 
toenmalig voorzitster Gina Scharff.  
 
 

Tekst 
 
Ruud van Wees, met medewerking van Eric Gouw en Jos van Baarsen. Enkele delen van de tekst, 
zoals die bij de voorbereidingsfase in 1999 door Gina Scharff op papier zijn gezet, zijn bij een aantal 
hoofdstukken als basis gebruikt. 
 
 

Lay-out 
 

Ruud van Wees, met medewerking van Luuk Krom 
 
 
 

Omslag 
 

Ruud van Wees en Luuk Krom, naar een eerder ontwerp van Lex Uiterwijk 
 

 
 

Amsterdam, juni 2004 
 
 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
schrijver. 
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Voorwoord 
 

 
Het deed mij veel genoegen, dat mij gevraagd werd het voorwoord te schrijven van 
dit prachtige jubileumblad. Uiteraard ben ik hier vereerd mee, immers, ik ben in 
hart en nieren een Jovoman en wat is er tenslotte mooier, dan om je gevoelens op 
papier te zetten over je eigen cluppie. 
 
Persoonlijk ben ik al vanaf mijn geboorte betrokken bij Jovo. Vroeger, eind jaren 
vijftig, werden de bestuursvergaderingen veelal bij de voorzitter thuis gehouden, in 
dit geval dus mijn vader. Door hem ben ik vanzelfsprekend aangestoken door het 

Jovo-virus. De speelzaal van dat moment was de gymzaal van mijn lagere school en ik vond het 
tafeltennis toen al leuk. Weliswaar was ik geen talent, maar ik had en heb nog steeds ontzettend veel 
plezier in het spel. 
 
Bij Jovo heeft het gezellig spelen altijd de overhand gehad en niet alleen het resultaat. Natuurlijk werd 
er wel fanatiek gespeeld, maar professioneel trainen om tot de besten van het land te behoren was er 
niet of nauwelijks bij. Alleen bij de jeugd werd een tijdlang geprobeerd landelijk niveau te halen. Het is 
wellicht dankzij deze keuze, om niet koste wat het kost voor topsport te gaan, dat een grote groep 
recreanten de weg naar Jovo heeft weten te vinden. Veel mensen voelen zich direct thuis en vinden 
de gezelligheid minstens zo belangrijk als het tafeltennis. Eerlijk gezegd geldt dat niet alleen voor het 
laatste jaar, maar is dat tijdens de hele geschiedenis van Jovo het geval geweest. 
 
Al met al hebben we nu de 55 jaar gehaald en ligt 60 in het verschiet. Tweemaal in ons bestaan 
kenden we een ernstige dip, maar even zoveel keren kwamen we er weer bovenop. Hoogtepunten, 
die verderop in dit blad beschreven worden, zijn er ten overvloede. Enkele punten wil ik alvast naar 
voren halen. 1954: uit de as herrezen, na leegloop van de club. 1960: een nieuwe, moderne zaal, de 
gymzaal van een school, die veel jeugd voor Jovo leverde. 1985: voor het eerst een kantine bij Jovo, 
een eigen honk, zeven dagen per week open. 2003: nieuw leven in een nieuwe zaal met prachtige 
kantine, mooiste locatie van Amsterdam en omstreken. 
 
Ik ben mij bewust van het feit, dat veel huidige leden weinig weten over Jovo en zijn geschiedenis. 
Daarom is dit jubileumblad ook voor hen een welkome informatiebron. De wat oudere leden 
herkennen ongetwijfeld veel uit dit blad en zullen het vast met veel plezier lezen. 55 jaar, het is niet 
niks. Een stuk geschiedenis hoort daarbij en gelukkig was er iemand, die alle informatie bij elkaar 
heeft weten te krijgen. Mijn dank is dan ook groot voor die andere Jovoman in hart en nieren: Ruud 
van Wees. Het feit, dat het nu weer zo goed gaat met Jovo, werkte aanstekelijk voor hem en zie het 
resultaat: het dubbeldikke jubileumblad van Jovo. Mijn dank gaat ook uit naar de mensen, die achter 
de schermen een bijdrage aan dit feestgebeuren hebben gegeven. Ik ben trots op jullie en Jovo. 
 
Jos van Baarsen 
 
Voorzitter 
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55 jaar Jovo: de geschiedenis in vogelvlucht 
 
De eerste slagen 
 
In 1949 werd er na de hoogmis in een zaaltje onder de Augustinuskerk aan de Postjesweg door de 
medewerkers een balletje geslagen. De colbertjes gingen uit en de mouwen werden opgestroopt. Dit 
werd zo’n succes, dat half maart Jan Ebing met het voorstel kwam een echte vereniging op te richten. 
Het werd de Parochiële Tafeltennisvereniging JO.V.O. De naam was afgeleid van de beschermheilige 
van de club, de Augustijner monnik Johannes van Oisterwijk, een van de martelaren van Gorinchem. 
De club werd opgericht door de Katholieke Garde, Afdeling Augustinus West, om de werkende leden, 
die iedere zondag de lectuur verspreidden en daarnaast verkiezingsacties verzorgden, een goede 
ontspanningsmogelijk te geven. De eerste tafel werd zelf gebouwd en op 26 juni 1949 werd in het 
zaaltje de eerste bal geslagen. Al snel werd er ook op dinsdag- en donderdagavond getraind in het 
zaaltje onder de kerk. 
 

 
Aankondiging van de eerste speeldag 

 
De officiële opening werd op 21 november verricht door de eerste voorzitter en het latere erelid de 
heer Van de Paverd. De tafel werd ingezegend en een stichtelijk woord gesproken. Met het aanbieden 
van limonade, snoep en een enkele sigaar of sigaret werd er verder gefeest, in de jaren na de 2e 
Wereldoorlog had men het tenslotte niet zo breed. De opening werd afgesloten met het lied: Aan U o 
Koning der Eeuwen. 
 
In de eerste jaren was Jovo duidelijk een katholieke vereniging. Men kon ook alleen lid worden, als 
men van goede katholieke huize was. In eerste instantie richtte men zich op jongens in de leeftijd van 
14 t/m 17 en op jongemannen. Al snel, namelijk in december 1950, maakten echter ook de dames hun 
entree, onder de bezielende leiding van Toos v.d. Broek. Liefst 18 leden meldden zich gelijk aan en al 
snel speelden ze met twee teams in de competitie. Wol (!) en een patroon voor een clubshirt waren bij 
Toos te verkrijgen. De dames speelden op woensdag- en vrijdagavond, later gevolgd door jeugd op 
zaterdag. 
Het geloof speelde dus een grote rol en er zat zelfs een geestelijk adviseur in het bestuur. De 
Katholieke garde betaalde veel en er waren veel paters en broeders actief. Jovo maakte als het ware 
onderdeel uit van de kerk. In de clubbladen vind je dan ook veel stukjes over het geloof. 
 
Onafhankelijk 
 
De vereniging groeide explosief en al in 1950 werd besloten zich los te maken van 
de Katholieke Garde en lid te worden van de Nederlandse Tafeltennisbond. De 
geestelijk adviseur kwam verrassend genoeg zelf met dit voorstel en na enige 
besprekingen kon ook de Katholieke Garde zich hier in vinden. In juni werd dit een 
feit en wedstrijdleider J. van Leijden kwam met het idee, om de naam te veranderen 
in Jong Voorwaarts, een naam met een wat sportievere  uitstraling. Wel werd het 
R.K.S.V. Jovo, dus nog steeds een rooms-katholieke sportvereniging. 
           Het eerste embleem 
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Inschrijving bij de N.T.T.B. 

 
In korte tijd ontstond een bloeiende vereniging met allerlei activiteiten. De competitiespelers kregen de 
beschikking over de gymzaal van de Augustinusschool en begin 1951 was Jovo al in het bezit van 4 
tafels. In dat jaar kwam er ook een afdeling tennis bij en in 1952 werd Jovo tevens ingeschreven bij de 
Nederlandse Volleybalbond. Zo was Jovo opeens een omnivereniging met drie takken van sport! Er 
was zelfs een echte Jovovlag en een eigen clublied. Zowel de heren als de dames speelden mee in 
de diverse competities. Kampioenschappen werden gevierd met een feestavond in het Rothaanhuis, 
er waren vriendschappelijke wedstrijden, filmavonden, klaverjasavonden enz. Ook organiseerde Jovo 
het Amsterdamse scholenkampioenschap. Binnen enkele jaren was Jovo dus opeens een vereniging 
die meetelde. 
 
Crisisjaren  
 
De enorme groei van de vereniging gaf ook de nodige problemen. Eigenlijk was er vanaf het begin 
gebrek aan goede accommodaties. De trainingsruimtes waren te klein en er waren dan ook lange 
wachttijden voor men kon trainen. Op een gegeven moment mocht men niet langer dan 10 minuten 
achter elkaar trainen, dan waren de volgende spelers al weer aan de beurt! Daarnaast kreeg het 
bestuur veel klachten van de kerkleiding, over de rotzooi die achtergelaten werd. Vaak moesten 
steeds dezelfde mensen opruimen, veelal de bestuursleden, en dat leidde ook weer tot de nodige 
spanningen. Voor een aantal leden was dat reden op te stappen. In 1953 was er al een groot conflict 
tussen het bestuur en een aantal eigenzinnige leden, wat tot een uittocht leidde. De afdeling tennis 
verdween, maar aan het eind van het jaar leek het voor de tafeltennisafdeling weer de goede kant op 
te gaan. In 1954 barste tijdens de jaarvergadering echter de bom en stapte het bestuur op. De 
vereniging versplinterde en toen alle rook was opgetrokken, bestond de tafeltennisafdeling nog uit 6 
leden, namelijk 5 heren en 1 dame! Ook de volleybalafdeling redde het uiteindelijk niet, mede door de 
hoge kosten en het probleem van het vinden van een goede zaal.  
 
Wederopstanding 
 
Normaal gesproken betekent dit het einde voor een vereniging. “Mooi niet”, moet Theo van Baarsen 
Sr. toen gedacht hebben, want ons huidig erelid liep de deuren plat, om oud-leden over te halen weer 
lid te worden. Hij werd daarbij geholpen door Ad Wouda en later door John van Tomputte en René 
van Roomen. Het kostte veel moeite, maar Jovo kwam er weer bovenop en zo werd er weer driftig 
gespeeld in het minieme gymzaaltje van de Augustinusschool. Slechts een enkeling herinnert zich nog 
dit knusse zaaltje, waar eigenlijk net ruimte was voor drie tafels en waar je vanaf een iets hoger 
gelegen balustrade de wedstrijden kon volgen. Frisdranken waren er niet, wel kreeg men koffie uit een 
daar aanwezige percolator. Veel stelde het allemaal niet voor, maar het was wel erg gezellig en in die 
tijd was men met weinig tevreden.  
 
De eerste doorbraak 
 
In 1960 kwam er een nieuwe broeder in het broederhuis, die les kwam geven aan de leerlingen van 
de gloednieuwe St. Dominicus Mulo. Deze broeder Gustavo kwam uit Bussum, waar hij al de (nu nog 
bestaande) tafeltennisvereniging Good Luck had opgericht. Hij gaf daar training aan de jeugd. Toen hij 
er achter kwam, dat vlak naast de deur van het broederhuis een tafeltennisvereniging zat, maakte hij 
met het bestuur een mooie deal: ik zorg voor jeugdleden en de training en jullie zorgen voor de zaal 
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en het materiaal. Deze deal was natuurlijk snel rond en al snel puilde het zaaltje uit van de 
jeugdleden.  
 
Op zijn voorspraak en met toestemming en medewerking van het hoofd van de Sint Dominicus Mulo, 
broeder Roberto, mocht Jovo zelfs verhuizen naar de gymzaal van de nieuwe school. In één klap kon 
men spelen op zes tafels in (op dat moment) een van de mooiste zalen van Amsterdam. Het verleidde 
VDO (het huidige Amstelveen) er zelfs toe, om serieus met ons te komen praten over een fusie. 
Gelukkig voor hen ging dat niet door en bestaan ze nog steeds. 
Deze twee broeders zorgden samen voor een enorme aanwas van jeugdleden. Broeder Gustavo 
zorgde voor de training en broeder Roberto ging persoonlijk elk jaar de eerste klassen langs om leden 
te werven. Vrijwel alle jeugdleden kwamen dan ook van de mulo en het schoolkampioenschap was 
eigenlijk gewoon een soort clubkampioenschap. Binnen enkele jaren had Jovo de grootste 
jeugdafdeling van afdeling Amsterdam en speelden wij met het maximum aantal van 12 teams in de 
jeugdcompetitie. Er was zelfs een wachtlijst bij de jeugd. 
 
Ook de seniorenafdeling profiteerde mee. Via doorstroming van de jeugd naar de senioren en door de 
aanzuigende werking van de mooie zaal groeide ook het aantal teams bij de senioren. Het 
verenigingsleven bloeide op, er werd meer georganiseerd en er werd meer en beter getraind.  
 
Op 28 januari 1962 werd het 12,5-jarig bestaan gevierd. Een mis in de Augustinuskerk plus een ontbijt 
in de Augustinusschool vormde het begin. ’s-Avonds werd het feest voortgezet met een feest-
/filmavond.  
In 1963 won de jeugd de prestatiebeker van de afdeling en deed het clubblad na 9 jaar weer zijn 
intrede. Vol humor beschreef redacteur John van Tomputte het verenigingsleven. Ook een ernstige 
noot ontbrak niet. Toen later de gebroeders Ten Klei, zoons uit een drukkersfamilie, niet alleen het 
bestuur kwamen versterken, maar ook het clubblad voor hun rekening namen, ontstond een van de 
mooiste bladen van de afdeling. Ogenschijnlijk volgden een aantal rustige jaren, al waren er toch 
diverse strubbelingen, vooral bij de jeugd. Theo van Baarsen nam afscheid, na 11 jaar 
voorzitterschap, evenals Broeder Gustavo. Beiden werden benoemd tot erelid. Topspeler Leo van 
Leuffen vertrok in 1966 naar Nedlloyd, waarvoor hij later zelfs in de eredivisie speelde. Hij bleef nog 
wel als trainer van de jeugd. Even later speelde hij voor Hunter 25, het latere Tempo Team, waarbij hij 
zijn grootste successen behaalde. Een andere topspeler van Jovo uit die tijd, namelijk Frank Kramer, 
werd later een bekende Nederlander, eerst als profvoetballer en later als presentator bij de TV. 
 
In 1969 werd het 20-jarig bestaan van Jovo gevierd met een handicaptoernooi. Eerst met voorrondes, 
gevolgd door een finale-avond, met hapjes en drankjes voor de spelers en de toeschouwers. Dit was 
feitelijk de geboorte van ons huidige kersttoernooi. Ook werden voor het eerst de percentagebekers 
uitgereikt aan de senioren en de jeugd. Weinig verenigingen reiken hier een aparte beker voor uit en 
het is al die jaren een gewaardeerd initiatief gebleven. 
 
Aan het eind van de jaren zestig ging het financieel niet slecht, maar waren er wel enkele problemen. 
Het innen van de contributie kostte de nodige moeite. Verder was het aantal jeugdleden drastisch 
teruggelopen, met name door het verdwijnen van een aantal enthousiaste jeugdleiders. Ook nu werd 
weer duidelijk, dat een vereniging vaak drijft op enkele actieve vrijwilligers. 
 
De kentering 
 
Vanaf 1968 vond er een soort kentering plaats in de geschiedenis van Jovo. 
Allereerst was het een tijd met veel nieuwe gezichten. Jan Pel en later Ko van 
Wees traden naar voren en de gebroeders Ed en Hans Houweling kregen in de 
jeugdcommissie versterking van o.a. Ger Dijst, Tom van Bakel en Ruud van 
Wees. Daarnaast zorgden de hogere kantine-inkomsten en de deelname aan de 
toto en lotto voor zoveel geld, dat Jovo zich opeens van alles kon permitteren. Zo 
werden er bijv. zes nieuwe tafels aangeschaft, kampioensteams kregen een 
herinneringsvaantje of –standaard, voor elk teamlid een, men organiseerde meer 
interne toernooien, met steeds mooiere prijzen, meer vriendschappelijke 
wedstrijden enz.                   Het 2e embleem 
           
 
Al in 1972 werd er een feestcommissie aangesteld, om het 25-jarig jubileum in 1974 voor te bereiden. 
Allereerst richtte men zich op het binnenhalen van de nodige gelden en jarenlang werden de leden 
met veel plezier “geteisterd” door tombola’s, voetbalpools en bingo’s. Ook was er op initiatief van Thea 
Dijst een oud papieractie, welke veel geld opleverde.  
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In 1973 had Jovo voor het eerst sinds tijden weer een damesteam, deed het nieuwe zaalnet zijn 
intrede (geboet door een echte Volendammer visser) en werd er een jeugdraad geïnstalleerd. Deze 
raad was bedoeld, om de jeugd mee te laten denken over allerlei jeugdzaken. Na een enthousiast 
begin zakte de animo wat weg en de raad zou uiteindelijk weer verdwijnen. 
De jubileumcommissie deed fantastisch werk en kon met de opbrengst van hun jarenlange 
inspanningen uiteindelijk het hele jubileum bekostigen. Het geld, wat door het bestuur gereserveerd 
was voor het feest, bleek niet nodig en kon gebruikt worden voor de aanschaf van zes nieuwe tafels. 
 

21 september 1974 werd in Huize “De Liefde” het zilveren jubileum gevierd door 
de senioren. Na het officiële gedeelte, waarbij o.a. broeder Roberto tot Lid van 
Verdienste werd benoemd, kon het feest beginnen. Een schitterende band zorgde 
voor de muzikale omlijsting van deze bar gezellige avond. Om half drie werd 
iedereen er uitgegooid, anders was het vast nog veel later geworden.  
Dit feest was de afsluiting van een gezellige week, met jubileumtoernooien voor 
zowel de jeugd als de senioren. Verder had de jeugd al met een disco-avond en 
met films gevierd, dat Jovo 25 jaar bestond. Al met al was het een geweldige 
week en kreeg de feestcommissie terecht alle lof voor het verrichtte werk. 
 

In 1974 kwam Ruud van Wees voor het eerst met het plan om in de zomervakantie met jeugdleden 10 
dagen door Nederland te gaan fietsen en in jeugdherbergen te overnachten. Deze fietsvakanties 
bleken een enorm succes. Rob Meijer c.s. deden daar uitgebreid en op humoristische wijze verslag 
van in het clubblad.  
 
Het bestuur van de vereniging werd in de 2e helft van de jaren zeventig overgenomen door een groep 
jonge senioren. Vrijwel allen hadden ooit bij de jeugd gespeeld en zaten toen op de St. Dominicus 
Mulo, nu Mavo. Ook de jeugdcommissie was goed bezet. Jovo groeide en daardoor ook de noodzaak 
tot betere organisatie. Veel zaken werden in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten beter 
beschreven. Er kwamen verplichte zaalbeurten en ook ouders van competitiespelende jeugd moesten 
een aantal malen verplicht mee als begeleider. Toch ging dit alles niet ten koste van het speelplezier. 
 
Op 20 april 1979 onderging Jovo tijdens een Buitengewone Ledenvergadering 
weer een kleine naamswijziging: van Rooms-katholieke Sportvereniging Jovo 
werd het T.T.V. (Tafeltennisvereniging)  Jovo. Al jaren werd er niet meer 
gekeken, of nieuwe leden wel rooms-katholiek waren, het dekte de lading niet 
meer. Dit besluit ging wel aan het hart van enkele oudere leden. Verder werden 
de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Ook 
kwamen er nieuwe shirts en een nieuw embleem. 

       
                                        3e embleem (Tom van Bakel) 

 

De school zorgde voor nieuwe gordijnen in de zaal en we kregen (eindelijk) een nieuwe verlichting. 
Ook lukte het ons een uniform shirt te krijgen, met een door Tom van Bakel ontworpen embleem. Nu 
hoefden we niet meer aan te kijken tegen 12 verschillende soorten groene shirts. Verder werd er een 
nieuwe stencilmachine aangeschaft en dit leverde een nog mooier clubblad op.  
 
Bloei 
 
Met ruim 100 leden was Jovo een van de grootste verenigingen van Afdeling Amsterdam. Er kwamen 
allerlei nieuwe initiatieven, om het nog gezelliger te maken. Nieuwe toernooivormen, spelletjesdagen 
voor de jeugd, vriendschappelijke wedstrijden en feesten werden georganiseerd. Zowel de 
Amsterdamse kampioenschappen als allerlei andere externe toernooien werden door grote groepen 
Jovo-leden bezocht. Vooral het SKF-toernooi in Veenendaal was favoriet, al was het alleen al voor het 
Chinezen en het stappen in Arnhem na afloop. 
Als er maar genoeg vrijwilligers waren, om het te organiseren, dan had elk nieuw idee een kans. Zo 
organiseerde de feestcommissie voor het eerst een zeer geslaagde puzzeltocht door Amsterdam-
West. Men vertrok vanaf Jovo, om een paar uur later bij gebouw De Hoeksteen te eindigen. Daar werd 
de dag afgesloten met een lekkere maaltijd. Ook de jeugd had zijn eigen tocht, die eindigde bij een 
Chinees restaurant. 
Er kwamen (betaalde) trainers van buitenaf en er kwam een trainingsavond bij. Vooral de jeugd deed 
het goed en van andere verenigingen kwamen ook goede spelers bij ons spelen. Op een gegeven 
moment had Jovo zelfs twee landelijke jeugdteams, een in de A- en een in de B-klasse. Jammer 
genoeg bleek dit niveau te hoog voor onze vereniging. Voldoende trainingsmogelijkheden, 
begeleiding, opvang en vooral geld bleek niet aanwezig. Met de nodige ruzies en spanningen zocht 
een aantal jeugdleden hun heil elders en was dit avontuur weer snel voorbij.  
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Voor de seniorenafdeling gold zelfs tijdelijk een ledenstop, meer dan 12 teams kon men niet kwijt. Het 
spelen van 6 teams op één avond was eigenlijk teveel van het goede, men had veel last van elkaar, 
wat tot de nodige protesten leidde. Ook de jeugd had 12 teams. 
 
Een zeer forse huuraanpassing zorgde voor de nodige consternatie en ook de verloedering van het 
wijkje, waarin de school staat baarde de leden veel zorgen. Vernielde of gestolen fietsen en 
brommers, ingegooide ruiten en inbraken maakten het er niet gezelliger op. 
 
Wel gezellig waren de clubkampioenschappen van 1983, waarvoor een zaal werd afgehuurd in 
gebouw de Hoeksteen aan de Jan van Galenstraat. Zes tafels werden door de regen daarheen 
verhuisd. De zaal was wellicht niet echt geschikt voor wedstrijden, maar het was wel een bijzondere 
dag, met een heerlijk en overdadig koud buffet na afloop. Vermeldenswaardig waren de wedstrijden 
van enkele jeugdteams tegen De Lloyd Boys, een tegenstander die alleen maar thuiswedstrijden 
speelde, nooit uitwedstrijden. Het ging dan ook om teams uit de jeugdgevangenis, het zgn. Lloydhotel. 
 
Het clubblad kwam tot grote bloei, enerzijds doordat het nu via offset gedrukt werd, anderzijds door 
het enthousiasme van de redactie, met name Rob Meijer en later Eric Gouw. Vooral de laatste liet zich 
vanaf het moment dat hij in 1983 in het bestuur kwam flink gelden, o.a. door met allerlei leuke 
initiatieven te komen, zoals het koppeltoernooi en de Jovo Open Dubbelkampioenschappen. Hij werd 
ook jarenlang de grote man bij de jeugd. De rode broek werd verplicht gesteld en als troostprijs bij het 
handicaptoernooi aan de leden verstrekt. 
 
In 1984 werd er met Amsterdam ’78 serieus gesproken over een fusie. Zij moesten verhuizen en de 
gevonden locatie in de Schoolstraat bood genoeg ruimte voor een grote (nieuwe) vereniging. Voor 
Jovo gold toen, dat het niet duidelijk was, wat er de komende jaren met onze zaal zou gebeuren. De 
mavo ging op in een scholengemeenschap en men wist niet, of het gebouw behouden zou blijven. De 
fusie is uiteindelijk niet doorgegaan. De locatie viel tegen en ook financieel kwam men er niet uit. Op 
aanraden van het bestuur stemden uiteindelijk de leden van Jovo unaniem tegen deze fusie.  
 
In datzelfde jaar werd ons lid Paul Koopman van penningmeester van Afdeling Amsterdam 
gepromoveerd tot voorzitter van de afdeling. Het jaar daarop, na een heuse coup, zelfs tot voorzitter 
van de Nederlandse Tafeltennisbond.  
 
De kantine 
 
1985 was ook het jaar, waar aan alle onzekerheid rondom onze zaal voorlopig een einde kwam. De 
mavo werd overgenomen door het O.C.A., het Ondernemingscollege Amsterdam. Met de nieuwe 
directeur was het goed zakendoen. We kregen toestemming voor een kantine, die deels door de 
school zelf werd gebouwd, de binnenplaats werd opgeruimd en de school werd behoorlijk beveiligd 
tegen inbrekers. Verder werden de gang, de zaal en de kleedkamers opgeknapt. Er kwam zelfs een 
dameskleedkamer met douches. 
 
Het is nauwelijks te beschrijven, wat het bezit van een eigen kantine voor onze vereniging betekende. 
Gelijk ontstond er voor veel leden een heel nieuw sociaal leven. Na de opening op 25 november werd 
er vaak tot in de kleine uurtjes gezellig nagepraat, een drankje gedronken en gekaart. De tosti’s van 
Adri Gouw, de befaamde sneetjes pikant en de onovertroffen hotdogs vonden gretig aftrek. Veel 
tegenstanders wisten de gezelligheid te waarderen en stelden hun huisreis vaak nog wat uurtjes uit. 
Ook de jeugd bleef na het trainen vaak nog gezellig hangen. Openingsborrels bij het begin van het 
seizoen, nieuwjaarsrecepties, tombola’s gecombineerd met klaverjasavonden, het verenigingsleven 
bloeide als nooit tevoren. Zo werd er een jaarlijks terugkerende voetbalwedstrijd georganiseerd tussen 
de jonge en de wat oudere senioren, de Tekkels tegen de Old Stars.  
Dat zelfde jaar traden ook Hans en Trudi Mous in verband met gezins-uitbreiding af als resp. 
secretaris en wedstrijdsecretaris senioren. Voor hun bijzondere jarenlange inzet werden ze beiden met 
algemene instemming benoemd tot Lid van Verdienste. Monique Gouw volgde Trudi op en Peter de 
Rue werd de nieuwe secretaris. Ook deze twee zouden later man en vrouw worden!  
 

 
Het ledenaantal bij de senioren groeide explosief, alleen de jeugd bleef daar nogal bij achter. Vanuit 
het O.C.A. kwamen weinig nieuwe leden en Jovo miste de jaarlijkse aanwas vanuit de Mavo behoorlijk 
en ook uit de omliggende wijken met veel allochtone bewoners kwamen weinig nieuwe leden.  
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Op een gegeven moment had Jovo 140 leden, een record in de geschiedenis. De zaal was zeven 
dagen per week open, er kwam een tweede competitie-avond voor de senioren en er werd ook een 
recreantenavond ingesteld, het leek niet op te kunnen. Dit enorme succes had ook zijn schaduwzijde. 
Vrijwel alle teams wilden competitiespelen op de vrijdagavond en niet op donderdag. De eerlijke 
verdeling leverde veel problemen op voor de wedstrijdsecretaris senioren en veel boze gezichten. 
Verder kwam er met het groeien van de vereniging nog meer werk terecht op de schouders van een 
kleine groep enthousiastelingen, die eigenlijk al teveel taken vervulde. Met de verandering van de 
maatschappij naar meer individualisering zag men ook het aantal vrijwilligers sterk afnemen. Ook Jovo 
had daar last van en toen enkele harde werkers met lichte uitputtingsverschijnselen een stapje terug 
deden, had men te weinig medewerkers, om alle activiteiten door te laten gaan. Het hebben van een 
eigen kantine leek soms eerder een vloek dan een zegen. Het was een probleem om de barbezetting 
rond te krijgen, vooral op trainingsavonden en ook voor het schoonhouden van de kantine kon men 
slechts een enkele vrijwilliger vinden. Ook lukte het niet meer, om alle dagen open te zijn. Verder was 
de jeugdcommissie zwaar onderbemand en stond Eric Gouw er op een gegeven moment bijna geheel 
alleen voor. Gelukkig zat Ruud van Wees niet stil, want samen met Ger Dijst en Luuk Krom 
organiseerde hij een meer dan geslaagde wandel-/puzzeltocht, waarbij Weesp, Muiderslot en 
Naardenvesting worden aangedaan. Deze prachtige dag werd afgesloten met fonduen in Bussum. Er 
zouden nog een aantal mooie tochten volgen. 
 
1988 was een bijzonder jaar, o.a. vanwege het feit, dat er diverse tv-opnames van Jovo werden 
gemaakt. Allereerst was er ons jeugdlid Astrid Berk, die als hartenwens haar idool Bettine Vriesekoop 
ontmoette. Dit gebeurde in een uitzending van de TROS, welke in december werd uitgezonden. 
Verder mocht onze jeugd in december meedoen met een nieuw spelprogramma van de TROS, de 
Doen en Denkenshow. Wendy van der Velden en Sander Cornelisse 
vertegenwoordigden Jovo met verve en wonnen van hun tegenstander. Met 
het nemen van een hindernisbaan wisten ze nog mooie prijzen en een leuk 
bedrag voor Jovo binnen te halen. Deze uitzending werd een paar maanden 
later uitgezonden. Sportief hoogtepunt was de eerste plaats in de 
kampioenspoule van het eerste jeugdteam. Daarmee waren ze kampioen 
van afdeling Amsterdam. Verder deed het huidige embleem, naar een 
ontwerp van Eric Gouw, zijn intrede. 
               4e embleem (Eric Gouw) 
 

Het jaar 1989 stond natuurlijk in het teken van het 40-jarig bestaan. Op een prachtige zonnige dag 
werd dit feit door 96 leden inclusief aanhang gevierd, middels een dagje uit naar de Efteling. Na afloop 
ging iedereen gezellig gourmetten in Waalwijk, een maaltijd in de openlucht, waarbij de wind en 
enkele ongenode gasten (rupsjes, die vanuit de bomen in de pannetjes vielen) nog voor de nodige 
consternatie zorgden. Verder waren er natuurlijk de nodige toernooien rondom dit heuglijke feit.  
Er was verder een bijzonder gezellig maar niet erg succesvol weekeinde naar Antwerpen voor een 
vriendschappelijke wedstrijd aldaar. Betreurenswaardig maar onvermijdelijk was het opheffen van de 
toto/lottocommissie: teveel werk voor te weinig mensen. 
 
Na het nieuwe embleem kwam er, na veel protesten over het oude shirt, in 1990 weer een nieuw shirt, 
nu geheel van katoen. Dit jaar werd Diepholz in Duitsland vriendschappelijk bezocht, Jovo haalde 
zelfs de plaatselijke krant. De nederlaag was iets dragelijker dan het jaar ervoor.  
Johan Staal vond het na 12 jaar wel genoeg en stopte als penningmeester. Het Lidmaatschap van 
Verdienste was een terechte beloning voor het vele werk, wat hij al die jaren had verricht. Armand 
Lamur nam het “tijdelijk” even van hem over, negen jaar dus! Jos van Baarsen deed zijn intrede als 
wedstrijdsecretaris senioren. Hij volgde Monique Gouw op. 
Ondanks het geringere aantal jeugdleden en de slechte bezetting van de jeugdcommissie werd er 
alles aan gedaan, om het niveau van de jeugd te verbeteren, o.a. door de trainingsfaciliteiten zo 
optimaal mogelijk te maken. Zo gaf oud-international Ellen Klatt enkele jaren training aan onze jeugd. 
Dit resulteerde b.v. in 1991 in een landelijke B-licentie aspiranten voor Wendy van der Velden en een 
A-licentie pupillen voor Coen Stroeve. Beiden mochten meedoen met de Nederlandse Kampioen-
schappen.  
Falco werd dit jaar vriendschappelijk bestreden, een weekeinde wat Valkenburg zich nog lang zal 
hebben geheugd. Gewonnen werd er niet, gestapt des te beter. 
 
De terugval 
 
De problemen, waarmee Jovo al een tijdje te kampen had, werden opeens erg groot, toen Ruud van 
Wees stopte als voorzitter en ook met de meeste van zijn werkzaamheden. Door het stoppen van een 
van de meest actieve leden viel er een groot gat, wat niet door anderen gevuld kon worden.  
Gelukkig was er nog wel wat te genieten, want bij de jeugd kreeg Gert Braun een A-licentie bij de 
welpen. Op een gegeven moment stond hij als 2e van Nederland geplaatst. In 1992 wist hij zelfs met 
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Stef Keeren van Olympia kampioen van Nederland in het dubbel te worden! Een trotse Eric Gouw 
deed hier uitgebreid verslag van in het clubblad.  
 
De volgende enorme klap kreeg Jovo met het opstappen van Eric Gouw als wedstrijdsecretaris jeugd. 
De inspanningen, om de jeugdafdeling vrijwel in zijn eentje draaiende te houden, werden hem teveel. 
Hij bleef nog wel lid, maar werd jeugdleider bij een andere vereniging. Deze klap kwam de 
jeugdafdeling nooit meer te boven, vooral niet omdat in zijn spoor de topjeugd ook vertrok, evenals 
trainster Ellen Klatt. Er bleef uiteindelijk nog maar één team in de competitie over! Nog een aantal 
jaren deed een aantal mensen hun uiterste best de zaak weer op te bouwen, maar de bodem was 
eigenlijk onder de jeugdafdeling weggeslagen.  
 
Ook de senioren verloren de nodige leden, maar er was nog genoeg gezelligheid. Die werd vaak 
gevierd in de kantine, waar de barbezetting een steeds groter probleem werd. Daarom werd 
noodgedwongen de verplichte bardienst ingevoerd. In 1994 wist Jos van Baarsen het bestuur te 
overtuigen, geld uit te geven voor extra TL-balken in het plafond. Daarmee kwam een einde aan het 
ophangen van extra verlichting aan kabels. Dat scheelde veel tijd bij het speelklaar maken van de zaal 
bij competitie en toernooien. Peter de Rue stopte als voorzitter a.i. en werd voor zijn vele verdiensten 
benoemd als Lid van Verdienste. Monique Gouw, ondertussen mevrouw de Rue, had al die jaren vrij 
onopvallend veel werk verzet. Wellicht dat men daarom bij haar afscheid niet besefte, wat zij al die 
jaren voor Jovo had betekend en haar niet voordroeg voor een Lidmaatschap van Verdienste. Ter 
gelegenheid van het 55-jarig bestaan heeft het huidige bestuur deze omissie goedgemaakt en haar 
alsnog benoemd tot Lid van Verdienste. Beter laat dan nooit en zeer verdiend!  
 
Afdelingen Amsterdam en Kennemerland fuseerden in 1995 tot Afdeling Randstad-Noord, waarvan de 
naam verzonnen was door Ruud van Wees. Hij hield er een trainingspak aan over. Om de nieuwe 
afdeling te steunen werd hij voor drie jaar 2e penningmeester.  
Voor het laatst speelden de Teckels tegen de Old Stars. Er waren te weinig Teckels over. Het jaar 
daarop werd het een zaalvoetbaltoernooi. 
 
Het bestuur probeerde met man en macht de seniorenafdeling nieuw leven in te blazen. Zo werd er 
ook een trainer aangesteld. Bij de diverse toernooien deed Jovo het trouwens heel goed. De 
afdelingskampioenschappen in 1996 leverde zelfs de verenigingsprijs op: met diverse ereplaatsen in 
allerlei klassen vergaarden we de meeste punten van alle verenigingen in onze afdeling.  
 
Het gebrek aan voldoende vrijwilligers, om alle activiteiten te begeleiden, leverde steeds meer 
problemen op. Voor de recreanten viel in 1997 het doek, evenals voor de jeugdafdeling. Vooral het 
laatste ging menigeen aan het hart. Bijna 40 jaar had Jovo een vaak bloeiende jeugdafdeling, waarbij 
de nodige successen werden gevierd. Menig seniorlid was bij de jeugd begonnen. Al was het een van 
de grootste dieptepunten in het bestaan van Jovo, het bestuur kon werkelijk niet anders besluiten. 
Gelukkig was er ook nog iets te vieren: Jovo 1 werd kampioen en mocht het jaar daarop voor het eerst 
landelijk spelen, een leuk maar overigens kort avontuur.  
 
Jovo 50 jaar 

 
Een mijlpaal voor elke vereniging is natuurlijk het bereiken van het 50-jarig bestaan en dit heuglijke feit 
kon in 1999 ook door Jovo gevierd worden. Allereerst was er op 26 juni, precies 50 jaar na dato, een 
zeer geslaagde oud-ledenavond in de eigen prachtig versierde locatie, waar onder het genot van een 
heerlijk hapje en drankje leuke herinneringen opgehaald konden worden. Ook was er een overzichts-
tentoonstelling van 50 jaar geschiedenis, met foto’s, clubbladen, andere documenten, oude shirts en 
emblemen enz. Zo’n 50 man, waaronder vele prominente oud-leden, haalden herinneringen op uit 
lang vervlogen tijden. Menigeen sloeg ook nog even een (roestig) balletje. Van de laatste 30 jaar was 
van elke lichting wel iemand aanwezig. Het was een meer dan geslaagde avond. 
 

 
 

Verder waren er jubileumtoernooien en als afsluiting een feestavond in Boerderij Meerzicht in het 
Amsterdamse Bos. Allereerst was er een officiële receptie, met o.a. de voorzitter van de N.T.T.B. 
Raymond Gradus en vertegenwoordigers van de afdeling en andere verenigingen. De gebruikelijke 
toespraken werden gehouden en voorzitster Gina Scharff ontving uit handen van Raymond Gradus 
een mooi aandenken van de N.T.T.B. 
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Na deze officiële plichtplegingen werd de avond afgesloten met een fantastische barbecue in een zeer 
gezellig ingerichte zaal. Ruim 90 man hadden de avond van hun leven. Eten en drinken zoveel je wilt 
en alles van een perfecte kwaliteit, wat wil je meer. Doordat je zelf je vlees moest klaarmaken, werd er 
ook veel gelopen en kon je met iedereen kletsen, wat voor extra gezelligheid zorgde. Tussen de 
bedrijven door werden Armand Lamur en Adri Gouw benoemd tot Lid van Verdienste. Beiden stopten, 
na lange tijd actief te zijn geweest, met hun werkzaamheden. Met een borreluurtje werd dit bijzondere 
feest afgesloten en ging iedereen met een originele Jovo-bandana naar huis. Het vinden van het 
parkeerterrein, een paar honderd meter verderop, gaf wel de nodige problemen, want de verlichting 
van de weg was uitgevallen en het was echt pikkedonker. Menigeen kwam in een modderplas terecht, 
maar dat kon de pret niet drukken. 
 
De komst van een aantal enthousiaste leden van het opgeheven Leoos gaf Jovo weer een nieuwe 
injectie. Zij zorgden voor nieuw bloed. Jovo was dat jaar ook voor het eerst op internet te bewonderen: 
www.clubs.nl.  
 
Het bestuur onderging deze jaren een aantal wijzigingen, maar al ging het organisatorisch wat 
moeizaam, met 19 teams deed Jovo het bijzonder aardig. Ook de diverse toernooien verliepen weer 
bijzonder gezellig. De 2 mm grotere tafeltennisbal deed in 2001 zijn intrede en dat was toch wel even 
wennen. Toch wist het eerste team weer kampioen te worden en  een landelijke plek af te dwingen. 
Ook nu duurde dit niet langer dan een competitiehelft. Het al jarenlang kwijnende clubblad werd in 
handen genomen door Marcel van Teeseling en Luuk Krom en kwam nu drie maal per jaar uit.  
 
Met de wetenschap, dat de toekomst van het schoolgebouw uiterst onzeker was, werd er door de 
schoolleiding ook weinig aan onderhoud gedaan. Het gebouw verloederde steeds meer en ook de 
binnenplaats lag er schandalig bij. Een aantal keren probeerden Jovoleden hier nog wat aan op te 
knappen, maar het was een beetje water naar de zee dragen. In 2002 kwam daar nog eens een golf 
van inbraken overheen. Niet alleen werd er van alles gestolen, tot een koelkast aan toe, ook werden 
er veel nutteloze en moedwillige vernielingen aangericht. Door de schoolleiding werd niet genoeg aan 
inbraakpreventie gedaan, zodat het wachten was op de volgende inbraak. Als klap op de vuurpeil trad 
Jos van Baarsen na 12 jaar af als wedstrijdsecretaris senioren. Hij bleef nog wel in het bestuur. 
Daarmee was 2002 een moeilijk jaar voor het bestuur. Uiteindelijk volgde zelfs het bericht, dat Jovo 
het jaar daarop uit moest zien naar een nieuwe locatie, de school had de zaal nodig als 
computerlokaal. Na 43 jaar kwam er een eind aan het verblijf in de vertrouwde zaal, van wat ooit 
begon als de Sint Dominicus Mulo. Het werd wellicht tijd ook, want al sinds 1984, toen de school in 
andere handen kwam, leefden we in onzekerheid en daarnaast was de school enorm verloederd. Tel 
daar de inbraken bij op en het was niet vreemd, dat sommige mensen ergens een beetje opgelucht 
waren, dat de beslissing gevallen was.  
 
Een nieuw begin 
 
Het vinden van een nieuwe betaalbare locatie was geen gemakkelijke taak, ook al 
omdat een eigen kantine een van de belangrijkste voorwaarden was. Uiteindelijk 
was het aan de inzet en doorzettingsvermogen van Jos van Baarsen te danken, dat 
de huidige accommodatie aan de Heer Halewijnstraat betrokken kon worden. 
Maandenlang zat hij er bij allerlei instanties achterheen en met een emotioneel 
betoog bij een vergadering van de stadsdeelraad wist hij de betreffende ambtenaren 
van Stadsdeel Bos & Lommer aan onze kant te krijgen. Zodra de sleutels ontvangen waren, werd door  
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een groep fantastische medewerkers in korte tijd het onmogelijke gepresteerd. De zaal en de 
kleedkamers werden in nauwelijks 2,5 maand in topconditie gebracht, maar vooral de bouw van de 
kantine en de aangrenzende keuken was een huzarenstukje. Eindelijk werd de wens van een kantine, 
die grenst aan de zaal, gerealiseerd. Ook darters kunnen er nu terecht. Een terecht trotse Jos van 
Baarsen opende de nieuwe locatie op 29 augustus 2003 in aanwezigheid van veel leden en een 
aantal vertegenwoordigers van het stadsdeel. Op die avond werden Jan van der Velden en Jos van 
Baarsen vanwege het vele werk wat zij de afgelopen maanden, maar ook vooral de afgelopen jaren, 
voor Jovo hadden verricht, benoemd tot Lid van Verdienste. Twee maanden later werd Jos (eindelijk) 
tot voorzitter benoemd. 
 
Een jaar vol gezelligheid is sindsdien verstreken en Jovo zit weer duidelijk in de lift. Zo zijn er b.v. 
weer de nodige leden bijgekomen. Oude tijden herleven en alle ellende lijkt vergeten. De kantine is 
ook tijdens de wedstrijden erg in trek en niet alleen tijdens de pauze en na afloop, want je kunt de 
wedstrijden vanaf de kantine goed volgen. Ook voor de mensen achter de bar is het daarom veel 
leuker. Ook al is de zaal een stuk duurder (met de daarmee gepaard gaande contributieverhoging) en 
moeten we wat meer rekening houden met de sluitingstijden, bijna niets staat een nieuwe goede 
toekomst voor Jovo in de weg. Bijna niets, want de inzet van veel leden blijft natuurlijk nodig. Dan 
kunnen we met een gerust hart uitzien naar de nog vele mooie jaren, die voor ons liggen. 
 

 
Vanaf de opening is het gezellig in de nieuwe kantine 

 
 
Competitie 
 
Voor bijna elke sportvereniging geldt dat de competitie de bindende en drijvende factor voor de 
sportbeoefening is. Jovo is daarop geen uitzondering. Dat blijkt al uit het feit, dat Jovo zich al in 1950 
aansloot bij de N.T.T.B. en competitieteams inschreef. 
Door de loop de jaren heen heeft het aantal teams een golfbeweging gekend. Toch heeft Jovo, nadat 
het zich had geschaard onder de grote verenigingen van Amsterdam en Nederland, vooral bij de 
senioren altijd een aansprekend aantal teams gehad. Dat gold ook voor de jeugd, totdat de teloorgang 
inzette. Hieronder vind je een overzicht van het aantal teams, dat Jovo de afgelopen jaren heeft 
gehad: 
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Een overzicht geven van de resultaten die in de competitie zijn behaald, is geen gemakkelijke klus. 
Enerzijds is lang niet alles over de historie van de competitie bewaard gebleven, anderzijds is die 
historie, juist door de stabiliteit en de gematigd prestatieve doelstelling van de vereniging, niet altijd 
spectaculair te noemen. In de afgelopen 55 jaar zijn er zo’n 75 verschillende competities geweest voor 
de senioren en voor de jeugd iets minder. Persoonlijke triomfen maar ook drama’s waren er genoeg te 
noteren, maar erg aansprekende resultaten helaas relatief weinig. De krenten uit de pap mogen in dit 
verslag evenwel niet ontbreken. 
 
Senioren 
 
Het enthousiasme om competitie te spelen was gelijk in 1950 al bijzonder groot. Met 4 herenteams in 
de 4e klasse werd er begonnen en al twee jaar later was dit aantal gegroeid naar 6 herenteams en 3 
damesteams. De 1e herenteam speelde toen al in de 2e klasse. Na de problemen in 1954 kon men 
weer van voren af aan beginnen, maar al snel speelde Jovo 1 weer in de 2e klasse. Damesteams 
waren er toen niet meer bij. Gemiddeld waren er in de jaren zestig en zeventig gemiddeld 7 à 8 teams, 
al zag het er in 1971 even slecht uit, toen er nog maar 5 teams over waren.  
 

 
In die jaren moest je nog medisch gekeurd worden 

 
Het 1e team speelde meestal in de 1e klasse, zonder daarbij een hoofdrol te vervullen. Een enkele 
keer moest men zelfs tijdelijk genoegen nemen met een rol in de 2e klasse. Ook bij andere teams 
zagen we soms het jojo-effect: kampioen worden en het seizoen daarop weer degraderen. Het 
betreffende kampioenschap werd echter uitbundig gevierd en de kampioenen kregen een vaantje of 
standaard als herinnering. In 1973 had Jovo voor het eerst in tijden weer een damesteam. Dat gaf wel 
de nodige problemen bij het omkleden, maar het was wel extra gezellig.  
 
Eind jaren zeventig groeide de seniorenafdeling, dankzij een uitgebreid en sterk bestuur en met name  
door het werk van een groot aantal actieve vrijwilligers. In eerste instantie groeide het aantal teams 
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naar het maximum van 12, meer kon men er niet kwijt. Zes teams speelden op vrijdagavond thuis, de 
andere zes speelden die week uit. Er was zelfs een ledenstop! Ook kwam er een trainer voor de 
senioren. Door de volle zaal ontstonden wel de nodige irritaties: veel letballen en het team, dat bij de 
zaaldeur speelde, was bepaald niet gelukkig. Een eerlijk rouleersysteem bracht slechts een 
gedeeltelijke verlichting van de pijn. Na het openen van de kantine in 1985 werd ook de 
donderdagavond opengesteld als competitie-avond en kon het aantal teams doorgroeien naar 20 in 
1989. Nu hoefde er weliswaar geen team meer bij de gehate zaaldeur te spelen, maar het probleem 
was nu, dat veel teams niet op donderdagavond wilden spelen. Dan konden ze de volgende dag 
namelijk niet uitslapen en was een gezellig drankje na afloop nauwelijks mogelijk. Jovo werd in de 
breedte steeds sterker en had op een gegeven moment meerdere teams in zowel de 1e als de 2e 
klasse. Ook in de overige klassen waren de teams goed vertegenwoordigd.  
 
Zoals de meeste sportverenigingen kreeg Jovo het in de jaren negentig steeds moeilijker. Er was een 
gebrek aan vrijwilligers en mensen keerden de georganiseerde sport de rug toe. Langzaam zakte het 
aantal teams terug naar 14, met Jovo 1 vast in het zadel in de 1e klasse. Jarenlang bestond het 1e 
team uit dezelfde leden, die goed waren voor een goede klassering, met een enkele uitschieter naar 
boven of beneden. Die naar boven was te noteren in de najaarscompetitie in 1997, toen het 1e team 
kampioen werd, met als spelers André de Jong, Luuk Krom, Marcel van Teeseling en André Webster. 
Voor het eerst mocht een seniorenteam van Jovo landelijk gaan spelen. De spelers maakten er een 
gezellige competitie van, maar het verblijf in de 4e divisie was van zeer korte duur. 
 

 
1e team: v.l.n.r. Luuk Krom, Marcel van Teeseling en André de Jong, zonder André Webster. 

 
In 1999, het jaar van ons 50-jarig bestaan, werd de vereniging Leoos opgeheven en een aantal leden 
daarvan kwam bij ons spelen. Zij zorgden voor nieuw bloed en gaven Jovo weer een nieuwe injectie. 
Het aantal teams steeg mede daardoor weer naar 19, waarmee we tot de grootste verenigingen van 
de afdeling behoorden. In 2001 deed de 2 mm grotere tafeltennisbal zijn intrede en werd het 1e team 
voor de 2e maal kampioen in de 1e klasse, nu met Harry Sym in plaats van André de Jong. Ook nu 
weer weten ze het niet te redden, in wat nu de hoofdklasse heette. Een hernieuwd landelijk optreden 
van ons 1e team zit er overigens voorlopig niet in. De hoofdklasse is opgeheven en de teams zijn 
teruggeplaatst naar de afdeling. Daardoor schoven alle klassen één op naar beneden en speelt het 1e 
team nu 2e klasse. 
 
Sinds 1999 is het aantal teams weliswaar weer gedaald naar het huidige 
aantal van 13, maar daarbij doet Jovo het in verhouding nog geeneens 
zo slecht. Meerdere aansprekende verenigingen in onze afdeling kennen 
grote problemen het hoofd boven water te houden. Als je daarbij 
bedenkt, dat er in die 13 teams liefst 51 competitiespelers ingedeeld zijn, 
waar er feitelijk maar 39 nodig zijn, dan ziet het er feitelijk nog beter uit. 
Met de nieuwe accommodatie en de daarmee onvermijdelijk gepaard 
gaande groei van leden zijn de vooruitzichten weer voortreffelijk. Hopelijk 
pakt het ook zo goed uit.  
 
Jeugd 
 
Al waren er de eerste jaren wel de nodige jeugdleden, toch duurde het tot 1961 voor er competitie 
werd gespeeld. Onder leiding van broeder Gustavo groeide Jovo in twee jaar uit tot de grootste 
jeugdvereniging van afdeling Amsterdam met liefst 12 teams. Het 1e team speelde al vrij snel in de 
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hoogste klasse. In 1963 behaalde de jeugd zelfs al gelijk de prestatiebeker van de afdeling, voor de 
beste vereniging in de competitie! Met het verdwijnen van een aantal jeugdleiders daalde het aantal  
jeugdleden echter drastisch, en daarmee ook het aantal teams. In 1968 waren er zelfs nog maar 4, zo 
hard kan het gaan. Toen de jeugdcommissie echter versterking kreeg, liep het gelijk weer een stuk 
beter. Er werd beter getraind, meer georganiseerd en daarmee groeide het aantal jeugdleden weer. 
Langzaam groeide het aantal teams naar gemiddeld 8 teams. Over de gehele breedte werd leuk 
gepresteerd, maar verder dan de 1e klasse kwamen onze teams niet. 

 
Net als de senioren profiteerde de jeugd van de initiatieven van het nieuwe bestuur en de actieve 
jeugdleiders. Er waren diverse trainers voor alle jeugdgroepen en het niveau steeg over de hele linie. 
In seizoen 1978/’79 resulteerde dit in een kampioenschap van het 1e aspirantenteam in de hoogste 
klasse van de afdeling! Het team met Dennis Dodeman, Luuk Krom en Paul Keulen was zelfs sterker 
dan het 1e juniorenteam. Hiermee begon een reeks succesvolle maar moeilijke jaren voor Jovo. 
 
Het genoemde kampioensteam werd ingeschreven in de landelijk C-klasse en daarmee had Jovo voor 
het eerst een jeugdteam in de landelijke klasse. De meeste wedstrijden waren in de buurt, maar men 
moest ook naar Vlissingen! Met 11 teams en een groot aantal jeugdleden was Jovo weer op niveau. 
Jovo 1 wist zich in de najaarscompetitie goed te handhaven, men kon het niveau redelijk aan en ook 
in de afdeling werkten de overige teams zich steeds verder naar de top. In de voorjaarscompetitie van 
1980 werd het team zelfs met 20 punten kampioen en promoveerde dus naar landelijk-B. Een 
voortreffelijk resultaat voor dit jeugdige team. Dit bleef in de afdeling niet onopgemerkt en een aantal 
goede jeugdspelers van andere verenigingen vroegen in 1980 overschrijving naar Jovo. Daardoor kon 
onze vereniging in september van dat jaar met liefst twee landelijke teams gaan spelen, het 1e in 
landelijk-B en het 2e in landelijk-C. Het laatste team werd gelijk kampioen en promoveerde, het 1e 
team miste op een haar na het kampioenschap, maar mocht toch landelijk-A gaan spelen.  
 
Wat een happening had moeten worden, werd een drama. Enerzijds was Jovo organisatorisch en 
financieel niet ingesteld op het spelen in de landelijke competitie. Zo ontbrak het aan voldoende 
trainingsmogelijkheden op niveau. Anderzijds waren de binnengehaalde topspelers op zijn zachts 
gezegd niet de gemakkelijkste jongens. Er ontstonden dermate grote problemen, dat het eerste team 
teruggetrokken moest worden, een speler geroyeerd werd en het 2e team ook een van zijn spelers 
kwijtraakte. Een uittocht van de beste spelers volgde en Jovo stond weer met beide benen op de 
grond. 
Het aantal teams herstelde zich al weer snel en groeide de jaren daarop zelfs nog door tot 12 teams. 
Bijzonder waren enkele wedstrijden tegen De Lloyd Boys, een tegenstander die alleen maar 
thuiswedstrijden speelde, nooit uitwedstrijden. Het ging dan ook om teams uit de jeugdgevangenis, 
het zgn. Lloydhotel. In 1982 begroetten we voor het eerst een meisjesteam, dat een jaar later zelfs 
kampioen 3e klasse wordt. Helaas was het half 1984 alweer voorbij. Het 1e team deed het in dat jaar 
erg goed en werd 2e in de kampioenspoule. In 1985 speelden zelfs twee teams in deze poule en 
eindigde het 2e team boven het 1e. Dat hebben ze nog tijdenlang moeten horen! 

 
De eigen kantine zorgde ook bij de competitie van de jeugd voor veel gezelligheid. Menig team bleef 
na de wedstrijd nog hangen en ook uitspelende teams kwamen graag terug, om nog even een 
spelletje te doen. Sinds de verhuizing van de mavo naar een andere locatie, was de aanwas van 
nieuwe jeugdleden echter een heel stuk minder. Daarnaast waren er steeds minder actieve 
jeugdleiders en stond wedstrijdsecretaris Eric Gouw er bijna in zijn eentje voor. Langzaam daalde dan 
ook het aantal leden en dus ook het aantal teams. In het voorjaar van 1988 wordt het 1e team nog wel 
eerste in de kampioenspoule en dus kampioen van afdeling Amsterdam. Hans Beijnes, Ronald de 
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Jong en René Sellmeijer tekenden voor dit huzarenstukje. Helaas moesten ze het seizoen daarop bij 
de senioren spelen, dus een landelijk vervolg zat er niet in. 
Al daalde het aantal teams naar 5, dankzij Eric Gouw en trainster Ellen Klatt bleef het niveau van een 
kleine groep spelers behoorlijk hoog. Eind 1991 speelden zelfs de eerste twee teams in de 1e klasse. 
Met het vertrek van Eric was het uiteindelijk gedaan. In zijn kielzog vertrokken Ellen Klatt en de 
meeste topspelers. Uiteindelijk bleef nog 1 team over en in 1997 werd de jeugdafdeling opgeheven. 
Daarmee kwam een einde aan een niet spectaculair, maar wel bijzonder tijdperk. 
 
 
 
Toernooien 
 
Jovo kent een lange geschiedenis, waarbij de toernooien een aparte, belangrijke plaats innemen. 
Vanzelfsprekend is er door het jaar heen de competitie en/of de wekelijkse training, maar de 
toernooien zijn toch steeds de krenten in de jaarlijkse pap.  
 
Natuurlijk zijn er de clubkampioenschappen. Bij het groeien van de vereniging kwam er al snel 
behoefte aan meerdere sterktegroepen. Bij de senioren spelen de 1e t/m 3e-klassers hun eigen 
kampioenschap, de rest speelt in groep twee. In de gloriejaren waren er zelfs drie groepen. Het 
instellen van groep twee was een groot succes, al beklaagde men zich er op een gegeven moment 
over, dat de prijzen voor groep twee, het troosttoernooi, soms nog mooier waren, dan die van groep 
een. Dat kon toch niet de bedoeling zijn! Het bestuur beloofde (iets) meer onderscheid te maken. Bij 
de jeugd werden er verschillende kampioenschappen verspeeld, een voor competitiespelende jeugd 
en een voor de nieuwelingen.  
In de loop der jaren zijn er weinig verrassingen te noteren geweest. De sterkste spelers werden 
meestal kampioen, slechts een enkele keer had een iets zwakker geachte speler een goede dag en 
wist hij een van de ereplaatsen op te eisen. Voor menigeen is meedoen dan ook belangrijker dan 
overwinnen, het gaat meer om een gezellige avond. 

 
Een overzicht van de clubkampioenen van de afgelopen 55 jaar mag natuurlijk niet ontbreken. 
Doordat er niet van alle jaren de gegevens aanwezig zijn, ontbreken helaas de nodige namen.  
 
Seizoen Senioren  Jeugd            Seizoen   Senioren   Jeugd 
 
1950/’51 H. Peijnenburg  E. van Loon  1982/’83    Marcel Gouw  Taco Haalboom 
 R. Overwater (dames) J. Versteeg (meisjes) 1983/’84    Rob Verwer  Nicky Gezelle 
1960/’61    Ton Minneboo  1984/’85    Marcel van Teeseling Eric van den Broek 
1961/’62    Jan Oudshoorn  1985/’86    Luuk Krom  André de Jong 
1962/’63 Jan Oudshoorn  Leo van Leuffen  1986/’87    Luuk Krom  René Sellmeijer 
1965/’66 Leo van Leuffen  Hans Houweling  1987/’88    Marcel van Teeseling Dennis Mirka 
1966/’67 Nico Scholten  Arnold Dermout-Cramer 1988/’89    André Webster  Pascal van Leeuwen 
1967/’68 Nico Scholten  Arnold Dermout-Cramer 1989/’90    André de Jong  Alex Manck 
1968/’69 René van Roomen Ton de Goijer  1990/’91    Luuk Krom  Alex Manck 
1969/’70 Ed Houweling  Kees Scholten  1991/’92    André Webster  Alex Manck 
1970/’71 Ed Houweling  Rob Verwer  1992/’93    André Webster  Maarten Verdouw 
1971/’72 Ger Dijst  Rob Verwer  1993/’94    André de Jong  Gilbert Dordregter 
1972/’73 Ed Houweling  Rob Verwer  1994/’95    André Webster  Michael van Iperen 
1973/’74 Kees Scholten  Rob Verwer  1995/’96    André Webster  Davy de Pruis 
1974/’75 Ger Dijst  Ron Kars   1996/’97    André Webster 
1975/’76 Leo Tunderman  Eugène Swartz  1997/’98    André Webster 
1976/’77 Marcel Gouw  Ronald Rouwenhoff  1998/’99    Harry Sym 
1977/’78 Ger Dijst  Ronald Rouwenhoff  1999/’00    Luuk Krom 
1978/’79 Ronald Rouwenhoff Dennis Dodeman  2000/’01    Luuk Krom 
1979/’80 Marcel Gouw  Dennis Dodeman  2001/’02    André Webster 
1980/’81 Marcel Gouw  Dennis Dodeman  2002/’03    Marcel van Teeseling 
1981/’82 Marcel Gouw  Marcel de Groot  2003/’04    Luuk Krom  
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Clubkampioenschappen senioren 1983 in gebouw De Hoeksteen 

 

 
Voor de mindere goden is er dan nog het kersttoernooi, het handicaptoernooi. Ooit, in 1969 
begonnen als viering van het 20-jarig bestaan en al snel een jaarlijks terugkerend fenomeen. Eerst 
werd het rond Pasen gehouden en stond het bekend als het Paaseierentoernooi. De eerste jaren 
bestonden de prijzen uit verse eieren en ging de winnaar met een vele dozen eieren naar huis. De 
buren moesten helpen ze op te maken. Later werden dat o.a. heerlijke rollades. In 1974 werd er ook 
nog een handicaptoernooi georganiseerd vlak voor Kerstmis. Van de ereleden had Jovo ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum een mooie bokaal gekregen en daar werd door senioren en 
jeugd samen om gestreden. Omdat de agenda wel erg vol raakte, werd na een paar jaar besloten om 
slechts één handicaptoernooi per jaar te verspelen en dat werd dus het kersttoernooi. 
 
Al 35 jaar is dit toernooi een groot succes. Doordat minder goede spelers 
punten vóór krijgen op betere spelers, heeft iedereen in principe de kans om 
winnaar van het toernooi te worden. Dat verklaart dan ook gelijk het grote 
succes van dit toernooi. Slechts een enkele keer was de door de organisatie 
gekozen handicap te zwaar of te licht, meestal was iedereen redelijk tevreden. 
Vooral voor de beste spelers is dit toernooi een aanslag op de zenuwen. Ze 
hebben vaak tegen te 6e en 7e-klassers een dermate grote achterstand, dat elk foutje fataal kan zijn. 
Zo staat elk jaar weer bol van de spanning en is het vaak spannender en leuker dan de 
clubkampioenschappen. De nodige drankjes, aangevuld met de traditionele hapjes, zorgen verder 
voor een perfecte sfeer.  
Tussentijds zijn er ook nog andere handicaps uitgeprobeerd. Zo was er een avond, waarbij iedereen 
met de andere hand moest spelen, met links dus, als je normaal met rechts speelde. Ook stonden een 
aantal keer de tafelhelften schots en scheef, of werd er met de meest vreemde batjes gespeeld. 
Uiteindelijk bleek de huidige formule toch de beste. 
 
Als het goed gaat met een vereniging, merk je dat gelijk aan het verenigingsleven. Er wordt dan veel 
meer georganiseerd. Zo kwam Eric Gouw in 1985 met het idee om een toernooi te organiseren 
waaraan jeugdleden met een van hun ouders en seniorleden met een van hun kinderen konden 
deelnemen. Dit toernooi werd het Koppeltoernooi genoemd (maar had als 
bijnaam het “Papa-en-Mamma”-toernooi). De eerste editie was met 29 
koppels zo’n succes dat het toernooi verdeeld moest worden over twee 
avonden. Ook het tweede jaar was dat het geval, toen er 27 koppels 
meededen. In 1987 waren er nog 17 teams en tekende zich een kentering af: 
de ouders hadden het wel gezien (en het aantal jeugdteams was ingezakt!), 
terwijl er juist vele koppels, die geen ouder-kind waren, stonden te trappelen 
om mee te doen. 
Het jaar daarna werd de “familie-formule” dan ook losgelaten en het evenement in tweeën gesplitst. 
Het Koppeltoernooi ging door voor de echte fantasiekoppels, waarbij het puur om de lol ging. 
Daarnaast organiseerde Eric een apart dubbelkampioenschap, het nog steeds befaamde Jovo Open, 
voor een groep sterke koppels die echt voor de winst speelden. Tegenwoordig worden beide 
toernooien op één avond verspeeld. Het geldt tevens een beetje als seizoensafsluiting en behoort na 
al die jaren nog steeds tot de gezelligste evenementen van Jovo. 
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Bij al deze toernooien zorgde de organisatie altijd voor een lekker hapje en drankje. Het klaarmaken 
van sommige warme hapjes gaf nog wel eens problemen met de elektriciteit. Diverse malen sloegen 
de stoppen door, omdat er weer eens een grilplaat teveel was aangezet. De gemarineerde saté was 
echter van topklasse! 
 
Bij de jeugd werd er ook in toernooivorm gestreden tegen andere verenigingen. Zelf organiseerden we 
jarenlang het nieuwelingentoernooi, waarbij eerstejaars leden van zes verenigingen elkaar 
bestreden. Dit was voor de deelnemers vaak hun eerste contact met andere verenigingen en werd 
door alle deelnemers erg gewaardeerd. Een vervolg was het debutantentoernooi, waarbij 
eerstejaars competitiespelers elkaar bestreden. Ook nu speelden zes verenigingen tegen elkaar, een 
onverminderd succes. 
 
In de tweede helft van de jaren tachtig, de gloriejaren met zo’n 140 leden, was de laddercompetitie 
zeer in trek bij de training van de diverse groepen. Elke training kon je proberen om hoger op de 
sterkteladder te komen, door van iemand boven je te winnen. Dit individuele kampioenschap bracht in 
ieder geval wat spanning teweeg tijdens de voor sommigen misschien wat saaie training. 
 
Naast het tafeltennissen werd er ook op andere fronten door de jeugd tegen elkaar gestreden. Vooral 
op de befaamde spelletjesdag ging het er fanatiek aan toe. De jeugdleden moesten elk individueel 
een tiental opdrachten volbrengen, waarbij vaak ook een hindernisbaan niet ontbrak. Een enkeling 
hield daar een flinke blessure aan over.  
 
Verder zijn er de diverse toernooien buiten de vereniging. Allereerst de afdelingskampioen-
schappen, waarbij iedereen in zijn eigen sterkteklasse kan meedoen. Zowel bij de jeugd als bij de 
senioren heeft Jovo de nodige successen gekend. Jarenlang was er een grote deelname en vielen de 
lichtgroene Jovoshirtjes enorm op de Sporthallen Zuid. Een keer leverden we liefst 15% van de 
deelnemers. We werden in 1996 zelfs winnaar van de Verenigingsprijs, een beker voor de best 
scorende vereniging op deze kampioenschappen. 
 
De bekerwedstrijden van de afdeling worden gespeeld in teams van twee man en is in het leven 
geroepen voor die spelers, die niet genoeg hebben aan de competitie en tussendoor ook nog willen 
spelen. Jovo is al jarenlang redelijk succesvol in dit toernooi, met in het verleden een groot aantal 
deelnemers. In de diverse klassen werden een aantal ereplaatsen behaald. Vooral aan het eind van 
het seizoen is het een welkome afwisseling van de trainingsavonden. 
 
Jovo is en blijft waarschijnlijk een vereniging, die eigenlijk alleen op afdelingsniveau actief is. Slechts 
een enkele keer speelden we landelijk, zowel met de senioren als met de jeugd. In 1991 en 1992 
mochten echter een aantal jeugdleden meedoen met de Nederlandse Kampioenschappen, met als 
hoogtepunt het kampioenschap van Geert Braun in het dubbel bij de welpen, samen met Stef Keeren 
van Olympia. 
 
Omdat je nooit genoeg kunt tafeltennissen, werden er ook nog gespeeld op diverse toernooien van 
andere verenigingen. Bij de jeugd was het goed georganiseerde en gezellige toernooi van Diemen 
jarenlang een groot succes, later gingen we naar T.S.O. in Purmerend. De senioren maakten 10 jaar 
lang Veenendaal onveilig, bij het SKF-toernooi. Met een groot aantal deelnemers namen we deel, om 
vervolgens in Arnhem te gaan stappen. Helaas stopte SKF met de organisatie. Ook Delft werd een 
aantal keren bezocht voor het Prinsenstadtoernooi. Een kleine groep fanatiekelingen bleef zelfs in de 
zomermaanden nog wekelijks spelen in de zomercompetitie van Maschmeijer. Vele jaren werd aan dit 
gezellige toernooi meegedaan en menig goed resultaat behaald. 
 
Dat er meer bestaat dan tafeltennis alleen, blijkt wel uit de zeer geslaagde 
klaverjastoernooien, een aantal jaren gecombineerd met een tombola. Al is 
het aantal deelnemers meestal niet meer dan 20 personen, steeds is het een 
zeer gezellige avond, waarbij fanatiek, maar niet met het mes op tafel, 
gestreden wordt om de eerste plaats. In de oude zaal was het wel eens 
koulijden, want het werd meestal in de winter georganiseerd en dan kon het aardig koud zijn in de 
school. Gelukkig is dat verleden tijd en wordt er in de nieuwe kantine weer enthousiast karton 
geworpen.  
Ook een squashtoernooi in 1984 was een leuke afwisseling, maar had geen vervolg. 
 
Al met al is er dus buiten de competitie en de trainingsavond nog genoeg te doen en zorgen deze 
activiteiten voor juist dat beetje gezelligheid extra, waardoor de leden steeds op een leuk seizoen 
kunnen terugkijken. 
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Vriendschappelijke wedstrijden 
 
In het verleden zijn er de nodige vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Al in 1950 wilde men de 
krachten meten met spelers van buiten de vereniging. De priesterstudenten waren de eerste malen de 
tegenstander en na een paar flinke nederlagen kon de derde wedstrijd eindelijk in winst worden 
omgezet. Men kreeg het gelijk hoog in de bol en had al plannen om met een grote groep leden naar 
Parijs te gaan en daar tegen een plaatselijke club te spelen. Het plan was echter te ambitieus en het 
werd uiteindelijk een wedstrijd tegen Stokvis 1, ook niet mis natuurlijk! Dit was eigenlijk de eerste 
wedstrijd tegen een officiële vereniging. Dit team speelde in de 4e klasse van de Nederlandse 
Katholieke Tafeltennisbond en er werd met 7-3 verloren. 
 
Dat men niet stilzat, bleek wel uit het feit, dat men het jaar daarop een wedstrijd organiseerde tegen 
N.T.T.B.-vereniging Unilever uit Breda. Met een gehuurde bus trokken 2 heren- en 2 damesteams  
met aanhang naar deze gezellige stad. Een uitgebreid verslag van deze happening was te lezen in 
een aparte editie van het clubblad. Ook de dames lieten zich niet onbetuigd en speelden tweemaal 
tegen de vereniging K.K. uit Amsterdam-Noord. Ondanks het verlies was men zeer tevreden. 
 
Daarna moest men lang wachten tot er weer vriendschappelijk werd gespeeld tegen andere 
verenigingen. In 1975 kregen we via het afdelingsbestuur de vraag, of wij vriendschappelijk wilden 
spelen tegen een West-Duitse vereniging. Dat leek Jovo wel een leuk idee en er werd op een 
competitieavond een paar tafels voor vrij gemaakt. Dat we niet helemaal wisten wat ons te wachten 
stond, bleek wel op de avond zelf. Een halve buslading Duitsers trok onze zaal binnen, waardoor 
competitiespelen nauwelijks meer mogelijk was. De supporters werden dus weer snel de zaal 
uitgevoerd en verzocht alvast de binnenstad onveilig te gaan maken. Ook het stappen na afloop liep 
anders dan gedacht, want de uitgenodigde spelers van Jovo moesten alles tegen de verwachting in 
zelf betalen. Gelukkig had Arnold Hilhorst genoeg geld bij zich om enkele clubgenoten uit de brand te 
helpen. 
 
Deze zelfde Arnold verhuisde naar Zoetermeer en ging spelen bij Taverzo. Een vriendschappelijke 
wedstrijd kon niet uitblijven en zo vertrokken in 1979 vijf teams naar deze bar ongezellige stad. 
Gelukkig zorgden de gastheren voor een leuke avond en wist Jovo met 3-2 van Taverzo te winnen. 
Ook de jeugd ging met zes teams bij Taverzo op bezoek en won met 4-2. 
 
In de jaren tachtig was Good Luck uit Bussum een paar maal de tegenstander, de oude club van 
Erelid broeder Gustavo, met toen als leden oud-Jovoleden Ger Dijst en Ted Jonker. Ook de 
recreanten kregen de smaak te pakken en speelden tweemaal tegen de recreanten van Z.T.T.C. Al 
deze vriendschappelijke wedstrijden waren een dermate succes, dat Ruud van Wees daarop een 
drietal verre wedstrijden organiseerde.  
 
In 1989 werd tegen Fair Play uit Antwerpen gespeeld. Liefst 34 man, waarvan 28 als speler, ging 
zaterdagochtend op weg naar deze oude havenstad. Het hotel werd gevonden, er werd lekker 
geluncht en vervolgens vertrok men naar de oude maar sfeervolle zaal van de tegenstander van die 
dag: V.Z.W. Uit angst had men zich wat versterkt, zodat de krachtverschillen een beetje te groot 
waren. We werden dan ook flink afgedroogd. De avond werd natuurlijk in de oude binnenstad 
doorgebracht en men liet zich het Belgische bier goed smaken. De zondag werd door iedereen anders 
ingevuld. Waar de een wat langer bleef slapen, gingen diverse mensen de stad nog verder verkennen. 
Menig kilootje bonbons werd ingeslagen, al haalde niet elke bonbon Amsterdam. Met een 
gezamenlijke maaltijd met onze gastheren werd dit perfecte weekeinde afgesloten. 
 
Een jaar later was Diepholz uit Duitsland aan de beurt, een provinciehoofdstadje met toentertijd 
14.000 inwoners. Nu trokken er 24 man, waarvan 19 spelers op zaterdag naar de plaatselijke 
vereniging met dezelfde naam. Wat later op de dag kwam men aan, waarna de diverse hotels werden 
betrokken. Het stadje werd even bekeken, er was zelfs een straatfeest, en daarna werd er lekker 
gegeten. De Duitse gastheren wisten op perfecte wijze de avond in te vullen. Gelukkig begon men de 
volgende dag pas om 11 uur met de wedstrijden, dus iedereen wist net op tijd de zaal te bereiken. 
Ook nu was de tegenstander te sterk, maar de gezelligheid vergoedde veel. Zelfs de plaatselijke pers 
had lucht van onze wedstrijd gekregen en wijdde er een leuk stukje aan, inclusief een groepsfoto. 
Onderweg naar huis werd nog even lekker gegeten, waarna iedereen voldaan thuis kwam. 
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Vriendschappelijke wedstrijd tegen Diepholz in 1990 
 

Met België en Duitsland al gehad, gingen de gedachten weer uit naar Parijs. Ook nu was de wens de 
vader van de gedachte en werd het uiteindelijk Falco in Vaals. Liefst weer 30 man, waarvan 24 
spelers hadden wel zin in een weekend Valkenburg. Dit drukke toeristendorp is wel wat gewend, maar 
had wel gelijk in de gaten, dat de gasten uit Amsterdam gearriveerd waren. Met een luchtsirene uit het 
hotelraam en een opblaasbare sexpop in het raam scheelde het niets, of Jovo stond binnen 10 
minuten weer op straat. Gelukkig wist Ruud van Wees de gemoederen te sussen.  
Ook nu weer had de tegenstander zich versterkt en werd er weer verloren, al was het met betere 
cijfers. De gezelligheid in de eigen accommodatie van Falco was er niet minder om. Het avondeten 
viel tegen, met een nukkige ober, maar het stappen daarna vergoedde alles. De zondag werd door 
iedereen als een echte toerist doorgebracht, bijv.  in de gemeentegrotten. Na een nu veel betere en 
goedkopere maaltijd ging ieder zijns weegs, na weer een bijzonder geslaagd weekeinde.  
 
In 1998 werd er weer eens tegen Good Luck gespeeld. Thuis was er nog wel winst, uit moesten we de 
eer aan de tegenstander laten. Nadien is het stil op het gebied van vriendschappelijke wedstrijden. 
Wellicht ontstaat er weer animo voor iets dergelijks, nu we wederom een gezellige en fraaie 
accommodatie hebben. 
 
 
  
Het clubblad 
 
Slechts weinig mensen staan er bij stil, hoe belangrijk een clubblad voor een vereniging is. Het is 
echter hét communicatiemiddel bij uitstek tussen de leden onderling. Besluiten en mededelingen van 
het bestuur, informatie van diverse commissies, verslagen van allerlei activiteiten, nieuwtjes, 
uitnodigingen om deel te nemen aan een of ander evenement, noem maar op en je kunt het in het 
clubblad vinden. Verder wordt het ook gebruikt om misstanden aan de kaak te stellen, zowel door 
leden als (vooral) door het bestuur. Met het clubblad bereik je op korte termijn alle leden en is 
iedereen snel van alles op de hoogte.  
 
Natuurlijk kan het meer dan een saai mededelingenblaadje zijn. Mits goed geschreven heeft het blad 
ook een sociale functie, waarbij leuke en enthousiaste verslagen en andere stukjes bijdragen aan de 
binding met de vereniging. Het stimuleert dan het “wij-gevoel”, laat zien hoe leuk het is, om bij deze 
vereniging te spelen. Het kan leden er toe overhalen, om bij een volgende gelegenheid wel mee te 
doen met een gezellig toernooi of ander evenement. 
 
Bovenstaande geeft aan, hoe belangrijk een clubblad voor een vereniging op korte termijn is. 
Daarnaast is het voor historici echter een fantastische bron van informatie, het is een tijdsdocument bij 
uitstek. Zonder clubbladen was deze geschiedenis b.v. nooit geschreven, althans in ieder geval niet in 
deze uitgebreide vorm. Liefst 248 bladen met een paar duizend pagina’s moesten er worden 
doorgeworsteld, om de meeste feiten boven water te krijgen. Anders had ik het moeten doen met de 
herinneringen van de (oud)leden en de geschiedenis heeft geleerd, dat herinneringen nogal eens 
verwaterd zijn of gekleurd.  
 
Hoe belangrijk het clubblad dan ook is, het kost altijd weer de grootste moeite, om mensen te vinden, 
die het willen maken. Twee kantjes met mededelingen zijn snel getypt, maar om een aantrekkelijk 
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clubblad te maken, heb je heel wat meer nodig. Natuurlijk gaat er veel tijd zitten in de aankleding van 
het blad, aan het “opleuken” met b.v. plaatjes, maar vooral het (op tijd) verzamelen van de kopij levert 
de nodige frustraties op. Vrijwel in elk clubblad vind je dan ook wel een oproep van een wanhopige 
redacteur, waarin hij of zij de leden smeekt, om een stukje in te sturen. Nieuwe redacties beginnen 
vaak enthousiast, met relatief veel clubbladen in één seizoen, om daarna terug te vallen op hooguit 
vier edities per jaar. Vaak vullen ze dan ook zelf nog een groot aantal bladzijden met eigen stukjes, 
om het blad nog enigszins volume te geven. Jovo mag zich dan ook gelukkig prijzen, dat er vrijwel alle 
jaren mensen gevonden zijn, die het clubblad hebben willen maken. 
 
Door de jaren heen 
 
Het eerste clubblad verschijnt al gelijk na de oprichting van Jovo in 1949. Vooreerst is het niet meer 
dan twee kantjes met mededelingen van het bestuur, verzoeken van de penningmeester tot betaling 
van de contributie van liefst 25 cents per maand, het doornemen van de spelregels en stichtelijke 
woorden van pater Giele, de Geestelijk Adviseur. Wel is de frequentie hoog, namelijk bijna 
maandelijks. In het juninummer van 1950 wordt triomfantelijk meegedeeld, dat Jovo zich loskoppelt 
van de kerk en een officiële tafeltennisvereniging wordt, aangesloten bij de N.T.T.B. De daarop 
volgende groei van de verenigingsactiviteiten vind je terug in de verslagen. De competitie doet zijn 
intrede en ook worden er veel leuke evenementen georganiseerd. Het clubblad wordt uitgebreider, 
meer gevarieerd qua inhoud en beter geïllustreerd. Even later verschijnt er ook nieuws over de tennis- 
en de volleybalafdeling in het blad. 
 

 
De kop van een clubblad uit 1952 

 
Leuke verslagen, roddelrubrieken, enz. maar ook vermanende stukjes van het bestuur geven een 
goed beeld van onze vereniging in die stormachtige eerste jaren. In mei 1954 verschijnt voorlopig het 
laatste blad, want daarna valt Jovo door allerlei ruzies uiteen. 
 
Als de paar resterende leden langzaam de vereniging weer opbouwen, houdt men de leden de eerste 
jaren voornamelijk op de hoogte met een mededelingenbrief en is er geen clubblad. Als Jovo begin 
jaren zestig echter explosief begint te groeien, met name dankzij de jeugdafdeling, ontstaat er weer 
grote behoefte aan een verenigingsorgaan en pakt men in 1963 gelijk uit met het Jovonieuws van 12 
pagina’s.  
 

 
In 1963 verschijnt er weer een clubblad 

 
Ko van Wees schrijft voor het eerst zijn kolom “Overpeinzingen”, waarvan er de volgende 20 jaar nog 
veel zullen volgen. In het begin behandelt hij de spelregels. Later verhaalt hij vooral op grappige wijze  
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over wedstrijden vlak voor en vlak na de 2e wereldoorlog, waarbij onder barre omstandigheden werd 
gespeeld.  
 
De redacteur krijgt het al snel moeilijk om het blad te vullen, maar gelukkig wordt het clubblad in 1966 
gered, doordat de gebroeders Ten Klei de redactie en het drukken voor hun rekening nemen. In de 
ouderlijke drukkerij ontstaat een blad, wat in die tijd tot de mooiste van onze afdeling gerekend mocht 
worden. Bijna maandelijks verschijnt het Jovo-Nieuws als een soort boekwerkje met stijve kaft, met 
steeds een nieuwe illustratie op de voorkant. Na bijna vier jaar krijgen de gebroeders Ten Klei het 
echter te druk en nemen Tom van Bakel en Tom Schalken de redactie over. Gedurende een jaar 
verschijnen een aantal van de meest besproken clubbladen van onze geschiedenis: literaire 
hoogstandjes, mooie gedichten en tussendoor een enkele mededeling over tafeltennis. Niet iedereen 
wist het op waarde te schatten, bijzonder was het wel.  
 
Hierna moet Jovo het een jaar zonder clubblad doen. Ko van Wees trekt zich dat aan en laat zich in 
1971 overhalen de redactie op zich te nemen. Acht jaar lang weet hij alle wetenswaardigheden van 
onze vereniging op papier te krijgen, ondersteund door zijn vrouw. Op een oude stencilmachine wordt 
menig exemplaar gedrukt. Gemiddeld acht maal per jaar ligt er een exemplaar bij de leden thuis, vaak 
ook nog door hem uitgedeeld, of met zijn Dafje thuisbezorgt. Het eerste uitgebreide verslag van Rob 
Meijer en Victor Bon over een van de de fietsvakanties verschijnt en is een groot succes. Verder is het 
verkrijgen van kopij ook nu weer een groot probleem, zodat vele stukjes door Ko zelf geschreven 
worden. Zijn kolom “Overpeinzingen” wordt nog steeds met veel plezier gelezen.  
 
In 1974 komt er een speciale uitgave i.v.m. het 25-jarig bestaan. Veel prominente (oud)-Jovoleden 
beschrijven wat zij zich herinnerden van de jaren, dat zij bij Jovo hadden gespeeld. Een mooi stukje 
geschiedschrijving dus. 

 
Als zijn gezondheid hem in 1979 in de steek laat, worden er gelukkig opvolgers 
gevonden en verschijnt het blad regelmatig, al is de frequentie wat lager. Wel 
wordt de kwaliteit van het drukwerk beter, want er is een nieuwe stencilmachine 
aangeschaft. Er komt een nieuw geel schutblad, met o.a. het nieuwe embleem 
van Jovo. Nu Ko gestopt is, vult zijn zoon Ruud als voorzitter en 
jeugdcommissielid moeiteloos de lege pagina’s.  

 
Rob Meijer en na hem met name Eric Gouw weten het clubblad niet alleen 
inhoudelijk maar ook visueel op een hoger niveau te tillen. Ook komen er 
veel leuke verslagen en stukjes van hun hand. Daarbij speelt ook een rol, 
dat het blad vanaf 1983 bij V.D.O. uit Uithoorn via offset gedrukt wordt. Na 
een paar jaar nemen we het drukken weer in eigen hand. In 1986 krijgt ons 
blad zijn huidige naam namelijk “Jovo-Info”, zonder embleem, maar met 
twee tafeltennissers op het nu lichtgroene schutblad. 
 
Tijdens de hoogtijjaren van Jovo, met een kantine, 140 leden en enorm veel gezelligheid, neemt ook 
het clubblad een vlucht. Met een zekere regelmaat vallen dikke exemplaren in de bus, soms meer dan 
20 pagina’s dik! Dat is keihard werken en de diverse redacteuren houden het ook steeds maar een 
aantal jaren vol. Het blad is echter zeer lezenswaardig en er wordt naar uitgekeken.  
 
In 1991 verschijnt voor het eerst onze huidige embleem op de omslag en is Eric Gouw als redacteur 
gestopt. Een aantal opvolgers, waaronder John van Rietschoten, weet het niveau nog een aantal 
jaren redelijk te handhaven. Als de mindere jaren voor Jovo echter aanbreken en het ledenaantal 
steeds verder daalt, dan heeft dit ook zijn weerslag op het clubblad. Er is op een gegeven moment 
geen jeugd meer en geen recreantenavond, er wordt minder georganiseerd en dus zijn er minder 
verslagen. Het clubblad wordt dus dunner en ook de frequentie daalt tot drie en soms maar twee 
clubbladen per jaar. Het seizoen 2000/’01 is een dieptepunt, want dan verschijnt er zelfs maar één 
uitgave! Inhoudelijk blijft het echter een goed verzorgt blad. Opvallende uitgave is het nummer van 
januari 1998, waar op het schutblad speciaal aandacht is voor het kampioenschap van ons 1e team, 
dat daardoor landelijk mocht gaan spelen. Dit alles op verzoek van een trotse wedstrijdsecretaris 
senioren.  
De fraaiste omslag vinden we terug in het seizoen 2001-2002, waar alles, inclusief het embleem, in 
kleur gedrukt is. Toch handig, als je een lid bij een drukkerij hebt werken. 
 
Sinds het dieptepunt van 2000 is het clubblad vanaf 2001 in goede handen van twee oude getrouwen, 
namelijk Luuk Krom en Marcel van Teeseling. Met het voortschrijden van de techniek weten zij drie 
maal per jaar een kwalitatief keurig blad te presenteren, waarin zelfs gescande foto’s niet ontbreken. 
Hopelijk blijven ze er genoeg plezier aan beleven, om dit werk nog jaren te doen. 
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De media 
 
In zo’n lange geschiedenis als die van Jovo is het natuurlijk onvermijdelijk, dat er zo nu en dan over je 
geschreven wordt. In het afdelingsblad, de Tafeltennis Reporter, zijn er dan ook diverse malen stukjes 
van ons of over ons verschenen. Ook in het landelijke blad, Tafeltennis, wordt Jovo een aantal malen 
genoemd en krijgen we landelijke bekendheid. Dat gebeurde o.a. in 1951, toen Jovo de meeste loten 
verkocht van de landelijke loterij, die door de N.T.T.B. was georganiseerd i.v.m. de te houden 
wereldkampioenschappen in Nederland. Zo ook in 1985, toen onze eigen Paul Koopman voorzitter 
van de N.T.T.B. werd. In 1999 was Jovo voor het laatst prominent in het nieuws, met een leuk stukje 
in Tafeltennis over de viering van ons 50-jarig jubileum. 
 
Ook de kranten werden gehaald. In de diverse wijkkranten plaatste Jovo zelf diverse malen een 
advertentie om nieuwe leden te werven. Onlangs was de opening van onze nieuwe locatie ook reden 
voor een aantal leuke stukjes in deze wijkkranten.  
In 1987 kwam Het Parool met een artikel van een halve pagina over de vrije val van het ledenaantal 
van de N.T.T.B. Daarvoor waren Eric Gouw en Ruud van Wees geïnterviewd. Uitgebreid verhaalden 
ze over de problemen, waar men in tafeltennisland mee te maken had, zoals het gebrek aan 
voldoende vrijwilligers, het gebrek aan een eigen accommodatie en de veranderende mentaliteit in de 
samenleving. Het artikel zou zo weer geplaatst kunnen worden, want veel beter is het de afgelopen 
jaren niet geworden. 
Een jaar later plaatst het Nieuws van de Dag een artikel met foto’s over het bij ons gehouden 
basisscholentoernooi, het zgn. Taptoe-Tafeltennis-Toernooi. 
 
In 1988 kwam Jovo zelfs via de televisie voor het voetlicht. Ons jeugdlid Astrid Berk mocht in het 
jeugdprogramma “Kleine Mensen hebben Grote Wensen” van de TROS spelen tegen haar idool 
Bettine Vriesekoop. Op 7 december werd ze daarover gebeld en al op 13 december waren de 
opnames in Hazerswoude bij de club van Bettine, bij Avanti. Op 27 december werd het programma 
uitgezonden en de dames hadden er iets leuks van gemaakt.  
 
Diezelfde maand was Jovo nogmaals te gast bij de TROS. Onze vereniging had de uitnodiging 
ontvangen, om met onze jeugd mee te doen aan de nieuwe jeugdquiz “De D.D.-Show”, de Doen- en 
Denkenshow. Grootste probleem was het vinden van genoeg jeugdige supporters, want we moesten 
er zo’n 100 meenemen.  Gelukkig vonden we de E. Paulusschool bereid onze gelederen te 
versterken.  

 
 
Sander Cornelisse en Wendy van der Velden namen het op 15 december op tegen twee leden van 
fietscrossclub Lion d’Or uit Valkenswaard. In de vragenronde en de daarop volgende spelletjes waren 
ze veel te sterk voor hun tegenstanders, die zelfs nog een beetje geholpen moesten worden, om het 
verschil niet te groot te laten worden. Als winnaars mochten Sander en Wendy daarna nog proberen, 
om zoveel mogelijk prijzen en prijzengeld voor Jovo binnen te halen. Onder aansporing van een 
enthousiast publiek bestormden ze met doodsverachting een hindernisbaan, waar ze nat en 
besmeurd bij de voorlaatste hindernis struikelden. Daarmee hadden ze ƒ 640,- en een aantal leuke 
prijzen verdiend. 
Al met al was het een fantastische belevenis voor zowel deelnemers als de supporters. Het resultaat 
van deze middag werd uiteindelijk begin 1989 uitgezonden. Het was een mooi begin van het jaar, 
waarin het 40-jarig bestaan werd gevierd. 
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Extra geldstromen 
 
Al jarenlang heeft Jovo een relatief lage contributie gehad. Enerzijds was dit te danken aan de lage 
zaalhuur en de huursubsidie daarvoor van de gemeente. Daarnaast kreeg Jovo ook nog veel geld 
binnen dankzij een aantal extra geldstromen. In dit hoofdstuk vertel ik iets over deze waardevolle 
bronnen van inkomsten. 
 
Kantineopbrengsten 
 
De eerste 15 jaar viel er weinig te drinken bij Jovo. Alleen een kopje koffie stond voor de spelers 
gereed. Slechts bij feestjes was er tevens frisdrank en een glaasje bier. Op voorstel van René van 
Roomen kwam er eindelijk frisdrank. Doordat alles in de verwarmingsruimte werd opgeslagen, moest 
je vaak het fris er bij denken. De flesjes werden verkocht in de kleedkamer, waar niet altijd toezicht 
was. Zo verdween er nog wel eens een flesje, tot groot verdriet van o.a. “kantinebazen” Jos van 
Baarsen en Rob Meijer, die er alles aan deden het verlies zo klein mogelijk te houden. De opbrengst 
was de eerste jaren niet meer dan een paar honderd gulden en werd vooral gebruikt voor extra 
uitgaven, zoals prijzen voor toernooien. Het bedrag kwam ook niet voor op het financiële jaarverslag. 
Beter werd dat rond 1980, toen er dankzij Marcel van Teeseling ook marsen en koeken werden 
verkocht, er meer senioren (met geld) waren en de prijzen werden verhoogd. De hoogtijdagen waren 
natuurlijk de eerste jaren na de opening van de kantine in 1985. Jovo groeide naar 140 leden, de zaal 
was elke dag open en er werd van alles georganiseerd. Er was opeens van alles te krijgen, de 
stamkroeg verloor aan de kantine een behoorlijke omzet. Wie toen lid was, herinnert zich vast nog wel 
de verse broodjes hotdog, de tosti’s van Adri Gouw en de broodjes pikant, die tot in de late uurtjes 
werden gegeten. Dit alles natuurlijk vergezeld van een heerlijk koel drankje. Ook werden er grote 
hoeveelheden koek en snoep omgezet. De barmensen moesten soms wel even geduld hebben, als 
een jeugdlid allerlei snoepgoed uitzocht voor zijn gulden. Er was veel keuze en allemaal even lekker. 
Met moeite werd de juiste keuze gemaakt. 
De grote omzetten werden in de loop der jaren met het dalen van het ledental en het verdwijnen van 
de jeugd natuurlijk een stuk minder, al zorgde de eigen kantine nog steeds voor een hoop plezier. Nu, 
in de nieuwe accommodatie, is weer die gezelligheid terug, die menigeen zich nog van die tijd weet te 
herinneren. Gunstig bijeffect is, dat daarmee natuurlijk ook weer de inkomsten stijgen, die er al ruim 
20 jaar toe bijdragen, dat Jovo betaalbaar blijft. Ik zou zo zeggen: neem er nog een (op eigen kosten 
natuurlijk). 
 
De Grote Clubactie 
 
In 1982 deed Jovo voor het eerst mee aan deze loterij, waarvan de 
opbrengst geheel ten goede kwam aan de deelnemende verenigingen. Van 
elk verkocht lot van ƒ 5,- ging ƒ4,- naar Jovo, wat dus snel verdiend was. 
Allereerst waren er prijzen in natura te winnen, zoals b.v. reizen, later 
werden dat vooral geldprijzen.  
 
De actie werd gelijk een groot succes, met name door de actieve jeugd. Ook 
een aantal senioren wist elk jaar weer veel loten te verkopen, onder anderen 
aan de tegenstanders in de competitie. Jarenlang werden de leden 
achtervolgt door Ruud van Wees, om toch maar weer die (voor sommigen) 
ellendige lootjes af te nemen. Want waar de een enthousiast probeerde lootjes aan familie, vrienden 
buren, kennissen en collega’s te verkopen, nam een ander zelf maar een lot af, om maar van het 
gezeur van Ruud af te zijn. ‘Verhoog de contributie maar, dan ben ik van die ellende af’, kreeg hij dan 
ook van enkelen te horen. Het was echter allemaal de moeite waard, want t/m 1989 kwam er zo’n € 
900,- per jaar binnen, met als uitschieter 1987, toen er ruim € 1300,- verdiend werd. Daar was met 
name de vader van jeugdlid Michael Bot voor verantwoordelijk, want die verkocht in zijn eentje maar 
liefst 840 loten!  
 
In 1990 stopte Ruud ermee en was er niemand, die de organisatie op zich nam. Jovo was twee jaar 
een grote inkomstenbron kwijt, tot Jos van Baarsen het niet langer kon aanzien. Onder zijn leiding en 
later tijdelijk die van Gina Scharff kwam de lotenverkoop weer op gang en kreeg Jovo met relatief 
weinig moeite weer een leuke bron van inkomsten, al werd het niveau van de eerste jaren door het 
ontbreken van jeugdleden nooit meer gehaald. Sinds 1982 werd er ruim € 11.000,- door Jovo aan 
deze actie verdiend, wat voor zo’n relatief kleine vereniging een hoop geld is.  
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NTTB-loterijen 
 
In haar bestaan heeft de Nederlandse Tafeltennisbond een aantal malen loterijen uitgeschreven, om 
aan geld te komen voor grote evenementen, zoals de organisatie van de wereldkampioenschappen in 
Amsterdam in 1951. Voor die verenigingen, die de meeste loten hadden verkocht, waren er diverse 
mooie prijzen te winnen. In 1951 bleek de jonge vereniging Jovo gelijk al de beste vereniging van 
Nederland, op dit gebied, met liefst 1300 verkochte loten, en won het een echte Cor du Buytafel! Wat 
een binnenkomer voor deze kersverse vereniging. Tot dan toe had men alleen op zelf gemaakte tafels 
gespeeld en voor de competitie was een officiële tafel nodig, dus dat kwam fantastisch uit. Deze 
onverwoestbare en enorm zware tafel heeft nog jarenlang gezorgd voor gesteun en pijnlijke ruggen, 
maar ook voor veel spelplezier.  
Bij een latere gelegenheid behoorde Jovo weer tot de betere verkopers van loten, maar bleef het bij 
een aantal dozen met tafeltennisballen en een bedankbrief van Cor du Buy zelf. 
 
De toto en de lotto 
 
In 1969 kwam oud-voorzitter John van Tomputte met het idee, om Jovo als inleveradres aan te 
melden voor de Toto, het wekelijkse gokspelletje waarbij de voetbaluitslagen van de eredivisie worden 
voorspeld. Dat leek iedereen een goed idee en Arnold Hilhorst werd bereid gevonden dit plan ten 
uitvoer te brengen. Hij stopte er wekelijks veel tijd in. Met een drietal inleverpunten, waarvan twee 
buiten de vereniging,  was de start voorspoedig, maar al na een paar jaar liepen de inkomsten weer 
terug. De grote doorbraak kwam in 1974, toen ook de Lotto zijn intrede deed. Toen werd het een zeer 
belangrijke bron van inkomsten, wat per lid toch al gauw ƒ 30,- contributie per jaar scheelde. Ruud van 
Wees werd ook inleveradres en samen met Arnold plakte hij zegeltjes op de formulieren. Later kregen 
ze gelukkig de beschikking over een soort afslagapparaat. Ook collega’s op het werk en buurtgenoten 
vonden het wel gemakkelijk, om hun wekelijkse of maandelijkse formulieren bij de heren in te leveren.  
 
De toto koste uiteindelijk teveel werk en leverde te weinig op. Jovo ging door met de lotto. Toen Arnold 
verhuisde, nam gelukkig Marcel Wildenberg het van hem over. Na een paar jaar stopte die echter ook, 
evenals Ruud, en toen kreeg Jovo alleen nog geld binnen via leden die via een automatische 
afschrijving meededen. Ook daaraan kwam in 1994 een eind en daarmee was deze inkomstenbron 
opgedroogd. Mede dankzij dit initiatief van John van Tomputte, met een totaalopbrengst van ruim       
€ 14.500,-, kon Jovo zich jarenlang veel meer permitteren en zelfs nog een financiële reserve kweken, 
waaruit later o.a. de huidige kantine is betaald. Jovo heeft dan ook veel te danken aan deze bron van 
inkomsten. 
 
 
 
Sportieve tradities 
 
Naast een paar andere activiteiten, zoals een enkele zaalvoetbalwedstrijd, of een squashtoernooi, 
heeft Jovo twee activiteiten gehad met een wat langere historie. Dankzij een paar enthousiaste 
vrijwilligers, die dit jaar in, jaar uit weer organiseerden, groeiden deze evenementen uit tot een 
jarenlange traditie.  
 
Fietstochten 
 
In de geschiedenis over het verenigingsleven nemen de fietstochten een 
speciale plek in. In 1975 kwam Ruud van Wees met het idee, om tijdens de 
zomervakantie met een aantal jeugdleden door Nederland te gaan fietsen, 
waarbij overnacht werd in jeugdherbergen. De eerste tocht duurde acht dagen, 
de negen tochten, die nog zouden volgen, duurden allen tien dagen. Ook 
België en Duitsland werden toen een enkele maal bezocht. Opvallend was het 
goede weer tijdens al deze tochten, slechts eenmaal was er regelmatig regen 
te betreuren, al leed die vakantie er verder niet onder. 
 
Onder grote belangstelling van ouders vertrokken die eerste tocht 13 stoere mannen naar Soest, 
waaronder drie jeugdleiders. Even buiten Amsterdam werd er echter al weer gepauzeerd, want leider 
Tom van Bakel had zin in koffie. Samen met Ruud zou Tom de eerste acht tochten met grote 
geestdrift begeleiden. Deze eerste fietstocht  werd een groot succes, al was het wel één groot 
leerproces voor de organisatoren, voor wie het tenslotte ook nog allemaal nieuw was. De begroting 
bleek echter aardig te kloppen, alleen de af te leggen afstanden mochten best wat groter zijn.  
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De reacties waren dermate enthousiast, dat een traditie was geboren. De eerste jaren lag het 
gemiddeld aantal deelnemers rond de 13 en waren de jeugdleden rond de 15 jaar oud. Voor vele van 
hen was het de eerste keer, dat ze zonder hun ouders op vakantie gingen en gezien de reacties 
genoten ze daar met volle teugen van.  
Naast het fietsen was er altijd nog genoeg tijd voor voetballen, midgetgolf, bosspelen enz. Onderweg 
werd er lekker geluncht, met naast de boterhammen de eerste jaren ook een halve liter Mona 
vruchtenyoghurt. Soms werden er ook pannenkoeken gebakken, in een zelf meegenomen pan. Vooral 
Rob Meijer verdient daarbij alle eer. Ook werd er elk jaar tenminste eenmaal gegeten bij de Chinees, 
een zeer gewaardeerde traditie.  
In de jeugdherbergen werd al snel de tafeltennistafel gevonden en konden de heren flink de blits 
maken. Ook andere recreatiemogelijkheden werden volop benut. Gezien de leeftijd van de groep ging 
het naar bed gaan natuurlijk met de nodige drukte gepaard, de leiders hadden hun handen er vol aan. 
Het opstaan ging dan ook met de nodige problemen gepaard, maar vooral Tom wist de mensen snel 
uit bed te krijgen: hij kieperde ze gewoon op de grond! 
 

 
Helaas de laatste fietstocht in 1986 

 
Niet iedereen vertrok met een goede fiets, zodat onderweg het nodige gerepareerd moest worden. 
Ook lekke banden waren er genoeg. Verder was het onbezorgd rijden in een groep niet voor iedereen 
weggelegd. Even niet opletten en er werd een klein stuurfoutje gemaakt. Zo haakten diverse fietsen in 
elkaar en werden ook de nodige paaltjes langs de kant met een bezoek vereerd. Gelukkig zonder al te 
grote gevolgen, het kon steeds gerepareerd worden.  
 
Elke vakanties waren er wel diverse blessures te noteren, zoals een lichte hersenschudding na een 
kussengevecht of een licht gekneusde enkel bij een voetbalwedstrijd. Slechts één keer moest iemand 
terug naar huis, na een enkelblessure opgelopen te hebben bij een onschuldige stoeipartij. Victor Bon 
komt deze “eer” toe.  
 
Na de achtste tocht, met slechts negen deelnemers, stopte Tom en trad ook bij organisator  
Ruud de verzuring enigszins op. Na twee jaar adempauze werd er echter op algemeen verzoek in 
1985 een nieuwe tocht georganiseerd. Liefst 20 personen gaven zich op, waaronder leiders Ruud, 
Rob Meijer en vader Ton van den Broek. Opvallend was, dat er liefst 9 senioren mee gingen, waarvan 
het merendeel al eerder mee was geweest. Ook de jeugdleden waren al wat ouder. Dit zelfde feit 
deed zich nog meer voor bij de tiende en laatste tocht, waaraan het recordaantal van 28 personen 
meedeed. Toen reden er ook voor het eerst damesleden mee. Met het groter en ouder worden van de 
deelnemers veranderde ook het karakter van de tochten. Ook nu weer waren ze bijzonder geslaagd 
en hadden de deelnemers meer dan genoten. Het fietsen werd echter bijzaak en het stappen 
hoofdzaak. Dat gaf de nodige problemen met de jeugdherbergleiding, want niet iedereen was 
natuurlijk voor sluitingstijd terug in de jeugdherberg. Het bestuur van Jovo en organisator Ruud 
meenden, dat Jovo daar niet langer de verantwoordelijkheid voor kon dragen en zetten er in 1986 een 
punt achter. 
 
Hoe bijzonder deze tochten eigenlijk waren en wat ze voor de toen nog jonge leden betekenden, merk 
je als je nu nog met die mensen spreekt, die toen mee hebben gereden. Zoals gezegd, was het voor 
de meeste jeugdleden voor het eerst, dat zij zonder hun ouders op vakantie gingen. Het was een 
ervaring, die ze nooit zullen vergeten. Vandaar dat de fietstochten een bijzondere plaats innemen in 
de geschiedenis van Jovo. 
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Voetballen 
 
Vooral aan het eind van het seizoen, als er niet meer zo fanatiek getraind werd, werd er 
regelmatig aan het eind van de training in de zaal gevoetbald. Dat kon paalvoetbal zijn, 
waarbij een knots omgeschoten moest worden, maar meestal werden er twee banken 
op hun zijkant gelegd en enthousiast gepingeld. Dat ging er soms hard aan toe en niet 
iedereen kwam er zonder een blessure van af. Dat kon het plezier echter niet drukken. 
 

Iets officiëler ging het er aan toe in de gouden beginjaren van onze 
kantine in de mavo. Een aantal seniorleden heeft toen een echte voetbalwedstrijd op 
gras georganiseerd. Bij een voetbalvereniging werd een veld afgehuurd en de eerste 
wedstrijd tussen de Teckels (tot 25 jaar) en de Old Stars was in 1986 een feit. Waren 
de oudjes het eerste jaar de betere partij, later waren ze kansloos tegen de jonkies. 
Bram van Gellecum was steeds de scheidsrechter en wist met zijn humor de 
wedstrijden steeds goed onder controle te houden. Voor mij was de leukste 

herinnering, dat Bram affloot voor de rust, toen een van de spelers net een aanloop nam om een 
hoekschop te nemen. Woedend trapte die speler de bal weg, die toen in de sloot belandde. Nog 
kwader en al vloekend en tierend was hij in de rust bezig, om de bal uit de sloot te vissen. Weinigen 
hadden het gezien, maar het verhaal bleef leuk. In 1990 en 1991 werd er niet gespeeld, daarna werd 
de traditie in ere hersteld. 
Bij de 8e en laatste wedstrijd in 1995 waren de meeste Teckels ondertussen Old Star geworden en 
was er geen aanvoer vanuit de jeugd meer. De Old Stars wonnen na 6 opeenvolgende nederlagen 
met 5-0, maar daarmee kwam aan deze traditionele wedstrijd een einde. 
 

 
In 1995 ontbreken ook de dames niet, ze stonden hun mannetje! 

 
Als vervanger daarvan werd een jaar later een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in een sporthal. Er 
werd in een poule tussen een aantal teams gestreden. Toen een van de doelmannen geblesseerd 
raakte, moest opeens coach Ruud van Wees in het doel gaan staan. In spijkerbroek en overhemd 
gekleed stond hij tussen de palen en werd enthousiast onder vuur genomen door de tegenstanders. 
Vooral een snoeihard (gestopt) schot van Marcel van Teeseling in de kruising zou hem nog zeker een 
week parten spelen. Even dacht hij, dat zijn arm er af lag.  
 
Het waren leuke initiatieven, in de bloeitijd van de jaren 80 opgestart en later helaas gesneuveld door 
gebrek aan vrijwilligers om het te organiseren. 
 
Puzzeltochten 
 
In 1980 kwamen Tom van Bakel, Ted Jonker en Johan Staal met het idee een puzzeltocht te 
organiseren als alternatief voor de jaarlijkse feestavond. Dat sloeg gelijk behoorlijk aan en al 
puzzelend wandelden een grote groep leden met aanhang door Amsterdam-West en een deel van het 
centrum. Allerlei vragen moesten beantwoord worden en ook moesten er onderweg foto’s worden 
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herkend. Het weer was niet geweldig, maar het fanatisme en het enthousiasme groot. Aan het eind 
van de tocht wachtte hen een lekkere maaltijd in gebouw De Hoeksteen. Ook voor de jeugd werd een 
tocht georganiseerd, zij eindigden bij een Chinees restaurant. Een traditie was geboren. 
 
Ruud van Wees had erg van deze tochten genoten, wat hem er toe aanzette, om in 1987 samen met 
Ger Dijst en Luuk Krom een tocht te organiseren. Nu werden plaatsen buiten Amsterdam aangedaan, 
namelijk Weesp, Muiden met het Muiderslot en Naarden-Vesting. De prachtige zonnige dag werd 
afgesloten in Bussum met een heerlijke fondue. De auto werd als vervoermiddel gebruikt en in de 
stadjes moest gelopen worden. Ook nu ontbraken de foto’s niet en moesten er onderweg de nodige 
vragen beantwoord worden. Vooral de instinkertjes bezorgden de organisatie veel plezier.  
 
Na het succes van deze tocht organiseerde Ruud er nog drie. In 1993 waren Zaandam, de Zaanse 
Schans en Haarlem aan de beurt, met een fondue in De Zoete Inval. In 1995 bleef iedereen in 
Amsterdam en vertrok men voor een vermoeiende tocht vanaf een restaurant op het Rembrandtplein. 
Daar werd de dag ook weer afgesloten met lekkere hapjes en een drankje. Het werd de natste maand 
mei sinds mensenheugenis, maar die dag was het 25° C. Daarna zou het tot 2002 duren voor Ruud 
zijn voorlopig laatste tocht organiseerde, nu in Marken, Monnickendam en Edam.  
 

 
Ook in 1995 in Amsterdam was het opnieuw stralend weer 

 
Ook voor de jeugd werd in deze jaren de nodige tochten georganiseerd. Zo was er een tocht van Jovo 
via Amsterdam-West naar het centrum, die eindigde in een pannenkoekrestaurant. Daar mocht men 
(voor een vaste prijs) zoveel pannenkoeken eten als men wilde. Dat hebben ze wel geweten. Ook was 
er een tocht in Artis en daarnaast een tocht in Zaandam, waar samen met leden van Z.T.T.C. werd 
gelopen. Niet alle jeugdleden waren bloedfanatiek, maar allen waardeerden het lekkere eten en de 
gratis flesjes fris des temeer.  
 
Aan al deze tochten werd door veel leden meegedaan en mede dankzij het steeds mooie weer waren 
ze een groot succes. Zij behoren dan ook terecht tot de sportieve tradities van Jovo. 
 
 
 
De accommodatie 
 
Een goede accommodatie is van levensbelang voor een vereniging. Ook in de geschiedenis van Jovo 
vinden we terug, dat de toestand van de diverse zalen van invloed was op het verenigingsleven en het 
ledenaantal. In de loop der jaren is Jovo relatief weinig verhuisd. Wel hebben de diverse locaties de 
nodige veranderingen ondergaan.  
De eerste slagen werden gewisseld in een zaaltje van de Augustinuskerk.  Het zaaltje werd netjes 
opgeknapt, geschilderd en van een nieuw stuk zeil voorzien. De Katholieke Garde draaide voor de 
kosten op. De eerste twee tafels werden zelf gemaakt, even later gevolgd door een zware Cor du 
Buytafel, welke gewonnen was bij een loterij van de N.T.T.B.  Een vooruitgang was al de verhuizing 
voor de competitiespelers naar de gymzaal van de Augustinusschool. Met moeite was er plaats voor 



 30

drie tafels, maar het was wel bijzonder knus. Vanaf een iets hoger gelegen balustrade kon je de 
wedstrijden volgen, onder het genot van een bakje koffie.  
 
In 1960 betrokken we de gymzaal van de Sint Dominicus Mulo aan de Amundsenweg. Voor de 
begrippen van die tijd was dit een van de mooiste speelzalen van onze afdeling. Een gloednieuw 
gebouw, met ruimte voor zes tafels en een nette kleedkamer. De wasgelegenheid bestond uit niet 
meer dan een ruimte met twee grote wasbakken, maar we waren er blij mee. In het begin mocht er 
nog geen spijker aan het gebouw vertimmerd worden, daar was de directeur, broeder Roberto, heel 
streng in. Schoenen met zwarte zolen waren ten strengste verboden, dat leverde zwarte strepen op. 
De jonge voetballertjes van D.C.G., die vóór ons gebruik maakten van de zaal, waren daarom ook uit 
de zaal verwijderd. Dat was een geluk voor Jovo, want toen werden wij de huurder. Menig gevecht 
werd de daarop volgende jaren geleverd met de conciërge, de heer Beets, want die zag Jovo liever 
gaan dan komen. Wij vervuilden, in zijn ogen, teveel de zaal en de kleedkamer.  
 
Een dameskleedkamer was er niet, dus kleedden de dames en meisjes zich om in de wasruimte van 
de herenkleedkamer. Ook was de garderobe, die toen nog bij de tussendeur naar de school zat, een 
tijdlang afgescheiden met een doek en als kleedkamer voor de dames gebruikt. Naar verluid werd er 
in die garderobe ook stiekem heel wat door de jeugd gezoend.  
 
Op een gegeven moment mochten we eindelijk een paar katrollen aan het plafond bevestigen en deed 
de eerste extra verlichting zijn intrede. Het bestond uit ronde bakken, die midden boven elke tafel 
hingen. Daar was dan voldoende licht, maar aan het eind van de tafel en zeker daarachter was het 
niet geweldig.  
De flesjes frisdrank vonden gretig aftrek en werden koel gehouden onder de waterkranen van de 
wasbak. De school was niet blij met de flesjes, toen bleek, dat ze steeds aan de deurpost werden 
opengemaakt. Daarbij werd nogal wat frisdrank gemorst. Marcel van Teeseling begon eerst met de 
verkoop van marsen, later volgden er gevulde koeken en chips. Alles werd gewoon in de 
herenkleedkamer verkocht en stond op de bank. Regelmatig verdween er dan ook nogal eens wat 
geld of “vergat” men af te rekenen.  
Op een gegeven moment kwamen er ook douches, alleen te gebruiken na een competitiewedstrijd, 
anders werd het voor de school te duur. Het gatenfestival, wat de zaal in tweeën deelde, werd 
vervangen door een prachtig nieuw zaalnet, welke geboet werd door een Volendamse visser. In 1978 
verraste de school ons met nieuwe gordijnen en schaften we zelf ook een prachtige nieuwe verlichting 
boven de tafels aan. De donkere plekken behoorden tot het verleden. 
 

 
Round the table was een geliefde spelvorm 

 
In de jaren tachtig verloederde het gebouw enigszins, toen duidelijk werd, dat de Mavo uit het gebouw 
zou vertrekken. In 1985 was er grote onzekerheid over het mogen gebruiken van de zaal. Pas eind 
mei werd bekend, dat het O.C.A. de nieuwe “huisbaas” was, zodat toen pas over het gebruik van de 
komende jaren gepraat kon worden. Gelukkig konden we het goed met de nieuwe directeur vinden. 
Een nieuw contract werd snel gemaakt, alleen onze wens, om de garderobe op de gang te mogen 
verbouwen tot een kantine, zag hij niet zitten, dat trok maar inbrekers. Alles werd verder opgeknapt: 
de zaal, met betere verlichting en een nieuwe vloer. Er kwam een dameskleedkamer en open douches 
in beide ruimtes.  De binnenplaats werd grondig hersteld en beveiligd met een hoog hekwerk. Niet dat 
dit veel hielp overigens, want de inbrekers kwamen toch wel binnen. 
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Na de zomervakantie was de verrassing enorm groot, toen bleek, dat de directeur toch maar een 
kantineruimte had laten bouwen: de open ruimte was met een stenen wand en een stevige 
toegangsdeur dichtgemaakt en zelfs een keukenblok inclusief boiler en waterleiding was al aangelegd. 
Dit alles op kosten van de school! 
 
Onder leiding van Eric Gouw werd snel begonnen met de bouw van de rest van de inrichting en in 
november kon de kantine geopend worden. Vanaf het begin was het een groot succes en zijn er heel 
wat successen en feestjes gevierd. Het verenigingsleven nam een grote vlucht, evenals het ledental. 
Het schoonhouden van de kantine en de bardiensten zorgden echter ook voor veel problemen. 
 

 
Ook de jeugd beleefde veel plezier van de eigen kantine 

 
Groot was de blijdschap, toen de bestaande verlichting aan het plafond in 1994 uitgebreid werd met 
eigen TL-balken, zodat de extra verlichting aan kabels niet meer steeds opgehangen hoefde te 
worden. Verder werden er tussentijds wel in de kleedkamers of in de kantine nog de nodige reparaties 
verricht, maar veel gebeurde er niet met de accommodatie.  
 
Op een gegeven moment echter werd de school nauwelijks nog gebruikt en werd het onderhoud 
slecht uitgevoerd. De binnenplaats raakte overwoekerd met onkruid en nooit meer aangeveegd. Ook 
het schoonmaken van de door ons gebruikte ruimtes werd steeds slechter. Nodige reparaties werden 
nauwelijks door de school verricht. De situatie werd steeds zorgelijker, mede door de steeds groter 
wordende onzekerheid over de toekomst.  Er volgde daarnaast een golf van inbraken, gepaard 
gaande met grote vernielingen. Uiteindelijk kregen we in 2002 het bericht, dat we voor het volgende 
seizoen naar een andere locatie moesten uitkijken. In 2003 werd die gelukkig gevonden. 
 

 
 
En wat voor een locatie. Onder leiding van Jos van Baarsen kwam in korte tijd iets bijzonders tot 
stand. Een prima zaal, vrijwel identiek als onze vorige zaal, keurige kleedkamers met idem douches, 
een goede opberggelegenheid voor onze tafels en als klap op de vuurpijl een geweldige kantine, die 
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aan de zaal grenst met daar achter een keukentje. De verlichting in de zaal werd aangevuld met de 
meegenomen TL-balken uit de oude zaal en ook de kantine kon grotendeels ingericht worden met 
bestaand materiaal. Voor veel leden, die bij de receptie voor het eerst het resultaat zagen, was het 
een feest van herkenning. 
 
Deze nieuwe accommodatie heeft weer tot nieuw enthousiasme bij de leden geleid. Het is weer leuk 
bij Jovo. Het afgelopen jaar was dat goed te merken aan de gezellige avonden en de goede omzet. 
Ook zijn er weer de nodige leden bijgekomen. Wat een goede accommodatie allemaal teweeg kan 
brengen. Hopelijk houdt dit nog vele jaren stand. 
 
 
Prominente leden 

 
Bestuur 
 
Hieronder volgt een overzicht van het bestuur door de jaren heen. Met name in de beginperiode 
waren er nogal wat bestuurswisselingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat er in de 
beginperiode een bestuur was, dat geen deel uitmaakte van de vereniging. Pas toen leden het bestuur 
gingen vormen, bleven mensen ook jaren deel uitmaken van het bestuur. Over de jaren 1954 tot 1963 
is weinig terug te vinden in het Jovo-archief.  

 

Jaar Voorzitter Penningmeester Secretaris Overig 
21-11-1950 J.Th.J.  v.d. Paverd J. Ebing P. Mandos Pr. Ig. Giele:     geestelijk adviseur 

B. Boeren:        technische commissie 
25-04-1950 J.Th.J.  v.d. Paverd H. Lindeman 

J. Wouda (02-‘51) 
N. Visser 
T. Kenkel (aug-1950) 

Pr. Ig. Giele:     geestelijk adviseur 
J.C. v. Leijden:  wedstrijdleider 
P. Mandos:       2e secretaris 
B. Bulsing Sr.:   materiaalcommissie 
H. Schopman:   materiaalcommissie 
T. Bezuyen:      mat.comm. feb-1951 
 

01-10-1951 H. Steyger J. Wouda T. Kenkel Pr. Ig. Giele:      geestelijk adviseur 
J.C. v. Leijden:   wedstrijdleider 
P. Mandos:        2e secretaris 
B. Bulsing Sr.:    materiaalcommissie 
T. Bezuyen:       jeugdleider 

16-09-1952 H. Steyger J. Wouda T. Kenkel Pr. Zilkens:        geestelijk adviseur 
J.C. v. Leijden:   wedstrijdleider 
P. Mandos:        2e secretaris 
B. Bulsing Sr.:    materiaalcommissie 
T. Bezuyen:       jeugdleider 

01-09-1953 L.A. Hendriks G.H. van Zijl D.W.J. Groot J.C. v. Leijden:   trainer 
1954-1962 M.H. van Baarsen P.A.G. Wouda (Ad) P.A.G. Wouda P.A.G. Wouda:   wedstrijdsecretaris 
10-01-1963 M.H. van Baarsen J. van Tomputte P.A.G. Wouda P.A.G. Wouda:   wedstrijdsecretaris 

J. Oudshoorn:    2e secr./wedstr.secr. 
09-01-1964 M.H. van Baarsen J. van Tomputte P.A.G. Wouda H. van Roomen: vice-voorzitter  

P.AG.. Wouda:   wedstrijdsecretaris 
J. Oudshoorn:    2e secr./wedstr.secr. 

15-01-1965 J. van Tomputte P.A.G. Wouda W.M. ten Klei (Wim) H. van Roomen: vice-voorzitter 
J. Oudshoorn:    wedstrijdsecr. sen. 
Br. Gustavo:       wedstrijdsecr. jeugd 

25-03-1966 J. van Tomputte P.A.G. Wouda W.M. ten Klei H. van Roomen: vice-voorzitter 
J.A. ten Klei:       w.secr. sen. (Jan) 
L.A. v. Leuffen:   wedstrijdsecr. jeugd 

12-09-1967 J. van Tomputte P.A.G. Wouda W.M. ten Klei H. van Roomen: vice-voorzitter 
J.A. ten Klei:       wedstrijdsecr. sen. 
J.A. Houweling:  wedst.secr. jgd. (Hans)

25-09-1968 J. van Tomputte P.A.G. Wouda W.M. ten Klei H. van Roomen: vice-voorzitter 
J.A. ten Klei:       wedstrijdsecr. sen. 
J.A. Houweling:  wedstrijdsecr. jeugd 

06-11-1969 J. van Tomputte F. Hinten J.G. Pel H. van Roomen: vice-voorzitter 
J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
A.J. Houweling:  wedst.secr. jgd. (Ed) 

07-10-1970 H. van Roomen F. Hinten J.G. Pel J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
A.J. Houweling:  wedstrijdsecr. jeugd 

13-10-1971 J.G. Pel F. Hinten 
R. van ’t Wout 
(dec-1971) 

J.G. Pel F. Bolink:            vice-voorzitter 
J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
A.J. Houweling:  wedstrijdsecr. jeugd 

08-09-1972 J.G. Pel R. van ’t Wout J.G. Pel J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
A.J. Houweling:  wedstrijdsecr. jeugd 

28-09-1973 J.D. van Wees R. van ’t Wout J.G. Pel J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
T.C. van Bakel:   wedstrijdsecr. jeugd 
A.J. Houweling:   commissaris 
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06-09-1974 J.D. van Wees R. van ’t Wout J.G. Pel J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 

T.C. van Bakel:   wedstrijdsecr. jeugd 
A.J. Houweling:   commissaris 
G.J. Dijst(1-’74):  2e secretaris 

29-08-1975 J.D. van Wees R. van ’t Wout J.G. Pel J.G. Pel:              wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
R.A. van Wees:   commissaris 
T.C. van Bakel:    commissaris 

17-09-1976 J.G. Pel R. van ’t Wout J.G. Pel G. Mous-Valies:  w.secr. sen. (Trudi) 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
R.A. van Wees:   commissaris 
T.C. van Bakel:    commissaris 
A.F. Hilhorst:       commissaris toto/lotto 

20-09-1977 J.G. Pel R. van ’t Wout J.G. Pel G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
R.A. van Wees:   commissaris 
T.C. van Bakel:    commissaris 
A.F. Hilhorst:       commissaris toto/lotto 

27-09-1978 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous (Hans) G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
T.C. van Bakel:    commissaris 
M. Wildenberg:    commissaris toto/lotto 

11-09-1979 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
T.C. van Bakel:    commissaris 
M. Wildenberg:    commissaris toto/lotto 

16-09-1980 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
T.C. van Bakel:    commissaris 
KJ.M Vugs:          commissaris toto/lotto 

29-09-1981 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
KJ.M Vugs:          commissaris toto/lotto 

17-09-1982 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
G.J. Dijst:             wedstrijdsecr. jeugd 
KJ.M Vugs:          commissaris toto/lotto 

27-09-1983 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         w.secr. jeugd (Eric) 
G.J. Dijst:             commissaris   
KJ.M Vugs:          commissaris toto/lotto 

18-09-1984 R.A. van Wees J.N.A. Staal J.A.M.M. Mous G. Mous-Valies:  wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
G.J. Dijst:             commissaris   
R.A.C. Meijer:      commissaris 

25-09-1985 R.A. van Wees J.N.A. Staal R.A.C. Meijer M.H.M. Gouw:     w.secr. sen (Monique) 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
G.J. Dijst:             commissaris 

08-09-1986 R.A. van Wees J.N.A. Staal P.J. de Rue M.H.M. Gouw:     wedstrijdsecr. sen.. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
G.J. Dijst:             commissaris   
R.A.C. Meijer:      commissaris 

16-09-1987 R.A. van Wees J.N.A. Staal P.J. de Rue M.H.M. Gouw:     wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
G.J. Dijst:             commissaris   
R.A.C. Meijer:      commissaris 

18-10-1988 R.A. van Wees J.N.A. Staal P.J. de Rue M.H.M. Gouw:     wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
A.N.J. Waldram:  commissaris   
R.A.C. Meijer:      commissaris 

13-12-1989 R.A. van Wees J.N.A. Staal P.J. de Rue M.H.M. Gouw:     wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
A.N.J. Waldram:  commissaris   
A.A. Lamur:         commissaris 

03-10-1990 R.A. van Wees A.A. Lamur P.J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
A.N.J. Waldram:  commissaris   
M.H.M. Gouw:     commissaris 

18-09-1991 P.J. de Rue A.A. Lamur J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
E.M. Gouw:         wedstrijdsecr. jeugd 
A.N.J. Waldram:  commissaris   
M.H.M. Gouw:     commissaris 

09-12-1992 P.J. de Rue A.A. Lamur J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris   
M.H.M. Gouw:     commissaris 

08-09-1993 R.T. Scharff A.A. Lamur J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris  
P.J. de Rue:         commissaris  

07-09-1994 R.T. Scharff A.A. Lamur J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris  
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28-08-1995 R.T. Scharff A.A. Lamur J. de Rue J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 

A.N.J. Waldram:  commissaris  
04-09-1996 R.T. Scharff A.A. Lamur W. Keijzer J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 

A.N.J. Waldram:  commissaris  
27-08-1997 R.T. Scharff A.A. Lamur W. Keijzer J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 

A.N.J. Waldram:  commissaris  
M. Nijenhuis:        commissaris 

24-08-1998 R.T. Scharff A.A. Lamur W. Keijzer J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris  
M. Nijenhuis:        commissaris 

04-10-1999 R.T. Scharff H. Sym W. Keijzer J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris  

11-09-2000 M. Verdouw R.T. Scharff E. van Nieuwenhuyse J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris  

07-11-2001 M. Verdouw H. Oudejans M.J. Bogaert J.J. v. Baarsen:   wedstrijdsecr. sen. 
A.N.J. Waldram:  commissaris 

02-10-2002 M. Verdouw H. Oudejans M.J. Bogaert A.N.J. Waldram:  wedstrijdsecr. sen. 
J.J. v. Baarsen:   commissaris 

11-11-2003 J.J. van Baarsen H. Oudejans M.J. Bogaert A.N.J. Waldram:  wedstrijdsecr. sen. 
M. Verdouw:        commissaris 

 
Ereleden en Leden van Verdienste 

 
Alleen dankzij een grote groep vrijwilligers weet Jovo al 55 jaar het hoofd boven water te houden. 
Zodra er een aantal afvalt, zie je gelijk, dat de vereniging in de problemen komt. Een klein groepje 
leden heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden, omdat die vrijwilligers (veel) meer werk verzetten 
dan de rest. Deze leden werden soms benoemd tot Lid van Verdienste of tot Erelid. Broeder Gustavo 
werd zelfs beide. In de lijst van Ereleden ontdekken we voorzitters als Theo van Baarsen, John van 
Tomputte, Jan Pel en Ruud van Wees, die echt leefden voor Jovo. 
Hieronder volgt de lijst van Ereleden en Leden van Verdienste en het jaar van hun benoeming, met 
daarachter in het kort hun verdiensten. 
 
Ereleden 
 
1951 J.Th.J. van de Paverd (Jan) Medeoprichter en eerste voorzitter. 
1952 T. Bezuyen-v.d. Broek (Toos) Oprichtster van de damesafdeling en als jeugdleider in het  

bestuur. 
1966 Br. Gustavo (J.A. v.d. Ven) Grondlegger van de later zeer bloeiende jeugdafdeling, 

onvermoeibaar trainer en wedstrijdsecretaris jeugd. Eerst Lid 
van Verdienste in 1963, later opgewaardeerd. 

1966 M.H. van Baarsen (Theo) Redde Jovo in 1954/1955 van de ondergang en gaf zo’n 11 
jaar leiding aan de vereniging. Zonder Theo was Jovo er niet 
meer geweest. 

1970 J. van Tomputte (John)  Ondersteunde Theo tijdens moeilijke periode van Jovo.  2 jaar 
     penningmeester, daarna 5 jaar voorzitter. Bouwde Jovo  

verder uit, begon weer met clubblad. Initiator van de toto. 
1978 J.G. Pel (Jan)   7 jaar gelijktijdig wedstrijdsecretaris senioren en secretaris en 

vier jaar daarvan ook nog voorzitter. Enthousiast en 
stimulerend, initiator van het handicaptoernooi.  

1991 R.A. van Wees (Ruud)  Zestien jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar als voorzitter. Dag 
en nacht met Jovo bezig, vooral met de jeugd. Organisator  
van diverse evenementen, waaronder de fietsvakanties in de  
zomervakantie en de diverse puzzeltochten. 

 

 
Ereleden Jan Pel (l) en John van Tomputte (m) 
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Leden van Verdienste 
 
1969 P.A.G. Wouda  (Ad)  Een van de zes leden die in 1955 over waren. Stille kracht,  

bouwde mede jeugdafdeling op. Zo’n 15 jaar in bestuur als  
wedstrijdsecretaris, secretaris en als penningmeester. 

1974 Br. Roberto (R. Pijpers)  Directeur St. Dominicus Mavo en groot supporter van Jovo.  
Steunde ons vele jaren bij problemen, ging jaarlijks de 1e  
klassen langs om reclame te maken voor Jovo, wat tientallen  
leden heeft opgeleverd. 

1975 A.J.A. Houweling (Ed)  Zeer geliefde en actieve wedstrijdsecretaris jeugd. Deels  
samen met broer Hans was hij vele jaren verantwoordelijk  
voor de toen bloeiende jeugdafdeling. 

1978 R. van ’t Wout  (Ria)  Toen zij penningmeester werd, was zij geen lid. Zij deed het 
om “ome”  Jan Pel te helpen. Zij vervulde deze taak in het  
bestuur belangeloos voor een periode van zes jaar. 

1978 A.F. Hilhorst (Arnold)  Grote man van de toto en de lotto, waar hij wekelijks mee  
bezig was. Verder een zeer geliefd jeugdleider. 

1979 J.D. van Wees (Ko)  Drie jaar voorzitter en acht jaar lang redacteur, schrijver en 
rondbrenger van het bijna maandelijkse clubblad. Verder 

 jarenlang actief als begeleider van jeugdteams. 
1985 G.P.M. Mous-Valies (Trudi) Was geen lid, maar werd wedstrijdsecretaris senioren om de  

club van echtgenoot Hans te helpen. Zij vervulde deze functie  
negen jaar lang op zeer kordate wijze. 

1985 J.A.M.M. Mous (Hans)  Twee jaar na Trudi kwam Hans het bestuur versterken en  
werd secretaris. Hij moderniseerde het bestand, dankzij de  
toen in opmars zijnde computer. Zeven jaar lang werd het  
secretariaat prima geregeld. 

1990 J.N.A. Staal (Johan)  Een stille kracht, maar zeer betrouwbaar. Liefst 11 jaar lang  
vervulde hij de moeilijke taak van penningmeester. Verzorgt al  
vele, vele jaren de zeer gewaardeerde verjaardagskaarten. Is 
nu ons langst spelend lid, namelijk sinds 1961!! 

1994 P.J. de Rue (Peter)  Druk bezet, maar altijd betrokken en kundig bestuurder. Was  
vijf jaar secretaris en twee jaar voorzitter. 

1999 A. Gouw (Adri)   Tot dat zijn gezondheid hem in de steek liet 14 jaar voor Jovo  
bezig. Beroemd om zijn tosti’s, verzorgde deels de voorraden  
van de kantine en mede het schoonhouden daarvan. Regelde 
de zaaldienst van de recreantenavond. 

1999 A.A. Lamur (Armand)  Negen jaar actief als kundig penningmeester. Verder ook een  
     aantal jaren senioren- en jeugdtrainer. 
2000 R.T. Scharff (Gina)  8 jaar in bestuur, waarvan 7 jaar voorzitter en 1 jaar penning- 

meester. Op veel terreinen ondersteunend bezig, o.a. bij de 
Grote Clubactie en toernooien en bij het openhouden van de 
zaal. Gaf de eerste aanzet voor onze website. Verzorgde ook 
vele jaren de inkoop voor de kantine. 

2003  J. van der Velden (Jan)  Samen met zoon Marco al vele jaren actief in de reparatie- 
commissie. Dag en nacht bezig geweest met de nieuwe

 accommodatie, met als hoogtepunt de nieuwe kantine. 
2003 J.J. van Baarsen (Jos)  Tussentijdse waardering van de vereniging voor het vele werk  

de afgelopen jaren. Veertien jaar bestuurslid, waarvan twaalf  
jaar wedstrijdsecretaris senioren en nu dan voorzitter. Daar-
voor zeven jaar verantwoordelijk voor inkoop en administratie 
frisdrank e.d. Dag en nacht met Jovo bezig, met als tijdelijk 
hoogtepunt het regelen van de nieuwe accommodatie. 

2004  M.H.M. Gouw (Monique) 8 jaar in bestuur, waarvan 5 jaar als wedstrijdsecretaris  
senioren. Ook vele jaren verantwoordelijk voor de financiële 
administratie van de kantine. Betrokken bij organisatie van 
vele toernooien en daarnaast een tijdlang behulpzaam bij de 
jeugdtraining. 

 
Belangrijke leden 
 
Naast leden met een eretitel zijn er nog diverse personen in de geschiedenis van Jovo die niet 
onvermeld mogen blijven, omdat zij zo’n belangrijke rol hebben gespeeld. Enkele leden hebben zelfs 
vriendelijk het Lidmaatschap van Verdienste geweigerd, omdat zij de erkenning en het plezier in hun 
werkzaamheden zelf al een beloning genoeg vonden. 
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T.C. van Bakel (Tom)   8 jaar bestuurslid, waarvan 2 jaar wedstrijdsecretaris jeugd.  

Befaamd als jeugdtrainer en organisator van diverse 
toernooien. Onmisbaar als begeleider bij de fietsvakanties. 
 

G.J. Dijst (Ger)    11 jaar bestuurslid,  8 jaar als wedstrijdsecretaris jeugd.  
Stille regelaar op de achtergrond, liet alles perfect verlopen. 
Ook zeer actief lid van de feestcommissie, organiseerde o.a. 
25-jarig jubileum en puzzeltochten. 

R.A.C. Meijer (Rob)   5 jaar bestuurslid, waarvan 1 jaar secretaris, actief jeugd- en  
seniorentrainer en diverse jaren redacteur clubblad. Bracht dit 
weer op hoger niveau. Zorgde ook een aantal jaren voor de 
financiën van de frisdranken. 

E.M. Gouw (Eric) 9 jaar in bestuur als wedstrijdsecretaris jeugd. Als begeleider,  
 coach en trainer dag en nacht met de jeugd bezig. Enige tijd 

verantwoordelijk geweest voor de inkopen voor de kantine en 
vele jaren redacteur van een prachtig en uitgebreid clubblad. 
Ook de lotto en toto werden een aantal jaren door Eric 
geregeld. Initiator en organisator van koppeltoernooi, Jovo 
Open dubbelkampioenschappen en diverse jeugdtoernooien.   

A.N.J. Waldram (Alfons)  Al 16 jaar de grote stille kracht in het bestuur als toernooi- 
organisator en de laatste 2 jaar als wedstrijdsecretaris  
senioren. Door de jaren heen steun en toeverlaat van menig  
voorzitter. 

 
 
 
Diverse leden waren niet alleen actief voor Jovo, maar ook voor onze afdeling of zelfs op landelijk 
niveau. Een aantal daarvan wordt hieronder nader belicht. 

 

 
 

 
 

 
P. Koopman (Paul)   Zonder twijfel buiten de vereniging ons meest prominente lid. 

Eerst penningmeester, later voorzitter van onze afdeling. Lid 
van Verdienste van Holland Noord. Daarna voorzitter N.T.T.B. 
en hiervan Erelid. Vervolgens voor de Europese Bond, de 
E.T.T.U., werkzaam in een werkgroep, die zich bezighield met 
de tuchtrechtspraak. Daarvoor een onderscheiding gekregen. 
Verder 8 jaar actief voor de Wereldbond, de I.T.T.F.,  in de 
materialencommissie. 

J.D. van Wees (Ko)   Jarenlang voorzitter van de klachtencommissie van de  
afdeling en tientallen jaren medewerker bij o.a. de afdelings-
kampioenschappen. 

G.J.J. v.d. Kooy (Jaap)   Een van de langst actieve personen in de afdeling. Vele jaren  
in onze afdeling competitieleider sen. geweest en 
plaatsvervanger van de huidige. Ook jarenlang medewerker 
van het afdelingsblad, de T.T.R. en werkzaam op het 
bondsbureau van de afdeling. Vele jaren medewerker en 
organisator bij diverse afdelingstoernooien. Al vele jaren erelid 
van onze afdeling.  
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R.A. van Wees (Ruud)   Aantal jaren in jeugdcommissie afdeling, werkzaam op het 
bondsbureau van de afdeling, drie jaar 2e penningmeester. 
Tientallen jaren medewerker bij diverse evenementen. Twaalf 
jaar (reserve) vertegenwoordiger van de afdeling bij de 
Bondsraad. Lid van Verdienste van de afdeling. Tevens drie 
jaar voorzitter landelijke propagandacommissie N.T.T.B. 

K. Mellenbergh (Karel)   Vijf jaar als vice-voorzitter actief in het afdelingsbestuur.  
Twintig jaar in de sponsorcommissie en tevens medewerker 
van de automatiseringscommissie. Lid van Verdienste van 
onze afdeling.   

R. v.d. Water (Ruud)   Sinds 1981 onverstoorbaar werkzaam als competitieleider  
senioren in de afdeling. Meerdere jaren daarvan ook (reserve) 
vertegenwoordiger van de afdeling in de Bondsraad. 
Medewerker bij tal van wedstrijden en toernooien. Lid van 
Verdienste van onze afdeling.  

 
Natuurlijk zijn er naast de genoemde personen nog veel meer leden actief geweest in de afgelopen 55 
jaar en verdienen ook zij alle respect voor hun inzet. Een aantal had hier misschien ook wel genoemd 
moeten worden, maar dat is altijd het probleem met namen vermelden, wie noem je wel en wie niet. 
Duidelijk moge zijn, dat de grootst mogelijke waardering geldt voor al diegenen, die zich de afgelopen 
55 jaar hebben ingezet, om Jovo tot zo’n geweldige club te maken, als het nu nog steeds is. 
 
 
 
 

 
 


