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Redactie-praat 
 
   
Najaar 2017, m’n verjaardag al weer achter de rug, Trump en Oen 
houden onverminderd de gemoederen bezig met hun spierballen-
twittertaal, terwijl Catalonië evenzo zijn onafhankelijkheidsstrijd 
opvoert, net als een groepering op Corsica voor hetzelfde doeleinde 
aldaar en er blijk van gaf bij mijn rit naar het vliegveld voor de 
terugvlucht, nadat ik de tweede helft van juni daar mijn vakantie had 
vertoefd. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van onze 
bevlogen burgemeester Eberhard van der Laan. Weet niet of hij 
ergens een tafeltennistafel had staan, maar ook dat had hij vast vol 
branie gedaan. Tafeltennis is dan maar een bijzaak(je), hoewel naast 
voetbal toch wel een van de belangrijkste. WK Rusland nog ver weg 
ook. 
 
Mij gaat het in ieder geval voor de wind, geen reden tot dergelijke 
revolutionaire neigingen. Wel revolutionair voor mij is, is dat ik voor 
het eerst in de 4e klasse speel, in een team met Menno Herstel en 
Jeroen Wolter. Veel schik al in na menig jaartje 5e klasse.  
Daarbij opgemerkt dat we dat graag hadden voortgezet met 
deelname van Marc Mangnus, die zijn tafeltennisspel voortzet in 
Almere wegens zijn alleszins (on)begrijpelijke verhuizing daar 
naartoe. Wellicht dat we hem als tegenstander nog eens treffen, of 
bij een JOVO evenement, al mopperend dat ie weer ‘begint te 
vingeren’ (balletje op vinger i.p.v. batje) en ‘slàààààààp’ roept bij een 
verkeerde service of geslagen prutbal, terwijl hij zijn tegenstander tot 
wanhoop drijft met zijn kapballen en kromme services. Zijn 
kenmerkende tongval en zangerige Zeeuw-Vlaamse dialect blijft me 
ook nog lang bij. Altijd correct en opgewekt, ondanks dat het niet 
altijd zo wilde vlotten met werk zoeken in de huidige rat race die de 
veeleisende arbeidsmarkt tegenwoordig met zich meebrengt. Mede 
reden van verhuizing, anders verlaat je deze mooie stad natuurlijk 
nooit. Veel dank Marc voor alle jaren van spelplezier en 
gezelschap. Het ga je goed en tot wedertreffens.   
 
We gaan over naar de orde van de tafeltennisdag. Uit Bob's stukje 
is, naast een fraaie geschiedenisles over de uitdrukking ‘met alle 
gekheid op een stokje’, veel dankbaarheid en hulde aan de 
vrijwilligers op te maken. Bij het schrijven daarvan ook verwijzend 
naar de Algemene Ledenvergadering die op 10 oktober jl. 
plaatsvond. Een constructieve en vlotlopende bijeenkomst werd het.  
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Uiteraard volgen daarna de toernooiverslagen. Mooie bijdrages 
weer. 
 
Dan nog aandacht voor toernooien van binnen- en buitenlandse 
allure, uit hoofde van trainings- en/of liefdadigheidsdoeleinden. 
Aankondigingen van een Internationaal trainingsevenement in het 
Zuid-Duitse Schwarzwald en van een liefdadigheidstoernooi van 
Stichting Terri ten bate van de strijd tegen MS. Na eerdere 
succesvolle edities, waarvan Menno en ik degene bij Disnierats in 
Hoorn bijwoonden, zet deze stichting zijn goede zaak voort. Potjes 
tafeltennis spelen voor een goed doel, wat wil je nog meer. 
 
Op maandag 11/9 kwam Game11 - de tafeltennis expert - bij JOVO 
langs om een nieuw frame en/of nieuwe rubbers te verkopen. Ze 
adviseerden en lieten ons ook eerst spelen met diverse testbatjes.  
Spelers van topniveau waren meegekomen om ons daarbij optimaal 
te bedienen, door de ballen zo aan te geven dat de slag er goed in 
kwam.  
Een drukke avond met resultaat dat er een samenwerkingsverband 
is gesloten waar de Secremeester later in dit blad een uiteenzetting 
over heeft. Doe er je voordeel mee. 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker 
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Van de voorzitter 
 
 
Clubgenoten, 
 
Zojuist even het financieel verslag gelezen van penningmeester 
Wouter Stroosnijder ter voorbereiding van de voorbereidende 
meeting van de ALV. Het was weer genieten. Alle gekheid op een 
stokje (etymologisch interessant: "Het stokje is hier de gekstok of 
marot van de nar, die in de middeleeuwen en de renaissance aan 
alle hoven zijn vaste plaats had. In de hand droeg de nar een 
zotskolf, met de groteske kop van Momus, de god van de dwaasheid 
aan het boveneind. Dit is het “stokje” waar alle gekte 
spreekwoordelijk thuishoort."), we zijn als JOVO gezegend met een 
penningmeester als Wouter Stroosnijder. Zijn stukken zijn altijd zeer 
overzichtelijk, duidelijk en leesbaar.  
 
Tijdens het lezen moest ik ook denken aan die good old Karel 
Mellenbergh. We hebben het afgelopen jaar weer iets van 3000 euro 
verdiend aan de bar en alle inkopen en het bijhouden van de kas 
wordt nog steeds door hem gedaan. Al jaren. Het bijhouden van 
aanbiedingen, het weten wat er op is, het halen en plaatsen en dus 
het bijhouden van de kas.  
 
JOVO kan niet zonder dit soort vrijwilligers, ze zijn letterlijk en 
figuurlijk goud waard. Zonder hen zouden we zeker ook meer 
contributie moeten betalen want zonder barinkomsten moet er een 
hoop gecompenseerd worden.  
 
Naast Karel en Wouter zijn er natuurlijk nog heel veel vrijwilligers 
zonder welke JOVO het heel moeilijk zou hebben. Ik vind het mooi 
dat al deze mensen op een vanzelfsprekende manier hun beste 
beentje voor zetten voor de club, zonder er ook maar 1 cent op te 
verdienen. Laten we hopen dat deze bereidheid nog lang verankerd 
blijft binnen de club.  
 
Hoopgevend daartoe is dat bijvoorbeeld relatief nieuw lid Floor van 
Wulffen Pathe ook gewoon 'even' een nieuw logo voor JOVO 
ontwikkelt (zie voorblad van deze JOVO Info, red.).  
 
Meerdere avondjes achter de computer, diverse ontwerpmogelijk-
heden uitproberen en voorleggen, overleg, bijstellingen etc. Prachtig 



 7 

dat ook zij, als relatief nieuw lid, hiertoe al zo snel bereid was.  
Met haar lobbywerk ter verkrijging van nieuwe leden heeft ze ook al 
haar waarde bewezen voor JOVO. Thanks Floor! 
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
 
 
Ter aanvulling een recent e-mailbericht van de voorzitter dat in deze 
ook zeer vermeldenswaardig is: 
 
Goedenavond allen, 
 
Mogen spelers tijdens de competitie wel of niet met witte 
sportkleding spelen? Is je service goed als de bal geraakt wordt op 
het hoogste punt van de opgooi? Laatst wisselde ik nog tijdens de 
wedstrijd van batje (aan het begin van een nieuwe game). Mag dat 
eigenlijk?  
 
Weet jij alles van de tafeltennisregels? Test je kennis in 1 of 
meerdere van de 5 quizzen die JOVO-lid Fernando Sobral speciaal 

voor JOVO heeft ontwikkeld: http://www.ttvjovo.nl/index.php/cat-quiz 

 

Veel spelplezier! 
 
Groetjes, 
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
 

 
Benieuwd naar wat dit voor supersonisch iets is… lees verder op in 
dit blad bij de katern W.v.t.t.k. (red.) 

http://www.ttvjovo.nl/index.php/cat-quiz
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
 
JOVO-Open 2017 
 

Op vrijdag 2 juni jl. werd het JOVO-Open Dubbelkampioenschap 
2017 gehouden. Na enkele aan- en afmeldingen hielden we 
uiteindelijk 18 koppels over. We begonnen iets later dan gepland, 
omdat er eerst aandacht geschonken werd aan het feit, dat zowel 
Jos van Baarsen als ondergetekende 50 jaar lid waren van JOVO, 
zei het niet de hele periode als spelend lid. Aangezien we al die jaren 
niet alleen als speler actief zijn geweest, maar ook als bestuurder, 
was er door voorzitter Bob Lei heel wat over onze loopbaan te 
vertellen. Na een mooie speech kregen we beiden een bos bloemen 
en een mooi jubileumspeldje ter herinnering. 
 
Waarna het toernooi kon beginnen. We begonnen met een 
voorronde met twee poules van 4 en 2 van 5 koppels. De nummers 1 
en 2 van elke poule plaatsten zich voor groep A, waarin om het 
kampioenschap van JOVO werd gespeeld en de rest plaatste zich 
voor hun eigen kampioenschap. Om met de laatsten te beginnen: ik 
zal u niet vermoeien met allerlei uitslagen. In deze groep ging het 
hoofdzakelijk om de lol en er werd dan ook veelvuldig gelachen. 
Natuurlijk deed iedereen zijn best, maar het plezier stond voorop. 
Uiteindelijk ging hun finale tussen Wouter en zoon Koen tegen Han 
en Ernst. Ondanks een spectaculaire smash van Koen waren het 
toch Han en Ernst, die in 5 games net iets beter waren. En dan te 
bedenken, dat ze in eerste instantie nog geeneens op mijn 
deelnemerslijst stonden! Menno en zoon Pepijn werden uiteindelijk 
derde. 
 
De kampioenspoule was niet zo sterk bezet als in andere jaren, 
maar er werd niet minder fanatiek gespeeld, al bleef ook hier de 
sfeer opperbest. De gebroeders Bob en Peter Lei hadden besloten 
dit jaar nu eens samen te spelen en dat gold ook Ronald en André 
de Jong. De laatsten spelen nog zó goed, dat ze gemakkelijk 
competitie zouden kunnen spelen. Prima balgevoel dus.  
 
Zoals dat te verwachten was, bleven de 4 sterkste koppels over. 
Ronald en André waren duidelijk sterker dan het onverslijtbare 
koppel Maarten en Piet en werden derde.  
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Ook de finale was niet erg spannend, want Erik en Pieter (spelend in 
Alkmaar) waren duidelijk sterker dan Peter en Bob. Zij werden dus 
de nieuwe kampioen. 
 
Ondanks de vertraging waren we gelukkig op tijd klaar en konden 
alle deelnemers weer een keuze maken uit de leuke prijsjes, die 
good old Karel weer geweldig geregeld had. Ook de hapjes en 
drankjes werden door hem weer prima verzorgd, waarvoor dank. 
 
In tegenstelling tot mijn eerdere plannen heb ik voorlopig maar weer 
voor een jaar bijgetekend om dit toernooi te organiseren. Alleen het 
kersttoernooi laat ik aan een ander over, want in die periode heb ik 
het te druk met andere zaken. Hopelijk tot volgend jaar. 
 
Ruud van Wees 
  
 
 [ Bezoek voor meer mooi beeldmateriaal de website en 
Facebook-pagina van JOVO ] 
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Toernooinieuws / Trainingskamp 

Stichting Terri: 
Tafeltennistoernooien voor het goede doel (ziekte MS)  

 
Beste tafeltennisvriend(inn)en, 
 
Ook dit seizoen blijft Stichting Terri in beweging voor het goede doel 
(ziekte MS) en hopelijk blijven jullie ons steunen door weer deel te 
nemen aan één of meerdere MS-toernooien. In 2017 staan nog 
zeker 3 MS-toernooien op de agenda. De eerste, waarvan de 
inschrijving al geopend is, is op zondag 26 november bij Midstars. 
We zitten trouwens al boven de 30 inschrijvingen dus je moet er wel 
snel bij zijn........ 
 
Na afloop kun je je nog inschrijven voor een chinees buffet en ook 
van deze opbrengst gaat een groot gedeelte naar het goede doel.  
Willen jullie aub onze flyer doorsturen naar zoveel mogelijk 
tafeltennisvriend(inn)en sturen zodat we samen weer een mooi 
bedrag ophalen voor het goede doel. 
 
Sportieve groet, 
Het MS-team 

 

www.stichtingterri.org / info@stichtingterri.org 

IBAN: NL88SNSB0909951403 | RSIN: 855100060 | KVK: 63118092 
 

Onze actie kun je blijven volgen via Facebook: https://nl-

nl.facebook.com/vandamtotdamvoorms en/of onze 

website www.vandamtotdamvoorms.nl 
 
  

http://www.stichtingterri.org/
http://www.stichtingterri.org/
https://nl-nl.facebook.com/vandamtotdamvoorms
https://nl-nl.facebook.com/vandamtotdamvoorms
http://www.vandamtotdamvoorms.nl/
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Trainingskamp Zwarte Woud 

 
Mochten jullie nog geen plannen hebben voor de kerstvakantie, 
check dit bericht dat Bob doorstuurde:  
 
Dear friends of tabletennis in netherland, 
 
from 26 to 31 December 2017, our International Table Tennis 
Christmas Course will take place for the 13th time in the Stadionhalle 
Freudenstadt in the North Black Forest in germany. 
  
What can you expect there? 
 
• Between 60 and 100 players from switzerland, luxembourg, 
netherlands and many german federal states to the intensive 
preparations for the second half of 2017/2018 season 
• Players of all ages and levels 
• Management of the training units by mainly mainly professional 
(colleagues) of our institute at work level A license/ diploma trainers 
(germany); all coaches speak english and french, head-coach also 
netherlands 
• Integrated panoramic bath in the hall for relaxation between the 
training units (https://panorama-bad.de/de)  
• Top accommodation location with the Championspark Freudenstadt 
(football school), which is exclusively available for us 
• If necessary, we will organize the most cost-efficient travel to and 
from Germany by airplane or/ and train to Freudenstadt - whether 
alone or in the group. Please pay attention to the information in our 
invitation to tender. 
 
You can find impressions of the training in video sequences on our 
YouTube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=2n81LwkaVU0 

 
The invitation to this year 's event can be found on our website 

https://www.tischtennisinstitut.eu/lehrg%C3%A4nge-

seminare-impulstrainings-spa%C3%9F-demo-s-und-

mehr/lehrg%C3%A4nge-f%C3%BCr-alle-spiel-u-

altersklassen/ 
for convenient download. 

https://panorama-bad.de/de
https://www.youtube.com/watch?v=2n81LwkaVU0
https://www.tischtennisinstitut.eu/lehrg%C3%A4nge-seminare-impulstrainings-spa%C3%9F-demo-s-und-mehr/lehrg%C3%A4nge-f%C3%BCr-alle-spiel-u-altersklassen/
https://www.tischtennisinstitut.eu/lehrg%C3%A4nge-seminare-impulstrainings-spa%C3%9F-demo-s-und-mehr/lehrg%C3%A4nge-f%C3%BCr-alle-spiel-u-altersklassen/
https://www.tischtennisinstitut.eu/lehrg%C3%A4nge-seminare-impulstrainings-spa%C3%9F-demo-s-und-mehr/lehrg%C3%A4nge-f%C3%BCr-alle-spiel-u-altersklassen/
https://www.tischtennisinstitut.eu/lehrg%C3%A4nge-seminare-impulstrainings-spa%C3%9F-demo-s-und-mehr/lehrg%C3%A4nge-f%C3%BCr-alle-spiel-u-altersklassen/
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If you are interested, please note our registration number 30th 
November 2017, 6.00 pm. 
 
Kind regards and a good preliminary round start 2017/2018 wishes 

  
Thomas Dick 

Leitender Trainer/ Head-Coach 
DOSB-Ausbilderzertifizierung 
 
 
 

Van de Secremeester 
 
Zoals bekend zijn Renske en Wouter Stroosnijder de secretaris en 
de penningmeester van JOVO. Samen informeren ze de JOVO-
leden over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’. 

Toernooien 

Dit jaar gaan we de toernooi-kalender een beetje vernieuwen: 

· Op zondag 10 december willen we een dubbelkampioenschap 
organiseren. Binnenkort volgen details over de opzet en kan hiervoor 
worden ingeschreven. 

· Het kersttoernooi vervalt. We organiseren begin januari het Karel 
Mellenbergh plankentoernooi. Dit doen we ook op een zondag. 

· De clubkampioenschappen en de JOVO Open worden in het 
voorjaar op de vrijdagavond gespeeld. De exacte datums worden 
later bekend gemaakt. 

Training 

De trainingen zijn al weer gestart, maar je kan op een later moment 
gerust instappen. 
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Philip geeft 30 maandagen les van 20.15-21.30 u voor 65 euro. Deze 
les is voor gevorderde spelers. 

Op donderdag wordt de basistraining verzorgd door Frank van 19.30 
tot 20.30 uur, op de dagen dat er geen competitie is. Zie hiervoor de 
kalender op de JOVO-site 

Opzeggingen en nieuwe leden 

Vanaf januari 2017 hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk: 

Marjorie Verhoek 

Tamara Muller 

Sergi Asensi 

Robert Meyer 

Siebe Visser 

Petra Rooze 

Remi Splinter

- We wensen jullie veel plezier bij JOVO! 

 

Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd 

Rob Ayal 

Herman Brom 

Gemma Groot 

Martin Kraak 

Willem Maarschalkerweerd 

Marc Mangnus 

Martin Mars 

Ben Quaak 

Petra Rooze 

Remi Splinter 

Piotr Waranecki
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Voor nieuwe maar ook voor oude leden nog even alles op een rijtje 
wat betreft het open zijn van de zaal. 

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

· We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden: 

Bob Lei 

Wouter Stroosnijder (Renske) 

Menno Herstel 

Karel Mellenbergh 

Luuk Krom 

Piet Verdouw 

Leon Bakker 

Johan Staal 

Fernando Sobral 

Aanbiedingen in de JOVO-winkel 

Er zijn nog JOVO-clubshirts nog te koop. Deze zijn te koop voor een 
spotprijsje nl € 10. Normaal kost een clubshirt € 20 

Ook heeft JOVO nog een aantal redelijk goede nieuwe batjes liggen 
die prima voldoen voor beginnende tafeltennissers. Deze batjes 
kosten € 20,- 

Laat het even weten aan één van de bestuursleden als je een batje 
of shirt wil kopen. 

Game11 

We hebben begin september een succesvolle avond gehad met het 
bezoek van Game11. Veel leden hebben die avond nieuwe rubbers, 
schoenen en batjes gekocht. 
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JOVO heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Game11. 

Hierdoor krijgen de JOVO-leden 

· 20% korting op de producten van Stiga, Donic, Andro, Tibhar, 
Xiom, Joola, Yasaka, Neubauer. De korting is van toepassing op 
frames, rubbers, kleding, schoenen, tassen en bathoezen. Op 
aanbiedingen wordt geen korting verleend. 

· Ook wordt er 10% korting verleend op Butterfly-kleding, -schoenen, 
- tassen en -bathoezen. In de kantine liggen gidsen, waar je in kunt 
kijken. 

Er zullen geregeld nieuwsbrieven van Game11 worden uitgebracht 
met de laatste informatie en Game11 zal in elk geval 1x per seizoen 
bij JOVO langskomen. 

Opzeggen lidmaatschap 

Mocht je willen stoppen met tafeltennis, lees dan even onderstaande 
bericht: 

Je lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij je tijdig opzegt. 

Opzeggingen moeten uiterlijk 1 maand voor het einde van het 
seizoen (31 mei) zijn ontvangen door de secretaris (Renske 
Stroosnijder). Dit kan via email aan secretaris@ttc-jovo.nl NB: Bij 
een halfjaar-lidmaatschap moet de opzegging minimaal een maand 
voor het einde van de looptijd zijn ontvangen door Renske. 

Renske stuurt je een bevestiging van je uitschrijving als lid van 
JOVO. 

Wellicht ten overvloede: 

Als je niet tijdig opzegt dan zijn we helaas genoodzaakt je de 
lidmaatschapskosten voor het nieuwe (halve) seizoen in rekening te 
brengen. 



 16 

 

Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
Voor wie hem nog niet heeft, er is een fantastische NTTB-app: 
 

BERICHT 17 OKTOBER 2015   

BRON: HTTP://WWW.TTVFLASH.NL/MEDEDELINGEN/NIEUW-APP-TTAPP.HTML 

Sinds mei 2015 is er een app beschikbaar voor 
tafeltennis spelend Nederland, de TTAPP. In TTAPP vindt je alle 
wedstrijdinformatie van alle NTTB seizoenscompetities, jeugd en 
senioren (uitslagen, programma's, spelers per team, standen, 
percentages per speler). Informatie hierover kun je vinden 
op www.ttapp.nl en www.tafeltennisnederland.nl. 

De TTAPP kan gebruikt worden door NTTB-leden die actief aan een 
NTTB competitie meedoen. (dus niet voor mensen die alleen TLE 
spelen of recreanten of mensen die wel een bondsnummer hebben 
maar alleen in het verleden competitie hebben gespeeld) 

Je kunt de app downloaden via Google Play of via de Apple App 
Store. TTV Flash is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het 
gebruik van de app! 

Als je de app wilt gaan gebruiken heb je een toegangscode nodig. 
Stuur hiervoor een mail naar secretaris@ttvflash.nl met je 
bondsnummer en e-mailadres. Ik ga dan via www.ttapp.nl een 
uitnodiging sturen. In deze mail staat de toegangscode waarmee je 
kunt inloggen in de TTAPP. 

Als je eenmaal toegang hebt tot de TTAPP kun je ook andere 
spelers een uitnodiging sturen. Dit kan met de TTAPP en via de 
website www.ttapp.nl : log in en klik op het menu icoontje (3 liggende 
streepjes) en kies voor 'Uitnodigen'. Zoek de speler op , geeft daarna 
zijn/haar bondsnummer op + het e-mailadres. Er wordt dan 
automatisch een e-mail verzonden naar deze speler/speelster met 
een toegangscode. 

http://www.ttvflash.nl/Mededelingen/nieuw-app-ttapp.html
http://www.ttapp.nl/
http://www.tafeltennisnederland.nl/toni-van-de-wiel-ontwikkelt-ttapp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ttapp
https://itunes.apple.com/nl/app/ttapp/id1028916533
https://itunes.apple.com/nl/app/ttapp/id1028916533
mailto:secretaris@ttvflash.nl
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In de TTAPP kun je alle wedstrijdinformatie vinden door op het menu 
icoontje (3 liggende streepjes) te klikken en dan te kiezen voor 'live!'. 
Vul hierna bij onze vereniging 'flash' in (geen ttv flash). 

 Je ziet hierna alle wedstrijden op de huidige datum. 

 Je kunt op het datum-icoontje klikken voor de huidige dag en daarna 
een andere datum kiezen. Je krijgt dan een overzicht van alle 
wedstrijden die op die dag gespeeld zijn met evt. uitslagen of 
wedstrijden die nog gespeeld moeten worden. 

 De TTAPP is bijgewerkt t/m het einde van dit najaarsseizoen. 

 Bij een gespeelde wedstrijd kun je op de wedstrijd klikken, je ziet 
daarna alle uitslagen per speler van die bewuste wedstrijd (ook 
game uitslagen). 

 Handig is ook dat je bij toekomstige wedstrijden je klasse ziet en het 
wedstrijdnummer. 

 Je kunt in de app ook de standen zien per poule: ga naar de 'home' 
page en klik het eventuele welkomstwoord weg door op het kruisje te 
klikken. Daarna verschijnt een scherm waarin je onze afdeling (Zuid-
West) kunt kiezen, de betreffende competitie, senioren/jeugd en de 
poule. Je krijgt een overzicht te zien van alle wedstrijden, de stand 
en percentages per speler. 

 Je kunt in de app ook je eigen scores zien van de afgelopen jaren: 
ga naar de 'home' page en vul bij 'Zoek speler of vereniging' je naam 
in of 'flash'. Als je daarna op je naam klikt zie je alle competities 
waaraan je hebt meegedaan. Per competitie kun je alle uitslagen, 
standen en persoonlijke scores en je percentage zien. 
[e.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen, red.] 
 
Headis: 
 

In 2006 is de sport Headis ontdekt door 2 Duitse studenten die het 
idee hadden met een voetbal op een tafeltennistafel over te koppen. 
Daarna ontwikkelden zij dat idee door en de sport Headis was 
geboren. In 2008 werden de eerste toernooien georganiseerd en 
inmiddels kent de sport meer dan 10.000 spelers en zelfs een EK en 
WK!  
 
Headis heeft haar weg gevonden naar diverse Europese landen, 
maar bijvoorbeeld ook China en de Verenigde Staten. En nu ook 
Nederland! Headis is een laagdrempelige sport. Om te kunnen 
spelen heb je niet meer dan een speciale Headis bal en een 
standaard tafeltennistafel nodig. De sport is intensief en levert 
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prachtige rally's op. Handen gebruiken is niet toegestaan, op de tafel 
klimmen wel en dat levert bijzonder spectaculaire situaties op. 
 
In Nederland wordt Headis gepromoot door de stichting HeadisNL. 
 
Bron: https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/spelvormen/headis 

 
 
Tip: 
Zie ook YouTube en de JOVO Facebook-pagina voor mooie filmpjes 
daarvan.  
 
 
EK's leveren vier bronzen medailles op             

  
In de maand september werden er twee EK's gespeeld: het EK 
Teams in Luxemburg en het EK Paratafeltennis in Slovenië. De EK's 
leverden in totaal 4 bronzen medailles op voor het Nederlandse 
team. 
Het damesteam werd derde in Luxemburg, Jean-Paul Montanus en 
Kelly van Zon werden derde in klasse 7 en Bas Hergelink en 
Emanuel Martins Ferreira behaalden brons in het teamtoernooi 
klasse 10. 
 
(bron: website NTTB) 
 
En.. onder het kopje INNOVATIE: 
 
https://www.nttb.nl/nieuws/pistol-bat 
 
De nieuwste innovatie in tafeltennisland heet het Pistol Bat. De 
speciale vorm en de speciale grip zorgen voor extra snelheid en 
stabiliteit in alle mogelijke slagen van het tafeltennis. In 2016 is het 
door de ITTF goedgekeurd en kun je er ook officiële wedstrijden mee 
spelen. In 2017 is het vanuit China op de Nederlandse en Europese 
markt gekomen en inmiddels zijn de bats online verkrijgbaar. … [en 
verder…, red.]. 
 
 
 

https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/spelvormen/headis
https://www.nttb.nl/nieuws/pistol-bat
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De percentages/standen – Voorjaar 2017 
 
 
Najaars-/voorjaarscompetitie 2017 - Senioren Holland-Noord 

 
http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop 
 
 

Het competitierooster Najaar 2017 
 
Piet heeft deze rondgestuurd op dinsdag 29-8-2017, omstreeks 
14.56 uur, met daarbij de speelschema's en de zaal- en 
bardienstroosters: 
 
‘Kijk goed of je de bardienst kunt doen en mocht dit niet het geval 
zijn zorg dan ZELF dat je met iemand kunt wisselen of regel een 
vervanger. 
 
Check op de lijst of we het juiste telefoonnummer van je hebben 
gebruikt.  
Mocht dit niet kloppen laat het mij of Renske Stroosnijder dan even 
weten. 
 
Lees ook het voorwoord van de NTTB goed door, dit voorkomt een 
hoop vragen v.w.b. het invallen bij een ander team.’ 
 
 

de ratinglijst van JOVO zoals te vinden is op: 

 http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1 

 
NTTB Elo ratinglijst op sep-2017 
 
www.nttb-ranglijsten.nl 
 

 
 
 
  

https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089
https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723
http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop
http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
http://www.nttb-ranglijsten.nl/
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De hosting en domeinnaamregistraties rondom de JOVO-website 
worden mogelijk gemaakt door de sponsoring van Vellance. Dé 
Managed Hosting provider uit Amsterdam die staat voor kwaliteit, 
flexibiliteit, persoonlijk contact en snelheid. Van klein MKB tot 
multinational. 
Interesse? Kijk op www.vellance.com of bel met 020-4892455. 

http://www.vellance.com/
skype:020489245
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