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Redactie-praat 
 
Nieuw bij JOVO: balletlessen.  
Voor degenen die hun lenigheid 
willen verbeteren ten behoeve van 
hun tafeltennisspel, is in de kantine 
nu een barre beschikbaar (zo’n 
stang aan de muur). Ook fijn voor je 
warming-up, onder het genot van de 

gebruikelijke kop koffie. Alle gekheid op een barre, we houden ons 
na bijna 70 jaar natuurlijk daar verre van en gaan gewoon met 
tafeltennisbatjes in de weer. Daarentegen wel met verpozing in een 
‘nieuwe’ kantine, gelegen in de ‘kleine zaal’, zoals de nieuwe 
verhuurder het volgens Bob noemt in zijn voorzitterspraatje.  
Even wennen voor JOVO aan een nieuw perspectief ten aanzien van 
de accommodatie. Voor nodige verbetering vatbaar, maar dit zien we 
met vertrouwen tegemoet. Van een gebrek aan (financiële) middelen 
wordt de mens doorgaans des te creatiever. 
Het vaste katern van de toernooiverslagen bevat deze keer het 
JOVO Open en het U.S. Open.  
Nieuwsfeitjes zijn er in tafeltennisland altijd en de NTTB-site gaat 
met zijn tijd mee gezien de gepimpte nieuwsbrief en digitale tools en 
een scala aan techniekvideo’s.  
De Secremeester meldt ons de laatste opzeggingen en 
aanmeldingen, geen slechte oogst overigens. Verder de reguliere 
huishoudelijke mededelingen. 
Competitienieuws houdt een ieder inmiddels ook weer bezig, dus zijn 
daarvan door een koppeling de actuele overzichten van terug te 
vinden. 
Wat Verder Ter Tafeltennistafel Komt is in de eindfase van deze 
JOVO Info te vinden. 
   
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker 
  



 5 

 

Van de voorzitter 
 
 
Clubgenoten, 
 
Voor vele JOVO leden is het zacht gezegd even wennen aan de 
nieuwe verhuurder, het Thuismakerscollectief (TMC). Ze doen hun 
naam nog niet echt eer aan zeg maar. Primair waren we blij omdat 
het zo'n relaxte club leek en ze zich zo coöperatief opstelden, 
secundair zetten veel leden vraagtekens bij hun beleid en dan m.n. 
de inrichting van onze kantine.  
 
Ik schrijf expres 'onze kantine' omdat de verhuurder daar een beetje 
om moest lachen toen ik het laatst zo noemde. Een reality check. 
Het is feitelijk namelijk niet 'onze kantine'. Doordat we echter al sinds 
2003 in de huidige accommodatie zitten is het echter wel zo gaan 
voelen. TMC noemt het 'gewoon' de kleine zaal. Zielloos maar 
begrijpelijk vanuit hun gezien. Tijdens dat gesprek kwam ook naar 
voren dat zij - anders dan sommigen denken- helemaal niet veel geld 
hebben en gewoon moeten zien de boel rond te krijgen jaarlijks. Het 
gaat daarbij maar liefst om zo'n 50 tot 55K per jaar wat ze aan 
opbrengsten moeten hebben om de kosten te kunnen dragen. Ze 
zitten in relatief korte tijd al behoorlijk richting dat bedrag dus dat is 
erg knap.  
 
Wat betreft de inrichting lijken ze wel open te staan voor onze 
suggesties maar ze wijzen er op dat er nu iets van 7 huurders zijn en 
dat ieders wensen daarom gehoord moeten worden. Tot m'n vreugd 
is één van hun herinrichtingsideeën wel het JOVO groen schilderen 
van de keukenkastjes (ik ga nog pleiten voor de letters JOVO in wit 
over de kastjes heen, net als in de Johan Cruijff arena met AJAX) en 
het maken van een mozaïek achterwand met groene steentjes. 
Hopelijk wordt dat het ontwerp waarvoor ze gaan waardoor e.e.a. 
weer een beetje meer JOVO wordt. Ook heb ik gevraagd of dat 
douchegordijn voor de spiegels vervangen kan worden door een 
schuifbaar paneeldoek zodat e.e.a. wat netter gaat ogen. Het is 
afwachten of ze daarvoor gaan. Ze leken niet onwelwillend.  
Tot slot nog belangrijk om te melden: als wij de kantine niet huren 
(op maandag- en dinsdagavonden en soms op donderdagavond) 
dan voelt de verhuurder zich niet geroepen tafels en stoelen in de 
ruimte te houden/terug te zetten. Wanneer die bijvoorbeeld op zij 
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gezet zijn voor dans dan dienen wij die zelf weer in de ruimte te 
zetten.  
 
Ik heb de verhuurder ook wat klachten voorgehouden zoals het 
ontbrekende salontafeltje en ze waren begripvol voor de ontstane 
campingsituatie. Ze waren zich niet zo bewust dat e.e.a. zo'n effect 
kon hebben maar beseften dat toen wel. Nadat ik vervolgens weer 
wat klachten doorstuurde en zij daar niet zoveel mee konden 
(verschil van mening over bepaalde attributen) kwamen we in een 
soort impasse. We zijn nu van plan alle leden de tips, ideeën, 
klachten en adviezen te laten melden aan Luuk Krom 
(luukkrom@ooyevaar.com) zodat hij e.e.a. kan verzamelen en 
beoordelen. Dit met het doel om binnenkort centraal overleg met 
TMC te kunnen voeren. Heb je dus iets te melden, meld het aan 
Luuk!  
 
Lang verhaal kort, het is even wennen maar alles went en het komt 
wel goed. We gaan in ieder geval in overleg met TMC en verwachten 
wel weer iets meer het JOVO gevoel terug te kunnen krijgen in onze 
kantine. TMC bestaat uit relatief jonge ondernemers maar ze zijn 
zeker wel behulpzaam, open-minded en relaxed. Daarbij komt dat ze 
dus ook moeten roeien met de riemen die ze hebben waardoor ze 
meer dan verwacht zuinig zijn met investeringen. 
 
Bob Lei 
 
 

JOVO Grote Clubaktie 2018. 
 
Komende week (week van 8 oktober, red.) mail ik jullie allemaal 
persoonlijk, of jullie mee willen doen aan de Grote Clubaktie 2018. 
Het is zoals gewoonlijk weer heel belangrijk voor JOVO, een extra 
inkomstenbron, die we goed kunnen gebruiken. 
Dus schroom niet om een groot aantal loten te gaan bestellen. 
Ik hoop dat we het bedrag van vorig jaar ( € 325,-) kunnen gaan 
overtreffen. 
 
Michel Bogaert 
Coördinator Grote Clubaktie. 
  

mailto:luukkrom@ooyevaar.com
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
JOVO Open 
 

 
 
Hierboven het minutieuze overzicht van een zeer succesvolle editie 
van het immer hectische en gezellige JOVO Open, onder bezielde 
leiding van Ruud van Wees. 20 al dan niet vooraf samengestelde 
koppels kruisten de zelf meegebrachte, berubberde slaghouten, 
waarbij spelervaring een ondergeschikte rol speelde. 
 
Winnaars van de avond waren gelegenheidskoppel Bob Lei en Leon 
Bakker, in een mooie finale tussen de Gebroeders Lei en hun 
kompanen. Peter speelde daarbij met Ronald. 
 

US-Open 2018 

Op 25 augustus j.l. werd de 10e editie van het US-open toernooi 
gespeeld. Er werd gespeeld in de klassen ABC, D, E, F en GH. 
Iedereen spelde minimaal één vierkamp. Zowel voor de winnaars als 
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voor de verliezers waren er vervolgrondes. Dames en heren 
speldden gemengd en werden ingedeeld aan de hand van de ELO-
rating. 16 vrouwen en 92 mannen hebben aan dit toernooi 
meegedaan. De finales werden rond 19.00 gespeeld.  
De prijzen voor de winnaars liepen van 100 euro (AB-klasse) tot 10 
euro (GH-klasse). Uiteraard waren de prijzen niet het belangrijkste 
maar het meedoen aan het toernooi. Helaas was Jovo dit jaar 
slechts met één speler vertegenwoordigd.  
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Van de Secremeester 
 
Zoals bekend zijn Renske en Wouter Stroosnijder de secretaris en 
de penningmeester van JOVO. Samen informeren ze de JOVO-
leden over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’. 
 
Toernooien  
Maak je agenda al vast leeg voor de volgende belangrijke datums:  
 

• Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 
oktober.  
- Vanaf 20.00 uur o Diezelfde avond komt 
GAME 11 langs met rubbers en andere 
sportartikelen.  
• 14 december: Karel Mellenbergh 
Plankentoernooi. Iedereen speelt niet met zijn 
eigen batje, maar met een echte houten plank. 
 

 
Opzeggingen en nieuwe leden   
 
Vanaf  februari 2018  hebben we een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk:  
  
Aidin Zahedi Pour  
Tim Avis  
Peter Foekens  
Jasper Steenkamp  
Jasper Meijer  
Bart Meijer  
Selcan Gurkan 
Amar Alsasa  
Carlos Felix  
Anja Entius  
  
Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd:  
Kaj Driessen  
Jelle Kloth  
Pieter Spierenburg  
Amar Alsasa  
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Op dit moment heeft JOVO 59 leden.  
  
Wanneer zijn we eigenlijk geopend?  
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).  Elke maandag is er 
training van 20.15 tot 21.30 uur. Op donderdag duurt de training van 
19.30-20.30 uur. Beide trainingen worden door Frank Breg gegeven. 
Heb je interesse om mee te doen of wil je 1 x een les proberen, laat 
het ons dan even weten.  
  
Sleuteldragers  
We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden:  
  
Bob Lei    
Wouter Stroosnijder (Renske)  
Menno Herstel  
Karel Mellenbergh  
Luuk Krom  
Leon Bakker  
Fernando Sobral  
Frank Breg  
Piet Verdouw  
  
Aanbiedingen in de JOVO-winkel  
We hebben iedereen die langer dan 1 jaar lid is en/of competitie 
speelt een nieuw JOVO shirt gegeven. Om ze lang mooi te houden 
moet je ze binnenste buiten wassen zonder wasverzachter.  
Wil je zelf nog een (extra) shirt kopen met ons nieuwe logo dan 
verwijzen we je naar Het Sportpaleis op de Jan van Galenstraat.     
 
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 wilt kopen.  
  
Game11  
JOVO heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Game11.  
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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.  

 1 x per jaar komen ze langs bij ons met attributen.  
  
Mocht je niet kunnen wachten op hun bezoek aan JOVO, dan is het 
mogelijk om via internet te bestellen. Vraag ons dan wel even om de 
kortingscode die je moet gebruiken om in aanmerking te komen voor 
de korting  
   
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. 
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
Tips & Tricks: 
 
https://youtu.be/zYOwkAb302k 

How to attack third Ball with confidence - Table Tennis 

youtu.be 

I show you with 3D 
ANIMATIONS how you can 
attack the third ball confidently 
after your forehand serve with 
a heavy side spin. The 
opponent often holds his 
racket angled on the serve 
return and returns your own 

serve spin in an opposite spin direction. Very important! Do not hit 
the third ball wildly, but play a top-spin with heavy spin. To attack the 
third ball with confidence play top-spin with stronger spin than your 
opponent as he returned your serve. 

Zie ook: https://youtu.be/H5R5pTN8Esg 

 
NTTB-nieuws: 
 

Blijf op de hoogte van al het tafeltennisnieuws! 
Beste Tafeltennisliefhebber, 

Met onze maandelijkse nieuwsbrief (van NTTB, red.) houden wij 
onze leden graag op de hoogte van al het belangrijke 

tafeltennisnieuws. Hierin vermelden we relevante informatie over 
toernooien, nuttige wetenswaardigheden voor verenigingen en het 

belangrijkste nieuws van de Tafeltennisbond. 
Via onderstaande knop bevestig je dat je onze nieuwsbrief wilt 

ontvangen. 
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief  

N.B. (van NTTB, red.) 

 
 

https://youtu.be/zYOwkAb302k
https://youtu.be/zYOwkAb302k
https://youtu.be/H5R5pTN8Esg
http://app.inboxify.nl/link/445279744F77526E322B773D/714535493533587A474C316B6349594F6D74682B2F413D3D
https://youtu.be/zYOwkAb302k


 13 

TTAPP (NTTB-app) [zie ook editie Najaar 2017] 

 
Voor wie hem nog niet heeft, er is een fantastische NTTB-app: 
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.  

 

Vrijwilligersmiddag waar ik (Leon) was namens JOVO op zondag 18 
maart 2018. Onder andere illusionist Ramana trad op voor een bont 
gezelschap van Amsterdamse vrijwilligers, die op een prettige 
manier met de menselijke waarneming aan de haal ging. 

 

 

 

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
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De percentages/standen – Najaar 2018 

 
 
Najaars-/voorjaarscompetitie 2018 - Senioren Holland-Noord 
 
http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop 
 
 

Het competitierooster Najaar 
 

Piet heeft deze op 30 augustus jl. weer rondgestuurd, 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 Piet 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 
 
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/

