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Redactie-praat 
 
 
Met het JOVO uitje aanstaande, naar Groesbeek (bij Nijmegen), op 
26/27 oktober, waar al met veel voorpret naar wordt uitgekeken 
(inclusief ondergetekende) luid ik deze editie van JOVO Info in.  
Na een midweek uitwaaien op Texel is het weer fris doormodderen in 
een herfstachtig Amsterdam.  
Als nieuwbakken archivaris, waarbij ik de archieven van JOVO zowel 
in de vorm van software als perkament van Ruud van Wees 
overneem, kan ik gebruik maken van een geschiedenis waar menig 
archivaris jaloers van wordt. Nu nog iemand vinden die het van 
adres A naar adres B vervoert, omdat het niet op mijn bagagedrager 
past. Moet overigens wel lukken met bus- en taxichauffeurs in de 
gelederen. 
 
Bob spreekt in zijn stukje van een mooie bestuurlijke dynamiek 
binnen een bloeiende, stabiele club. Zijn bericht met het droevige 
nieuws over Pieter Spierenburg is aansluitend verwerkt in een ‘In 
Memoriam’. Verder wensen we uiteraard iedereen beterschap die wij 
graag weer in goede gezondheid terugzien op de club, spelend dan 
wel gezellig genietend van een pilsje (of twee). 
 
Het vaste katern van de toernooiverslagen is bommetje vol en bevat 
deze keer zelfs twee verslagen van de JOVO 
Clubkampioenschappen 2019, wat een waar spektakelstuk was. 
Verder met terugwerkende kracht een verslag van de 
Clubkampioenschappen 2018, die ergens in een map stond te 
wachten tot plaatsing in de JOVO Info nu dan toch een feit is.  
 
Nieuwsfeitjes zijn er in tafeltennisland altijd, evenals de 
Secremeester die ons de laatste uitgevlogen en ingevlogen leden 
meldt. Gevolgd door de reguliere huishoudelijke mededelingen, met 
aansluitend een bijdrage van Luuk over de veelbesproken 
zaalperikelen, waarover bij de ALV (di. 15 okt.) ongetwijfeld meer. 
Competitienieuws houdt een ieder inmiddels ook weer bezig, daarbij 
opgemerkt dat de 6e klasse is opgeheven in onze regio. 
De katern ‘Wat Verder Ter Tafeltennistafel Komt’ vermeldt tips over 
NTTB-berichtgeving en tafeltennisgerelateerde apps. 
   
Veel leesplezier toegewenst! 
Namens de Redactie, Leon Bakker  
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Van de voorzitter 
 
 
Morgenavond (25-sep-19, red.), mogen we weer, Renske, Wouter, 
Luuk en ik: de bestuursvergadering. We houden de vergadering 
veelal bij Renske en Wouter thuis in Koog aan de Zaan. Met veel te 
veel lekkers op tafel w.o. gevulde koeken, zoute stengels, nootjes en 
chips is het elke keer weer afzien.  
 
Ik ben al jaren heel content met het bestuur en volgens mij velen met 
mij. Wouter die JOVO bewaakt alsof het z'n eigen financiën zijn, 
Renske die overal bovenop zit, aanjaagt en attendeert, Luuk die als 
een ware diplomaat laveert tussen het bestuur en de verhuurder en 
nieuwkomer Edward die z'n taak ook meteen lekker serieus neemt. 
Fijn!  
 
We hebben zo'n 3 x per jaar zo'n bestuursvergadering en 1x per jaar 
dus de ALV. De bestuursvergadering duren veelal zo'n 3 tot 4 uur. 
Best lang natuurlijk maar gelukkig wel gezellig. We bespreken van 
alles, de stand van zaken wat betreft nieuwe leden, wat betreft 
bestaande leden, de trainingen, de zaal en het materiaal, de kantine, 
de samenwerking met Game 11. Tutti. Jovo Tutti!  
 
Eén van de dingen waar we blij mee zijn bij JOVO is de nieuwe, 
jonge aanwas. Bos en Lommer verandert en dat merken we ook bij 
de aanmeldingen. Er komen de laatste tijd meer jonge mensen en 
meer expats bij JOVO. Dit zorgt niet alleen voor verjonging maar ook 
voor goeie spelers. Het ook hebben van een Engelstalige site staat 
begrijpelijkerwijs op m'n wensenlijstje! Mocht iemand me daar mee 
kunnen en willen helpen, let me know!  
 
De ballen,  
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
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In Memoriam  
 
zoals op 22 maart 2019 door Bob gedeeld per mail:  

 
Goedemiddag, 
 
Gisteravond (21 maart 2019, red.) bereikte ons het trieste nieuws dat 
JOVO-lid Pieter Spierenburg woensdag als gevolg van kanker is 
overleden. Een kleine week geleden was JOVO lid Kees van 
Swieten nog bij hem langs en toen werd gezegd dat hij misschien 
nog maar een jaar te leven had, het bleek significant korter.  
 
Pieter Spierenburg was een graag geziene gast bij JOVO die de 
laatste jaren al minder en minder kwam door z'n ziekte. Als ik me niet 
vergis was Pieter 20 jaar lid bij JOVO (ik kan het systeem niet in om 
het te verifiëren). 
 
We zullen hem missen. 
 
RIP Pieter. 

 
 
Namens het bestuur van TTV JOVO, 
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO  
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
Zie ook de prachtige fotoimpressies op: https://www.ttvjovo.nl/fotoalbums/ 

 
JOVO-Open 15-06-2019 
 
Zoals gebruikelijk is het seizoen afgesloten met het JOVO-Open 
dubbelkampioenschap. Aanvankelijk was het aantal inschrijvingen zo 
laag, dat we ons afvroegen, of we het wel door zouden laten gaan. 
Veel leden bleken net op vakantie. Gelukkig werd er een eindsprint 
ingezet en deden er toch nog16 koppels mee, een ideaal aantal voor 
mij als de organisator. Onder hen veel vertrouwde gezichten van 
vroeger.  
 
Toen Piet en Maarten Verdouw binnenkwamen, begroette ik hen met 
de opmerking: ‘Hé, daar hebben we het komische duo’, niet 
wetende, dat zij even later als clown verkleed hun wedstrijden 

zouden spelen. Altijd lachen met die twee ☺!  

 
Over het algemeen waren de krachtsverschillen in de 1e ronde 
groot, al waren er een paar spannende partijen. Grootste verrassing 
was de overwinning van Renske en Egon op Fernando en Martin. 
Die laatsten twee hadden het duidelijk te licht opgenomen, maar 
zouden echter behoorlijk wraak nemen in de wedstrijd om de 5e en 
6e plaats.  
 
Iedereen kon lekker veel spelen, maar men had nog voldoende tijd 
over voor een heerlijk koel drankje (wat was het warm, hè) en voor 
de heerlijke hapjes, die barmannen René en Luuk voor ons klaar 
hadden gemaakt. Het was een leuke combinatie van JOVO- en 
familieleden en diverse oud-leden, waardoor het weer een 
ouderwetse gezellige avond werd, waarbij het plezier belangrijker 

was dan het winnen. Nou ja, op een kleine uitzondering na dan ☺.  

 
Ik ga je niet vermoeien met allerlei uitslagen, maar wil je het resultaat 
van de finale echter niet onthouden. Het was een wedstrijd, die een 
finale waardig was, met prachtig spel van beide teams en veel 
spanning. Antoon Buffing speelde met oud-lid Erik van den Broek en 
Bob Lei speelde met oud-lid André de Jong. Het blijft verrassend, 

https://www.ttvjovo.nl/fotoalbums/
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hoe goed die oud-leden na al die jaren nog spelen, zonder 
noemenswaardige training. In het begin oogt het nog wat stroef, 
maar gedurende het toernooi zie je weer de oude klasse 
bovenkomen. Het spel golfde op en neer en na 3 games hadden 
Antoon en Erik een 2-1 voorsprong. Ook in de 4e game ging het 
geweldig en namen ze een 8-2 voorsprong. Weg was de 
concentratie en binnen enkele minuten stonden ze opeens met 8-9 
achter en verloren uiteindelijk, na een prachtige strijd over en weer 
met 13-15. In de 5e game liepen Bob en André snel uit naar 1-4, 
maar ook zij konden die voorsprong niet vasthouden. Antoon en Erik 
kwamen langszij bij 5-5 en denderden gelijk door naar een 11-7 
winst. Nogmaals gefeliciteerd heren! Het combiteam Arnold, Dirk en 
Jasper werden uiteindelijk 3e.  
 
Het was een prachtige afsluiting van een zeer geslaagde avond. 
Voor mij was het bitterzoet, want dit was mijn laatste activiteit voor 
JOVO. Na zo’n 50 jaren vind ik het mooi geweest en stop niet alleen 
als toernooiorganisator, maar ook als archivaris. Misschien kom ik 
nog eens langs tijdens een of ander toernooi en anders zie je mij 
over 5 jaar, als JOVO 75 jaar bestaat. Dat wil ik natuurlijk niet 
missen. Het gaat jullie goed.  
 
Ruud van Wees 
 

Verslag (1) van de clubkampioenschappen (10 mei 2019) 

(Wouter Stroosnijder) 
 
Op 10 mei verschenen 19 toppers achter de tafel om te bepalen wie 
de clubkampioen voor 2019 zou worden. Vooral de spelers uit de 
hogere teams waren goed vertegenwoordigd. Omdat ik zelf door een 
blessure niet mee kon doen heb ik dit keer de organisatie op me 
genomen.   
 
We zijn gestart met drie poules van vijf en 1 poule van vier 
spelers. De nummer 1 en 2 van de poules gingen door voor de 
prijzen. De nummers 3 en 4 zouden gaan strijden voor eeuwige 
roem.  
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Poule A: Dirk, Antoon, Bart en Kaustav. In deze poule was één kleine 
verrassing. Antoon (team 4) wist te winnen van Bart (team 3) door 2 
games met 11-9 te winnen. Dirk speelde goed, maar heeft 
geen overwinning geboekt. Antoon en Kaustav behaalde resp. De 
tweede en eerste plaats.  
 
Poule B: Mesrop, Johan, Raymond, Arnold en André. Mesrop en 
Johan speelden een spannende partij die net door Mesrop werd 
gewonnen met 11-7 in de derde game. Mesrop werd hierdoor vierde 
in de poule. Team 4 bleek speelde met het mes tussen de tanden, 
want ook hier werd gewonnen van een speler uit het derde 
team. Raymond won namelijk van Arnold. André (jawel, ook team 
4) werd, zoals op basis van zijn rating werd verwacht, ongeslagen 
eerste in deze poule.      
 
Poule C: Menno, Jasper, Ivan, Marcel en Luuk. Er werd in deze 
poule veel strijd geleverd. Hoewel Luuk eerste werd moest hij hard 
werken voor de punten. Marcel en Luuk kennen elkaars 
spel natuurlijk door en door want ze leveren al 40 jaar strijd bij de 
JOVO toernooien. Luuk won met 11-8 in de beslissende 
game. Marcel won op zijn tandvlees van Ivan (12-10 en 11-9) en 
werd tweede. Jasper won van Menno en verloor nipt van Ivan.   
 
Poule D: Henk, Michel, Erik, Bob en Edward. Even leek Michel 
hier Bob een loer te draaien, maar Bob stelde orde op zaken in de 
beslissende game. Edward won deze poule zonder een game te 
verliezen. Goud old Henk heeft dapper gevochten maar zijn 
tegenstanders staken in een te goede vorm om punten weg te 
kapen. De wedstrijd op de derde plek was erg spannend. De 
teamgenoten Michel en Erik speelden 3 spannende games. Michel 
won uiteindelijk (12-10, 9-11 en 11-8). 
 
De nummers 3 en 4 uit de poules zijn daarna via 
een knockout systeem om de eer gaan spelen. Michel won van 
Dirk, verrassend was dat Erik won van zijn oude teamgenoot 
Bart. Ivan won van Mesrop en Arnold won van Jasper. Exit dus voor 
de gebroeders Meijer. Maar met alle trainingsarbeid die 
ze leveren zullen ze het volgend jaar zeker weer proberen om hoger 
te eindigen. In de halve finale speelde Ivan een voortreffelijke pot 
tegen Arnold die hij met 3-0 won. Ivan naar de finale dus.  
Zijn tegenstander kwam uit de tweede battle tussen Michel en Erik. 
Maar liefst 5 games duurde de strijd. Uiteindelijk nam Erik revanche 
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door deze wedstrijd naar zich toe te trekken. In de kleine 
finale won Ivan vervolgens met 3-0 van Erik. Gefeliciteerd Ivan; nog 
geen beker, maar je hebt indruk gemaakt in je 
eerste clubkampioenschap bij JOVO.  
 
De nummers 1 en 2 uit de poules speelden ook vele mooie 
wedstrijden. Het was wel duidelijk dat de kanshebbers voor de titel 
op stoom kwamen en niets weggaven. Ze wonnen alle met 3-0. Luuk 
ging door tegen Raymond, Edward tegen Antoon, André tegen 
Marcel en Kaustav tegen Bob.   
Luuk pakte vervolgens ook een ticket naar de finale door van André 
te winnen. Edward kon het Kaustav ook niet heel moeilijk 
maken. Zodoende speelden Edward en André om de derde plaats. 
Dit won André met 11-5, 11-6, 11-5.  
 
De finale tussen Kaustav en Luuk was één van de spectaculairste 
finales ooit bij JOVO. Enkele hoogtepunten zijn gelukkig door Bob op 
film vastgelegd. Deze beelden staan op onze website en gaan het 
internet rond. Uiteindelijk won Luuk in 5 games met een 
alleszeggende 15-13 in de 5e game. Het was genieten!  
 
Al met al was het weer een heerlijk avondje JOVO, waarin hard is 
gevochten om de punten binnen te halen en 
daaromheen natuurlijk veel gezelligheid.  
 
Op naar de volgende editie!   
 
Wouter 

 

Verslag (2) van de Clubkampioenschappen 2019 
 

Van onze speciale verslaggever (Luuk Krom, red.) 
  
Tussen de uitschakeling in extremis op woensdagavond tegen de 
Spurs en het officieuze kampioenschap van Ajax op 
zondagmiddag stond er op vrijdagavond 10 mei nog een heus 
topevenement in Amsterdam op het programma: de 
clubkampioenschappen van ttv JOVO!  
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Rond 19:45 uur stroomde de gezellige kantine van het 
Wachterliedpaviljoen, thuishaven van één van de oudste 
tafeltennisverenigingen van Amsterdam, vol met deelnemers en 
toeschouwers. De stemming was in eerste instantie niet zo 
uitgelaten als te doen gebruikelijk, daar menig JOVO-lid over een 
echt Ajax-hart beschikt en de klap van die bewuste woensdagavond 
nog niet helemaal te boven was. Maar gelukkig bood het toernooi 
een goede uitlaatklep om alle frustraties van zich af te spelen en al 
snel werd de focus op het tafeltennissen gelegd en kwam de alom 
geroemde gezellige sfeer bij JOVO er weer snel in te zitten.  

 

Om 20:15 uur opende voorzitter Bob Lei de avond door iedereen 
welkom te heten. Het 1e team van Jovo werd gehuldigd voor het 
behaalde kampioenschap in de 1e klasse en Raymond Plandsoen 
ontving de prijs voor de ranking champion (grootste stijging qua 
persoonlijke rating). Hierna kreeg toernooi-organisator Wouter 
Stroosnijder het woord en werd de poule-indeling voor de avond 
bekend gemaakt. 19 spelers werden verdeel over 4 poules en de 
nummers 1 en 2 plaatsten zich voor de kwartfinales.  

 

In alle poules werd vanaf het begin fel gestreden en op menig tafel 
werden spannende partijen op de tafel gelegd. Uiteindelijk 
leverden alle poules de op voorhand verwachte uitslag op, op poule 
B na dan. Hier wist Raymond Plandsoen beslag te leggen op de 
2e plaats en hiermee Arnold Dermout Cramer uit de kwartfinales te 
houden. De indeling van de kwartfinales was als volgt:  

 

 Kaustav Basu – Bob Lei  

 Andre Webster – Marcel van Teeseling  

 Luuk Krom – Raymond Plandsoen  

 Edward vd Eijden – Antoon Buffing  
 

Kaustav Basu bleek een maatje te groot te zijn voor Bob Lei, die zich 
echter letterlijk niet zonder slag en stoot wenste neer te leggen bij 
een nederlaag (een afscheidingshekje kreeg het zwaar te verduren 
en na afloop vloog er zowaar een batje een paar meter door de 
zaal).  
Marcel van Teeseling kreeg geen vat op het zeer gevarieerde 
noppenspel van Andre Webster en kon zijn in Amsterdam en 
omstreken gevreesde harde contraspel (wat hem ooit de 
geuzennaam “de beuker van Amsterdam” opleverde) niet in stelling 
brengen.  
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De verrassing van de voorrondes, Raymond Plandsoen, kon tegen 
Luuk Krom niet opnieuw stunten en Edward vd Eijden was in een 
gedegen partij de baas over Antoon Buffing.  
De eerste halve finale ging tussen Kaustav Basu en 
zijn teamgenoot Edward vd Eijden. Waar vorig jaar laatstgenoemde 
de op papier sterkste speler van Jovo nog wist te verschalken, 
speelde dit keer Basu een zeer solide partij en wist hij de 
overwinning naar zich toe te trekken. De andere halve finale ging 
tussen 2 teamgenoten van weleer, Andre Webster en Luuk 
Krom. Beide spelers hebben geen geheimen voor elkaar waardoor 
het in hun onderlinge partijen altijd op vastheid en concentratie 
aankomt. Dit keer was Krom de gelukkige om de partij winnend af te 
sluiten.  

 

Alvorens de finale en de wedstrijd om de 3e plaats gespeeld werden, 
stond de zogenaamde “verliezers-finale” op het programma. De 
nummers 3 en 4 uit elke poule hadden onderling ook een kwart- en 
halve finale gespeeld wat resulteerde in finale tussen “new kid in 
town” Ivan Kopcanski en Erik Gremmee. Kopcanski liet de hele 
avond al zien een echte aanwinst voor Jovo te zijn en hij wist ook 
zijn laatste partij winnend af te sluiten.   
 
Hierna volgde de wedstrijd om de 3e plaats tussen Andre Webster en 
Edward vd Eijden en deze werd door Webster gewonnen die 
hiermee de zeer verdienstelijke 3e plaats voor zich opeiste.   

 

En als slotstuk van de avond was er de finale tussen de 
teamgenoten Kaustav Basu en Luuk Krom oftewel een super 
aanvaller tegen een counter attacker! De wedstrijd kwam wat 
lauwtjes op gang, voor het merendeel korte rally’s en wat nerveus 
tafeltennis. Krom wist de 1e game op zijn naam te schrijven en Basu 
de 2e. In de derde game kwamen beide heren al wat meer op stoom 
en langzamerhand ontspon zich een waar tafeltennisgevecht. Basu 
leek hierin de overhand te krijgen en hij won ook verdiend de 
3e game. In de volgende game richtte Krom zich toch weer op en 
wist hij een aantal keer de zeer snelle topspinballen van zijn 
tegenstander vakkundig uit te blokken. Deze game werd dan ook 
door hem gewonnen en derhalve moest de 5e game de beslissing 
brengen wie zich de clubkampioen van 2019 mocht gaan noemen.  
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De laatste game werd een heuse thriller van een zeer respectabel 
niveau. De ene rally was nog mooier dan de andere en de spanning 
ging natuurlijk ook een woordje meespreken. In eerste instantie leek 
het hier niet op, want Krom had op alles wat Basu ook probeerde 
een antwoord en hij liep uit naar een 9-3 voorsprong. Basu is echter 
uit het goede hout gesneden en geeft zich nooit gewonnen voor de 
laatste bal geslagen is. Ook dit keer niet en hij begon aan een 
indrukwekkende inhaalrace, die hem tot 9-8 (!) bracht. Het leek er 
even op dat Krom hierdoor zou knappen, maar net op tijd pakte hij 
een mooi punt en stond het 10-8 voor hem. Bij de volgende rally leek 
Krom de winst binnen te halen, maar via een flinterdun randballetje 
was het punt toch voor Basu (Krom brabbelde iets over een “Ajax 
momentje”). Het volgende punt was ook voor Basu en dus stond er 
10 -10 op het scorebord van de overigens zeer goed leidende 
scheidsrechter Stroosnijder.  
 
De spanning had inmiddels het kookpunt bereikt en er was nog 
steeds geen winnaar. Basu nam de leiding, maar Krom kwam terug, 
11-11. Hierna kwam Krom 2 keer voor, maar Basu kwam net zoveel 
keer weer terug, 13-13 dus. De volgende rally was weer voor Krom 
en zijn 3e matchpoint op rij wist hij te verzilveren doordat Basu een 
iets te lange schuifbal plaatste die over de tafel ging.   

 

Krom ontving even later in de kantine uit handen van Stroosnijder de 
wisseltroffee voor de clubkampioen van Jovo en daarmee kwam er 
een einde aan een geslaagd toernooi bij ttv JOVO.  

En het bleef nog lang onrustig aan het Wachterliedplantsoen……      

 
 
Clubkampioen 2018 (terugwerkend geplaatst) 

  
Wie zou het dit jaar (2018, red.) worden...welke naam moeten we op 
de beker laten graveren...en op welke plek eigenlijk? De beker staat 
aardig vol vanaf 1998... 
Veelal dezelfde namen zag ik. 
 
Is het dan nog wel spannend? Is pingpong überhaupt een 
spannende sport??? 
We zullen het zien wat de avond brengt. Samen met André weer 
even gezellig naar JOVO. We zien wel hoe lang hij het volhoudt. 
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Na wat begon in huize Troostsneijder met een domestic fight over de 
indeling en wel of geen A en B poule...en of papa  Wouter wel of niet 
met de beker naar huis zou gaan dit jaar...werd her een avond die 
onze Raymond aan elkaar mocht breien. 
  
Nou ik heb het meegemaakt hoor. Ik werd op een heel spannende 
manier uit mijn uitgebreide gesprek met Renske gelokt nadat ik 
eerlijk gezegd de hele eerste voorronde gemist heb heren. Mijn 
excuus. De wedstrijd van André tegen Bob in de tweede ronde was 
zenuwslopend (aldus André...hint hint Roos...je moet kijken) Tsja...ik 
had geen keus meer. Ik moest kijken. 
 
Ik weet niet wat me nou meer is bijgebleven...het spel of alles wat 
eromheen gebeurde. Ik heb nieuwe termen gehoord als: zielig 
rubber, geil rubber, aids rubber... Volgens mij doelde Bob op de 
noppen waarmee André speelt. Gelukkig allemaal begeleidt door 
een heerlijke smile. Dat dan weer wel. 
 
Bob heeft overigens een geweldige strakke rechterpass in de benen. 
Er is altijd hoop Bob. Volgende keer een bal ipv een waterflesje? 
  
En René schijnt volgens eigen zeggen zijn best niet meer te doen als 
hij voor staat...mmmm oké....note taken. 
  
Ik heb aardig wat strakke hoofden gezien. Pingpong is toch 
spannend. 
  
En toen was het tijd voor de halve finales...de finale van de B poule 
met Michel en Fernando. Dat was een potje tafeltennis 
hoor...heerlijke rally’s en speciaal voor het publiek besloten de heren 
er een vijf setter van te maken. Dat er ondertussen aan de 
naastgelegen tafel gestreden werd om de 3e en 4e plaats leek niet 
echt tot het publiek door te dringen. Een voorzichtig applaus van de 
bankzitters gaf aan dat er een winnaar was. Men wist alleen even 
niet zo snel wie, omdat  Edward en René allebei redelijk vrolijk naar 
de kant liepen. 
  
En toen de finale. Spanning alom. Jaja..ik was niet voor niets 
meegekomen. André stond in de finale. Luuk vond het zo spannend 
dat hij probeerde een heuse tribune te fabriceren. Ook de tafel werd 
centraal in de zaal gezet. Alleen welke richting die op moest staan 
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was voor de andere finalist Wouter wel even een dingetje. 
Uiteindelijk was iedereen er klaar voor en ..... werd André kampioen. 
 
En zo gingen wij naar huis met de opdracht om een stukje te 
schijven.... aangezien André dat niet kan... werd ik gesommeerd dit 
te doen... bij deze. 
 
Ik beloof volgende keer iets meer op te letten. 
  
Groetjes Rosita 
 
 
Sport Europe US Open 2019 

 
Net zoals de afgelopen tien jaar, heeft ook dit jaar het Sport Europe 
US Open 2019 plaats gevonden. Dit jaar werden we op 7 september 
verwacht! 
 
Er werd gespeeld in de klassen A t/m H. Voor elke klasse waren er 
mooie prijzen te winnen. Voor de A winnaar was dit 100 euro. 
Iedereen speelde minimaal een vierkamp. Zowel voor de winnaars 
als voor de verliezers waren er vervolgrondes volgens een 
afvalsysteem. Dames en heren speelden gemengd en werden 
ingedeeld aan de hand van de ELO-rating.  
 
JOVO was dit jaar ook weer vertegenwoordigd. Jasper en Fernando, 
respectievelijk 3e en 2e klasse, zijn helaas niet verder gekomen dan 
de 8e finales. 
 
Hopelijk is volgend jaar meer belangstelling van de JOVO-spelers. 
 
Fernando Sobral  
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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:  
  

 JOVO weekend van 26/27 oktober in Groesbeek/ 
Nijmegen.    

 Kersttoernooi vrijdag 13 december  
  
Opzeggingen en nieuwe leden 
Vanaf  maart 2019 hebben we een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk:  
 
Ivan Kopcanski  
Tasos Sidiropoulos  
Maximilan Maier  
Janneke Groot  
Jesse Breeuwsma  
   
Welkom!  
  
Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd:  
 
Carlos Felix  
Anja Entius  
Floor van Wulffen Palthe  
Tamara Muller  
Paul Bohte  

Omer Zulaloglu  
Aidin Zahedi Pour  
Dolf Steenbergen  
Han de Jong  
Rob Meijer  

  
Op dit moment heeft JOVO 58 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.  
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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 19.45 tot 21.45 uur. Het eerste uur is 
voor beginners en competitiespelers vanaf de vierde klasse. Het 
tweede uur voor derde klassespelers en hoger. 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 Stroosnijder  
Menno Herstel  
Karel Mellenbergh  

Luuk Krom  
Leon Bakker  
Fernando Sobral  
Frank Breg  
Raymond Plandsoen  

   
Sluitingstijd:  
Op maandag-, dinsdag- en donderdagen moeten wij uiterlijk om 
01.00 uur het pand hebben verlaten en het alarm hebben 
geactiveerd.  
Op vrijdagen mogen we wat langer blijven, maar dan moeten we 
wel voor 03.00 uur bellen met de bewaking dat het wat later wordt.  
  
Als we ons niet aan deze regels houden dan kost dat ons veel geld 
(ruim € 50,- per ‘overtreding’).    
  
Aanbiedingen in de JOVO-winkel  
Wil je een JOVO-shirt kopen dan verwijzen we je graag naar Het 
Sportpaleis op de Jan van Galenstraat. Zij hebben deze shirts in 
voorraad en kunnen ons logo er op plaatsen.  
   
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 kleding, schoenen, 
tassen en bathoezen van het merk Butterfly.  

 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 (30 juni) zijn ontvangen door de secretaris (Renske 
Stroosnijder). Dit kan via email aan secretaris@ttvjovo.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.   
  
Afrekenen met de Sumup kaartlezer.  
  
Er wordt steeds vaker afgerekend met de sumup kaartlezer. Als je 
bardienst hebt en heb je een smartphone dan kan je de ‘Sumup app’ 
daarop zelf ook installeren.  
  

1. Zoek de ‘sumup app’ op in de appstore/playstore en Installeer 
de ‘sumup app' op je smartphone  

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl
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2. Kies ‘ga aan de slag'  
3. Vul bij e-mailadres in: penningmeester@ttvjovo.nl   
4. Vul bij password in: WST00jan@  

  
Vervolgens moet je éénmalig de ‘sumup app’ op je smartphone via 
bluetooth koppelen met de sumup kaartlezer.   

1. Je koppelt ze door de kaartlezer aan te zetten en op je 
telefoon te scannen naar bluetooth koppelingen.  

2. Op je telefoon verschijnt SumUp 301  
3. Er wordt op beide apparaten een zelfde cijfercode (passkey) 

getoond  
4. Druk op de de knop met het groene vinkje op de Sumup-

kaartlezer. Ook op je telefoon druk je op OK. De apparaten 
zijn nu gekoppeld en klaar om af te rekenen.  

  
Afrekenen gaat daarna als volgt:  

1. Voer in de sumup app op je smartphone het te betalen bedrag 
in, en  

2. zet  bij ‘Beschrijving' de naam of club van de betaler.  
3. Wacht nu een aantal seconden tot op de kaartlezer 

het ikoon voor contactloos betalen verschijnt  
4. Hou vervolgens de bankpas of credit card even tegen de 

kaartlezer aan.   
5. KLAAR…het bedrag wordt automatisch naar de JOVO rekening 

overgemaakt.  
 

Om de kaartlezer uit te zetten moet de aan-/uitknop ongeveer een 
minuut indrukken. Ja, dat is erg lang. Doe je het te kort dan blijven er 
vier groene lampjes branden op de cardreader. Het apparaat is dan 
geblokkeerd. Je moet de start/Stop knop dus ongeveer 1 minuut 
indrukken. Het apparaat gaat dan uit.   
Mocht je hulp nodig hebben bij het installeren schiet Wouter dan 
even aan of iemand anders die sumup al heeft geïnstalleerd.  
  
En dan nog iets in de herhaling:   
Steun JOVO gratis!  
Wij doen mee met OnzeClubwinkel.  

Dit is een superleuke en simpele manier om onze club te sponsoren 
en er zelf ook voordeel uit te halen.   
Doe voortaan je internetaankopen zoals je gewend bent, maar dan 
met één klik extra via www.onzeclubwinkel.nl (of installeer de Google 
Chrome Extensie) en je sponsort met iedere internetaankoop 

mailto:penningmeester@ttvjovo.nl
http://www.onzeclubwinkel.nl/
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automatisch en ongemerkt onze club. En bovendien ontvang je zelf 
ook een bedrag terug!   
Er komt niks bovenop het aankoopbedrag en het verplicht je tot 
niks. Bekende webshops die meedoen zijn onder andere 
Bol.com, Coolblue, Booking.com, Wehkamp en Media Markt. Er zijn 
300(!) webshops die meedoen.  
  
Meld je dus snel aan op www.onzeclubwinkel.nl en begin direct met 
sparen!  
Alvast bedankt voor je steun!  
 
De Secremeester 
 
 
Zaal/kantine nieuws  

  
Onze beheerder TMC (Thuismakers collectief) heeft van de zomer 
om diverse redenen (o.a. milieuaspecten en kostenbesparing) een 
aantal aanpassingen in de gymzaal en de kantine doorgevoerd. De 
meeste zaken zullen jullie al opgevallen zijn, maar toch nog even 
een opsomming van de voor ons belangrijkste veranderingen en 
eventueel de huidige status daarvan.  

 

Gymzaal   

 

 Onze 2 stalen opbergkasten zijn vervangen door een 
kastenwand waarvan wij 1 van de 2 hoge kasten hebben 
gekregen.   

 T.b.v. de gymlessen voor het lager onderwijs zijn er diverse 
matten aan de muren bevestigd. Gelukkig hebben we hier met 
spelen geen last van.  

 De oude tl-balken aan het plafond zijn vervangen 
door ledlampen. De lichtopbrengst op de tafelhoogte is helaas 
minder dan voorheen. In het midden van de zaal is het 
acceptabel, echter aan de 2 korte kanten “loopt het licht weg” 
en zijn er duidelijk donkere plekken. We hebben dit bij TMC 
gemeld en zij hebben contact opgenomen met het lichtbedrijf 
wat de nieuwe verlichting geplaatst heeft. Dit heeft geleid tot 
een voorstel van dat bedrijf om aan de 2 korte kanten in de 
breedte extra lampen te gaan bevestigen. Probleem 
hierbij echter is dat er op die plekken stalen balken over het 
plafond lopen die het bevestigen in de breedte moeilijk 

http://www.onzeclubwinkel.nl/
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maken.   
De laatste update die we hebben gekregen van TMC is dat het 
lichtbedrijf 2 nieuwe opties zou uitwerken waar dan uit 
gekozen zou worden. Het is dus nog even afwachten wat het 
uiteindelijke resultaat zal zijn èn wanneer e.e.a. gerealiseerd 
zal worden, maar er wordt aan gewerkt!  

 1 van de 4 douches in de herenkleedkamer is al geruime tijd 
niet bruikbaar (geen doucheknop meer). TMC heeft dit al 
maanden geleden gemeld bij hun aannemer en deze al menig 
keer gerappelleerd, maar ook tot hun eigen frustratie is het 
nog steeds niet gerepareerd. TMC heeft aangegeven er 
achteraan te blijven zitten.  
Daarnaast laat de schoonmaak van de oucheruimte veelvuldig 
te wensen over. We hebben dit aan TMC gemeld en zij 
zouden de schoonmaker hierop aanspreken.  

 
Kantine  

 

 De keukenkastjes hebben een nieuw kleurtje gekregen (“Jovo 
groen”) en zijn opnieuw ingedeeld. Wij hebben nu het linker 
onderkastje (afsluitbaar) en het laatje erboven. Alle 
bovenkastjes zijn nu voor alle gebruikers van de kleine zaal 
(zoals TMC deze ruimte noemt) toegankelijk. De glazen en 
kopjes die erin staan zijn dus voor iedereen bruikbaar.  

 De dimmer op de verlichting was verwijderd/uitgeschakeld, 
maar is op ons verzoek weer aangesloten. Bij de bank is een 
rij met spotjes geplaatst en onze prijzenkast kunnen we in alle 
kleuren van de regenboog verlichten (dat was al eerder 
geregeld door de klusjesman van TMC).  

 De oude gordijnen voor de spiegelwand (door de meesten van 
ons als douchegordijn bestempeld) zijn vervangen door 
nieuwe gordijnen wat in elk geval een stuk netter staat.  

 Het kleine tafeltje bij de bank is naar de hal verplaatst en heeft 
daar voor TMC een andere functie gekregen. Voor bij de 
banken is een nieuwe tafel aangeschaft, zelfde als de andere 
kantinetafels, maar dan met kortere poten. Mocht deze tafel er 
niet staan, dan staat hij op de kar in de hal en kunnen we 
hem daar vanaf pakken.  

  
Tot zover het “TMC-nieuws”  
  
Luuk Krom  
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Aansluitend op bovenstaande vond de redactie online, voor wie 
meer wil weten, nog de volgende hyperlinks en informatie: 
 
https://www.nttb.nl/nieuws/opgelet-met-led 
 
Hoe bij een andere tafeltennis-accommodatie de verlichting is 
aangepast d.m.v. LED verlichting: 
https://www.tafeltennis.nu/index.php/nieuws/rubrieken/accommodati
enieuws/4885-salamanders-accommodatie-verduurzaamd-dmv-led-
verlichting 
 

NTTB - NORMEN EN RICHTLIJNEN C- ACCOMMODATIE  
(Fragment uit online PDF-bestand NTTB – onder voorbehoud van wijzigingen, 
red.) 

 
Verlichting (pag. 6 van de PDF) 
 
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de verlichting voor de 
feitelijke sportbeoefening (de speelzaal), de verlichting van de 
nevenruimten en de verlichting rondom het gebouw. Over dit 
onderwerp zijn diverse publicaties verschenen, onder andere in deel 
D7 van dit handboek alsmede in de publicatie Verlichting voor 
Sportaccommodaties, samengesteld door de commissie 
Sportverlichting van de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde.  
 
Verlichting in de speelzaal  
 
In de 'tafeltennisregels' van de NTTB wordt gesteld: de lichtsterkte, 
gemeten boven het speelvlak, moet gelijkmatig minstens 500 luxe 
zijn en de lichtsterkte op alle andere plaatsen in de speelruimte moet 
minstens de helft zijn van die boven het speelvlak. De lichtbron moet 
zich ten minste 3.8 m boven de vloer bevinden (voorkeur). De 
achtergrond moet donker zijn en er mogen zich geen heldere 
lichtbronnen bevinden. Er mag geen daglicht binnendringen door niet 
geblindeerde ramen. Hieraan zijn de volgende opmerkingen toe te 
voegen:  
 
• Verblinding dient te worden voorkomen, daarbij is de keuze van de 
te gebruiken verlichtingsarmaturen van groot belang;  
• Wanden, vloer en plafond dienen zo veel mogelijk in een matte 
uitvoering te worden gekozen, terwijl voor het plafond een zo groot 

https://www.nttb.nl/nieuws/opgelet-met-led
https://www.tafeltennis.nu/index.php/nieuws/rubrieken/accommodatienieuws/4885-salamanders-accommodatie-verduurzaamd-dmv-led-verlichting
https://www.tafeltennis.nu/index.php/nieuws/rubrieken/accommodatienieuws/4885-salamanders-accommodatie-verduurzaamd-dmv-led-verlichting
https://www.tafeltennis.nu/index.php/nieuws/rubrieken/accommodatienieuws/4885-salamanders-accommodatie-verduurzaamd-dmv-led-verlichting


 23 

mogelijke reflectiefactor bijdraagt aan een betere benutting van de 
verlichting;  
• Als de accommodatie ook gebruikt zal worden voor het opnemen 
van televisiebeelden is het noodzakelijk dat de lichtsterkte wordt 
opgevoerd naar de eisen van de opnameleiding  
• In speelzalen waar geen daglicht kan toetreden, is het aan te 
bevelen gebruik te maken van lichtbronnen met een 
kleurtemperatuur van 3000 K (een warmwitte lichtkleur);  
• De elektrotechnische aanleg van de verlichtingsinstallatie moet 
voldoen aan de norm NEN 1010 en aan de eisen van het 
stroomleverend bedrijf;  
• Onderhoud aan de verlichtingsinstallatie is uiteraard noodzakelijk, 
onder andere regelmatig schoonmaken van verlichtingsbronnen en 
het op gezette tijden vervangen ervan. 
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
 
NTTB Nieuwsbrief 
 
De nieuwbrief van NTTB is zeer de moeite van het toegestuurd 
krijgen waard. Periodiek, dus ook geen stortvloed aan mails en zeer 
overzichtelijk.  
 
App tips 
 
- TTfit – The No.1 Table Tennis Training Tool  
 
For: 
- Table Tennis Exercises, Routines and Drills 
- Comprehensive Tutorials, Full HD Video Tutorials in Super Slow-Mo 
 
- Word jij de PingPongBaas? https://kantinebaas.club/ 

 
Hé Sporter! Je hebt vanaf nu jouw eigen SportID waarmee je gebruik 
kan maken van de Kantinebaas app. De Nederlandse Tafeltennis 
Bond (NTTB) heet je van harte welkom! We dagen je uit om lekker 
veel potjes te spelen en de baas van jouw club, school of tafel in de 
buurt te worden. 
 
Wellicht een werkzame vorm van competitieladder (red.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://kantinebaas.club/
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Het competitierooster Najaar 
 

Edward heeft deze op 13 september jl. 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 Edward 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 
 

 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
http://www.nttb-ranglijsten.nl/
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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO” 

WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM 

WWW.TTVJOVO.NL 


