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Redactie-praat 
 
   
Lichtelijk euforisch, JOVO 7 aan kop in klasse 5/poule D en 
ondergetekende 6 uit 6 na twee wedstrijden, begin ik dit praatje te 
houden. Nu de vraag hoe spannend het nog gaat worden. Na veel 
trainingsarbeid is winst in de poule niet eens een ondenkbaar 
scenario. Mooi om voor te gaan. 
Wie JOVO als geheel naar een hoger plan wil tillen, is onze 
voorzitter Bob Lei. Zijn stukje staat bolspin van ambitie, maar de 
realiteit noopt hem alles op alles te zetten om de slagkracht van 
JOVO te vergroten. 
Toernooiverslagen tonen wat voor mooie vereniging we hebben en 
hoe fanatiek we er wat van willen maken, daarbij gebruikmakend van 
batjes met niets dan plank dan wel met razend geavanceerd rubber. 
Verder nog de vaste items van huishoudelijke aard, zoals de 
Secremeester en competitienieuws. 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker
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Van de voorzitter 
 
Clubgenoten, 
 
Ik wil JOVO gaan vernieuwen. Ik wil de bezem door JOVO halen. 
Afstoffen, opfrissen. Nieuw elan. Ik denk dat het nodig is omdat we 
vergrijzen, letterlijk en figuurlijk. De tijd dat m'n vriendin op zoek ging 
naar die enkele grijze haar is lang geleden. Het is zoeken met de 
kraan open. En dan ben ik nog één van de jongste zo niet de jongste 
van JOVO! 
 
Ik zie JOVO graag weer bloeien. Als club waarbij ook weer een 
behoorlijk aantal twintigers en dertigers komen. Waar het weer 
bruist. Waar de kantine weer leeft en er ouderwets geconsumeerd 
wordt tot in de late uurtjes. Waar weer geweldige dingen gebeuren. 
Tranen van geluk en ontroering. Leven in de brouwerij.  
 
Zo is het ooit geweest en zo kan het weer worden.  
 
We hebben daarvoor nieuwe aanwas nodig en het geluk wil dat er 
steeds meer jongeren w.o. studenten komen wonen rondom JOVO. 
We moeten ze op één of andere manier naar JOVO toe zien te 
krijgen en tafeltennis bij JOVO moet dan interessant ogen en zijn. 
Wat zullen twintigers en dertigers interessant vinden? Het spelletje 
an sich is natuurlijk leuk, bij iedereen bekend en de laatste jaren 
zelfs hip. Ik denk dat ze daarnaast graag wat gelijken zien, mensen 
van hun leeftijd. Een kip of ei probleem dus. Misschien dat we door 
(maandelijkse?) toernooien tegelijkertijd meerdere jongeren en 
oudere jongeren kunnen trekken zodat JOVO in 1x een stuk jonger 
is. Daarnaast gaan we een nieuw logo ontwikkelen en die komen op 
nieuwe shirts. Met een beetje geluk krijgen we van de ING via 
Wouter Vloothuis budget los om alle competitiespelers kosteloos in 
die nieuwe JOVO shirts te laten spelen! Het assortiment van de bar 
kan en moet ook wat eigentijdser denk ik. Wat dat betreft zijn we ook 
al bezig met een klein, mobiel koelkastje en recentelijk hebben we 
dus een combimagnetron voor andersoortige hapjes. Ik kijk naar 
bijvoorbeeld US en zie hun als voorbeeld qua assortiment en sfeer 
(zonder de herrie van de basketballers en volleyballers). JOVO moet 
ook een club worden waar je trots op bent. Trots die je kunt halen uit 
de mooie accommodatie en de mooie tafels, het fascinerende 
spelletje, de sportiviteit die JOVO altijd hoog in het vaandel heeft 
gehad, de diversiteit aan leden, het sociale gehalte van de club en 
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de Amsterdamse wortels voor meer dan 65 jaar. De uitdaging is om 
die kern tot uiting te laten komen in het nieuwe logo.  
 
Samen met Luuk en relatieve nieuwkomer Floor van Wulfften wil ik 
de komende tijd de kar gaan trekken voor deze metamorfose van 
JOVO.  
 
Denken jullie mee in de nieuwe richting? Als we alle neuzen dezelfde 
kant op doen realiseren we vast en snel een fris nieuw JOVO met 
aantrekkingskracht en veel nieuwe leden. Een club die daardoor de 
komende 10 tot 20 jaar weer voort kan. Waar weer mooie dingen 
gebeuren.  
 
Gegroet, 
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
 
Kersttoernooi 2016  

Toen ik het aantal aanmeldingen zag voor dit toernooi, wist ik al, dat 
het weer een ouderwets gezellige avond zou worden. Na nog wat 
afmeldingen door ziekte bleven er 27 deelnemers over. Hoewel, het 
werden er uiteindelijk toch 28, omdat Wouter Vloothuis zich na een 
eerdere afmelding toch weer aanmeldde. Nou, dat hebben we 
geweten, maar daarover later. 

Er werd weer gespeeld volgens het 50-puntensysteem, waarbij een 
sterk speler door loting gekoppeld werd aan een minder sterke 
speler. Zo waren er dus 14 koppels, die in twee poules van 5 en één 
poule van 4 teams speelden. Ik zal je de uitslagen besparen, maar er 
waren veel leuke en spannende wedstrijden bij. Op vallend was 
weer, dat er nauwelijks op het scherpst van de snede werd gespeeld 
en ook het hoge niveau van de minder sterke spelers viel op. Zo 
werden het dus leuke wedstrijden. Tussendoor zorgde Karel weer 
voor lekkere worst en kaas en de nodige drankjes, zodat ook de 
inwendige mens goed verzorgd werd. 

Voor de 2e ronde werd opnieuw geloot, wie met elkaar een team zou 
vormen. Om tijd te sparen werd deze ronde in kleinere poules 
gespeeld: 2 x 3 teams en 2 x 4 teams. Laat nu de eerder genoemde 
Wouter Vloothuis en Leon Bakker elkaar opnieuw loten! In de 1e 
ronde hadden ze samen al hun wedstrijden gewonnen, dus ze zullen 
niet ontevreden geweest zijn over deze loting. De tegenstanders 
waren minder blij, want inderdaad bleven Leon en Wouter opnieuw 
ongeslagen. 

Na de teamwedstrijden moest het round-the-table de beslissing 
brengen, wie individueel de winnaar werd. Naast beide heren waren 
er nog 2 of 3 personen, die in andere poules in de teamwedstrijden 
ongeslagen waren gebleven. Dat werd dus spannend. Onder luid 
gelach en gejuich viel de een na de ander af, tot uiteindelijk alleen 
Wouter en Michel Bogaert nog over waren. Ook die wedstrijd won 
Wouter en dus werd hij overall winnaar. Toch maar goed, dat hij 
uiteindelijk toch nog kwam! 
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Nadat alle punten uit de teamwedstrijden en het round-the-table 
waren opgeteld, kwamen we tot de volgende eindstand: 

1 WouterVloothuis 

2 Edward van der Eijden 

3 Leon Bakker 

Keurig op tijd, rond 23.30 uur, volgde na de huldiging van de teams, 
die kampioen waren geworden in de competitie, de prijsuitreiking. 
Ook kregen alle deelnemers weer een heerlijke kerststaaf mee naar 
huis. Waarmee een eind kwam aan weer een ouderwets gezellige 
JOVO-avond. Hopelijk zullen er nog veel volgen. 

Ruud van Wees  
 
  
 
 
Het 2e Karel Mellenbergh plankentoernooi (27 januari 2017) 
 
In aanloop naar bovengenoemd toernooi was het deelnemersaantal 
wat schommelend, maar op de bewuste avond kwamen we op een 
mooi aantal van 20 man uit, op Renske na dan die de dames van 
JOVO vertegenwoordigde. De poule-indeling was dusdanig dat de 
organisatie ook een niet onverdienstelijk balletje mocht slaan, onder 
de alias EAL, bestaande uit Eric als barman en Arnold en Leon als 
toernooisecretarissen. 
Voordat de prachtig gepolijste mdf-batjes ter hand werden genomen, 
met dank aan een goede vriend van Piet, kreeg Karel van Henk een 
mooie attentie: Karel, op de gevoelige plaat, in actie met een 
gefotoshopte plank. 
 
Alleen al in de eerste ronde kwam iedereen ruim aan spelen toe, vier 
potjes van sowieso drie games, gespeeld in vier poules van vijf. Voor 
de plankenmeester zelf werd het dan ook een ware slijtageslag, 
vertelde hij mij later. Maar beginnen met 3-0 winst tegen Bob maakte 
de avond hoe dan ook goed.  
De poules waren in de eerste ronde naar verschillende sterktes 
ingedeeld. Het puntensysteem hielden we daarbij simpel, maar 
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natuurlijk moest één poule weer zo nodig op drie spelers met 4 
punten uitkomen, zodat de organisatie de hersenkraker mocht gaan 
oplossen. Onderling resultaat gaf daarbij de doorslag. 
 
Indeling van de poules in de tweede ronde ging op basis van meest 
behaalde punten, resulterend in een poule van nummers 1 
bestaande uit Wouter, Bob, Raymond en Peter. Wie-o-wie beheerst 
de plank uiteindelijk het best? De overige 4 poules op aflopende 
sterkte dus. Hierin speelde ieder 2 wedstrijden, een halve finale en 
daaropvolgend de strijd om de derde/vierde plaats, gevolgd door de 
poulefinale. 
Een broedertwist tussen Peter en Bob Lei resulteerde daarbij in een 
3e plek voor Peter Lei bij de nummers 1. Aaaaah, eindelijk prijs dacht 
ie. Helaas voor Peter bleek de organisatie bij de prijsuitreiking echter 
een voor hem ongunstige variant toe te passen. Alle poulewinnaars 
kregen namelijk prijs in plaats van de top 3. Sorry Peter.  
 
Vervolgens de finale, die als enige partij als best-of-5 werd gespeeld, 
zoals besloten na kort beraad tussen finalisten Wouter en Raymond 
en scheids/organisator Leon. Tot 5 games kwam het echter niet, 
want de ongeëvenaarde plankentechniek van Raymond bleek teveel 
voor Wouter, die met veel moed er nog een gamepje uit wist te 
slepen, 3-1 dus. 
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Zodoende mocht Raymond tegen twaalven zijn prijs uitzoeken, 
evenals de andere poulewinnaars Jeroen, Piet, Michel en Henk. Nog 
het vermelden waard is de 4e plaats bij de nummers 2 van Kaj 
Driessen, een van de JOVO-nieuwelingen, zie ook ‘de 
Secremeester’.  
Bovenop de welverdiende prijs kreeg Raymond nog de eer van de 
nieuwste trofee in de JOVO-gelederen, een fraai vormgegeven plank 
met ingegraveerde namen van de toernooiwinnaars tot dusver. Mede 
mogelijk gemaakt door René (trofee) en Serkan (gravure). Raymond 
stond daar als winnaar van de eerste editie, in 2015, overigens al op.  
 
Leon Bakker 
 
[ Bezoek voor meer mooi beeldmateriaal de JOVO-website en 
Facebook. ] 
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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’. 

Kantine 

We hebben een nieuwe combimagnetron aangeschaft en hopen 
daar vele hapjes in klaar te mogen maken. De handleiding ligt in het 
keukenlaadje. De bediening is vrij simpel, alleen de wattage van de 
magnetronstand is afwijkend. P80 is bijv 720 watt. Verder moet je 2x 
op de startknop drukken om de magnetron te starten. 

Van de verhuurder komt tevens het verzoek om de bierflesjes niet op 
het aanrecht te laten staan, maar op te ruimen in het magazijn (dus 
ook niet in het keukenkastje) 

Let er op dat de vuilniszakken niet overvol met blikjes zijn. Haal de 
volle zak aan het eind van de avond eruit en gooi deze buiten in de 
container. De container staat links om de hoek als je naar buiten 
loopt. Een nieuwe vuilniszak zit of aan de volle vuilniszak vast of ligt 
onderin de vuilnisbak. 

Toernooien 

Noteer vast in je agenda onderstaande afspraken: 

* De clubkampioenschappen worden op vrijdag 5 mei gehouden 

* De JOVO Open wordt georganiseerd op vrijdag 9 juni 

Ter info voor de nieuwe leden: bij de JOVO Open is het de bedoeling 
dat elk JOVO-lid een vriend(in), familielid of bekende meeneemt en 
met hem/haar een team vormt. 
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Opzeggingen en nieuwe leden 

 Vanaf oktober 2016 hebben we weer een aantal nieuwe 
leden mogen begroeten, namelijk: 

Federico Caputo 

Stefano Merciai 

Paul Bohte 

Kaj Driessen 

Gemma Groot 

Martin Kraak 

Wenyang Wu 

- We wensen jullie veel plezier bij JOVO. 

 Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd: 

Bob Dolphijn 

Rene Appelman 

Max van Reijen 

Peter Hoogendoorn 

Sleutels van de zaal 

We zijn op zoek naar iemand die op dinsdagen waarop geen 
competitie wordt gespeeld de zaal wil openen/sluiten. Op dit moment 
doet Luuk Krom dit, maar we hebben liever iemand voor vast die ook 
zelf veel op dinsdag speelt. 

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 worden gespeeld en of ereen 
toernooi is. Verder staat aangegeven of er vrij kan worden gespeeld. 
* 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 



Aanbiedingen in de JOVO-winkel 

De originele JOVO-shirts zijn te koop. Deze zijn in de aanbieding 
voor een spotprijsje. voor € 10 loop jij in een echt clubshirt. 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. 

Opzeggen lidmaatschap 

Mocht je willen stoppen met tafeltennis bij JOVO, 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 dus) zijn ontvangen door de secretaris 
(Renske Stroosnijder). Dit kan via email aan secretaris@ttc-
jovo.nl 

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

Wellicht ten overvloede: 

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

Eerder door de Secremeester al rondgestuurd per e-mail: 
 
Net als vorig jaar organiseert Stichting Terri in samenwerking met 
HTC en Disnierats twee tafeltennistoernooien voor het goede doel 
(de ziekte MS). 
Hopelijk doen er ook dit jaar weer veel tafeltennisvriend(inn)en mee 
zodat we SAMEN een mooi bedrag ophalen voor mensen waarvoor 
bewegen niet de normaalste zaak van de wereld is. 
 
Vrijdagavond 3 maart bij HTC, inschrijven: htcvoorms@gmail.com / 
zaterdag 13 mei bij Disnierats, 
inschrijven: disnieratsvoorms@gmail.com 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
Groetjes, 
Tessa Margaroli en René Poelwijk (Toernooi-organisatie) 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 

Zie hieronder het bericht van oud-erelid Ruud van Wees over oud-
voorzitter Peter de Rue. Sommigen van JOVO w.o. ik hebben Peter 
nog wel gekend. 

------------------------ 

Helaas ontving ik het droeve bericht, dat onze oud-voorzitter en Lid 
van Verdienste Peter de Rue maandag jl. plotseling is overleden.  

 Peter werd lid in 1973 en heeft ongeveer 25 jaar bij JOVO gespeeld. 
Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij zich vele jaren voor 
de vereniging ingespannen. In 1985 werd ook zoon Jeffrey lid.  In 
1986 kwam Peter in het bestuur, eerst als secretaris en van 1991 t/m 
1993 als voorzitter. Jeffrey werd toen secretaris. Bij zijn afscheid als 
voorzitter werd Peter benoemd tot Lid van Verdienste. 

mailto:htcvoorms@gmail.com
mailto:disnieratsvoorms@gmail.com
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Bij JOVO ontmoette hij ons dameslid Monique Gouw (ook nu Lid van 
Verdienste), waarmee hij later getrouwd is. Samen met haar heeft hij 
nog veel gelukkige jaren gehad. De laatste jaren kon hij het 
gelukkig  wat rustiger aan doen en maakte Peter samen met haar 
prachtige vakantiereizen. Hij had nog allerlei leuke plannen, maar 
het heeft helaas niet zo mogen zijn. Peter is 70 jaar oud geworden. 

Namens JOVO wens ik de familie veel sterkte met het verwerken 
van dit verlies.  

Ruud van Wees 
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 

Goedendag, 

Even voor de duidelijkheid. Zo moeten de tafels voortaan 
teruggeplaatst worden, zoals eerder per mail al was rondgebazuind: 

 

Dank. 

Met vriendelijke groet, 

Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
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Ultimate Tafeltennis 

…. Maar voordat je dat doet, kun je ze misschien ook eens zo 
neerzetten, om jezelf nog even af te matten: 

Bij Ultimate Tafeltennis wordt van vier tafeltennistafels één 
grote tafel gemaakt. Het is een mix van tennis en tafeltennis, 
fysiek zwaar en vooral erg spectaculair om te doen en te zien. 

Er worden internationale toernooien gehouden en een WK. Het 
eerste Ultimate toernooi in Nederland, tevens NK, werd op zaterdag 
27 juni 2015 gehouden in Berkel en Rodenrijs. Boris de Vries won en 
een maand later werd hij zelfs wereldkampioen bij het WK in 
Duitsland! Tafeltennisvereniging TOGB is voortrekker in Nederland 
en organiseert het NK en voorrondes daarvan. Zie 
ook http://ttvtogb.nl/ultimate-tafeltennis. 

 
JOVO Website: 

 
Als je dan toch op internet bent, check dan ook de JOVO website, 
op: www.ttvjovo.nl 
 
Je zult dan zien dat naast de “FOTOALBUMS” een keuze-menu 
staat waar je je kennis over de tafeltennisregels kan testen. 
Misschien sta je op een foto waarmee de vragen geïllustreerd 
worden, wie weet? Kijk regelmatig op de site. Meer en meer quizzen 
zullen volgen.  
Heb je opmerkingen of zijn de vragen in de test niet duidelijk, neem 
dan contact op met de webmaster.   
 
 
 

http://ttvtogb.nl/ultimate-tafeltennis
http://www.ttvjovo.nl/
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De percentages/standen - Najaar 2016 
 
 
Najaarscompetitie 2016 - Senioren Holland-Noord 

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

Het competitierooster Voorjaar 2017 
 

 
 

de ratinglijst van JOVO zoals te vinden is op: 

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

NTTB Elo ratinglijst op jan-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/ranking.php?p=1
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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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