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JOVO INFO IS HET CLUBBLAD VAN T.T.V. JOVO 
 
Seizoen 2018/2019 Nummer 1          Maart 2018 
 
 
Voorzitter:  Bob Lei    0629076947 

bupsterinc@gmail.com 

 
 
Secretaris:  Renske Stroosnijder  075-6315388 

renske.stroosnijder@gmail.com  

 
 
Penningmeester:  Wouter Stroosnijder  075-6315388 

wouter.stroosnijder@gmail.com   

 
 
Wedstrijdsecretaris: Piet Verdouw   020-6117929 

piet_verdouw@yahoo.com   

 
 
Bestuurslid  Luuk Krom 
 luukkrom@ooyevaar.com 
 
 
Redactie: Fernando Sobral            fernando.sobral@nuon.com   

Bob Lei          bupsterinc@gmail.com 

   Leon Bakker  lwbakker@hotmail.com 

 
Webmeester:  Menno Herstel   06 44814272 

mennoherstel@gmail.com 
 

 
Zaal / Kantine:  Wachterliedplantsoen 1 

1055 SB   Amsterdam 
   (020) 68 45 405 
 
 
ING-BANK:  NL56INGB0004757444 t.n.v. T.T.V. JOVO 
Amsterdam 
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Redactie-praat 
 
   
Vanmorgen, zaterdag 3 maart, zowaar op ijzers gestaan op de 
gracht en me ook nog alleszins acceptabel voortbewogen zonder te 
vallen. Knapte ik lekker van op met een dikke verkoudheid in m’n 
mik.  
Nu even reces in competitie en een weekendje weg naar Parijs met 
Menno’s Flixbus viel daar vorig week mooi mee samen. 
 

In deze JOVO Info rept onze voorzitter 
allereerst over het nieuwe logo, dat onder 
andere onze nieuwe clubshirts gaat sieren, 
zoals het ons clubblad al op de cover doet. 
Vervolgens over de (ver)huurperikelen van de 
zaal, die ons al enige tijd niet loslaten. Verder 
nog over de opschaling van de maandag-
training, die steeds gerichter wordt en naar 
mijn eigen ervaring daarmee ook een hoger 
niveau laat zien. 
Het fenomeen ‘laddercompetitie’ sluimerde al 
lange tijd in de stand-by modus van Bob en is 
ook weer nieuw leven ingeblazen, met dank 

aan de app-technologie en de platformen die we als moderne mens 
naar believen kunnen gebruiken. Het bericht van Bob betrof een 
testfase en voor zover ik weet is dat nog de status. Dus richt je tot 
Bob daarvoor. 
Onze nieuwe Grote Clubactie- coördinator Michel Bogaert toont ons 
in zijn stukje in heldere pixels de opbrengst daarvan, welke ik 
uiteraard niet ga verklappen hier.  
De toernooiverslagen beperken zich dit keer tot het Karel 
Mellenbergh Plankentoernooi dat we 5 januari jl. hielden. 
Supergezellig avondje, maar speltechnisch gezien voor menigeen 
ook lichtelijk frustrerend en teleurstellend.  
Rest nog de onmisbare huishoudelijke mededelingen van de 
Secremeester, gevolgd door WVT(T)TK, met op ener verzoek o.a. 
Tips&Tricks van YouTube en de koppelingen naar de 
competitieresultaten. 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker 
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Van de voorzitter 
 
 
Clubgenoten, 
 
We staan aan de vooravond van nieuwe, door JOVO voor alle leden 
gesponsorde, clubshirts! 
En dat is niet alles, we hebben ook een prachtig nieuw logo welke op 
het shirt zal prijken. Momenteel zijn we bezig de mogelijke shirts qua 
prijs en kwaliteit te bekijken. Zoals het een goede organisatie 
betaamt zal het logo ook op de site, op briefpapier, op 
inschrijfformulieren en in signatures getoond worden. Alhoewel 
abstract en indirect verwachten we als bestuur dat een nieuw logo 
en mooie shirts een positief effect zullen hebben op de uitstraling van 
JOVO en daarmee positief is voor de kans op nieuwe leden.  
 

Inmiddels hebben we als verhuurder de 
Stichting Thuismakerscollectief 
(voorheen Combiwel). Zij nemen tijdelijk 
de honneurs waar totdat er medio dit jaar 
een nieuwe 'sociaal ondernemer' de 
scepter gaat zwaaien. Hopelijk hebben 
we daarmee een klik en ziet die ons 
graag blijven!  
 
De trainingen tot slot zijn per dit jaar ook 
van opzet gewijzigd en daardoor een 
stuk interessanter geworden. We laten 

nu 2 x 2 man gedurende een half uur onder directe supervisie van 
Philip trainen. Deze intensievere aandacht zorgt ervoor dat je veel 
sneller leert. De rest van de groep krijgt ondertussen oefeningen op 
die vanuit een ooghoek worden gevolgd. Interesse? Kom langs!  
 
Veel plezier verder bij JOVO, vrijspelend of in de competitie!  
 
Bob Lei 
Voorzitter JOVO 
 
 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
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E-mailbericht van Bob d.d. 3/2/2018: 
 
Laddercompetitie app 
 
Hallo! 
 
De laddercompetitie is een competitie waarbij je je clubgenoten kunt 
uitdagen wanneer je onder hun geranked staat. Een hele leuke 
manier om een keer tegen iemand anders te spelen binnen de club 
en zo ook anderen te leren kennen! Vroeger ging het met 
verwisselbare stalen of kartonnen naambordjes die je kon 
verwisselen. Won je van iemand boven je dan kon je je bordje met 
diegene wisselen. Inmiddels is het 2018 en is er natuurlijk een app 
voor ontwikkeld: de "laddercompetition"-app.  
 
Wie zou deze (kosteloze) app willen testen op 
gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden? Je moet wel een 
smartphone hebben.  
 
Om ervoor te zorgen dat mensen niet tegelijkertijd gaan testen graag 
even een mailtje naar mij zodat ik je kan koppelen met die andere(n) 
die graag willen testen. 
 
PS: heb je een Android smartphone dan is hier de link naar de 

app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laddercompe

tition.laddercompetition  
Voor iPhones check dit:  
https://itunes.apple.com/nl/app/laddercompetitie/id1066765002?mt=8

  
 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laddercompetition.laddercompetition
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laddercompetition.laddercompetition
https://itunes.apple.com/nl/app/laddercompetitie/id1066765002?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/laddercompetitie/id1066765002?mt=8
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Grote Clubactie 2017 
 
 
Afgelopen jaar heeft JOVO weer meegedaan aan de jaarlijkse Grote 
Club actie. In oktober heb ik iedereen aangeschreven/gemaild/ge-
beld en uiteindelijk hebben 29 mensen in totaal 137 loten gekocht. 
 
De opbrengst in 2017 is iets lager dan wat we in 2016 binnen 
gehaald hebben. 
 
Ondertussen heb ik de symbolische cheque binnengekregen via de 
post en is deze ook al aan Wouter Stroosnijder overhandigd. Hij 
hangt op een mooi plekje op het informatiebord van JOVO. 
 

Ik wil iedereen bedanken voor het 
meedoen en in september/oktober 
van dit jaar zal ik iedereen weer 
benaderen voor de volgende editie 
van de Grote Clubactie.  
 
Ik hoop dat we dan de score kunnen 
overtreffen van 2017, zodat we weer 
een mooi bedrag kunnen bijschrijven 

voor JOVO, want nogmaals, iedere Euro kan JOVO heel goed 
gebruiken. 
 
Michel Bogaert 
Coördinator Grote Clubactie JOVO 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
 
Karel Mellenbergh Plankentoernooi – 5 januari 2018 
 
Het bestuur besloot dit jaar geen kersttoernooi te organiseren, maar 
daarvoor kwam het Karel Mellenbergh Plankentoernooi nu min of 
meer voor in de plaats, en wel op vrijdag 5 januari. Lekker vroeg in 
het jaar dus, zodat we mooi konden toasten op een nieuw jaar. 
Helaas was de kranige naamgever zelf niet aanwezig, verzwakt nog 
van een periode van ziekte.  
 
Leden en vrienden van JOVO konden zich opgeven voor dit toernooi 
en deden dat in behoorlijke getalen, éénentwintig deelnemers om 
precies te zijn. Erik Gremmee nam de organisatie op zich dit keer.  
 
Voor dit toernooi kwamen de steeds weer bewonderde, echte houten 
"planken" tevoorschijn, wat weer hilarische en verrassende potjes 
tafeltennis opleverde. 
 
We begonnen rond de klok van 20.00 uur. Er waren 3 poules van 5 
en 1 van 6. Ik deed zelf nu ook mee en had een beetje ervaring van 
vorig jaar toen ik zowel organiseerde als speelde. Het bleek toch 
weer erg lastig. Steeds als ik dacht het een beetje door te hebben, 
dan vlogen ballen onbegrijpelijkerwijs weer over tafel heen. Prima 
batjes, maar een doorslaande klik kreeg ik er niet mee. Van Mesrop 
verloor ik hopeloos, terwijl ik normaal gesproken toch van hem win. 
Kreeg ze aan alle kanten om me heen gemept. ‘Va banque’ spelen 
hielp ook niet, dus ging ik al snel daadwerkelijk ‘banque’, geen enkel 
potje gewonnen, alleen wat games. 
 
De fanatiekelingen van de hogere rangen werden steeds vaster en 
dat leidde dat een hoog gehalte van competitiviteit. Verbeten duels 
tussen mannen die elkaar door en door kennen, maar elkaar nu 
moesten bestrijden met gelijke plank in plaats van uiteenlopend high-
tech materiaal. Bijvoorbeeld Antoon Buffing en Luuk Krom, die er een 
waar spektakel van maakten. 
De avond vorderde dan ook gestaag met alle gesprekstof van dien, 
alles in zeer goede banen geleid door Eric als organisator en Tonny 
Verdouw als ware waardin achter de bar.  
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Uiteindelijke winnaar werd André Webster, met 11-9 in de 3e game, 
nota bene in stijl met een randbal, tekenend voor de wispelturigheid 
van de spelvorm, die daarmee het uiterste geduld van spelers vergt. 
 
Hier volgen de (ongecensureerde) uitslagen van de kruisfinales, 
halve finales en finale, van de winnaarsgroep (beste nrs. 1 & 2 uit de 
poules), en de verliezersgroep (nrs. 3 & 4 uit de poules):  
 

 

 
Leon Bakker 
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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 op de volgende vrijdagen: 
 
Op 25 mei organiseren we de clubkampioenschappen. We zijn 
benieuwd of het Kaustav lukt om weer clubkampioen te worden? 
 
De JOVO Open wordt gespeeld op 22 juni. Aan dit toernooi kan je 
samen met een vriend(in), familielid, collega of kennis deelnemen. 
Het is een gezellige afsluiting van het seizoen, dat op donderdag 28 
juni echt ten einde komt. 
 
Opzeggingen en nieuwe leden 
 
Sinds oktober 2017 hebben we een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk: 
 
René Barens 
Menno Geurts 

Jelle Kloth 
Armin Oliya 

 
We wensen jullie veel plezier bij JOVO! 
 
Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd: 
 
Federico Caputo 
Stefano Merciai 

Wenyang Wu 

 
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 
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staat aangegeven of er vrij kan worden gespeeld (of beperkt vrij 
spelen i.v.m. competitie- of bekerwedstrijden) 
 
Sleuteldragers 
 
We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden: 
 
Bob Lei 
Wouter Stroosnijder (Renske) 
Menno Herstel 
Karel Mellenbergh 

Luuk Krom 
Leon Bakker 
Johan Staal 
Fernando Sobral 

 
Aanbiedingen in de JOVO-winkel 
 
Er zijn nog JOVO-clubshirts te koop. Dit zijn onze shirts met het 
oude logo. Deze zijn te koop voor een spotprijsje van € 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 
 
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 wat er wordt verkocht. 

 
Game11 komt 1x per seizoen langs bij JOVO om de leden de 
mogelijkheid te bieden nieuwe batjes, rubbers, kleding of schoenen 
te kopen. 
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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. 
 
 

Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
Tips & Tricks: 
 

Voor mooie Tafeltennis-filmpjes en demo’s, check de wonderlijke 
tafeltennisster Miu Hirano op YouTube. 
 
Tafeltennisvideo’s om je vaardigheden te oefenen en uit te breiden 
zijn te vinden via: 
https://www.youtube.com/user/pingskills 

 
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 

https://www.youtube.com/user/pingskills
http://www.ttvflash.nl/Mededelingen/nieuw-app-ttapp.html
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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.  

 

 
 
 

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 – Voorjaar 2018 
 
 
Najaars-/voorjaarscompetitie 2018 - Senioren Holland-Noord 

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

Het competitierooster Voorjaar 
 
Piet heeft deze onlangs 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/
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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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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO” 

WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM 

WWW.TTVJOVO.NL 


