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Redactie-praat 
 
Voor onze voorzitter Bob is visie geen vies woord. Dat in 
tegenstelling tot onze premier Mark Rutte die eens zei dat visie een 
olifant is die in het beeld zit terwijl het land schreeuwt om het 
oplossen van problemen. Moeiteloos komt Bob met een zeer 
ambitieuze, maar niettemin geloofwaardige visie voor de Staat van 
JOVO over vijf jaar. Overigens zit problemen oplossen ook wel snor 
bij ons bestuur. 
 

 
 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/21/dit-zijn-de-mooiste-
sportfotos-van-2018-a3059701 

30 april 2018 

De Japanse tafeltennisser Tomokazu Harimoto kijkt geconcentreerd 
naar het balletje tijdens de groepswedstrijd tegen de Wit-Rus 
Vladimir Samsonov in het kader van het WK voor teams. China won 
bij de mannen uiteindelijk de finale door daarin Duitsland te 
verslaan. Ook de Chinese vrouwen wonnen, zij versloegen Japan. 

Het vaste katern van de toernooiverslagen bevat deze keer het 
JOVO Handicaptoernooi en de Afdelingskampioenschappen van 
Amsterdam in Beverwijk.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/21/dit-zijn-de-mooiste-sportfotos-van-2018-a3059701
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/21/dit-zijn-de-mooiste-sportfotos-van-2018-a3059701
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Nieuwsfeitjes zijn er in tafeltennisland altijd, evenals de 
Secremeester die ons de laatste opzeggingen en aanmeldingen 
meldt. 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 
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Van de voorzitter 
 
 
Vanuit een nog een beetje besneeuwd Willingen (18-feb-2019, red.) 
in Duitsland, schrijf ik u het volgende.  
 

Over 5 jaar hebben we 150 leden en zijn we, na US en Tempo Team 
de 3e club van Amsterdam qua tafeltennis. We zijn een bruisende 
club, er gebeurt veel op tafeltennisgebied en daarbuiten.  
 

De vereniging is verjongd en meer divers geworden: naast de 
bestaande leden tafeltennissen er nu veel (oud)studenten, 
werknemers van nabijgelegen bedrijven, freelancers en expats. Ook 
veel winkeliers van de nabijgelegen winkels weten JOVO te vinden 
voor hun potjes en het socializen. TTV JOVO is de ontspannen 
uitvalsbasis voor Amsterdam West geworden.  
 

De baromzet schiet omhoog door allerlei nieuwe en eigentijdse 
hapjes zoals Surinaamse bara's. De muziek staat altijd aan en er 
wordt lekker gekletst en gelachen. Met visserslatijn worden 
bijzondere rally's gememoreerd.  
 

Buiten JOVO om gebeurt er ook veel. Zo worden door grote 
afvaardigingen toernooien bezocht en staat JOVO steevast op het 
podium. Ook wanneer JOVO leden zelf niet spelen trekken ze er met 
elkaar op uit. Toernooien zoals het NK worden steevast door 
minimaal 15 man - gedurende een weekend - bezocht.  
 

JOVO’s hoogste teams spelen hoofdklasse en 3e divisie. Op 
zaterdagen puilt de kantine en de zaal uit van de mensen. Het aantal 
toernooien dat JOVO organiseert is groot. Zo spelen ze meerdere 
Best of Mokum avonden tegen Amsterdam'78, AMVJ, Diemen, US, 
Tempo Team en Holendrecht. Het zijn late avondjes waarbij men 
veelal niet eerder dan 03.00 uur vertrekt. Een brede tevreden grijns 
op het gezicht.  
 

De organisatie gaat gesmeerd. JOVO heeft een steeds groter 
wordende groep vrijwilligers die onvermoeibaar lijkt en voor geen 
enkel toernooi of uitje z'n hand omdraait. 
 
Dus dat. Mark my words. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bob Lei 
Voorzitter TTV JOVO 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
JOVO Handicap-toernooi (04-01-2019) 
Zie ook de prachtige fotoimpressie op: https://www.ttvjovo.nl/album/handicap-
toernooi-januari-2019/ 

 
Ruim 20 spelers deden mee om het beste uit zichzelf te halen 
ondanks het spelen met een handicap. Wel een beetje dubieus in dit 
geval misschien, maar allerminst kwaad bedoeld, was dat de beste 
spelers werden gekoppeld aan de slechtste spelers. Geen 
voorwerpen die de handicap maken, maar mensen van vlees en 
bloed die het obstakel vormen tot voorspelbare toernooiwinst. En 
dan met een puntensysteem een al dan niet kampioen afdwingen. 
  
Andersom gerekend kregen de mindere goden eens de kans de 
krachten te verenigen met en tegen de hogere goden. Handicap in 
zowel positieve als negatieve zin dus. Voor de mindere spelers een 
bionische ervaring zo gezegd dan maar. 
 
Zelf vormde ik bijvoorbeeld een dubbel met Sergi, Serkan met Chris 
en Luuk werd gekoppeld met Henk. De mediaan werd gevormd door 
de 4e klassedubbels Menno-Mesrop en Renske-Dirk. Edward was 
als beste speler gekoppeld aan Floor. Mooi om te zien hoe spelers 
als Floor en Sergi zich ontwikkelen en je dan ook vreselijk om de 
oren kunnen slaan als je denkt je er makkelijk van af te maken als 
iemand uit een hogere klasse. Daarnaast wil je een speler als Bob 
natuurlijk ook weer niet al te makkelijke bal geven die hij dan afpeert. 
Bijzondere dynamiek en tactiek geeft het dus. 
 
Verder was er ook een immer spectaculair rond-de-tafelspel en 
tussendoor nog duelletjes tegen spelers van eigen niveau. 
Gezien de uiteenlopende blije gezichten op Menno’s foto impressie 
op de website was het doel geslaagd: winnaars van verschillend 
niveau in de prijzen gevallen. 
Dan nog buiten beschouwing gelaten de competitiekampioenen die 
aan het begin van de avond werden gehuldigd door het bestuur.  
 
Leon Bakker 
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Afdelingskampioenschappen Amsterdam (13-01-2019) 

Tot welk mooi toernooiverslag de JOVO Tutti-app al niet kan leiden: 

[13-1 18:49] Fernando Sobral: Ik ga genieten van de finale.  Bart 
jovo tegen Maurik Htc. Straks meer 
[13-1 18:51] Wouter Stroosnijder: Wow. Succes Bart! 
[13-1 18:53] Bob Lei: Top! 
[13-1 18:55] Fernando Sobral: 13 -11 
[13-1 18:59] Fernando Sobral: 11-13 
[13-1 19:03] Fernando Sobral: 7-11 
[13-1 19:09] Fernando Sobral: 9-11 jammer! 
[13-1 19:10] Wouter Stroosnijder: Zeker. Toch staat JOVO in de 
boeken. 
[13-1 19:11] n.b.: Wat een mooie prestatie Bart, 2e plek bij de 
afdelingskampioenschappen. Gefeliciteerd! 
[13-1 19:12] Jasper Meijer: Ik helaas kwartfinale eruit, toch blij met 
het resultaat! 

[13-1 19:13] Wouter Stroosnijder: 👍 

[13-1 19:13] n.b.: Ook klasse Jasper! 
[13-1 19:14] Menno Herstel: Gefeliciteerd mannen! 

[13-1 19:23] Raymond Plandsoen: 👍 

[13-1 19:37] Bob Lei: Mooi Bart en Jasper! Bart tweede klasse 
gespeeld? 
[13-1 19:44] Jasper Meijer: Ik categorie G en Bart H 
[13-1 19:44] Bart Meijer: *F 
[13-1 19:44] Bart Meijer: Op licentie was het 
[13-1 19:44] Jasper Meijer: G en Bart F 
[13-1 19:48] Bob Lei: https://www.nttb.nl/toernooien/licenties/licentie-
opvragen 
[13-1 19:49] Bob Lei: Handige tool. 
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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: 

* De clubkampioenschappen op vrijdag 10 mei 
* De JOVO Open op vrijdag 14 juni 

 
Opzeggingen en nieuwe leden 
Vanaf februari 2019 hebben we een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk: 
 

Carl Raes 
John Vis 
Ben Udink ten Cate 

 
Een aantal mensen heeft helaas ook opgezegd: 
 

Menno Geurts 
Rob Meijer  
 

Op dit moment heeft JOVO 61 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. 
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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 
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 01.00 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 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 (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. 

 

Invullen en controleren van het wedstrijdformulier 
Niet iedereen weet dat je als uitspelend team verantwoordelijk bent 
voor het invullen en/of controleren van de 'eigen' gegevens. Als die 
niet juist zijn ingevuld dan krijgt het uitspelende team een boete. 
JOVO betaalt deze rekening, maar de kosten worden wel doorbelast 
aan de teamleden.  
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Hieronder staan de regels die recent weer door de NTTB zijn 
gepubliceerd.   
 
Invullen van het wedstrijdformulier 
Aangezien er nog zeer regelmatig vragen over worden gesteld is het 
blijkbaar niet voor iedereen even 
duidelijk wat onder het correct invullen van alle gegevens van het 
bezoekende team valt. 
De gegevens waar het bezoekende team zelf verantwoordelijk voor 
is en waarvoor ook aan hun een boete wordt opgelegd als die niet 
volledig zijn ingevuld zijn de volgende: 

 
Bezoekende vereniging en teamnummer 
Naam spelers 
Bondsnummers 
Invaller uit team 
Gewonnen en verloren 
Handtekening 
Spelers die in het dubbelspel zijn uitgekomen 
 

Met het door beide teams controleren van het wedstrijdformulier en 
eventueel corrigeren vóór er een handtekening wordt gezet voorkomt 
dat er boetes worden opgelegd die te vermijden zijn. 
 
De Secremeester 

  



 13 

Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
 
 
Prijs- en betalingsnieuwigheid 

 
Hallo daar lid, 
  
Graag informeren we je over de volgende twee zaken: 
 
1. Per direct (24 jan-19, red.) gaan we de prijzen voor frisdrank en 
bier met € 0,10 cent te verhogen. De aanleiding is dat onze 
inkoopprijzen door de verhoogde BTW per 1 januari jl. zijn 
verhoogd.  
2. Het is vanaf nu ook mogelijk om met je bankpasje of creditcard je 
rekening te betalen. We hebben daarvoor een sumup kaartlezer 
aangeschaft. Als je met je bankpasje wil betalen laat dit dan even 
weten aan de barman.  
 
We hebben de barformulieren inmiddels aangepast aan de nieuwe 
prijzen. Bovendien kan op dit formulier worden aangeven of er 
contant is betaald of via de sumup kaartlezer. 
 
Tafeltennis, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. 
 
Groetjes, hoi, 
 
Bob Lei  
Voorzitter TTV JOVO 
 

Gevonden voorwerpen 

Op 29 januari 2019 achtergelaten in de zaal en kleedkamer: 
- Batje Tenergy in Donic hoesje. 
- grijze Adidas schoenen maat 43 1/2. 
- zwarte trainingsbroek merk Vanilia. 
Deze spullen zijn in de linkerkast met JOVO-spullen opgeborgen.  
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Sleuteldragers- en zaalafsluitperikelen 

Voor degenen die weleens de zaal (helpen) afsluiten:  
 
svp de zaal checken op lege blikjes/ afval en in de kantine de 
gebruikte glazen afwassen en opbergen en de kantine netjes 
achterlaten. We krijgen weer geregeld klachten (al dan niet terecht) 
van de beheerder binnen dus graag hier even op letten.  
 
Bij voorbaat dank hiervoor.  
(Bestuur JOVO) 

 

Uit de NTTB Tafeltennisbond Nieuwsbrief Maart 2019 

 

Vraag en aanbod vinden elkaar op 
Tafeltennismarkt.nl 

Nog een mooi platform voor de tafeltennisliefhebber is 

live gegaan afgelopen week: Tafeltenismarkt.nl. 

Tafeltennismarkt werkt net als Marktplaats. Vraag en 

aanbod, gerelateerd aan tafeltennis, vinden elkaar. Wie 

een account aanvraagt, kan vervolgens zijn of haar 

tafeltennisdiensten aanbieden. Neem snel een kijkje op 

het platform en maak een account aan! 

  

Meer over Tafeltennismarkt  

  

https://app.inboxify.nl/link/72324853683433724441553D/667A36732F39323771623938326236695144775568413D3D
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Het competitierooster Najaar 
 

Edward heeft deze op 16 januari 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 


