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Redactie-praat 
 
Drie keer gescoord met voetballen, een zuivere hattrick nog wel, in 
de derby der veteranen van ASV De Dijk en Volewijckers. Fijn om 
het verschil te kunnen maken, want we wonnen met 5-1. Genoeg 
over voetbal voor zover, er is genoeg te melden over tafeltennis, en 
in het bijzonder natuurlijk JOVO.  
Bob looft de competitieve gemoedelijkheid van JOVO. Hij laat daarbij 
ook zijn gedachten teruggaan naar de tijd van de onlangs overleden 
George Levine en legt dit lineair door naar nu. Daar komt helaas het 
eveneens tragische bericht bovenop van het overlijden van Wouter 
Vloothuis. 
 

JOVO gaat met de vaart met der 
tafeltennisverenigingen, dus werd 
het hoog tijd voor nieuwe tafels, 
zie afbeelding hieronder, versus 
de oude tafels hiernaast. 
 

 
 
Het vaste katern van de toernooiverslagen bevat deze keer het 
JOVO Kersttoernooi en het toernooi in Beverwijk.  
 

De Secremeester meldt ons de niet te missen reguliere huis-
houdelijke mededelingen en somt de recente aanmeldingen en 
opzeggingen op. 
 

Wat Verder Ter Tafeltennistafel Komt bevat altijd de laatste 
nieuwsfeitjes en gadgets in tafeltennisland. 
 

Rest mij te melden dat het JOVO biljartavondje van afgelopen vrijdag 
(28 februari) ook zeer geslaagd was. Twee tafels, in dit geval met 
drie ballen, vier man met keu per tafel, en je hebt een hoop lol en de 
onvermijdelijke poel met frustraties bij elkaar.  
    

Veel leesplezier toegewenst! 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker  
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Van de voorzitter 
 
Als ik zo “Van de voorzitter” tik als oersaaie naam van mijn stukjes 
voor de JOVO info moet ik denken aan Van Kooten en De Bie met 
hun “Geachte afgevaardigde”, uitgesproken door hun prachtige 
typetjes “Jacobse en Van Es”. “Mogen we eeeeven overgeven?!” 
Heerlijk.  
 
Veel van jullie zullen Van Kooten en De Bie nog kennen, veel nieuwe 
en daarmee jongere leden echter niet. Iets dat me ook duidelijk werd 
toen ik rond wilde gaan mailen dat oud-lid George Levine recentelijk 
was overleden. Hij was immers tot 2004 lid (vanaf 1990). Misschien 
was het niet handig dat naar alle ca. 60 leden te sturen werd me 
door m'n medebestuursleden gezegd… Achteraf bleken ‘maar’ iets 
van 20 leden aangeschreven te hoeven worden door mij want alleen 
zij waren nog lid ten tijde van George Levine’s aanwezigheid bij 
JOVO. Je beseft je dan eens te meer dat je bijna tot het meubilair 
van TTV JOVO hoort (33 jaar reeds). Wat vanzelfsprekend voelt als 
nieuwsbericht is dat bij nader inzien niet (voor iedereen).  
 
In lijn hiermee hebben we als bestuur ook discussies gehad over 
waar TTV JOVO heen moet en hoe we ons moeten ‘positioneren’ 
(positie kiezen in het brein van de in Amsterdam in een 
tafeltennisvereniging geïnteresseerden). Hoe onderscheiden we 
ons? Wat doet ertoe voor kiezers? Primair ging ik voor de weg die 
ook een Tempo Team in is geslagen. Competitief, ambitieus maar 
wel sociaal en dus geen teamindelingen gebaseerd op individuele 
ratings no matter what.  
 
Na wat geharrewar met de competitie-indeling van team 1 dit 
voorjaarsseizoen werd me echter meer dan eens duidelijk dat de 
kracht van TTV JOVO hem zit in het sociale, respectvolle en 
gezellige. Aspecten die heel nauw verbonden zijn met tafeltennis 
door het laagdrempelige karakter van deze sport. Natuurlijk, er 
worden ook prachtige potten gespeeld, op behoorlijk niveau en we 
zijn allen liefhebbers maar puntje bij paaltje gaat een JOVO lid niet 
een uur lang van tevoren warm spelen voordat z’n 
competitiewedstrijd begint. Voor de één is dat een gemis bij JOVO, 
voor de ander een zegen. Vind je tafeltennis heel leuk om te doen 
maar vind je 10 minuten inspelen ook genoeg om klaar voor je 
wedstrijd te zijn, dan zit je bij JOVO goed. Verwacht je dat je 
teamgenoten er een uur van tevoren zijn dan heb je daarop meer 
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kans bij Tempo Team. Not here to judge, zo is het gewoon (in mijn 
optiek).  
 
Kortom, keuzes qua ‘strategie’, missie (waar staan we voor) en visie 
(waar gaan we voor), positionering. Ik ben daarom om naar de 
volgende slogan voor onze club:  
 
TTV JOVO, waar tafeltennis thuis komt. 
 
Met een traan in m’n ogen van de schoonheid van deze tagline ga ik 
nu weer wat anders doen. 
 
PS: ingehaald door de tijd moet ik in dit stukje nu ook helaas melden 
dat Wouter Vloothuis op 58-jarige leeftijd is overleden. Ik heb hem 
leren kennen als een slim, prettig en positief mens. We zullen hem 
missen. Verderop in deze JOVO info een In Memoriam van Luuk 
Krom met wie Wouter Vloothuis ook in een team gespeeld heeft.  
 
Los ballos,  
 
Bob 
Voorzitter TTV JOVO 
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In Memoriam  
 
Wouter Vloothuis 
 
Afgelopen week bereikte ons het droevige maar helaas 
onvermijdelijke nieuws dat Wouter Vloothuis op 13 februari 2020 op 
58-jarige leeftijd is overleden.  
 
Wouter kreeg in oktober 2018 te horen dat hij ongeneeslijk ziek was 
en de prognose dat hij nog 4 maanden te leven had. Hij wenste zich 
hier niet zomaar bij neer te leggen en koos ervoor om een aantal 
chemokuren te ondergaan. Deze sloegen gelukkig aan waardoor zijn 
leven met een jaar verlengd werd. In dit jaar bleef hij zoveel als 
mogelijk was op de maandag of dinsdagavond naar onze club 
komen om nog lekker een balletje te slaan. 
 
Sinds november 2014 was Wouter lid van Jovo. In de eerste periode 
wilde hij alleen trainen om weer een beetje zijn oude gevoel terug te 
krijgen, hij had vroeger op landelijk niveau gespeeld. In het najaar 
van 2015 speelde hij zijn 1

e
 competitiewedstrijden in de 3

e
 klasse in 

Jovo 4 met Antoon, Alfons en Raymond en werd meteen kampioen 
met dit team. 
 
Na één seizoen met Bob, Frederik en Arnold in de 2

e
 klasse, speelde 

hij de jaren daarna meerdere seizoenen 1
e
 klasse samen met 

Edward en mij in Jovo 1. In het najaarsseizoen van 2018 speelde hij 
zijn laatste competitiewedstrijd.  
 
Wouter was als speler altijd zeer gedreven, fanatiek en een echte 
liefhebber van het spelletje, maar vooral ook een hele goede speler 
met een fantastische techniek. Op de trainingsavonden wilde hij 
graag met iedereen spelen, ook tegen de mensen die qua 
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tafeltennisniveau wat minder waren. “Dan moet ik er gewoon voor 
zorgen dat ik de ballen niet te moeilijk aangeef en dat ik zelf geen 
fouten maak” heb ik hem geregeld horen zeggen. 
 
Ook als mens was Wouter prettig in de omgang en een leuke 
gesprekspartner. Op competitie-avonden bleven we na de wedstrijd 
vaak tot in de kleine uurtjes en had hij vaak mooie verhalen over zijn 
ICT-werkzaamheden bij ING, zijn andere sporten zoals 
mountainbiken en skiën en raakte hij niet uitgepraat over de vele 
mooie reizen die hij gemaakt had. 
 
Op 21 februari 2020 hebben een hoop Jovo-leden de 
afscheidsplechtigheid bij het Rijk van de Keizer bijgewoond. 
We zullen Wouter missen op de club. 
 
Luuk Krom 
 
 

TOERNOOIVERSLAGEN 
 
Zie ook de prachtige fotoimpressies op: https://www.ttvjovo.nl/fotoalbums/ 
 
Kersttoernooi / Handicaptoernooi 

 

De foto's van het gespeelde Kersttoernooi / Handicaptoernooi (medio 
december), inclusief een alleraardigst filmpje, staan op de website: 
https://www.ttvjovo.nl/album/kersttoernooi-2019/ 
 
Met verve georganiseerd door Raymond Plantsoen, met een mooie 
lijst van deelnemers van jong(er) tot oud(er), beginner tot 
(ver)gevorderd.  
De prijzen varieerden van kerststol tot kerststol, oftewel iedereen 
had prijs. Eén voor één werd iedereen naar voren geroepen om zijn 
kerststol in ontvangst te nemen en op de kiek te gaan bij Menno. De 
kerststollen waren aangeboden door Alfons en die van mij haalde de 
kerst niet, dus smaakte prima. Alfons dank daarvoor!  
Wie uiteindelijk dus won, Joost mag het weten, vast een van de 
vaste hotemetoten. Zoals altijd supergezellig en de penningmeester 
gaat met de grootste prijs er vandoor .  
 
Leon Bakker 
 

https://www.ttvjovo.nl/fotoalbums/
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Toernooi Beverwijk / Regionaal toernooi (19 januari 2020) 
 
Zoals door Menno gedeeld in de groepsapp op 19/01/2020 en 
becommentarieerd door Bob, Fernando en Luuk. 
 

  
 

Tussenstand na de 1e ronde: Bart 0, Jasper 0 (sorry 😱), Fernando 

1, Menno 1. (bericht Menno) 
 
Einduitslag tweede ronde: Bart 0, Jasper 1, Fernando 2, Menno 3. 
Na telling mocht Menno door naar kwartfinales. Fernando werd zijn 
coach, maar mocht helaas niet baten, want de volgende update was 
dat Menno was gaan douchen en dat het bier lonkte. Een foto van 
een groot glas smakelijk speciaal bier volgde ook al snel, een glas 
van Texelse komaf. 
 
Leon Bakker 
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Aankondiging toernooi Game 11 (Nijmegen  
[zoals door het bestuur gemaild op 23 februari] 

 
Hallo daar!  
 
Na regen komt zonneschijn dus hierbij de volgende toernooi-
aankondiging van onze materiaalpartner Game 11:  
 

 
Goed om te weten:  

1. het toernooi wordt gespeeld in Nijmegen. Misschien maar 
weer een hotelletje boeken?! 

2. het toernooi is op de zaterdag na de vrijdag van de 
clubkampioenschappen van JOVO 

 
Gegroet, Bob 
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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:  
  

 Clubkampioenschap JOVO15 mei 2020  

 JOVO Open . 12 juni 2020  
  
Opzeggingen en nieuwe leden   
Sinds september hebben we een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten namelijk:  

 Yasar Cakici  

 Evelien van Maanen-Bink  

 Alem Trbovic  

 Yves Verschoore  

 Petra Wentzel  
  
Ook hebben we er een vriend bij. Han de Jong wil graag verbonden 
blijven aan de club als ‘Vriend van JOVO’  
  
Alle nieuwe leden trainen trouwens mee op maandag.   
Welkom bij JOVO!  
  
Een aantal mensen zien we ook niet meer terug of hebben officieel 
opgezegd:  
  
Tim Avis  
Cheong Ho Ng  
Tasos Sidiropoulos  
Jasper Steenkamp  
  
Ernst Wichard heeft aangegeven dat hij helaas ook niet meer in staat 
is om te tafeltennissen. Ernst blijft wel als “vriend van JOVO” aan de 
club verbonden. We hopen dat hij zo nu en dan langs komt om even 
bij te praten.  
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Ons ledenaantal blijft redelijk stabiel op 57 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 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)  
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.  
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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 sponsor 
Game11.  
Dat betekent dat je als lid:  

 20% korting op de producten van Stiga, Donic, Andro, 
Tibhar, Xiom, Joola, Yasaka, Neubauer krijgt. 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 komt Game 11 langs bij onze club 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.   

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl
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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 ‘Sump app’ 
daarop zelf ook installeren.  
 

1. Zoek de ‘SumUp app’ op in de appstore/playstore en 
Installeer de ‘SumUp app' op je smartphone  
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   
2. En zet  bij ‘Beschrijving' de naam of club van de betaler.  
3. Wacht nu een aantal seconden tot op de kaartlezer het icoon 
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.  
 

mailto:penningmeester@ttvjovo.nl
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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 
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  
 
Verzoekje Penningmeester 
 

Voor wie de SumUp app gebruikt bij het afrekenen in 
de JOVO kantine:  
 
Wil je in de app onder het bedrag ook vermelden wie 
of welk team heeft betaald? Dank voor de 
medewerking!   

http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
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JOVO Financieel 
 
Beste JOVO-vrienden, 

 

Ook in 2019 heeft JOVO weer meegedaan aan de jaarlijkse Grote 
Clubaktie en we hebben weer een mooi resultaat behaald. 
Totaal hebben 31 mensen meegedaan, en die hebben in totaal 152 
loten gekocht. 
 
Voorzover ik heb begrepen, heeft er niemand een prijs gewonnen, 
dus die mooie auto of  € 100.000,- zijn ergens anders terecht 
gekomen. Zelfs een heel klein miniem prijsje van € 5,- was ons niet 
gegund. 

 
Maar, we hebben natuurlijk wel een winnaar, 
en dat is onze club. 
Totaal hebben we  € 325,90 voor JOVO bij 
elkaar gewonnen. 
 
Iedereen die mee heeft gedaan, heel erg 
bedankt voor jullie bijdrage, en ik hoop dat 

jullie weer net zo enthousiast mee gaan doen voor de editie van 
2020 later dit jaar. 
 
Hopelijk kunnen we het bedrag dan weer overtreffen, want JOVO 
kan het geld heel goed gebruiken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Michel Bogaert, 
Coördinator JOVO Grote Clubaktie. 
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Nieuwe tafels (zie foto bij Redactiepraat) 
 
Instructie nieuwe tafeltennistafels:  
- dit is een systeem waarbij beide tafelhelften met elkaar 

verbonden zijn.  
- In opgeklapte staat zijn ze vergrendeld. De vergrendeling wordt 

opgeheven door de rode stang een beetje naar boven te 
bewegen. Dat moet aan beide zijden van de tafel. Daarna 
moeten 2 wielen op de (voet)rem gezet worden.  

- Als de tafels staan zijn ze ook weer vergrendeld. Om ze op te 
klappen moet dus ook weer aan beide zijden (tegelijk) de rode 
stang een beetje aangetrokken worden, daarna kan er 
opgeklapt worden.  

 
Er is overigens ook een mooi instructiefilmpje van. Ondergetekende 
kan deze eventueel aan je mailen/Whatsappen. 
 
Leon Bakker  
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
 
NTTB nieuws 
 
Hierbij een selectie uit de nieuwsbrieven, die we relevant voor 
JOVO vinden: 
 
Nieuwsbrief januari 2020: 

Spelregelbewijs halen met TafeltennisMasterz 

TafeltennisMasterz komt eraan. Voor alle (jeugd) leden 
was het al mogelijk om het spelregelbewijs te behalen. 

 

https://www.tafeltennismasterz.nl/ 

Q&A digitale wedstrijdformulier 

Briefjes zoals hierboven zijn straks overbodig door de 
komst van ons eigen digitale wedstrijdformulier. We 
ontvangen veel vragen over het formulier, zie onze 

pagina met vragen en antwoorden. 
 

https://tafeltennis.nl/competitie/competitie-dwf-qas/  
(vervolg op nieuwsbrief december 2019, zie hieronder) 
 
Nieuwsbrief december 2019: 

Komst van digitaal Wedstrijdformulier 
De Tafeltennisbond introduceert het Digitale Wedstrijd 
Formulier. De app is in getest en is voor aan de start 
van de Voorjaarscompetitie klaar voor testen in de 

praktijk. Briefjes zoals hierboven zijn dan 
overbodig. De app zal in de toekomst hét 

communicatiemiddel zijn om alle leden te voorzien 
van relevantie informatie. 

 

https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/ 
 

  

https://www.tafeltennismasterz.nl/
https://tafeltennis.nl/competitie/competitie-dwf-qas/
https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/


19  

Het competitierooster Voorjaar 
 
Edward heeft deze op 10 januari 2020 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/

