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Algemene mededelingen
Wist u dat?



Wist u dat onze jeugdleden Koen en Gijs zijn uitgenodigd voor een proeftraining bij
de regionale bond?
Er 2 badmintonbanen zijn vrij gekomen op maandagavond van 21:30 tot 22:30? Je
deze kunt huren? Bij interesse kun je contact opnemen met Rudi Hendriks

 Onze hal tijdens de feestdagen gesloten is van vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 5-12020?

Protocol beeldmateriaal
Door middel van het onderstaande bericht willen wij onze leden informeren over het
protocol beeldmateriaal. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen
met een van de leden van het bestuur.
Tafeltennisvereniging Irene laat door middel van beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar
we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten, zoals
trainingen, wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Onze vereniging hanteert een
protocol voor het gebruik van beeldmateriaal:






Op onze eigen website www.ttvirene.nl
Op onze eigen Facebook pagina
In de openbare ruimte van onze accommodatie
In de (digitale) nieuwsbrief
In groeps-whatsApps (bijvoorbeeld ten behoeve van een activiteit)

Dit protocol is te vinden op onze eigen website onder het kopje veiligheid. In dit protocol
kunt u de regels lezen, waaraan onze vereniging zich houdt als het gaat om beeldmateriaal
van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.
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OVERLEG MET WETHOUDER SPORTZAKEN TILBURG
Op 31 oktober is een vervolggesprek geweest met wethouder Dols van de gemeente Tilburg
en een afvaardiging van TTV Irene, TTV Luto en het Sint Jorisgilde Tilburg betreffende onze
accommodatie.
Het lijkt erop dat deze wethouder zich niet gaat inzetten om ons plan (om op het voormalig
NOAD-terrein een nieuwe accommodatie te gaan bouwen) te gaan realiseren. Zijn
argumenten zijn dat andere invloedrijke partijen deze locatie een bestemming willen geven,
waar wij als sportverenigingen niet inpassen en dat het daarvoor benodigde bedrag uit zijn
sportbudget te hoog is. Hoewel hij geen specifieke partijen of bedragen heeft genoemd,
bleek enkele dagen later uit een krantenbericht dat er vergevorderde plannen zijn om
woningbouw te realiseren op het NOAD-Terrein.
Het onderhoud werd er niet gemakkelijker op, toen zijn voorstel kwam om misschien maar
eens te gaan onderzoeken of ons huidige pand aan de Insulindestraat niet verbouwd kon
worden. Na jaren met de gemeente naar een oplossing te hebben gezocht en juist op advies
van de gemeente samen met Luto en het sint Jorisgilde een nieuwbouwplan op het NOADTerrein te hebben ontwikkeld, lijkt deze wethouder hier simpelweg een streep door te willen
zetten.
Het optimisme om het ontwikkelde plan voor nieuwbouw op het NOAD-terrein te
verwezenlijken, dat we bij eerdere gelegenheden hebben getoond, is door deze
gebeurtenissen duidelijk afgenomen. De busremise naast ons tafeltenniscentrum moet
volgend jaar operationeel zijn en daarmee komt ook een definitieve oplossing steeds
dichterbij. Uiteraard zullen de leden over een concreet voorstel tijdig worden geïnformeerd
en zullen daarover dan ook hun mening kunnen geven, want een beslissing hierover zal de
toekomst van onze club voor de komende jaren voor een belangrijk deel bepalen.
Accommodatie commissie, namens het bestuur van TTV Irene

Contactloos betalen (Pinnen)
Er is een pinautomaat aangeschaft, dit is gedaan op verzoek van de leden tijdens de
algemene leden vergadering. Als alles goed gaat zal deze eind dit jaar in gebruik genomen
worden. Om de aanschaf en het onderhoud van de pinautomaat te kunnen bekostigen,
zullen een aantal producten in prijs verhoogd gaan worden. Dit heeft tot gevolg dat iedereen
zijn/haar barkaart aan het einde van de avond af dient te rekenen. Kortom, vanaf 1 Januari
2020 kunnen er geen barkaarten meer blijven liggen!
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Barpersoneel gezocht
Na het wegvallen van een aantal vrijwilligers is de spoeling erg dun geworden bij de
barcommissie. Vandaar deze oproep aan onze leden! Wij zijn op zoek naar mensen die 1 of
meerdere keren per maand een bardienst zouden willen draaien. Dit voorkomt dat we de hal
mogelijk vaker of eerder moeten sluiten of evenementen moeten afblazen omdat we geen
barpersoneel hebben.
Jezelf aanmelden kan bij Rudi of Linda Hendriks

Kampioenenhuldiging/ karaoke avond
Het is vrijdagavond 6 december, sinterklaas is uitgezwaaid dus hoog tijd om ons te trakteren
op een heerlijk avondje speciaal bier met de beste covers van de (na deze avond) op een na
beste muzikanten. En dan werden we ook nog eens verwent op een vooraf ingecalculeerde
overwinning van Willem II in de aren tegen Ajax! De avond was amper begonnen en hij kon
al niet meer stuk. Tijdens de bierproeverij sprak niet Ramon maar bier sommelier William
deze avond het ene biertje naar het andere biertje aan elkaar met bijpassende lekkernijen.
De biertjes die geschonken werden deze avond waren: Grand prestige, Kwaremont,
Karmeliet, Straffe Hendrik, Westmalle dubbel en de Liefmans goudenband. De bijpassende
lekkernijen waren: GP met Arretjes cake, de Kwaremont met het broodje Wagon, Karmeliet
met een kaasplankje, de Straffe Hendrik met bitterballen, Westmalle met peperkoek en de
Liefmans met een fruitsalade. Op het gebied van zingen kwamen we ook niks te kort bijna
iedereen deed mee met een nummertje karaoke zingen. Ook joep zong een nummertje en
had hierna niet eens brige over truble wather nodig om een bruggetje te maken naar de
kampioenen die deze avond gehuldigd werden. Team TTL Irene 2, NTTB team Irene 1 en 7 en
tenslotte hyperion 1 hadden de eer om in het zonnetje te worden gezet. Maar de kantine zat
vol met kampioenen. Kampioenen van de kruiskamp, kampioenen van Tios 51, en
kampioenen van Redstar 58. Samen met disco lampen en confetti kanonnen maakte we er
een knallend feest van, echt een geweldige avond. En dat allemaal voor 15 euro. Dit allemaal
was niet mogelijk geweest zonder de vrijwilligers die bardienst op zich namen, de personen
die in de keuken hebben gestaan om de heerlijke hapjes klaar te maken en degene die mee
hebben geholpen met opbouwen, afbreken en opruimen. Maar in het bijzonder door Jurgen
Wens die alles in werking heeft gezet en met zijn enthousiasme bij iedereen een glimlach op
zijn gezicht heeft getoverd. Wie weet doen we het in 2020 gewoon weer.
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Verslag senioren NTTB
Een mooi maar lang seizoen! Het was weer een super, leuk, gezellig, sportief seizoen. Er
waren dit najaar weer vele vrije weekenden. Hopelijk gaat de NTTB hier eens over nadenken
zodat je gewoon niet 4 weekenden achter elkaar stil ligt. We hebben hierdoor ook niet alle
vrijdagavonden met 8 teams gespeeld, maar dat mocht de pret niet drukken!
Team 1: Kampioen geworden zoals wel vaker in de Hoofdklasse maar dit seizoen eindelijk
promoveren en op naar de echte uitdaging: 3de divisie op vrijdagavond! Raymon en Remko
gaan voor het eerst kennis maken met het landelijke niveau! Joost en Jurgen zijn dit al
gewend, al is dit natuurlijk wel een paar jaar geleden! Behoudt wordt een mooie doelstelling
voor komend seizoen!
Team 2: Een hele nette 3de plaats gehaald in de hoofdklasse. Ze gingen in eerste instantie
voor behoud maar uiteindelijk kon er naar boven gekeken worden! Net als Willem 2, een 3de
plek. Alleen moet de Tilburgse voetbalclub dit nog even vasthouden. Dannie en Wesley gaan
komend seizoen samen met Rob Koggel en Lars de strijd aan voor behoudt in de hoofdklasse
en Peter en Maurice gaan samen met Ger en Ramon strijden voor de titel in de Hoofdklasse!
Team 3: Zat dit seizoen in de poule bij team 1. Ook dit team haalde de play-offs. Een nette
3de plek helemaal niets mis mee in het eerste seizoen bij TTV Irene. Komend seizoen een
gooi naar het kampioenschap? Frank succes met de fysieke ongemakken!
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Team 4: Wilde graag een paar mooie overwinningen behalen. Dit werden voornamelijk
mooie persoonlijke overwinningen! Volgend seizoen weer 3de klasse, weer vol voor het
kampioenschap.
Team 5: Van te voren kon het alle kanten op, kampioenschap, degradatie of gewoon de
middenmoot. Het werd uiteindelijk het laatste! Super knap gedaan! Volgend seizoen weer
2de klasse maar wel een promotie qua team want dit wordt het nieuwe team 4!
Team 6: Ging vanaf het begin de strijd aan om plek 2! Uiteindelijk kwamen ze 2 punten te
kort voor de promotiewedstrijd. Volgend seizoen in een nieuwe samenstelling in de 4 de
klasse! We willen Floor bedanken voor de vele leuke gezellige seizoenen en tot over 2 jaar 😊
Team 7: We wisten het eigenlijk al na week 1, dit moest en zou het kampioenschap
opleveren! Suzanne, Stefanie, Sipko-Jan en Jelte gefeliciteerd met het behaalde
kampioenschap! Volgend seizoen samen met Geert en Martin misschien nog een stapje
maken in de 4de klasse?!
Team 8: 47 punten uit 10 wedstrijden! Goede prestatie en komend seizoen doorknallen naar
de 65 punten en dan zien we jullie snel terug in de 5de klasse! Dit team maakt de meeste
trainingsuren en zullen waarschijnlijk een gooi willen doen naar team 1😊

Teamindeling senioren NTTB voorjaar 2020
Team 1: 3e divisie
Jurgen
Team 2: Aanvraag 3e
divisie
Peter
Team 3: Hoofdklasse
Wesley
Team 4: 2e klasse
Joep
Team 5: 3e klasse
Rudi
Team 6: 4e klasse
Geert
Team 7: 6e klasse
Tamara

Joost
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Rob v
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Martin

Stefanie
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Rob
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Raymond Wally
batten

Kevin
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Joyce

Verslag jeugdteams NTTB
Team 1 (Junioren J2 – Poule B)
Irene 1 heeft de titel gegrepen in de najaarscompetitie met een overwinning op directe
concurrent Meppers uit Heeze. Met 5 punten voorsprong zijn we aan de wedstrijd
begonnen. Na het dubbelspel was de zege binnen, omdat de benodigde 3 punten bereikt
waren. Dit werd al gevierd met een ‘We are the champions’ vanuit de kantine. Gelukkig bleef
de focus aanwezig en eindigde de wedstrijd in een mooie 7-3 overwinning.
De start van de najaarscompetitie was goed, gevolgd door 2 verliespartijen waarin toch 7
punten gesprokkeld werden. Gaandeweg werd het spel van Kevin, Olivier en Lucas beter.
Wat leidde tot louter overwinningen, met als hoogtepunt een 10-0 overwinning op TIOS’51,
tot dan toe onze belangrijkste concurrent voor de titel. Na een mooie 9-1 tegen Hooghei en
een 7-3 overwinning op Never Despair, moesten we aantreden tegen Meppers, onze directe
concurrent. Voor Olivier en Lucas en mij, als coach, onze afscheidswedstrijd. Zoals zo vaak
gehoord in de sportwereld moet je op je hoogtepunt stoppen. Dit is gelukt!
Deze zaterdag werd nog mooier nadat ook Irene 2, na een zenuwslopende wedstrijd, het
kampioenschap had binnen gesleept. Dit hebben we afgesloten met friet in de kantine. Ik wil
Jenny en Eddie bedankten voor hun invalbeurt gedurende deze najaarscompetitie.
Ik wens Kevin veel succes in zijn nieuwe team. En wil Kevin, Olivier en Lucas bedanken voor
de prettige samenwerking en de lol die we samen beleeft hebben op al onze reizen door
Zuidwest Nederland. Ook bedank ik iedereen van TTV Irene die geholpen heeft, op welke
manier dan ook, om tot deze prestatie te komen. En uiteraard voor de gezelligheid. Ten
slotte wens ik Olivier en Lucas veel succes in hun verdere sportcarrière.
Sportieve groeten,
Coen Mathijssen
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Team 2 (Junioren J2 – Poule A)
Er is me gevraagd een verslag te maken van de afgelopen competitie van Team 2. Dit team
werd gevormd door Daan, Jenny, Max en Gijs. Voordat de eerste wedstijd was begonnen
werd ik gewaarschuwd dat het echte pubers zijn. Nou na de eerste wedstrijd wist het team
dan ook wat ze aan mij hadden als coach.
Gedurende de competitie verzamelde we onze punten meestal door een overwinning, soms
door een gelijkspel of met een kleine nederlaag. Met nog 2 wedstrijden te gaan hadden we
een voorsprong van 10 punten op Luto, maar had Smash nog een inhaalwedstijd te spelen
tegen Middelburg. Door een wat dubieuze uitslag van deze inhaalwedstijd werden we
ingehaald door Smash en kwamen zij met 1 punt voorsprong aan kop.
Er ontstond echter geen paniek want we moesten immers nog tegen Smash. Deze wedstrijd
eindigde echter in een gelijkspel. Het kwam dus neer op de laatste wedstijd tegen
Middelburg. Smash won zijn laatste wedstrijd van Belcrum met 7-3. Wij moesten dus met
8-2 winnen van Middelburg. Onder spanning, maar met het nodige zelfvertrouwen, wonnen
we onder luidt gejuich van onze supporters met 8-2. We werden dus kampioen in de 2e
klasse!
Wij willen graag de trainers, ouders en jeugdcommissie bedanken voor hun begeleiding en
belangstelling.
Sportieve groeten,
Joyce von Hegedus

Team 3 (Junioren J4 – Poule C)
Het derde jeugdteam van Irene werd vorig seizoen kampioen en mocht dus door naar een
hogere klasse. Het was wel spannend voor met name de twee jongsten, onze Gijs en Koen,
die met de leeftijd van 8 en 9 ineens moesten spelen tegen ‘grote’ jongens van soms wel 15.
Rens werd de teamcaptain.
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In het begin waren ze nogal onder de indruk van de ‘grote jongens’ en van de snelheid van
het spel. De eerste paar wedstrijden verloor het team, maar altijd met opgeheven hoofd. Er
werden geen cadeautjes gegeven en de tegenpartij moest knokken voor de winst. Na de
herfstvakantie raakten de mannen echter gewend aan het reilen en zeilen in deze klasse
(een paar bondstrainingen voor onze drie kanjers hielpen daar zeer zeker bij!) en sloegen ze
zichzelf keer op keer op winst.
Uiteindelijk werden de jonge nieuwkomers maar liefst derde in hun competitie. Met
wedstrijden die regelmatig 4 klokuren duurden lieten zij zien, hier thuis te zijn. Zowel in hun
technische spel als in het mentale stukje zijn alle drie de jongens gegroeid. Het is leuk om te
zien hoe zij als team met elkaar op pad zijn. Komende maanden blijven zij alle drie de
bondstrainingen volgen, dus wie weet wat de erop volgende maanden in de competitie hen
weer zal brengen!
Sportieve groeten,
Daniëlle van der Peet
Team 4 (Starters S1 – Poule B)
Dit najaar bestaat team 4 uit Lobke, Marente, Reitze, Jurre en nieuwkomer Ties. Bij de eerste
wedstrijd was het dringen geblazen wie er zouden spelen, iedereen had er zin in. Uiteindelijk
zijn Reitze, Lobke en Jurre gestart en hebben Marente en Ties hun teamgenoten flink
aangemoedigd. Ondanks het felle verzet werd het een kleine 4-6 nederlaag. Maar niet
getreurd er zat ten opzichte van het vorige seizoen duidelijk een stijgende lijn in.
Het debuut van Ties viel niet tegen, maar hoewel hij zijn huid duur verkocht tegen Tios ‘51
kwam hij niet tot winst. Ook zijn teamgenoten wisten niet te winnen. Dit team was duidelijk
veel sterker en dat werden dan uiteindelijk ook de kampioenen in deze poule. De strijd
tussen de andere teams was spannender, iedereen kon van elkaar winnen.
Na een fietsongelukje op school was Reitze, met een gebroken elleboog, tijdelijk
uitgeschakeld. Tafeltennissen met je speelarm in het gips is lastig, hoewel hij het toch even
heeft geprobeerd. Maar als supporter was hij net zo fanatiek. Gelukkig heeft hij de laatste
wedstrijd nog mee kunnen doen en zelfs een potje kunnen winnen. Ook Ties heeft tijdens
zijn eerste competitie potjes kunnen winnen en weer veel geleerd. Jurre was deze keer
duidelijk de kopman en Lobke en Marente wisten hun potjes te pakken. Dit alles heeft geleid
tot een mooie 3e plaats in de poule.
Als afsluiting zijn we met zijn allen gaan bowlen om dit te vieren. Volgend seizoen gaan de 2
meiden het team verlaten en samen met Jenny en Elize een meidenteam vormen. De
jongens krijgen Rens van Zundert als nieuwe speler erbij. We gaan dan zeker proberen om
weer bij de eerste drie te komen. Ik, als coach, ben trots op het team en heb alweer zin in
het volgende seizoen. Allemaal fijne feestdagen en tot 2020.
Sportieve groeten,
Rick Prinsen
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Teamindeling Jeugd voorjaarscompetitie 2020
Team 1:

Team 2:

Team 3:

Team4:

1e klasse
Kevin van der
Staaij
4e klasse
Rens Luijbregts
4e klasse
Jenny van der
Staaij
Starters S1
Reitze de
Winkel

Daan van
Zunderd

Max Koolen

Gijs Martens

Gijs Luijbregts

Koen van der
Peet

Marente de
Winkel

Lobke van
Swieten

Elize Chen

Jurre Sierveld

Ties Buitendijk

Rens van
Zundert

De volgende nieuwsbrief wordt verwacht in het voorjaar van 2020, iedereen alvast fijne
feestdagen en een gezond en sportief 2020!
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