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Algemene mededelingen 

Wist u dat?  

 Het bestuur op zoek is naar een assistent trainer voor, met name, maandagavond bij 

de jeugd. 

 Wij op zoek zijn naar leden met een BHV of EHBO cursus, dit in het kader van 

inzetbaarheid bij calamiteiten. Je kunt je melden bij Jaqua of Wesley. 

 Onze hal gesloten is van 2 juli t/m 17 augustus met uitzondering van de 

zomercompetitie op donderdagavond. 

 De douches bij de heren en de dames zijn gemaakt. Er zijn nu 4 werkende douches bij 

de heren en 3 bij de dames. 

 Wie een nieuw shirt wil, zich kan melden bij Joep Jonkers. 

 Onze snacks nu extra lekker smaken omdat wij een nieuwe frituur hebben nadat de 

vorige aan vervanging toe was! 

Teams NTTB najaar 2019 

Deze teams gaan straks in het najaar weer de strijd aan in de NTTB competitie.  
Jeugdteams
Jeugd 1 (Junioren J2) 

 Kevin van der Staaij 

 Lucas Mathijssen 

 Olivier Meulenbroek 

Jeugd 2 (Junioren J3) 

 Daan van Zunderd 

 Max Koolen 

 Gijs Martens 

 Jenny van der Staaij 

Jeugd 3 (Junioren J4) 

 Rens Luijbregts 

 Gijs Luijbregts 

 Koen van der Peet 

Jeugd 4 (Starters S1) 

 Marente de Winkel 

 Reitze de Winkel 

 Jurre Sierveld 

 Ties Buitendijk 

 Lobke van Swieten
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Seniorenteams 

Irene 1 (Hoofdklasse) 

 Jurgen Wens 

 Joost van Mier 

 Raymon Boel 

 Remko van Opstal  

Irene 2 (Hoofdklasse) 

 Peter van Hassel 

 Maurice van den Hoven 

 Wesley Diependaal 

 Dannie van Zwienen   

Irene 3 (Hoofdklasse) 

 Ramon Clijsen 

 Ger van Hulten 

 Frank Straatman 

Irene 4 (Tweede klasse) 

 Rudi Hendriks 

 Arie Janissen 

 Marco Verhoeven 

 Jolanda Timmermans 

 Rick Prinsen   

 

 

 

 

Irene 5 (Tweede klasse) 

 Xiao Wu Zhou 

 Joep Jonkers 

 Lars Wierts 

 Rob van Mierlo 

 Rob Koggel   

 

 Irene 6 (Vierde klasse) 

 Martin Coolen 

 Floor van Kolen 

 Geert van Bragt 

 Gijs van Mil 

Irene 7 (Vierde klasse) 

 Stefanie Diependaal 

 Suzanne van den Broek 

 Jelte van Buuren 

 Sipko-Jan van der Vinne   

Irene 8 (Zesde klasse) 

 Rob Overdiek 

 Raymond Batten 

 Wally Zantkuyl 

 Kevin van der Staaij 

 Tamara Jacobis 

 Yannick Versprille (reserve) 

 Guus Vermeulen (reserve) 

TTL Teams  

Irene 1 (Ereklasse) 

 Remko van Opstal 

 Rob van Mierlo 

 Raymon Boel 

 Stefan Smits 

 Mark van de Pol   

Irene 2 (Ereklasse) 

 Rick Prinsen 

 Arie Janissen 

 Joep Jonkers 

 Marco Verhoeven 

 Stefanie Diependaal   
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Irene 3 (Eerste klasse) 

 René van der Rijt 

 Peter Molegraaf 

 Wout Klute 

 François Wagener 

 Xiao Wu Zhou 

Irene 4 (Derde klasse) 

 Wil de Kok 

 Sander van Elderen 

 Tim van Elderen 

 Raymond Batten 

 Tamara Jacobis 

Verslag clubkampioenschappen 2019 

Op zaterdag 15 juni was het weer zover, het jaarlijks moment om te zien wie zich een jaar 

lang “clubkampioen” mag noemen. Op het schappelijke tijdstip van 11 uur begonnen 17 

deelnemers aan de strijd in een 8- en een 9 kamp, waarbij de eerste vier van beide poules 

doorgingen naar de kwartfinales. Jurgen Wens had de poules zo eerlijk mogelijk ingedeeld 

en had daar zelfs de tt-app voor ingeschakeld. Hij bekommerde zich over de wedstrijdleiding 

gedurende deze poulefase.  

Rob Koggel liet zich verrassen door de sluwe ouwe vos Arie Janissen, maar uiteindelijk had 

dat geen gevolgen voor hem en plaatste hij zich met alle andere favorieten voor de 

kwartfinales. Hier wonnen Peter van Hassel, Jurgen Wens en Ger van Hulten zoals verwacht 

hun wedstrijd tegen respectievelijk Rob Koggel, Wesley Diependaal en Remko van Opstal. 

Joep Jonkers daarentegen zorgde voor een verrassing door Jannes van Bragt uit te 

schakelen. In de halve finales konden Joep en Ger vervolgens niet verrassen en zo kwamen 

Peter en Jurgen in de finale terecht.  

Na een spannende wedstrijd met kansen over en weer, was het Peter die, met het kleinst 

mogelijk verschil, in de beslissende set de titel greep en zich voor de 2e keer in 3 jaar 

clubkampioen mag noemen van onze club!  

Bij de jeugd waren helaas maar 2 deelnemers dus werd besloten hen bij de senioren te laten 

meedoen. Gijs Martens deed het uiteindelijk het beste en werd uitgeroepen tot 

clubkampioen bij de jeugd!  

Via deze weg willen wij het barpersoneel hartelijk danken voor het verzorgen van de hapjes 

en de drankjes. 
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Kapotte netjes en telborden 

Mocht je een defect netje of telbord tegenkomen lever deze dan in. Hiervoor hebben we 

speciaal een bak geplaatst in de rechter kast tegenover de deur van het hok van de 

onderhoudscommissie. Het netje of telbord wordt dan z.s.m. gerepareerd en weer op de 

gebruikelijke plaats opgeborgen. Indien je vindt dat een telbord of netje aan vervanging toe 

is, geef dit dan aan bij één van de bestuursleden. Zij zullen dit dan beoordelen en eventueel 

het netje of telbord z.s.m. vervangen door een nieuw exemplaar. 

Zomercompetitie 

 Zoals elk jaar is het weer tijd voor onze zomercompetitie, waarbij iedereen uit de regio (lid 

of geen lid) de mogelijkheid heeft om zijn of haar vorm vast te houden!  

Je kunt iedereen uitdagen voor een potje en elke week wordt er een ranglijst opgemaakt. De 

speeldata zullen zijn: donderdag 4 juli – 11 juli – 18 juli – 25 juli – 1 augustus – 8 augustus – 

15 augustus en 22 augustus. We hopen weer zoveel mogelijk fanatieke tafeltennissers te 

mogen begroeten! 

Ons toernooi 

Ook dit jaar willen we weer Ons Toernooi gaan organiseren en wel op vrijdag 30 augustus. 

Ons Toernooi is een jaarlijks terugkerend toernooi waarbij gezelligheid hoog in het vaandel 

staat, om te laten zien of je de hele zomer hebt doorgetraind en bovendien een mooie 

gelegenheid om even bij te kletsen met iedereen. Verdere informatie volgt via de mail en 

onze website, houdt deze dus goed in de gaten! 

De volgende nieuwsbrief wordt verwacht in de laatste week van augustus 

 

 

 

 


