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Beginnerstoernooi Tanaka 

Op zondag 24 februari werd er een beginnerstoernooi georganiseerd door 
tafeltennisvereniging Tanaka uit Etten-Leur. In totaal deden hier 26 kinderen aan mee, 
variërend van beginners (12) tot spelers uit de startersklasse (14). Namens onze vereniging 
deden Koen, Ties, Rens en Gijs mee. 

Na aankomst werd er snel omgekleed en vervolgens een tafel opgezocht om even in te 
spelen. Om 10.30u begon het toernooi met een gezamenlijke warming-up. 

In de eerste ronde waren er 2 poules voor de beginners en 2 poules voor de startersklasse. 
Het doel van deze ronde was voornamelijk het bepalen van de sterkte van de spelers. 
Hierom bestond iedere wedstrijd ook maar uit 1 enkele game. Na afloop van deze ronde was 
er tijd om even wat te eten en te drinken terwijl de toernooileiding de indeling maakte voor 
de tweede ronde. 

Na het herindelen van de poules ging het toernooi verder. De indeling bestond ook in deze 
ronde uit 2 poules voor de beginners en 2 poules voor de startersklasse. De wedstrijden 
duurden nu wat langer omdat er werd gespeeld volgens het best-of-three principe. Er werd 
volop gestreden voor de punten met de andere spelers van o.a. Tios ’51, Waalwijk, en 
Tanaka en er waren meerdere mooie rally’s te bewonderen. Na afloop van de poules 
speelden zowel de beginners als de spelers uit de startersklasse ieder nog een rond-de-tafel 
spel. Ondertussen werd door de toernooileiding de einduitslag opgemaakt. 

In de beginnersklasse was Ties knap 8e geworden en ontving hiervoor een welverdiende 
medaille. Gijs en Koen ontvingen in de startersklasse ook een medaille omdat zij in het 
sterke deelnemersveld een keurige 7e en 5e wisten te behalen. De 1e prijs en bijbehorende 
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beker in deze klasse ging naar Rens. Hij speelde de gehele dag zeer sterk en verloor slechts 1 
wedstrijd. Er was ook nog een verenigingsklassement en hierin werd TTV Irene uiteindelijk 
verdienstelijk 3e. Tenslotte ontvingen de beide winnaars van het rond-de-tafel spel ook nog 
een medaille. 

 
Rond de klok van drieën was het weer tijd om huiswaarts te gaan. Het was een mooi 
toernooi waarbij er weer veel is geleerd. Er is fanatiek en sportief gestreden, maar 
uiteindelijk voerde het plezier de boventoon. Het was een zeer geslaagde dag! 

Met sportieve groet, 
Jaqua Luijbregts 

Huishoudelijk puntje 

Op vrijdagavond dienen alle tafels te worden opgeruimd en mag er geen glas meer in de zaal 
en kleedkamers komen. Het is voor onze jeugd niet erg prettig om bijvoorbeeld glazen met 
bier aan te treffen als ze zaterdagochtend in de kleedkamer komen. Alcohol en jeugd is geen 
goede combinatie. 

Algemene Ledenvergadering 2019 

Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 mei om 20u in de kantine van onze sporthal. Dit is 
een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het 
komende jaar. De financiële stukken liggen ter in inzage in de bestuurskamer, mocht je hier 
even naar willen kijken, vraag even naar een bestuurslid. Dit jaar is er een vacature, 
aangezien Martine stopt als bestuurslid. Mocht je hier interesse in hebben kun je je 
aanmelden tot minimaal 1 week voor de alv bij het bestuur. Verder wordt de “vrijwilliger van 
het jaar” gekozen en worden onze kampioenen van de voorjaars- en najaarscompetitie 
gehuldigd. Dus noteer deze datum in je agenda en hopelijk zien we je dan! 

Mvg het bestuur van Irene. 

 

 

 

http://www.ttvirene.nl/wp-content/uploads/Beginnerstoernooi.jpg
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Jeugdweekend 2019 

Dit jaar vind het jeugdweekend plaats van vrijdag 5 t/m zondag 7 Juli. In dit weekend worden 
weer verschillende leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden om het seizoen 
gezellig af te sluiten. Inmiddels hebben 14 jeugdleden zich al ingeschreven. Voor meer 
informatie over dit leuke weekend kun je terecht bij Jaqua Luijbregts.  

Clubkampioenschappen 2019 

Op zaterdag 15 juni vinden de clubkampioenschappen voor zowel de jeugd als de senioren 
plaats. De start is om 11u het einde zal rond de klok van 17.30 zijn. Na afloop is er de 
mogelijkheid te blijven eten, voor meer informatie kun je terecht bij Joep Jonkers. 

NTTB voorjaar 2019 

De NTTB competitie is alweer over de helft, een mooi moment om de balans op te maken, 
krijgen we nog kampioenen? 

Heren 1 (Joost, Jurgen, Raymon en Remko) komen uit in de hoofdklasse en staan op een 
mooie 2e plek. De heren hebben het kampioenschap nog niet uit hun hoofd gezet want de 
achterstand op de koploper is maar 3 punten en zij zullen er alles aan doen om deze 
achterstand nog ongedaan te maken. 

Heren 2 (Dannie, Peter, Maurice, Lars en Wesley) spelen in de 1e klasse met als doel zo snel 
mogelijk weer terug te keren naar de hoofdklasse,. Alles is nog steeds in eigen hand 
aangezien dit team op een 2e plaats staat, met een wedstrijd minder gespeeld dan de 
koploper, Die Meede, die 5 punten voor staan. 

Heren 3 (Rick, Rudi, Marco, Jolanda en Arie) de 3e klasse is het toneel waar dit team 
momenteel speelt maar dat gaat zo als het er nu uitziet niet lang duren. Het team staat op 
een ruime 1e plek met 7 punten voor op de nummer 2 en ook nog eens een wedstrijd minder 
gespeeld, zet de champagne maar vast koud! 

Heren 4 (Joep, Gijs, Xiao, Floor, Patrick en Geert) zijn vorige seizoen gepromoveerd naar de 
3e klasse maar mede doordat het team veel invallers nodig heeft staan ze 4e en is men nog 
niet zeker van lijfsbehoud. 

Heren 5 (Jelte, Stefanie, Suzanne en Sipko-Jan) na de promotie naar de 4e klasse was het 
doel duidelijk namelijk de veilige 4e plek. Helaas moeten ze deze doelstelling bijstellen omdat 
men 6e en laatste staat met 3 punten achtstand op plek 5, welke recht geeft op een P/D 
wedstrijd.  

Heren 6 (Raymond, Rob, Wally, Guus en Yannick) komen uit in de 6e klasse en moeten alle 
zeilen bij zetten om van de laatste plaats af te komen, maar met een achterstand van 4 
punten op de nummer 4 is nog van alles mogelijk! 
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Jeugd 1 (Kevin, Lucas, Daan en Olivier) ons vaandelteam heeft een wedstrijd meer gespeeld 
dan de overige tegenstanders in de 2e klasse en staan momenteel op een 3e plek. Kampioen 
worden zit er helaas niet meer in. 

Jeugd 2 (Gijs, Eddie, en Jenny) komen uit in de 4e klasse en strijden nog volop mee voor het 
kampioenschap! Met 1 punt minder dan de koploper heeft het team alles nog in eigen hand. 

Jeugd 3 (Rens, Gijs en Koen) spelend in de startersklasse doen het bijzonder goed en staan 
bovenaan de competitie met 2 punten voorsprong op de enige concurrent Belcrum! 

Jeugd 4 (Marente, Jurre, Reitze en Lobke) spelen ook in de startersklasse maar moeten nog 
erg wennen. Desalniettemin staat dit team elke week met veel plezier achter de tafel!  

TTL voorjaar 2019 

Irene 1 en Irene 2 spelen in de hoogste klasse (ereklasse). Waar Irene 2 (Raymon, Remko, 
Stefan, Rob en Mark) nog zicht heeft op een plek bij de beste 4, wat aan het einde van de 
competitie recht geeft op deelname aan de play-off voor het kampioenschap, moet Irene 1 
(Joep, Rick en Arie) alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. 

Irene 3 (Xiao, Rudi, Martin en Stefanie) dat uitkomt in de hoofdklasse staat momenteel in de 
middenmoot maar helemaal veilig is het team nog niet. Dus zullen er in het vervolg nog 
punten gehaald moeten worden om deze plek te handhaven. 

Irene 4 (Peter, Rene, Wout en Francois) spelen in de 1e klasse. Zij staan op de veilige 4e plek 
maar het gat naar de nummer 5 is slechts een paar punten. Dit zal nog een spannend vervolg 
van de competitie worden. 

Irene 5 (Raymond, Sander, Tim en Wil) spelen in de 3e klasse, ze hebben nog moeite om hun 
draai te vinden en staan 6e en laatste. Helemaal kansloos zijn ze niet omdat ze een wedstrijd 
minder hebben gespeeld dan de concurrentie.    

Verlenging shirt sponsor 

De huidige shirt sponsor “beter vloeren” van ons lid Francois Wagener wil graag doorgaan 
als shirt sponsor van TTV Irene voor de periode van 3 jaar en zal daarom ook weer op het 
nieuwe shirt te zien zijn. Mochten jullie of kennissen en/of bedrijven kennen die ook graag 
op het shirt zouden willen schitteren dan kun je contact opnemen met Sipko-Jan van der 
Vinne. 
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Vrienden van Irene bord 

Sinds juli 2018 hangt er bij de ingang van de zaal weer een vol vrienden-van-Irene bord. 
Middels dit bord wordt aan ‘vrienden’ van de vereniging de mogelijkheid geboden om voor 
een klein bedrag een jaar lang eigen tegeltje te plaatsen.  
Binnenkort zal aan de huidige ‘vrienden van Irene’ gevraagd worden of ze ook volgend jaar 
hun tegel op het bord willen. De kosten voor de tegeltjes voor de periode juli 2019 t/m juni 
2020 bedragen €5 (kleine tegel), € 15 (medium) of € 25 (groot).  
Indien er plaatsen vrij komen is er ook weer ruimte voor nieuwe vrienden! Heb je ook 
interesse in een tegel op het Vrienden-van-Irene bord, neem dan contact op met Joep 
Jonkers ( joepjonkers@hotmail.com ). 

 

 

 


