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Algemene Ledenvergadering 2022 

Op 21 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats sinds het begin van de 
Corona-epidemie. De voornaamste agendapunten waren de huldigingen van de 
kampioenen, de verkiezingen van nieuwe bestuursleden (en een bedankje voor de 
aftredende bestuurders), de financiële positie (incl. financieel verslag en begroting 2023) en 
de situatie met betrekking tot onze sporthal. Het verslag van de ALV wordt per mail apart 
naar alle leden gestuurd. 
 
Naar aanleiding van de financiële vooruitzichten besloot de ALV tot een verhoging van de 
contributietarieven en de barprijzen. Voor een overzicht van de contributietarieven: 
https://www.ttvirene.nl/lidmaatschap/contributie/ 
 
Heb je vragen of tips voor het bestuur dan is het goed als je weet bij wie je terecht kunt.  
Algemene tips en vragen kun je mailen naar ttvirene@gmail.com. Met specifieke vragen kun 
je terecht bij leden van het bestuur. Daarom hieronder de huidige samenstelling van het 
bestuur met hun voornaamste taken: 
 
Rob van Mierlo: Voorzitter, Huisvesting, Sponsoring 
Wesley Diependaal: Secretaris 
Martijn van der Peet: Penningmeester 
Rudi Hendriks: Bestuurslid: Kantine, Zaalverhuur 
Joep Jonkers:  Bestuurslid: Evenementen en TC, Sponsoring en Accommodatie 
Jaqua Luijbregts:  Bestuurslid: Jeugd, TC 
Jurgen Wens:  Bestuurslid: Evenementen, TC, Sponsoring 
 

Wil je weten welke gezichten bij deze mensen horen, klik dan op: 

https://www.ttvirene.nl/clubinfo/bestuur/ 
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Op de ALV werden Toos van den Heuvel en Hannie van der Heijden in  
de bloemetjes gezet omdat ze 40 jaar lid zijn van ttv Irene. 

 

 
VACATURE 

 
Omdat Wesley heeft aangegeven dat hij per januari 2023 het bestuur wil verlaten, is het bestuur 
op zoek naar een nieuwe secretaris. Hij/zij kan een paar maanden rondkijken bij het bestuur en 

besluiten of het een goed idee is om zich op de ALV van 2023 verkiesbaar te stellen. 
Wat we van je verwachten: toewijding aan de club, basale kennis van secretariaatswerk, één keer 

per maand een vergadering bijwonen. 
Wat we je bieden: prettig gezelschap, een aardige uitdaging, nuttig werk en eeuwige roem. 

 
Interesse: meld je bij Wesley of Rob. 

 

 

Competitie indeling najaar 2022 

De indeling is als volgt: 

NTTB 

Team  Klasse Spelers 

1 3e div. Jurgen Wens, Raymon Boel, Maurice van de Hoven, Remko van Opstal, Ger van 
Hulten 

2 1e klas Wesley Diependaal, Joep Jonkers, Rob Koggel, Dannie van Zwienen, Lars Wierts 

3 2e klas Marco Verhoeven, Rick Prinsen, Rudi Hendriks, Jolanda Valk, Arie Janissen 

4 3e klas Rob van Mierlo, Xiao Wu Zhou, Geert van Bragt, Patrick Mols 

5 5e klas 
(ovb) 

Sipko-Jan van der Vinne, Kevin van der Staaij, Gijs Martens, Rob Overdiek, 
Raymond Batten, Tamara Jacobis 

 



 

 

TTL 

De klasse-indeling voor komend seizoen is nog niet bekend: 

Team Spelers 

1 Remko van Opstal, Rob van Mierlo, Dirk Kaal, Stefan Smits, Rick Prinsen, Marco 
Verhoeven (res) 

2 René van de Rijt, Wout Klute, François Wagener, Xiao Wu Zhou, Peter Molengraaf, Arie 
Janissen 

3 Wil de Kort, Rob Overdiek, Sipko-Jan van der Vinne, Bas Driessen, Raymond Batten 

4 Bas van de Steen, Devit Groenen, Ulrich Wanga, Luk van den Borne, Amy van Gool, Joyce 
von Hegedus 

 

Jeugd 

In de jeugd zijn we met dit najaar weer met twee teams actief in de NTTB-competitie. 

Team  Klasse Spelers 

1 1e klas 
(ovb) 

Gijs Luijbregts, Tim van der Meijden, Thijs van der Peet, Coach: Rick Prinsen 

2 4e klas 
(ovb) 

Handré van Schaik, Brayn Spijkers, Joep van Gils, Gijs Rasenberg, Brian van der 
Vorst, Coach: Joyce von Hegedus 

 

Sponsoring 

Vanaf 1 augustus wordt het bedrijf IT Channel van Maurice van de Hoven sponsor van onze 

club. Daar zijn we heel blij mee uiteraard. Op welke wijze de sponsor precies zichtbaar gaat 

worden is op moment van dit schrijven nog niet helemaal duidelijk. 

 

Activiteitenagenda 2022 

Verslag Mini-maxi toernooi 

Op zaterdag 21 mei vond ons Mini-maxi toernooi plaats: een toernooi voor duo’s van 
junioren en senioren. Acht tafels, een springkussen, een tafeltennisrobot en vijf (oud-
Hollandse) spellen vormden het decor van een mooie dag tafeltennissen, aangevuld met tal 
van spellen. Niet alleen leden van Irene deden mee, ook van buitenaf namen teams deel, zo 
was Tios ‘51 met drie teams vertegenwoordigd.  
 
16 Teams speelden in vier verschillende pools. Uit elke pool kwam een winnaar, dat 
resulteerde in een finale die gewonnen werd door Gijs Luijbregts en Rick Prinsen. Om 15.00 
uur waren alle officiële wedstrijden gespeeld, waarna er nog lekker vrij gespeeld en 
bijgekletst. Niet te serieus en wel erg gezellig, dat is de formule voor het jaarlijkse Mini-maxi 
toernooi. 
We bedanken de sport BSO voor het sponsoren van het luchtkussen,  
en alle deelnemers en vrijwilligers voor de zeer geslaagde dag. 



 

 
 
 

BSO Trainingen 

In mei en juni verzorgden Joyce en Rick met veel enthousiasme trainingen aan kinderen van 

de BuitenSchoolse Opvang van de ‘Urban BSO Spoorpark’ en BSO den Bijstere. Meer dan 100 

(!) kinderen maakten op deze manier kennis met tafeltennis en worden hopelijk daardoor lid 

van onze club. De gemeente Tilburg was bereid om een bijdrage te leveren in de kosten. Rick 

en Joyce: hartstikke bedankt! 

 
Zomer competitie 

Elke donderdagavond in de zomervakantie van 19:45 tot 00:00 uur organiseert ttv Irene 
weer een zomercompetitie. We beginnen op donderdag 21 juli en eindigen op 1 september. 
Zeven weken lang gaan we de strijd met elkaar aan. Iedereen mag uitgedaagd worden en 
weigeren is geen optie. 
Wie wordt de uiteindelijke winnaar? Wie gaat er de meeste wedstrijden spelen? En gaan we 
het record van 420 wedstrijden uit 2018 verbreken?  De vragen zijn er en de antwoorden 
zullen komen. Ben jij er bij? 
Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom. Je mag gaan en staan waar en wanneer je 
maar wilt.  
 
ONS toernooi  

Wat begon als een leuk initiatief om fris aan de start van de competitie te verschijnen, is 

uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement. Het ONS toernooi is dit jaar op vrijdag 

9 september vanaf 19.30 uur en is vooral bedoeld om na een lange zomerperiode weer 

gezellig bij te kletsen, te kijken of je nog kan tafeltennissen (of je tegenstanders te laten zien 

dat je meedogenloos hebt doorgetraind) en een drankje te drinken met elkaar. Er wordt 

gespeeld volgens het Zwitserse systeem, zodat je uiteindelijk tegenstanders van gelijk niveau 

treft. Iedereen speelt vijf wedstrijden. 



 

Geef z.s.m. door of je deel wil nemen! We hebben maar plek voor circa  
60 spelers. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!  
Voor een hapje zorgen wij, de drank en gezelligheid zijn voor eigen  
rekening! 
 
Kosten:  € 5 per persoon, te voldoen bij binnenkomst (pinnen kan ook). 
Aanmelden:  per e-mail: joepjonkers@hotmail.com of jurgenwens@hotmail.com of via 

Whatsapp: 06-27374104 of 06-51557431 
 

Tilburgse Parken Puzzeltocht 

Lambert Schreurs en Jan Hendriks organiseren op zondag 18 september (vertrek 09.30 uur) 
een fietspuzzeltocht van 20 tot 30 kilometer langs de parken van Tilburg. Deelname staat 
open voor leden en niet-leden van ttv Irene. De puzzels zijn verrassend, telkens weer heel 
verschillend en op te lossen door elke groep (van 3 tot 6 deelnemers). Je fietst in eigen 
tempo en kiest daarbij zelf de route.  
Kosten deelname: jeugd: € 2,50; volwassenen: € 4,00. Voor vragen en aanmeldingen kun je 
terecht bij Lambert (lambertloes@ziggo.nl) of Jan (jjm.hendriks@ziggo.nl). In de zaal hangen 
ook formulieren waarmee je je kunt opgeven. 
 

Clubkampioenschappen 2022 

Senioren 

Met 32 inschrijvingen waren de clubkampioenschappen dit jaar goed bezet en ook nog eens 

erg gezellig. Bovendien kwamen er wat pingpongvrienden kijken, hoewel die waarschijnlijk 

ook voor het door Geert van Bragt geregelde koud en warm buffet kwamen. Bram van de 

Berg had de schema’s weer vakkundig voorbereid en de avond verliep heel vlot. Zo vlot dat 

we nog voor 10 uur maar even pauzeerden voor het genoemde buffet.  

In de poules waren niet erg veel verrassingen te noteren. Eén opvallende uitzondering was 

dat titelverdediger Jannes van Bragt er al in de poule uitlag. Raymon Boel, die er vanwege 

rugpijn bijliep alsof hij aan een rollator toe was, hield Jannes desondanks af van een halve 

finale plaats. In de halve finales was Jurgen Wens te sterk voor Maurice van de Hoven en 

legde Raymon Boel het af tegen Ramon Clijsen. De beker ging uiteindelijk verdiend naar 

Jurgen. En dat is niet voor het eerst! 

Jeugd 

De clubkampioen bij de jeugd werd dit jaar bepaald door het spelen van een onderlinge 

laddercompetitie tijdens de trainingen. In de maand juni werden er uiteindelijk 114 

wedstrijden gespeeld. De beker ging naar Gijs Luijbregts, die ongeslagen wist te blijven. Er 

was uiteraard voor alle deelnemers een mooie medaille als aandenken. 
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Wist je dat 

… Rick Prinsen geslaagd is voor het diploma TT2 en nu volop de jeugd traint en coacht? 
… La Poubelle (onderdeel van Diamant) onze buurman wordt en dat deze zomer het terrein 
naast onze hal bouwrijp wordt gemaakt? 
… De Vereniging Bowls jarenlang 2 dagdelen per week onze zaal huurde, maar door verlies 
aan leden er eind dit jaar mee stopt? 
… We enorme behoefte hebben aan leden die bardiensten willen draaien? (Meld je bij Rudi 
Hendriks als je interesse hebt!) 
… Je je bedrijf of organisatie op een mooi bord in de zaal zichtbaar kunt maken en zo een 
welkome bijdrage kunt leveren aan de toekomst van ttv Irene? (Meld je bij Jurgen als je 
interesse hebt!) 
 
 

 


