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Algemene mededelingen 
 

Wist u dat? 

 De algemene ledenvergadering in oktober 

gehouden wordt in de week waarin er geen 

competitie is. 

 Wij de kantine al op 1,5 meter hebben ingedeeld. 

 Er dus maximaal 20 mensen in de kantine kunnen. 

 Er nu ook een extra “binnen” terras is. 

 

 

Richtlijnen sporten 1 juli 

Beste leden, vrienden, relaties en andere lezers,  

Elke dag is er weer nieuws rondom de corona uitbraak in Nederland. De laatste tijd wordt 

ook steeds meer gesproken over versoepeling van de verschillende maatregelen die de 

overheid heeft genomen om corona-besmettingen te voorkomen. Het N.O.C.-N.S.F. is het 

overkoepelend orgaan voor alle sporters en sportorganisaties in Nederland. Samen met het 

R.I.V.M. hebben zij een protocol opgesteld waarin verschillende vormen van sport weer 

mogelijk zijn. Het sporten buiten is onder bepaalde voorwaarden al doorgevoerd en het 

voornemen bestaat om ook het sporten binnen per 1 juli weer toe te staan. Deze beslissing 

wordt door de overheid in de laatste week van juni bekrachtigd indien de verspreiding van 

het corona virus onder controle blijft. De N.T.T.B. is nu volop bezig om voor de 

tafeltennisverenigingen een richtlijn op te stellen waardoor verantwoord sporten in de 

komende periode mogelijk is. TTV Irene wil deze richtlijn gaan toepassen vanaf 1 juli, indien 

de diverse betrokken instanties akkoord zijn met heropening.  

Normaal gesproken zou begin juli de zaal van TTV Irene worden gesloten in verband met de 

zomervakantie. Veel van onze leden en huurders hebben gedurende de maanden april, mei 

en juni niet kunnen sporten en hebben, in tegenstelling tot andere jaren, wellicht ook de 

intentie om deze zomer thuis te blijven i.p.v. enkele weken in het buitenland hun vakantie 

door te brengen. Om die reden willen we, indien de geplande heropening definitief wordt, 

de gehele maand juli de mogelijkheid bieden in onze zaal te komen sporten. Hieronder volgt 
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een overzicht van de momenten waarop de zaal in de periode 01-07-2020 tot en met 31-07-

2020 geopend zal zijn wanneer deze heropening doorgang zal kunnen vinden. 

 

 

TAFELTENNIS JEUGD  

Het voorstel is om onder leiding van twee trainers elke donderdag tussen 18:30 en 20:00 uur 

de Irene jeugd te laten tafeltennissen. De exacte invulling, zoals: training, vrij spelen, 

wedstrijdjes of een andere spelvormen, kunnen de trainers naar gelang de behoefte vrij 

invullen.  

TAFELTENNIS SENIOREN  

Op dinsdag en donderdag tussen 20:15 en 24:00 uur kunnen onze senioren en minder 

validen vrij komen tafeltennissen. Er zijn dan geen trainingen en ook de zomercompetitie 

waarbij ook altijd niet-leden welkom zijn, komt in deze maand juli te vervallen. De bedoeling 

is om weer eens een balletje te slaan en elkaar weer te ontmoeten om bij te praten.  

SPORT OVERDAG  

Zowel Peter Nefs als Lieke Meeder hebben de mogelijkheid wekelijks een keer gym te geven. 

Op de gebruikelijke tijd kan Peter op dinsdag- of op donderdagochtend en Lieke op 

woensdag- of op vrijdagochtend met de dagrecreanten afspreken. Ook hier geldt dat de 

invulling van deze ochtend ingevuld kan worden naar gelang de behoefte van de leden. De 

leden uit deze groepen lopen gezien hun leeftijd een verhoogd risico. We verwachten 

daarom dat hier de animo beperkt zal zijn en dat een aantal leden zal besluiten om pas weer 

na de zomervakantie te komen sporten.  

BADMINTON EN BOWLS  

Voor onze eigen badminton leden en alle personen/clubs die onze zaal huren om wekelijks 

badminton of bowls te spelen bieden we de mogelijkheid om gedurende de gehele maand 

op de gebruikelijke tijden te komen sporten. Uiteraard is het aan u om te bepalen of je van 

dit aanbod gebruik wilt en/of kunt maken.  

ALGEMENE INFORMATIE  

De komende periode zal Irene gaan gebruiken om de randvoorwaarden op te stellen, zodat 

we iedereen een veilige sportomgeving kunnen aanbieden. Denk hierbij aan looproutes, het 

gebruik van kleedkamer en douches, procedures voor de horeca, etc. Uiteraard lukt dit 

alleen met uw medewerking. We hopen dan ook dat iedereen zijn of haar best zal doen om 

de door de vereniging gestelde maatregelen op te volgen en de corona voorschriften van de 

overheid zoals 1,5 meter afstand houden in acht te nemen.  

Onder dit bericht vind u enkele foto’s waarop te zien is hoe wij deze maatregelen in de 

praktijk eruit gaan laten zien.  

Het streven om, gedurende deze periode, maximaal 30 personen tegelijk aanwezig te laten 

zijn, is een punt van zorg. We hopen dat onze leden zelf zullen meehelpen en bij het naderen 
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van deze limiet zullen besluiten om dan naar huis te gaan. We trachten met dit beleid het 

sporten bij Irene weer verantwoord mogelijk te maken voor zowel de sporters als onze 

vrijwilligers.  

Wat Irene vanaf 1 augustus gaat doen, zal mede bepaald worden door de reacties en mate 

van belangstelling om te sporten van leden en huurders gedurende de maand juli en de 

situatie ter zijner tijd m.b.t. de corona maatregelen van de overheid. 

Hoewel nog niet alles duidelijk is hopen we u met dit bericht voldoende te hebben 

geïnformeerd over de plannen bij heropening op 1 juli. Het zou mooi zijn als ondanks de 

diverse versoepelingen de corona meldingen blijven afnemen, zodat we stap voor stap weer 

de situatie van voor de crisis gaan benaderen.  

Vriendelijke groeten bestuur TTV Irene. 
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Teams competitie najaar 2020 

Senioren NTTB 

Team 
1: 

3e divisie      

 Jurgen 
Wens 

Joost van 
Mier 

Remko van 
Opstal 

Raymon 
Boel 

  

Team 
2: 

Aanvraag 3e 
divisie 

     

 Ramon 
Clijsen 

Peter van 
Hassel 

Maurice van 
den Hoven 

Ger van 
Hulten 

  

Team 
3: 

Hoofdklasse      

 Wesley 
Diependaal 

Lars Wierts Dannie van 
Zwienen 

Rob 
Koggel 

  

Team 
4: 

2e klasse      

 Joep 
Jonkers 

Rob van 
Mierlo 

Robi 
Damnjanovic 

Xioa Wu 
Zhou 

  

Team 
5: 

3e klasse      

 Rudi 
Hendriks 

Jolanda 
Timmermans 

Rick Prinsen Marco 
Verhoeven 

Arie 
Janissen 

 

Team 
6: 

4e klasse      

 Geert van 
Bragt 

Stefanie 
Diependaal 

Sipko-Jan 
van der 
Vinne 

Kevin van 
der Staaij 

  

Team 
7: 

6e klasse      

 Tamara 
Jocobis 

Raymond 
Batten 

Wally 
Zantkuyl 

Guus 
Vermeulen 

Joyce von 
Hegedus 

Rob 
Overdiek 

 

Jeugd NTTB 

Team 1: 1e klasse    

 Kevin van der 
Staaij 

Max Koolen Gijs Martens  

Team2: 4e klasse    

 Rens Luijbrechts Gijs Luijbrechts Koen van der 
Peet 

 

Team 3: 4e klasse    

 Jenny van der 
Staaij 

Marente de 
Winkel 

Lobke van 
Swieten 

 

Team 4: Starters S1    

 Reitze de 
Winkel 

Jurre Sierveld Ties Buitendijk Rens van 
Zundert 
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TTL 

Team 1: Ereklasse      

 Remko 
van Opstal 

Rob van 
Mierlo 

Raymon 
Boel 

Stefan 
Smits 

Mark van 
de Pol 

Mathijs 
Kok 

Team 2: Ereklasse      

 Rick 
Prinsen 

Arie 
Janissen 

Joep 
Jonkers 

Marco 
Verhoeven 

Stefanie 
Diependaal 

Ramon 
Clijsen 

Team 3: 1e klasse      

 René van 
der Rijt 

Peter 
Molegraaf 

Wout 
Klute 

François 
Wagener 

Xioa Wu 
Zhou 

 

Team 4: 3e klasse      

 Wil de Kok Sander 
van 
Elderen 

Tim van 
Elderen 

Raymond 
Batten 

Sipko-Jan 
van der 
Vinne 

Tamara 
Jacobis 

 


