
 

 

 

 

Nieuwsbrief ttv Irene – december 2022 
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Terugblik najaarscompetitie 2022: 

We hadden afgelopen seizoen geen kampioenschap te vieren in de NTTB, helaas wel één 
degradant. Team 1 kon zich boven verwachting redelijk goed handhaven in de 3e divisie. 
Team 2 wist in de laatste wedstrijd nog net de laatste plaats te verlaten, maar ook de 
voorlaatste plek betekende degradatie naar de 2e klasse. Teams 3 en 4 draaiden mee in de 
middenmoot in resp. de 2e en 3e klasse. Team 5 leek een tijdje mee te doen om het 
kampioenschap, maar miste in het tweede deel van de competitie de boot en eindigde in de 
middenmoot. 

In de TTL werd team 4 (Bas, Sander, Devit, Luk, Ulrich en Amy) dik kampioen in de 5e klasse; 
een prachtig resultaat voor zo’n nog bijna nieuw team! Team 1 stond een paar weken 
bovenaan, maar eindigde uiteindelijk als derde in de 1e klasse. Team 2 had problemen met de 
personele bezetting, werd voorlaatste en degradeerde daardoor naar de 2e klasse. Team 3 
eindigde netjes als tweede in de 3e klasse.  

Juniorenteam 1 (Gijs L, Tim en Thijs) heeft zich knap staande gehouden in de 1e klasse. Het 
team eindigde op een gedeelde vierde plaats. Gezien hun jonge leeftijd t.o.v. die van de 
tegenstanders en het feit dat 2 spelers vorig jaar nog in de 4e klasse uitkwamen is dit echt een 
topprestatie. Team 2 (Handre, Brain, Joep, Bryan en Gijs R) eindigde eveneens op een vierde 
plaats. Omdat dit voor een aantal spelers hun eerste seizoen is, is een vierde plaats een prima 

 

VACATURE  

DRINGENDE OPROEP 
 

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

het bestuur en besluiten om zich wel/niet op de ALV van 2023 verkiesbaar te stellen. 
Wat we van je verwachten: toewijding aan de club, basale kennis van secretariaatswerk, één 

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

 
Interesse: meld je bij Wesley of Rob. 



 

prestatie. Gedurende het seizoen is bij alle spelers een mooie vooruitgang in hun ontwikkeling 
te zien. 

 

Competitie indeling voorjaar 2023 

We gaan 2023 in met 2 nieuwe seniorenteams en 1 nieuw jeugdteam erbij! Fantastisch, dat 
we na een paar moeilijke seizoenen weer echt groei zien in het aantal leden en 
competitiespelers. 

De teamindeling voor komend seizoen is als volgt: 

NTTB 

 
Team Klasse Spelers 
1 3e divisie Jurgen Wens, Remko van Opstal, Ger van Hulten, Maurice van de Hoven 

2 1e klasse 
(aanvr.) 

Rob Koggel, Wietse Kant, Bram van de Berg, Ries van der Steen 

3 1e klasse 
(aanvr) 

Wesley Diependaal, Joep Jonkers, Rick Prinsen, Dannie van Zwienen, Lars 
Wiertz 

4 2e klasse Marco Verhoeven, Arie Janissen, Rudi Hendriks, Jolanda Valk 
5 3e klasse Xiao Wu Zhou, Geert van Bragt, Rob van Mierlo, Erwin Goewie 

6 4e klasse 
(aanvr.) 

Sipko-Jan van der Vinne, Bas Driessen, Kevin van der Staaij, Gijs Martens 

7 5e klasse 
(aanvr.) 

Rob Overdiek, Devit Groenen, Tamara Jacobis, Bram Goewie, Christian 
Nicolay, Raymond Batten 

 

TTL 
 

Team Klasse 
(ovb) 

 

1 1e Rick Prinsen, Remko van Opstal, Dirk Kaal, Stefan Smits, Marco Verhoeven 

2 2e Peter Molengraaf, Arie Janissen, Xiao Wu Zhou, Rob van Mierlo, Joep 
Jonkers 

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

4 4e Bas van der Steen, Devit Groenen, Sander van den Borne, Luk van den 
Borne, Amy van Gool 

 

 
Jeugd 

 
Team Klasse Spelers 
1 1e 

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

2 4e 
klasse 

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

3 4e 
klasse 

Brayn Spijkers, Dani Meiling, Willem van Kempen, Levi Dielen 
Coach: nog niet bekend.  
Interesse om dit team te coachen? Meld je dan bij Jaqua Luijbregts 



 

 
 

 
 

Jeugdtraining o.l.v. Rick Prinsen 
 
 

Accommodatie 
 

Op 8 november had een delegatie van TTV Irene (Geert van Bragt, Rob Koggel, Rob van Mierlo) 
een afspraak op het gemeentehuis over de onduidelijkheid met betrekking tot onze sporthal. 
Het gesprek kwam tot stand via de wethouder Celik (PvdA), die Maatschappelijk Vastgoed in 
portefeuille heeft, maar werd gevoerd op ambtelijk niveau. 
 
De onduidelijkheid of er wel of niet nog een recht van opstal bestaat lijkt opgelost. Het oude 
rvo-document is volgens de gemeente niet helder en leidt gemakkelijk tot 
interpretatieverschillen. Het is niet vruchtbaar om daar (nu) de discussie over aan te gaan.  
Het belangrijkste resultaat van het overleg is dat de gemeente erkent dat de 
opstalovereenkomst nog steeds bestaat.  
Ons probleem vervolgens is dat dit recht nu slechts per jaar wordt verlengd (tegen een gering 
bedrag). TTV Irene wil uitzicht hebben op de langere termijn, bijv. voor 30 jaar, vooral in 
verband met het hoognodige onderhoud en investeringen in de hal. 
 
De gemeente stelt dat de onderhandelingen in het verleden door de gemeente met een 
commerciële ‘’vastgoedbril’’ zijn gevoerd. Het gemeentelijke voorstel tot koop is onhaalbaar, 
ook de voorwaarden destijds gesteld voor een nieuwe periode van opstal passen niet bij de 
financiële mogelijkheden van TTV Irene. De gemeente geeft aan Irene niet te beschouwen als 
een commerciële partij, en vindt dat er geen commercieel tarief moet worden gevraagd. 
Anderzijds, zegt de gemeente, is ook de huidige vergoeding (45 Euro) niet realistisch. En 
daarvoor toonden wij begrip. 
 
Afspraak is nu dat de gemeente een document maakt met voorwaarden voor een nieuwe, liefst 
30 jaar durende, periode van opstal. Over dat document komt een vervolggesprek. Zodra we 



 

daarover tot een vergelijk komen, wordt er een prijskaartje aan gehangen. Termijn: kan even 
duren. 
De gemeente is nu weer aan zet. 

 

Sponsoring 
 

Het aantal sponsors neemt verder toe. Gezien de financiële situatie van onze club is dat 
natuurlijk heel erg prettig.  
 

• In de vorige Nieuwsbrief meldden we al de overeenkomst met IT Channel (je kunt het 
bord in de zaal niet missen!) Door de sponsorovereenkomst van ttv Irene met het 
bedrijf IT Channel (Maurice van Hoven) is de naam van ons eerste team in de NTTB, ons 
enige landelijk spelende team, vanaf de najaarscompetitie 2022 veranderd in IT 
Channel / TTV Irene. 

 

• Afgelopen zomer is de sponsorovereenkomst met Beter Vloeren (François Wagener) 
verlengd en opgehoogd, in principe voor drie jaar. Beter Vloeren staat al een paar 
seizoenen op de shirts van onze competitiespelers en op een sponsorbord. 

 

• Sport-BSO Tilburg (Jurgen Wens) sponsort vanaf dit najaar de shirts van onze junioren. 
 

• Daarnaast heeft Wereldburgers BV (Remko van Opstal) een reclamebord voor drie jaar 
gesponsord met een prettig sponsorbedrag. 

 

• Ook hangt er door bemiddeling van Sipko van der Vinne sinds kort een sponsorbord van 
metaalbedrijf De Cromvoirtse.  

 
 
Sponsor mee als Vriend van Irene! 
 
In 2023 is er een nieuwe ronde voor het ‘’Vrienden van Irene’’ bord. Er is een aantal 
gesponsorde tegels vrijgekomen. Dus als je Irene wil sponsoren kun je een leuke foto (van je 
team), een logo, of een tekst aanleveren voor het sponsorbord in de hal naast de ingang.  
Doe mee en stuur een foto of illustratie naar Joepjonkers@hotmail.com en jouw 
afbeelding pronkt een jaar lang op het bord. 
Kosten:  

- kleine tegel 5 euro;  
- grote tegel 15 euro;  
- XXL tegel 30 euro (meer mag altijd). 

Ook voor meer informatie kun je terecht bij joepjonkers@hotmail.com 

 

mailto:Joepjonkers@hotmail.com
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Doe mee aan ons sponsorbord! Alle beetjes helpen! 

 

Trainers 
 
Onze nieuwe trainer stelt zich voor: 
‘’Er is mij gevraagd iets over mezelf te schrijven. Mijn naam is Selma Straatman Paetzel. Ik ben 
29 jaar met ervaring, geintje ik ben 52 jaar. Ik ben getrouwd met Frank Straatman en wij 
hebben een zoon van 14, Lucas. Momenteel ben ik werkzaam bij Taxi Korthout, als telefoniste. 
Hier heb ik het super naar mijn zin. Soms rij ik ook mee, maar op kantoor zit in echt op mijn 
plek. 



 

 
Op tafeltennisgebied loop ik al tijdje mee. Alles bij elkaar zo'n 40 jaar. Na een tijdje ertussen uit 
geweest te zijn ben ik dit seizoen weer begonnen met spelen. Ik speel TTL bij Slagzin en NTTB 
bij Tempo Team Amsterdam.  
Na een paar keer gespeeld te hebben begon het te kriebelen om weer training te gaan geven. 
Ik heb contact gelegd met Joep Jonkers en ben nu aan de gang op donderdagavond met een 
groep senioren: echt superleuk! 
Dus heb je zin om te trainen: donderdag van 20.15 tot 21.15 uur is iedereen welkom.  
Hopelijk tot dan.’’ 
 
 

 
 

Met de komst van Selma Straatman-Paetzel en het vertrek van Hanny van Kuijck is de 
trainersindeling als volgt: 

 

Maandag 18.00 – 19.30 u JEUGD Rick Prinsen en Joyce von Hegedus 

Donderdag 18.30 – 20.00 u JEUGD Rick Prinsen en Joyce von Hegedus 

Donderdag 20.15 – 21.15 u MINDERVALIDEN Joyce von Hegedus 

Donderdag 20.15 – 21.15 u SENIOREN Selma Straatman 

Wil je meedoen aan de trainingen:  



 

• meld je (voor Jeugd) bij Jaqua Luijbregts (06-15100454)  

• meld je (voor Senioren) bij Joep Jonkers (06-27374104) 

 

Bardiensten 
 
We hebben op vele fronten een tekort aan vrijwilligers, zo ook achter de bar. We zijn dan ook 
blij dat we met Lambert (foto) weer een nieuwe barvrijwilliger erbij hebben. Hij draait zijn 
bardiensten op dinsdagen. 
Als bestuur zijn we daarnaast aan het puzzelen hoe we de bezetting van de bar kunnen 
versterken. Vooral op vrijdagse competitie-avonden is dat nogal een uitdaging. We bekijken nu 
of en hoe we onze competitieteams zelf kunnen inschakelen. 
 
 

 
 
 
 

Activiteitenagenda 
 

Verslag pokertoernooi vrijdag 21 oktober 2022 

Je wilt achteraf altijd zeggen dat een evenement geslaagd was. Maar kort voor het 
pokertoernooi waren we wel even bang voor een grote teleurstelling. We hadden immers 
torenhoge verwachtingen en hoopten op veel deelnemers en pokertafels verspreid over het 
gehele sportcomplex. Het liep anders: het aantal inschrijvingen viel nogal tegen en uiteindelijk 
bleek dat we genoegen moesten nemen met acht deelnemers. Maar het was wel de crème de 
la crème! Met dit gezelschap werd het toch een geweldig toernooi met non-stop gezelligheid, 
heerlijke muziek en pokeren op het allerhoogste niveau, voor beginners. Toen we vier uur en 
124 rondes verder waren en eindelijk Edwin Heefer het eerste van zijn 88 verhalen aan het 
afronden was, begon de finale pas echt. 



 

Na al een aantal keren met hakken over de sloot in leven te zijn gebleven, begonnen Joep en 
Sipko-Jan aan de finale wedstrijden. Sipko-Jan trok uiteindelijk aan het langste eind. 
We hebben met zijn alle nog geproost op de leuke avond en de nummer drie van het toernooi 
Dannie van Zwienen heeft daarna de kantine netjes met ons afgesloten. 
Het succes en de gezelligheid is mogelijk gemaakt door jullie, deelnemers. Dank daarvoor. 
Op naar de volgende editie! 
 

Uitnodiging darttoernooi vrijdag 16 december 2002 
 
Op Vrijdag 16 december organiseert TTV Irene een darttoernooi! Het is een koppeltoernooi, 
wat betekent dat je met twee personen een team vormt. Met z’n tweeën ga je de strijd aan 
met andere teams. Nodig vooral je buurman/buurvrouw, kennis, zoon/dochter of wie dan ook 
uit om mee te doen.  
De informatie op een rijtje: datum: vrijdag 16 december; tijd: 20.00 u (tot ongeveer 00.30 u); 
locatie: TTV Irene; inschrijfgeld: 5 euro p.p. 
Schrijf je team in via ttvirene@gmail.com en start alvast met trainen!  
Vergeet niet zelf pijlen mee te nemen, aangezien we maar een paar extra setjes hebben. 
 

Vooraankondiging kampioenschappen van Tilburg zondag 16 april 2023 

Reserveer alvast zondag 16 april 2023 in je agenda. Dan organiseert TTV Irene de eerste 
Tilburgse tafeltenniskampioenschappen: een toernooi waaraan inwoners van Tilburg mogen 
deelnemen en leden van tafeltennisverenigingen in Tilburg. We gaan spelen in verschillende 
categorieën zodat ook beginners kans maken op een beker. 
 
 

Wist je dat 
 

… een groep basisschoolleerlingen bij ons kwam kennismaken met de tafeltennissport? Rick 
Prinsen ving ze op en deed allerlei tafeltennisspelvormen met ze. 
… de laatste weken verschillende geïnteresseerden zich bij Irene hebben gemeld om lid te 
worden? Oproep aan allen: nodig nieuwe mensen die je in de zaal tegenkomt eens uit om een 
balletje te slaan.  
… het bestuur onder regie van Rob Koggel aan de slag gaat om een visie en een beleidsplan te 
maken voor onze club?  
… we van oktober 2021 – oktober 2022 behoorlijk hebben bespaard op stroom en gas, maar 
dat het tarief echter ongeveer is verdubbeld. Het bestuur bekijkt welke maatregelen het de 
komende competitieloze weken moet nemen. 
… 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! 
… Sipko-Jan van der Vinne razend populair is als invaller. Hij viel in de afgelopen competitie 
maar liefst vijf keer in: 2 x in de TTL en 3 x in de NTTB, tot de 1e klas aan toe.  
… bij gebrek aan belangstelling voor de Batavier brouwerij Budels dit bier tot verdriet van een 
enkel lid van de tap haalt en vervangt door Budels IPA. 
… we hard op zoek zijn naar een begeleider van ons 3e jeugdteam? Vind je het leuk om onze 
jongste spelers te helpen bij hun eerste competitie-ervaringen? Meld je bij Jaqua! 
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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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