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De Batswingers zitten in de lift. 
Net als de NTTB zijn we in 
2019 weer gegroeid en wel met 
8%. De eerste kampioen in het 
nieuwe jaar is Danny; hij kan het 
beste darten. In februari hebben 
we het Worstenbroodtoernooi, 
een kampioens BBQ en een 
Plankentoernooi. Je kunt je ook 
al inschrijven voor de 
teamtoernooien in maart in Oss 
(Maasland) en Rijsbergen 
(STIK). 

De B-jeugd gaat weer meedoen 
aan de Table Stars Duo-
competitie op zondagen. Daar 
gaan meer clubs aan meedoen 
(Tanaka, ODT, Die Meede), dus 
het wordt steeds leuker. En als je 
extra wilt trainen op een dinsdag 
kun je met John mee naar 
Goirle. Red Star’58 spelers 
komen op donderdag ook enkele 
keren naar Gilze. 
Veel leesplezier. 

Schuiftafeltennis voor De Zonnebloem 
Donderdag 23 januari 2020
Tien Zonnebloemers uit Gilze, 
Rijen en Dongen brachten ons 
een bezoek. Ontvangst met een 
kopje koffie of thee en een grote 
koek was de warming up. John 
heette de bezoekers welkom en 
vertelde de regels van het 
schuiftafeltennis. Deze nieuwe 
vorm van tafeltennis kent 
officiële regels en gebruikt 
speciale attributen om het 
tafeltennis mogelijk te maken 
voor mensen met een beperking. 
De zijkanten van de tafel zijn 
met een balk afgezet zodat het 
balletje alleen via de achterlijn 
de tafel kan verlaten. Spelers 
gebruiken een batje dat is 
afgevlakt en schuiven de bal 
over de tafel. Spelers zitten ook 
op een stoel. Stuiten is niet de 
bedoeling. De bal moet ook 
onder een balk ter hoogte van 
een netje door, en niet over een 

netje. Dat bleek nog niet zo 
eenvoudig. De eerste ronde was 
een oefening om de grote plastic 
ballen zo lang mogelijk heen en 
weer te schuiven. Het record was 
129 keer binnen 2 minuten. 
Daarna speelden ze wedstrijden, 
waarbij je punten scoort als de 
bal via de achterlijn over de tafel 
schiet. De regels werden soepel 
toegepast. Na elke ronde ging 
het enthousiasme omhoog en 
werd ook feller om een punt 
gespeeld. Na 8 ronden kon de 
eindstand opgemaakt worden. 
De troostprijs ging naar Betsy, 
de winnaar was Ingrid, ze won al 
haar potten. 
De reacties zijn zo positief dat 
we een follow-up willen gaan 
organiseren. Dit in overleg met 
De Zonnebloem, afdeling Gilze-
Hulten.
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Danny Dartkampioen 2020 
Donderdag 2 januari 2020
Tijdens het jaarlijkse 
Batswingers Darttoernooi, op de 
eerste donderdag van het jaar, 
streden 19 deelnemers voor de 
titel: “beste darter van de 
Batswingers”. Er werd gespeeld 
in 5 poules (4 poules van 4 en 1 
poule van 3). Het format in de 
poules waren 301 2 legs gooien. 
Dit jaar waren er veel spannende 
potjes. Zo werd er 11 keer gelijk 
gespeeld. 16 maal wist een 
darter met 2-0 te winnen. 
De beste 2 darters van iedere 
poule ging door naar de 
winnaarsronde. Voor de overige 
deelnemers was het toernooi nog 
niet afgelopen. Zij mochten 
strijden voor de 2 aanmoe-
digingsprijzen. De hoogste finish 
werd gegooid door Danny in de 
kwartfinale (84). 
 
Winnaarsronde 
De finale ging tussen Danny en 
Twan. Danny wist de finale te 
behalen door te winnen van 

Brian (2-0) en Marianne (3-1). 
Twan heeft 2 potjes moeten 
spelen tot het gaatje. Hij wist te 
winnen van Tamara met (2-1) en 
Remco P (3-2). In de finale, eiste 
de spanningen zijn tol, waardoor 
er veel pijlen op de dubbels 
werden gemist. De finale 
eindigde in een 4-1 overwinning 
voor Danny. 
1 Danny 
2 Twan 
3 Remco P 
4 Marianne 
 
Verliezersronde 
De finale van de verliezersronde 
werd gewonnen door Dennis. 
Hij wist in de finale te komen 
door René en Miranda uit te 
schakelen. Ariën won van Ad en 
Robin. De finale eindigde met 2-
0 in het voordeel van Dennis. 
1 Dennis 
2 Ariën 
3 Miranda 
3 Robin

Van Gool's Worstenbroodspektakel 
Donderdag 13 februari 2020
Op donderdag 13 februari 2020 
organiseren wij ons 3e 
Worstenbroodtoernooi. Aanvang 
20:00 uur. Jeanne en Annemieke 
zijn weer bereid gevonden om 
voor ons hun overheerlijke 
worstenbroodjes te bakken. Je 

kunt deze broodjes aanschaffen 
voor € 1,50 per stuk of vier 
broodjes voor € 5,00. 
Gaarne je bestellingen 
doorgeven op de trainingsavond 
bij Dennis of via de mail 
dennis@batswingers.nl
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Een prijs op het Die Meede Toernooi 
Robin wint eerste titel bij de senioren
Op zondag 26 januari 2020 deed 
1 jeugdlid en 5 senioren mee aan 
het 47e Die Meede toernooi. Het 
was geen vetpot. Remco bereikte 
in de S6 klasse de halve finale 
en samen met Brian de 
kwartfinale in het dubbel. De 

enige prijs ging naar Robin die 
in de S4 klasse tussen 4e en 5e 
klassers het goud won door in de 
finale Finn van Vlimmeren te 
verslaan, die in de kwartfinale 
nog van Tamara won.

Bettine Vriesekoop Clinic 
Zondag 26 januari 2020
Als je niet naar het Die Meede 
toernooi gaat en toch gaat 
tafeltennissen moet je wel een 
heel goede smoes hebben. Nou 
Toon had die. Hij bezocht een 
clinic van Bettine Vriesekoop. 
Toon kent haar alleen maar van 
verhalen, niet toen ze nog 
Europese top was. Eerst een 
presentatie van Bettine over haar 
carrière, over China en over haar 

keuzes. Daarna de clinic met een 
warming up op muziek en 
oefeningen in balans, coördinatie 
en anticipatie. Afgesloten met 
een rondje rond de tafel. Bettine 
aan de ene kant en de 20 
deelnemers aan de andere kant. 
Iedereen kreeg twee levens, ook 
Bettine. De smile van Toon zegt 
genoeg.

Kampioens BBQ Batswingers 4 
Zaterdag 15 februari 2020
Vanwege het behaalde 
kampioenschap in de 7e klas 
organiseert het vierde team weer 
de traditionele barbecue voor de 
leden en vrienden van de 
Batswingers en wel op zaterdag 
15 februari a.s. Plaats van 
handeling bij de Familie van 
Gestel, Vossenberg 10 te Gilze. 
Aanvang 19:30 uur. Toezegging 

voor de karaoke is al binnen. 
Graag even opgeven of je komt. 
Uiteraard is partner vriend of 
vriendin ook van harte welkom. 
Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde. 
Opgeven bij Dennis 
Bastiaanssen. Kan op de 
trainingsavonden of via de mail 
dennis@batswingers.nl 
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Plankentoernooi 
Donderdag 27 februari 2020
Op donderdag 27 februari 2020 
gaan we weer aan de slag met 
WUTTO bats, kale planken dus. 
Een WUTTO bat leent zich 
vooral voor het contra-spel dicht 
aan de tafel, maar je kunt er ook 
prima mee verdedigen. Voor de 
liefhebbers van effect is het 
helaas pindakaas, dat komt er 

niet uit. Maar zoals Cruijff zei 
“elk nadeel heb zijn voordeel”: 
je hebt ook geen last van effect. 
Voor de winnaar is er een leuke 
prijs. Opgeven hoeft niet, op tijd 
aanwezig zijn wel, als je mee 
wilt doen tenminste en dat is 
18:45 uur voor de jeugd en 
20:00 uur voor de senioren.

Toernooikalender 
Opgeven voor externe 
toernooien kan direct bij de 
organiserende vereniging of via 

onze toernooicoördinator: 
toernooicoordinator@batswingers.nl 

§ 26 jan: Die Meede toernooi 
(Made) 

§ 8 mrt: Maasland Team-
toernooi (Oss) 

§ 22 mrt: STIK Teamtoernooi 
(Rijsbergen) 

§ 5 apr: Clubkampioen-
schappen (Gilze)

Uitnodiging STIK Teamtoernooi 
Zondag 22 maart 2020
Zondag 22 maart organiseert SV 
STIK in Rijsbergen van 9:00 tot 
18:00 uur weer een 
teamtoernooi. Zowel jeugd als 
senioren kunnen deelnemen als 
duo’s (teams van 2). 
Klassenindeling volgt op basis 
van sterkte, afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen. 
Inschrijfgeld is € 10,00 voor 
senioren en € 6,00 voor de 
jeugd. 
Opgeven vóór dinsdag 10 
maart 2020 bij onze 
toernooicoördinator: 
toernooicoordinator@batswingers.nl

Uitnodiging 50e Maasland Teamtoernooi 
Zondag 8 maart 2020
In sporthal De Ruivert te Oss 
organiseert OTTC op zondag 8 
maart 2020 voor de 50e keer het 
Maasland Teamtoernooi. 
Aanvang om 9:00 uur, finales 
uiterlijk om 18.00 uur.  Zowel 
jeugd als senioren kunnen 
deelnemen als duo’s (team van 
2). Inschrijfgeld is € 8,50 pp 

voor de jeugd en € 10,00 pp voor 
de senioren Opgeven bij onze 
toernooicoördinator: 
toernooicoordinator@batswingers.nl 
vóór zaterdag 1 februari 2020 
of eerder als het toernooi op de 
37 beschikbare tafels is 
volgeboekt.
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Afdelingskampioenschappen Jeugd 2020 
Zaterdag 16 mei 2020
Voor het 5e jaar op rij 
organiseert TTV De Batswingers 
weer de ZuidWest 
Afdelingskampioenschappen 
Jeugd. Op zaterdag 16 mei staan 
30 tafels te wachten op 
maximaal 180 deelnemers. Ook 
voor onze beginnende jeugd is er 
een passende klasse. Omdat de 

senioren niet spelen hopen we 
dat we genoeg vrijwilligers 
hebben voor de opbouw, het 
toezicht en de coaching op de 
dag zelf. Deelname kost je € 
10,00 en je speelt alleen enkel 
wedstrijden in jouw leeftijds-
klasse. Opgeven bij John vóór 
zaterdag 18 april 2020.

Table Stars Duo-competitie voorjaar 2020 
Vanaf half februari tot eind mei 2020
De Table Stars Duo-competitie 
krijgt een vervolg in het 
voorjaar. Op 6 of 7 zondag 
ochtenden vanaf half februari tot 
eind mei gaan we spelen. Meer 
clubs gaan meedoen, dus het 
wordt alleen maar leuker. Alle 

B-spelers kunnen hieraan 
meedoen. Vraag maar aan 
Kasper, Job, Amy K, Philippe of 
Chul-hok hoe leuk dit is. 
Wil je meedoen, stuur dan een 
mailtje of een appje naar John. 

Tafeltennisbond en Onze Club Groeit 
Meer tieners en meer 60-plussers
De jarenlange daling van het 
ledental van de Tafeltennisbond 
is tot stilstand gekomen. De 
winst in 2019 zit vooral in de 
groep middelbare scholieren en 
de groep 60-plussers. Van de 
527 verenigingen zijn er 203 
gegroeid en 99 gelijk gebleven 
in ledenaantal. Lees meer op 
https://www.nttb.nl/ledental-
tafeltennisbond-gestegen/ 

TTV De Batswingers heeft in 
2019 ook een groei van 8% 
gekend. Wij hebben nu officieel 
54 leden: 31 senioren, 14 jeugd 
en 9 vrienden van. Een jaar 
geleden was dat 50: 30 senioren, 
12 jeugd en 8 vrienden van. Bij 
de senioren kwamen er 3 bij 
maar ook 2 af; bij de jeugd was 
dat +6 en -4. 
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NK Tafeltennis in Zwolle 
Zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020
Het Nederlands Kampioenschap 
Tafeltennis 2020 wordt gespeeld 
op zaterdag 29 februari en 
zondag 1 maart 2020. De locatie 
is wederom Landstede 
Topsportcentrum in Zwolle. 
Binnenkort start de kaartverkoop 
en volgt alle informatie je graag 
wilt weten over het NK 

Tafeltennis, van deelnemers tot 
side-events en het volledige 
programma. Dus als je dat 
weekend niet naar de 
Sauwelavond in Gilze wilt, houd 
dan de pagina 
https://tafeltennis.nl/nk-
tafeltennis/ in de gaten.

Vooraankodiging Info-avond + ALV 
Maandag 16 maart
Op maandag 16 maart is er voor 
de ouders van onze jeugdleden 
een informatieavond die start om 
19 uur. We denken daarvoor 
maximaal drie kwartier nodig te 
hebben.  

Daarna volgt om 20 uur voor 
alle leden een Algemene Leden 
Vergadering. Plaats van 
handeling is het kleine zaaltje. 
Vanwege deze invulling zal er 
op 16 maart géén training zijn.

Wist je dat …
§ een WUTTO bat een bat met 

korte noppen zonder spons 
is? 

§ dat ook wel een kale plank 
wordt genoemd? 

§ er officiële WUTTO 
wereldkampioenschappen 
worden georganiseerd? 

§ STIK staat voor Steeds 
Treffen Is Kunst 

§ BSM een afkorting is van Be 
Sports Manlike? 

§ LUTO betekent Leer Uw 
Tegenstander Overwinnen? 

§ TIOS = Tafeltennis Is Onze 
Sport 

§ ODT = Onder De Toren 
§ SAR = Sla Altijd Raak 
§ SBM = Samen Beweging 

Maken 
 

Ken jij ook zo’n afkorting, laat 
het dan weten aan de redactie.

Wij Verwelkomen ... 
Martien van Steenbergen 
(Senioren) 
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Geen Training op ... 
Er is geen training op  
donderdag 20 februari (opbouw 
Carnaval)  
 
 

en op  
maandag 24 februari (Carnaval).  
 
 

Jaarprijs 2019-2020 
Stuivertje wisselen 
 
Robin en Theo namen deel aan 
Meerkampen in Oss en Ivana 
nam deel aan een Para 
Ranglijsttoernooi in Zoetermeer. 
Vanwege een medaille op het 
Back Hands toernooi en goud op 
het Die Meede toernooi is Robin 
Theo toch weer gepasseerd.  
 
Bij de B-groep staat Daan 
bovenaan. 
 
Bijgewerkt tot en met 26-01-
2020. 

 
1 Robin 209 
2 Theo 186 
3 Ivana 114 
4 Toon 102 
5 Daan 64 
6 Kasper 50 
7 Job 49 
8 Amy K 48 
9 Amy B 47 

10 Syb 30 
11 Chul-hok 29 
12 Un-zin 23 
13 Philippe 18 
14 Eline 16 
15 Maud 11 

 

Secretariaat 
 

Ad van Beijsterveldt 
Pastoor van Limbergenplein 8 

5126 HS  Gilze 
 

0161-453215 
secretaris@batswingers.nl  

 
 

Speellocatie 
 

Sporthal Achter de Tuintjes 
Kapittelstraat 15 
5126 HA  Gilze 

 
tel: 0161-455000 

 
 

Trainingstijden 
 

Jeugd 
Maandag 19:00 – 20:00 

Donderdag 18:45 – 19:45 
 

Senioren 
Maandag 20:00 – 21:30 

Donderdag 20:00 – 21:30 
 

 

 

 
www.batswingers.nl  


