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Lijkt wel dat er elke maand
genoeg nieuws is voor weer een
dikke Sorry. Achter de rug
hebben we intussen het
Worstenbroodtoernooi en het
Plankentoernooi. In het verschiet
liggen het Maaslandtoernooi,
een Veteranentoernooi, het STIK
toernooi en de Clubkampioenschappen.

Maart 2020
Ons jaarlijks ijkpunt is de ALV
op maandag 16 maart, waarin we
wat nieuwtjes te melden
hebben.Voorafgaand daaraan
een Info-bijeenkomst voor jeugd
en ouders.
Veel leesplezier en neem actie
op de verschillende
uitnodigingen.

Van Gool's Worstenbroodspektakel
Donderdag 13 februari 2020
De tweeling Jeanne en
Annemiek bedachten twee jaar
geleden een ludieke
sponsoractie. Ze bakken
worstenbroodjes voor leden en
geïnteresseerden en spekken
daarmee de clubkas. Om het
geheel op te leuken organiseren
we dan een bijpassend
Worstenbroodtoernooi.
Op donderdag 13 februari is het
eerst de beurt aan de jeugd. Bij
de B-jeugd is het spannend. Om
het nog spannender te maken
krijgen sommige beginners een
paar punten kado. Uiteindelijk
weet Dennis in een spannende
finale van Daan te winnen.
Bij de A-jeugd wordt een
meerkamp gespeeld en dan blijkt
dat Robin echt flinke stappen
heeft gezet het afgelopen jaar.
Hij wint ongeslagen.
Bij de senioren doen 14 spelers
mee, waaronder 2 gastspelers

van Die Meede uit Made.
Iedereen wil zich de grote prijs,
een zak worstenbrood, eigen
maken. De vonken springen er
vanaf als het ware. Er werd fel
om de winst gestreden. Tussen
de nummers 1 en 4 zit maar een
half punt verschil. Dit maak je
niet veel mee in de
tafeltennissport. Uiteindelijk
moet er een beslissingswedstrijd
gespeeld worden tussen Robin
(De Batswingers) en Wim (Die
Meede), die door Robin wordt
gewonnen. Hij is de
Worstenbrood kampioen 2020.
Na afloop wordt nog gezellig
nagetafeld aan de bar en vindt
iedereen dat dit volgend jaar
weer herhaald moet worden.
Jeanne en Annemiek, bedankt
voor de heerlijke
worstenbroodjes.
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Syb en Kees winnen Plankentoernooi 2020
Donderdag 27 februari 2020
Bij de jeugd is de opkomst
minimaal, slechts 3 deelnemers.
Dus hebben Tamara, Dennis en
John maar buiten mededinging
meegedaan.

Syb kan de omschakeling van
snelle spons naar trage plank het

beste maken en wint de titel.
Tweede wordt Eline, derde
Toon.
Bij de senioren is het met 14
deelnemers wel druk. Uit Made
ook dit jaar weer twee gasten,
Wim en Peter. Als iedereen
tegen mekaar heeft gespeeld en
is de uitslag als volgt:
1. Kees
2. Wim (dm)
3. Jeanne
4. Ad
5. Peter (dm), Tamara
6. Brian
7. Dennis
8. Marissa
9. Natasja, Martien
10. Henry
11. Fer (nieuwe senior)
12. Hans

Clubkampioenschappen 2020
Zondag 5 april
Op zondag 5 april zijn de
jaarlijkse Clubkampioenschappen. Zal het dit jaar wel
lukken om opa John van zijn
troon te stoten? En wie wordt bij
de jeugd de opvolger van Theo?
De zaal gaat om 13:00 uur open

en rond de klok van 17:00 uur
zullen de prijzen uitgereikt
worden. Aanmelden kan tot
maandag 30 maart bij René
Daanen of via de TC
(tc@batswingers.nl).

Toernooikalender
Opgeven voor externe
toernooien kan direct bij de
organiserende vereniging of via
▪ 8 mrt: Maasland Teamtoernooi (Oss)
▪ 15 mrt: OTC toernooi
(Breda)

onze toernooicoördinator:
toernooicoordinator@batswingers.nl

▪
▪

22 mrt: STIK Teamtoernooi
(Rijsbergen)
5 apr: Clubkampioenschappen (Gilze)
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Uitnodiging Veteranentoernooi
Zondag 15 maart 2020
Zondag 15 maart organiseert
TTV Belcrum haar jaarlijkse
veteranentoernooi. Ben je 40
jaar of ouder, dan mag je
meedoen. Aanvang 10:00 uur,
einde 18:00 uur. Speelwijze:

meerkampen best of 3 (tot 21
punten). Inschrijfgeld is € 5,50
(of € 4,00 voor OTC leden).
Opgeven vóór woensdag 11
maart 2020 bij Noud Bakx:
noudbakx@gmail.com

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

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 leeftijdsklasse. Opgeven bij John vóór
zaterdag 18 april 2020.

Informatieavond voor jeugd en ouders
Maandag 16 maart
Voorafgaand aan de ALV is er
van 19:00 uur tot 20:00 uur een
informatieavond voor
jeugdleden en hun ouders. Het
zal gaan over de trainingen, de
jeugdcompetitie, toernooien, en
overgang van jeugd naar de
senioren. Maar het wordt geen

eenrichtingsverkeer: we willen
ook graag jullie wensen en
verwachtingen horen. Wij hopen
vele jeugdleden met hun ouders
te kunnen verwelkomen. Op
deze avond is er dan ook geen
training.
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Algemene Ledenvergadering 2020
Maandag 16 maart
Op 16 maart om 20:15 uur is de
jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering. De uitnodiging met
agenda kunt u in uw mailbox
vinden. We hebben een volle
agenda, maar de praktijk leert
dat het geen lange vergaderingen

zijn. Wel is het voor elke
vereniging, dus ook voor de
onze, verplicht om één keer per
jaar bijeen te komen om samen
te kijken of we nog op het goede
spoor zitten. Vanwege de ALV
gaat de training niet door.

Toekomst Organisatie AKJ ZuidWest
Aan alles komt een eind
Dit jaar organiseren we de
Afdelingskampioenschappen
ZuidWest voor de jeugd voor de
5e keer in Gilze. We hopen op
zaterdag 16 mei 2020 weer op
een volle bak met jeugdspelers,
coaches en toeschouwers.
Met enige regelmaat evalueren
we ook intern welke activiteiten
we wel en welke we niet willen
doorzetten. We hadden de hoop
dat we met de organisatie van
zo'n groot jeugdtoernooi (1)
onze eigen jeugdgroep een boost
konden geven (lees meer
aanwas), en (2) meer naamsbekendheid voor de club konden
genereren in de regio.
Intussen hebben we in de
afdeling een goede naam en ook

veel goodwill gekweekt. Dat
straalt ook af op ons
teamtoernooi in december.
Helaas is onze naamsbekendheid
buiten de tafeltenniswereld
nauwelijks toegenomen. We
hebben de niet-tafeltennissende
jeugd en hun ouders in de
gemeente en omliggende dorpen
onvoldoende naar de sporthal
weten te trekken tijdens deze
afdelingskampioenschappen. De
aanwas van de jeugdgroep
moeten we daarom op een
andere manier insteken, zoals
clinics op school. Dat heeft al
wel tot aanwas geleid. En daar
gaan we komend jaar meer
energie insteken.

Verloting oude Tafeltennistafel
Opgeven vóór 30 maart 2020
We willen weer ruimte maken in
het opslaghok. Daarom gaan we
een oude blauwe DHS tafel
verloten, GRATIS. Voorrang
voor leden die nog nooit een
tafel hebben geloot. Een
vrijwillige bijdrage wordt

gewaardeerd. Merk op: de tafel
mist een draaipootje.
Geef je naam vóór 30 maart
2020 door aan John (e-mail of
app). De loting vindt plaats op
donderdag 2 april om 20:00 uur.
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Table Stars Duo-competitie voorjaar 2020
Daan, Kasper, Dennis en Maud in week 1
Op zondag 16 februari is de
eerste Table Stars competitiewedstrijd gespeeld. Voor ons
deden Dennis, Maud, Daan en
Kasper mee. Voor Maud en
Dennis was het de eerste keer.
Maud speelde dapper maar
verloor 2 keer, maar Dennis, net
3 weken bezig, won gewoon 2

keer. Bij Daan en Kasper was
het spannender tegen Thijs en
invaller/broertje Luuk. Thijs
weerde zich dapper. Daan won 2
keer, Kasper 1 keer en het
dubbel werd gewonnen.
Wil je de volgende keer, zondag
15 maart, stuur dan een mailtje
of een appje naar John.

Kader versterkt
7 geslaagden voor de cursus Tafeltennisbegeleider 1
John heeft een cursus
Tafeltennisbegeleider (TT1)
gegeven afgelopen november.
Van de 17 deelnemers hebben 7
Batswingers meegedaan en ook
hun werkstuk ingeleverd. Alle
resultaten zijn nu bekend en we
hebben een 100% score gehaald.

We willen Brian, Dennis, Ivana,
Natasja, Remco, Robin en
Tamara van harte feliciteren met
hun behaalde diploma. Nu
kunnen we de jeugd beter
begeleiden op toernooien en in
de competitie. (Op de foto
ontbreekt Remco.)

Korting op Efteling-tickets
Sparen voor Jeugddag 2020
We willen met het dagje uit dit
jaar graag met de jeugdleden
naar de Efteling gaan. Om nu de
bijdrage van de ouders en de
vereniging te beperken zouden
we graag van kortingskaarten
gebruik willen maken. Bij Albert
Heijn kun je nu sparen voor deze
kortingskaarten. Onze vraag is

nu de kortingskaarten die je zelf
niet gebruikt aan de vereniging
af te staan zodat wij deze kunnen
gebruiken.
De jeugdleden zullen hiervoor
zeer dankbaar zijn. Kaarten kun
je inleveren bij de trainers of bij
Dennis op een van de
trainingsavonden.
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Wist je dat …
▪
▪
▪

het NK Tafeltennis altijd in
het eerste weekend van
maart valt?
daar voor het eerst ook een
NK Bedrijfstafeltennis is
gehouden?
daar ook de PingPongbaas en
Kantinebaas worden
gepromoot?

▪
▪

het WK Tafeltennis in Korea
is uitgesteld vanwege het
Coronavirus?
het Digitaal Wedstrijd
Formulier nog even op zich
laat wachten?

Wij Verwelkomen ...
Dennis van Wees (Jeugd)
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Geen Training op ...
Er is geen training op

maandag 16 maart (ALV)

Jaarprijs 2019-2020
Stuivertje wisselen

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

De competitie evenals de Table
Stars wedstrijden leverden weer
punten op. En we hebben een
Worstenbroodtoernooi en een
Plankentoernooi gehouden.
Robin leidt nu de A-groep en
Daan nog steeds de B-groep.

Bijgewerkt tot en met 27-022020.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Robin
Ivana
Toon
Daan
Kasper
Amy B
Syb
Job
Amy K
Eline
Maud
Dennis

241
151
135
83
67
65
72
59
56
33
22
20

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
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