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We hopen dat iedereen in goede
gezondheid is. Een aantal zijn op
vakantie geweest, sommigen
dichtbij, en enkelen hebben in de
zomervakantie gewoon
doorgespeeld. Daarom is de
‘echte’ start op maandag 24
augustus een doorstart. We
draaien nog altijd niet als
normaal, en dat merken we zeker
op maandag. De regels nemen
we hier nog eens door. In deze

Aug/Sep 2020
Sorry ook aandacht voor de
werving (de flyer is dit weekend
al in de bus gevallen), met een
speciale instuif op woensdag 19
augustus. Daarnaast de
competities: regulier voor de
senioren en Table Stars Duocompetitie voor de beginnende
jeugd op zondag. Ook gaat de
promotie voor ons teamtoernooi
in december van start.

Trainen op Donderdag
Houd 1,5m afstand; toeschouwers op tribune
De situatie op donderdag
verandert niet veel met hoe we
het in de zomervakantie hebben
gedaan. We hebben immers de
ruimte. Ook als er competitie
wordt gespeeld is er nog plek
voor enkele trainingstafels. Wel
verzoeken we degenen die niet

spelen of tellen op de tribune (of
in de kantine) plaats te nemen.
Houd steeds 1,5 m afstand en
schud geen handen. Tot nader
order zal er niet gedubbeld
worden. Douchen is wel
toegestaan. Na afloop krijgen
alle gebruikte ballen een sopje.

Trainen op Maandag
Op maximaal 3 tafels
Al vele jaren zijn we op zoek
naar een grotere zaal op
maandag. Door de Corona
maatregelen leek dat
onvermijdelijk. Helaas is het ons
niet gelukt een andere avond
(zaterdagochtend leek ons geen
goed alternatief) of een andere
locatie (De Schakel gymzaal zit
vol) te vinden. Wel gaan we op
maandag de trainingen

verlengen. De jeugd speelt van
19:00 – 20:00 uur. De senioren
van 20:00 – 22:00 uur. Omdat
we maximaal 3 tafels kunnen
plaatsen zijn er steeds 6 spelers
actief. De rest wacht buiten de
judozaal (b.v. in de kantine). Om
iedereen een kans te geven
willen 3 of 4 x per uur wisselen.
Na afloop krijgen alle gebruikte
ballen weer een sopje.
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Jeugdtraining onder leiding van Robin
Donderdag 3 september t/m donderdag 1 oktober
Ik ga in de periode van 3
september t/m 8 oktober vijf
jeugdtrainingen verzorgen! Dit
is een externe stage voor mijn
schoolexamen vak BSM
(Bewegen, Sport &
Maatschappij). Het doel van
mijn stage is om te ervaren voor
een groep kinderen les te geven
in mijn eigen sport. Ik heb hier
super veel zin in! Het zou ook
heel erg fijn zijn om met zoveel
mogelijk jeugdleden deze
trainingen nog leuker te maken.
Dus neem gerust je vrienden en
vriendinnen mee. En noteer de
onderstaande data. De hieronder
genoemde trainingen heb ik
allemaal netjes uitgewerkt met
de tips van John.
Donderdag 3 september
patronen leren herkennen

Donderdag 10 september
service clinic
Donderdag 17 september (*)
voetenwerk en snelheid
Donderdag 1 oktober (*)
eens een keer iets anders?!
Donderdag 8 oktober (*)
afsluitend toernooi
Het zou heel leuk zijn als ik
jullie allemaal zie deze datums,
zodat ik jullie wat bij kan leren
en jullie mij! De trainingen zijn
van 18:45-20:00 uur in de
sporthal. Graag vijf minuten van
tevoren aanwezig zijn zodat we
alles klaar kunnen zetten om op
tijd te beginnen!
(*) Het kan zijn dat sommige
trainingen tot 19:45 uur duren
i.v.m. de senioren competitie.
{Robin}

Nieuwe Jeugdleden Gezocht
Werving heeft weer prioriteit
Al enkele jaren laten we in
augustus een huis-aan-huis flyer
rondbrengen. Ook dit jaar weer,
want we hebben net voor de
zomervakantie wat afmeldingen
gehad, zowel bij de jeugd als bij
de senioren. Omdat er ook nog
eens jeugd is doorgestroomd
(wat heel goed is) zouden we
vooral de jeugdgroep willen
versterken. Drukkerij EM De
Jong brengt ook een

Verenigingskrant uit en ook daar
staat een artikel in van onze
club. Zowel in de krant als op de
flyer staat een 10-strippenkaart.
Nieuwe leden bieden we ook een
gratis wedstrijdbatje aan. Neem
daarom op een van onze
trainingen, maar bij voorkeur op
donderdag (vanwege de ruimte)
gerust eens een vriend of
vriendin mee. Zegt het voort.

2

Table Stars Duo-Competitie (J)
Geef je voor 15 september op!
Op dit moment hebben we geen
jeugdteam in de reguliere
zaterdagcompetitie van de
NTTB. Voor onze leden zonder
competitie-ervaring hebben we
de Table Stars duo-competitie
bedacht. Doel is om jonge
spelers die nog niet toe zijn aan
de zaterdagse jeugdcompetitie
een alternatief te bieden om
teamwedstrijden in
competitieverband te gaan
spelen, op zondag. Dit najaar
gaan we weer een aantal zondagochtenden, gemiddeld 2x per

maand, tegen andere clubs in de
regio spelen.
Wil je meedoen, geef je dan op
bij John of Ad en doe dit vóór
15 september. De datums en
locaties moeten nog bepaald
worden, want dat hangt af van
het aantal deelnemers.
Van de Batswingers jeugd kan
iedereen meedoen, behalve Toon
en Robin.
Op zondag 29 november gaan
we in ieder geval met alle Table
Stars naar het Beginnerstoernooi
van ODT (Roosendaal).

Vriendschappelijke Wedstrijden (S)
Donderdag 10 september
De TC zal donderdag 10
september onderlinge
vriendschappelijke wedstrijden
organiseren. Alle

competitiespelers worden geacht
mee te doen. Kun je niet, meld je
dan tijdig af bij
tc@batswingers.nl

Familietoernooi
Donderdag 24 september
Donderdag 24 september spelen
we een groots tafeltennis
Familietoernooi. Het evenement
valt midden in de Nationale
Sportweek (NSW), dus we
willen graag niet-leden
mobiliseren. Iedereen uit Gilze
en omstreken kan meedoen:
kinderen, ouders, grootouders,
ooms en tantes, neven en

nichten. Om 19:00 zullen we
iedereen welkom heten. Om
19:15 uur starten we met korte
wedstrijden en om 20:30 uur is
de prijsuitreiking.
Op FaceBook staat een
evenement dat je kunt delen.
Wie neemt de meeste
familieleden mee?
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Nationale Senioren Meerkampen 2020
Eerste speelronde op 11 oktober
Iedereen die competitie speelt
heeft een licentie (A t/m H).
Jaarlijks worden meerkampen
gehouden voor elke licentie,
waarna de besten doorgaan naar
de landelijke finale. Voor
senioren met een B, C, D, E, F
en G-licentie start de eerste
speelronde van de Nationale
Senioren Meerkampen (NSM)
2020 op zondag 11 oktober
2020. De halve finale staat
gepland op zondag 22
november. De finale is op 13

december, de dag van ons
toernooi, dus die finale kun je
beter niet halen, ha ha. De
voorrondes worden gespeeld in
verschillende verenigingszalen
in het land. Inschrijfgeld is € 10.
Let op! Inschrijvingen
uitsluitend sturen naar
toernooileider Hilko Appels
onder
meerkampen.nttb@gmail.com.
De sluitingsdatum voor
inschrijven is 25 september
2020.

SportEurope Trainingsdagen 2020
Donderdag 20 en zaterdag 29 augustus
SportEurope organiseert twee
tafeltennis trainingsdagen voor
de jeugd. De leiding is in handen
van ex-bondscoach Anne Vlieg,
geassisteerd door Erik van
Veenendaal, Tonnie Brouwers
en Stefan Heijnis. De trainingen

vinden plaats bij TTV
Valkenswaard. Geschikt voor
alle jeugd t/m 18 jaar. Met
maximaal 24 deelnemers per
dag. Kosten € 35,=. Info op
www.sporteurope.nl/trainingsdagen

MJ Zomerkamp 2020
Verslag van Robin en Toon
Zondag 9 augustus was het
zover. Mijn eerste keer op het
MJ zomerkamp! In de avond
begonnen we met een potje
bounce-ball met verschillende
teams. Een heel dynamisch spel
waarbij je snel punten kan
scoren. Op maandag werd
iedereen wakker na een
onrustige nacht om te ontbijten
en gelijk daarna te vertrekken
naar sporthal de Vendelier. Daar
aangekomen werden de tafels
opgezet zodat de trainingen
konden beginnen! Er waren 5

trainingsgroepen op niveau. Ik
zat in de B groep en Toon in de
D groep. Ondanks de tempratuur
werd er voldoende afgewisseld
met pauzes en trainingen. Er was
ook voldoende tijd na de
trainingen en activiteiten on te
chillen met vrienden. De
activiteiten in de avonden daarna
waren: peanutball, filmavond,
knotshockey, frisbee toernooi,
feestavond. Naar mijn mening
was het echt een heel leuk en
leerzaam kamp en zeker voor
herhaling vatbaar! {Robin}
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NTTB Najaarscompetitie 2020
Indeling bekend gemaakt
De competitie-indeling is
bekend gemaakt. Onze senioren
teams staan voor mooie
uitdagingen in 3E (B1), 4E (B2),
5E (B3), 6E (B4) en 7C (B5).

Check TTapp of de nieuwe
NTTB app voor details.
Wij wensen iedereen veel
speelplezier.

Clubshirts te koop
Op voorraad of op bestelling
We hebben nog diverse maten
clubshirts te koop. Graag op een
trainingsavond even checken.
Hebben we je maat niet dan

nemen we die op in de
bestelling. Informeer bij
William.

Grote Clubactie
Marianne is nu contactpersoon
Ook dit jaar doet onze
vereniging weer mee aan de
Grote Club Actie. Aan alle
jeugdleden (en eventueel
senioren) wordt gevraagd om
weer actief loten te gaan

verkopen. Bij het verkopen van
12 loten of meer ontvangt het
jeugdlid een leuke attentie.
Marianne Honcoop is nu de
contactpersoon namens onze
vereniging.

52e Batswingerstoernooi
Zondag 13 december 2020
Zondag 13 december 2020
organiseren we voor de 52e keer
het Batswingerstoernooi. Dit jaar
zullen we, vanwege de Corona
maatregelen, het aantal tafels
beperken tot 20. Daarmee komt
het maximaal aantal deelnemers
op 100. Gezien de populariteit in
de afgelopen jaren verwachten
we veel ‘vaste klanten’. Dat
betekent ook dat je je snel moet

inschrijven om niet achter het
net te vissen. De uitnodigingen
gaan in september de deur uit,
dus let goed op. Noteer in ieder
geval de datum in je agenda en
houd die datum vrij.
Let op: Krijg je ook een
Kerstpakket? Doneer dan de
spullen die je minder leuk vindt
aan de Tombola.
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Jaarprijs 2020-2021
We gaan weer van start
De huidige jeugdgroep ziet er
heel anders uit dan de
jeugdgroep van een jaar geleden.
En we hopen dat er nieuwe
instroom komt, want dat hebben
we echt nodig. Ook dit jaar gaan
we weer de Jaarprijs bijhouden.
Secretariaat

Elke keer als je naar de training
komt, aan een toernooi meedoet,
of een competitiewedstrijd speelt
krijg je punten. Als je een prijs
wint op een toernooi verdien je
extra punten. In de Sorry zullen
we steeds de tussenstand
vermelden. Bij de start staat
iedereen met 0 punten gelijk.

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
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