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De situatie blijft onzeker en lijkt
erg op de eerste lockdown.
Gelukkig mogen we wel blijven
trainen, al is dat met de nodige
beperkingen. Laten we hopen
dat we in december positief
nieuws kunnen brengen.
Als we naar de toekomst kijken
staat er een belangrijk besluit
over de toekomst van de
‘nieuwe’ sporthal op de agenda.

November 2020
We zijn aan het lobbyen voor
een grotere bijzaal zodat we op
maandag beter uit de voeten
kunnen. In deze Sorry ook een
memo over inclusie omdat
iedereen welkom is op onze
club. Verder een verslag van het
Batswingers 4 teamuitje. Tot slot
nog aandacht voor de Grote
Clubactie.

Geen Toernooien – Geen Competitie
Maar we mogen wel trainen!
Wij waren een van de eersten die
ons toernooi hadden afgelast.
Intussen zijn er voorlopig
helemaal geen toernooien; geen
Jeugdranglijst toernooi, geen
ODT Beginnerstoernooi, geen
Open Drimmelse
Kampioenschappen, geen
TCO’78 Kersttoernooi, enz.
De competitie is voorlopig 4
weken stilgelegd. De NTTB wil
de competitie zo snel mogelijk
hervatten, afhankelijk van de
maatregelen. De onderbroken
najaarscompetitie uitgespeeld bij
voldoende mogelijke
speelweken. Dat kan betekenen
dat we langer doorgaan en
mogelijk tot in het begin van
2021. De NTTB zal alles in het
werk stellen om een volwaardige
voorjaarscompetitie 2021 te
spelen. Ondanks dit optimisme
is onze verwachting dat we de
najaarscompetitie niet meer

zullen uitspelen. Of dat echt zo
is horen we 27 oktober. Ook de
Table Stars Competitie ligt tot
die tijd stil.
Gelukkig mogen we wel trainen,
al zijn de regels nogmaals
aangescherpt. De kantine, de
kleedkamer en de douches
blijven dicht. We dragen een
mondkapje als we niet achter de
tafel staan. En we nemen zelf
een bidon met water (of andere
drank) mee.
Omdat we als club graag willen
groeien en veel sporten even niet
mogelijk zijn is het een idee om
aan gastspeler mee te nemen. De
gast maakt kennis met onze
leuke sport en wie weet ... blijft
zij / hij terugkomen. Ook bij de
jeugd zou dat heel fijn zijn.
Iedereen is welkom, alleen
jammer dat nakletsen aan de bar
nu even niet kan.
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Trainen op Maandag
Geen damesvoetbalcompetitie
Zoals bekend vinden wij de
kleine sportzaal te klein om onze
sport te beoefenen. Nu in
Coronatijd worden we ons daar
nog meer van bewust. Door de
nieuwe maatregelen is het voor
de voetbaldames niet mogelijk
om gebruik te maken van de hal.
Hierdoor kunnen we op
maandag 26 oktober, 2

november en 9 november
gebruik maken van de rechtst
halve zaal. De jeugd traint op de
gebruikelijke tijd van 19 uur tot
20 uur. De senioren spelen tot
21:30 uur. Aangezien we deze
avonden wel voldoende ruimte
hebben, kunnen de senioren al
om 19 uur beginnen.

De Toekomst van onze Club
Duurzame sporthal Achter de Tuintjes
De besluitvorming rondom de
nieuwe sporthal staat binnenkort
op de gemeentelijke agenda (2
november). Daarom hebben we
een open brief aan de
gemeenteraad geschreven om
aandacht te vragen voor de te
kleine ruimte op maandag.
Daarop hebben D66, CDA,
PvdA, Kern’75 en de wethouder
Aletta van der Veen gereageerd.
Enkelen zijn ook komen kijken
hoe we nu op maandag moeten
spelen. Ons doel is twee
volwaardige trainingsavonden
per week.
In het weekblad van 21 oktober
staat volgende tekst van
Kern’75:
“...Kern’75 staat volledig achter
deze keuze [voor een energieneutrale sporthal] en dat past
ook bij de doelstellingen van de
gemeente.

Maar we hebben ook een zorg.
Gebleken is dat er in Gilze
weinig of eigenlijk geen ruimte
is voor verenigingen om extra
uren te krijgen om hun
sportactiviteit uit te kunnen
voeren. Tafeltennisvereniging
De Batswingers heeft ons hier
inzicht in gegeven. Kern’75 is
van mening dat we nu een kans
hebben om een sportvoorziening
weg te zetten die ook in de
toekomst kan voldoen. Niet
alleen voor de Batswingers,
maar voor de binnensport in het
algemeen. [...] Kern’75 zal
ervoor pleiten dat we nu de kans
hebben om de binnensport een
accommodatie te geven die past
bij de ambities van verenigingen
en de toekomst van sportend
Gilze.”
Daar zijn we het helemaal mee
eens, maar eerst zien en dan
geloven.
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Plezier Maakt Verbinding
Iedereen is welkom
Bij de Batswingers is iedereen
welkom om te tafeltennissen.
Het belangrijkste van sporten is
dat je er plezier aan beleeft. Ons
ledenbestand bestaat uit veel
diversiteit maar ieder lid brengt
het volgende mee:
• Liefde voor de sport
tafeltennis
• Enthousiasme om erbij te
horen en deel te mogen
nemen
• Een avond plezier en
gezelligheid beleven
Om bovenstaande elementen te
behouden is het belangrijk dat je
je welkom voelt, dat je
regelmatig op niveau kan spelen
of wordt uitgedaagd in je spel en
dat je mag zijn wie je bent. We
willen ons in 2021 richten op het

behouden van deze waarden
voor alle leden. Daarom zullen
we vanaf januari gaan starten
met een maandelijkse activiteit
waarbij we een aantal zaken
zullen gaan uitproberen.
Dit gaan we voor mei 2021 doen
waarbij we iedereen vragen om
vooral mee te doen!
Om dit ook goed te kunnen
evalueren zullen we in december
een vragenlijst uit doen die in
mei nog een keer herhaald zal
worden. Op deze manier kunnen
we ook meten of bepaalde
vormen bijdragen aan deze
waarden.
Mocht je nog aanvullende
vragen of goede ideeën hebben
richt je dan gerust aan ons.
{Groetjes Ad, Bart en Kitty}

Teamuitje Batswingers 4
Zondag 29 november 2020
Het 2e teamuitje legde ons
vierde team geen windeieren.
Door de saamhorigheid en de
technische ondersteuning van
Tamara wist het vierde team
deze keer tot de onderbreking
vanwege corona maatregelen om
de bovenste positie in de 6e klas
te strijden. Zelfs Jeanne en Bart
(zij zijn geen voorstander van 6e
klas) stegen boven hun kunnen
uit.
Tamara die op eigen verzoek een
klasse lager wilde spelen was er
als de kippen bij om dit uitje
mede met Dennis te organiseren.
Besloten werd om deze keer ook
de aanhang uit te nodigen.

Na het nodige zoekwerk in
verband met de corona crisis
werd een mooie locatie
gevonden nl Het Biesbosch team
te Hank.
Om 12.00 uur werd er afgetrapt
met koffie met gebak. Daarna
werd men in2 teams opgedeeld
en kon men de strijd met elkaar
aanbinden in het quad rijden. Na
enige voorzichtige rondjes kreeg
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iedereen de smaak te pakken en
werd de snelheid opgevoerd.
Hierna werd er aan teambuilding
gedaan en moesten enkele
moeilijke voor sommige
gemakkelijke puzzels opgelost
worden.

Het volgende onderdeel was
Kickbiken. Dit was niet voor
iedereen weggelegd. Vooral de
Jeanne en Annemiek hadden het
moeilijk vanwege hun fysieke
ongemakken en deze besloten op

een tandem te starten. Dat dit
ook geen oplossing was bleek
wel in de eerste bocht. Ze
moesten afstappen en konden
met geen mogelijkheid meer op
de fiets komen??

Gevolg ze bleven op locatie
lekker bier drinken!!
Er was een mooie route rond de
locatie uitgestippeld en
onderweg moesten er vragen
worden beantwoord.
Uiteindelijk werd de dag met
een heerlijke barbecue
afgesloten. {Dennis}

Grote Clubactie
Ook digitaal loten verkopen
Graag nog aandacht voor Grote
club Actie, tot 24 november
kunnen er loten worden
verkocht. In de Whatsapp groep
Batswingers Nieuws staat de

link die leden kunnen gebruiken
om door te sturen naar vrienden
en bekenden om digitaal een lot
te kopen.
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We verwelkomen ...
John Ekelschot (senior)

Geen Training op ...
Elke maandag en donderdag in
november kan er getraind
worden.

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 – 22:00
Donderdag 20:00 – 22:00

www.batswingers.nl
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