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Normaal staat deze Sorry vol
met aankondigingen van
toernooien in december en
januari. Nu niet. Gelukkig
kunnen we trainen en merken op
maandag extra drukte nu we
tijdelijk in de grote zaal kunnen.
Daarom zijn de plannen voor de
verbouwing van de sporthal zo
belangrijk voor ons. We hebben
de aandacht en de medewerking
van de politiek en gemeente. Het

uitspelen van de najaarscompetitie zal over Nieuwjaar
heen getild worden, met
mogelijk een langer doorlopende
voorjaarscompetitie. We zullen
zien. Ik wil jullie allen een fijne
Kerst en Oud en Nieuw
toewensen, ook al zal die minder
uitbundig gevierd gaan worden.
En blijf tafeltennissen want dat
blijft mogelijk.

Tafeltennis in Coronatijd
De Batswingers gaan door!
Het is een rare tijd waarin veel
sporten niet door kunnen gaan.
Omdat het moeilijk is om
voldoende afstand te bewaren.
Gelukkig kan dit bij tafeltennis
wel. Een tafel is immers een stuk
langer dan de benodigde 1,5
meter. Hierdoor kunnen zowel
de jeugdleden als de senioren
van De Batswingers blijven
sporten.
Daar wordt dan ook gretig
gebruik van gemaakt. Met
mondkapjes op en sportkleding
aan betreden onze leden de
sportzaal. Tussen de tafels een
flinke ruimte. Voordat er een
balletje geslagen wordt, eerst
nog even de handen ontsmetten.
En dan heerlijk een balletje slaan
in sporthal Achter de Tuintjes.
Natuurlijk mag tijdens het spelen
het mondkapje af. Maar het
dubbelspel laten we even voor

wat het is. En na afloop wordt de
gebruikte materialen
gedesinfecteerd. Omdat de grote
zaal vanwege beperkende
maatregelen voor andere sporten
nu ook op maandag beschikbaar
is, hebben we nu meer
mogelijkheden. In plaats van 2
of 3 tafels kunnen we nu 8 tafels
of meer in de zaal kwijt. Dit
heeft tot gevolg dat nu ook de
maandagtraining door zo’n 20
leden bezocht wordt. Dit is meer
dan we voorheen in de kleine
sportzaal hadden. In de tijd dat
we niet konden vermoeden wat
een virus voor gevolgen kon
hebben. Helaas zit een “derde
helft” er niet in. Maar laten we
hopen dat dit in het nieuwe jaar
snel weer mogelijk wordt. Voor
zowel jeugd als senioren is er
nog ruimte om bij ons aan te
sluiten. {Ad}
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Sporthal Verbouwing
Plan voor uitbreiding kleine zaal
Op woensdag 28 oktober,
hebben we overleg gehad met de
wethouder en de projectleider
over de verbouwingsplannen
voor sporthal Achter de Tuintjes.
Dat was naar aanleiding van
onze open brief en de reacties
die dat van zeker 4 partijen heeft
opgeleverd. In dat gesprek is ons
uitgelegd dat een uitbreiding van
de judozaal tot volwaardige
gymzaal te duur zal zijn. Maar
de projectleider had een heel
creatief alternatief. Hij wil zich
hard maken om de oppervlakte
van judozaal en denksportzaal
samen te voegen met een
flexibele wand. Dan ontstaat er
voor ons een zaal van 20 x 10
meter en 5 meter hoog. Dat is

iets lager en kleiner dan een
volwaardige gymzaal, maar voor
ons voldoende om er 5
competitietafels of 7
trainingstafels in te zetten.
Daarmee lijkt onze maandag
gered.
In de raadsvergadering van
maandag 2 november zijn die
plannen gepresenteerd. De hele
raad stemde voor akkoord, met
een kritische kanttekening om de
totale kosten niet verder op te
laten lopen. Ons lobbyen heeft
dus vruchten afgeworpen. Wij
danken dan ook alle partijen
voor hun steun. Nu maar hopen
dat en geen kink in de kabel
komt. {John}

Uitspelen van de Najaarscompetitie
Uitgangspunten NTTB Hoofdbestuur
“Zoals op 23 oktober
aangekondigd hebben het
Hoofdbestuur en de
afdelingsvoorzitters de
ontwikkelingen gevolgd en deze
in meerdere gesprekken met
elkaar besproken. Volgens
afspraak geven wij u na de
mededelingen van de overheid
van 27 oktober en 3 november
een korte update van de huidige
situatie en mogelijkheden.
Helaas kunnen wij op dit
moment nog niet heel concreet
worden en data voor de
hervatting van de afdelings- en
landelijke competitie noemen. In
onze volgende brief hopen wij
meer informatie over de herstart
van de competitie te kunnen

delen. Wij zullen hiervoor de
nadere informatie van de
overheid moeten afwachten om
te weten of de maatregelen
worden versoepeld. Wel willen
wij in afstemming met de
voorzitters van de afdelingen de
uitgangspunten voor het
hervatten van de competitie
benoemen:
Uitgangspunten hervatten
Competitie
1. We willen nog steeds de
najaarscompetitie zo snel
mogelijk hervatten, rekening
houdend met wat mogelijk is en
afhankelijk van de maatregelen.
Zoals het er nu uitziet zal dat
helaas pas begin van het
komende jaar zijn.

2. Om tegemoet te komen aan de
vraag om promotie en degradatie
mogelijk te maken wordt
overwogen de najaarscompetitie
in het begin van 2021 uit te
spelen. De afdelingen hebben de
intentie uitgesproken de
najaarscompetitie allemaal op

dezelfde wijze uit te spelen.
Binnen deze afspraak is
maatwerk per afdeling mogelijk.
3. Voor het spelen van een
volwaardige voorjaarscompetitie
geldt dat ook hiervoor maatwerk
mogelijk is als dit nodig is.”
{NTTB}

Rabo ClubSupport
Mooie opbrengst van € 288,60
Voor Rabobank is een club
zoveel méér dan een club.
Daarom biedt Rabobank clubs
en verenigingen een steuntje in
de rug. Juist nu.
Tafeltennisvereniging De
Batswingers bedankt iedereen

die op ons heeft gestemd. Met
deze bijdrage van € 288,60 helpt
ons om ons doel, een
jeugdkamp/jeugduitje te
realiseren. Nu moeten de
beperkingen eerst versoepeld
worden.

Nieuwe Voorraad Clubshirts
Grijp je kans op de juiste maat!
We hebben weer een nieuwe
(beperkte) voorraad clubshirts
binnen en deze liggen inmiddels
in de sporthal. Heb je een shirt
besteld of interesse in een nieuw

shirt? Meld je dan op een
trainingsavond bij John, Ad of
William. De kosten zijn €25
euro voor een shirt.

Kerstpakketten voor Tombola
Welkome bijdrage voor volgend jaar
Geen Batswingerstoernooi, geen
tombola. Maar dat betekent niet
dat we voor de volgende editie
geen kadootjes kunnen
gebruiken. Dus krijg je een

kerstpakket en vallen sommige
giften tegen, geef ze dan af bij
Ad en Astrid. We zijn er heel
blij mee.

Geen Darttoernooi
Welkome bijdrage voor volgend jaar
De eerste donderdag in januari is
het traditionele Batswingers
Darttoernooi. Maar de editie van
2021 zit nog te kort op allerlei

verboden en de speellocatie is
dan nog niet beschikbaar.
Mogelijk halen we het later dat
jaar in.
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SponsorKliks
Help onze club en doe jezelf niks tekort
Het staat misschien niet
prominent op onze website,
maar als je online aankopen wilt
doen kun je onze club helpen,
zonder jezelf tekort te doen. Ga
naar www.batswingers.nl, klik
op de Sponsorkliks button en

klik dan op de site waar je je
aankopen wilt doen. Een klein
deel van je aankoopbedrag komt
ten goede aan de Batswingers
clubkas en het kost je zelf niks
extra. Probeer het eens, het
werkt echt!

We verwelkomen ...
Tim Aarts (jeugd).

We nemen afscheid van Maud
en Daan, ook allebei jeugd.

Geen Training op ...
In december spelen we elke
maandag en donderdag t/m 17
december. Dus ook de maandag
na ons afgelaste toernooi! Er is

geen training op 21, 24, 28 en 31
december vanwege de
Kerstvakantie.

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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