TTV De Batswingers
15 augustus 2021
jaargang 64, no. 1

Vanaf 6 september gaan we
weer twee keer per week spelen.
En daarvoor al zijn er allerlei
activiteiten. In deze Sorry
aandacht voor:
Verslag Clubkampioenschap
Table Stars Duo-competitie
Teamtoernooi Back Hands
(4 sep)

Augustus 2021
Clinic Vriesekoop (5 sep)
Jeugduitje (25 sep)
Scholentoernooi (27 okt)
Werving en behoud
Contributie
Promotie van de club
Vernieuwbouw sporthal
Inclusie

John, Brian, Jan, Toon en Tim
Clubkampioenen 2021
Verslag CK2021
Op donderdag 8 juli speelden we
de voorrondes van de Clubkampioenschappen 2021, op 15 juli
de finales. Door de onderlinge
krachtsverschillen zijn de clubkampioenschappen tot op zekere
hoogte voorspelbaar. Dit jaar
hadden we veel nieuwkomers,
zodat in alle klassen wel een
nieuwe clubkampioen zou
moeten of kunnen opstaan.
Bij de B-jeugd behaalde ons
jongste lid Jan Sebergts een 3e
plaats. De finale won Tim vd
Meijden van Tim Aarts.

De finale bij de A-jeugd was
heel spannend en moest met de
meerkampregel beslist worden.
Dennis derde, Syb tweede en
Toon die krap met 3-2 van Syb
wint eerste.

Bij de C-senioren zorgde Jan
voor de verrassing. Hij werd
eerste voor Henri en Hans. En
als je Jan een beetje kent is hij
daar heel trots op. Hij nam de
eerste prijs zelfs mee naar de
basisschool waar hij werkt.
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Bij de B-senioren verliepen de
poules volgens verwachting,
maar in de halve finale won Bart
verrassend van Luuk. Daarna
was het wel op voor hem, en
won Brian om de 1e plek van
nieuwkomer John Ekelschot.

Bij de A-senioren wordt al
enkele jaren uitgekeken naar het
einde van het tijdperk van John.
In de poule verloor hij nog wel
zijn 1e potje van Angstgegner
Danny, maar vervolgens
verschalkte hij Arien in de halve
finale en nieuwkomer Jeroen in
de finale. Daarmee pakte John
de Vet alweer zijn 13e titel.

Jeugdcompetitie 2021-2022
Jeugd in Table Stars duo-competitie
De teamindeling van de
seniorenteams stond al in de juni
Sorry. Bij de jeugd is het niet
gelukt een team voor de
reguliere zaterdagcompetitie te
formeren.
Maar voor onze beginners (Tim,
Jan, Chul-hok en Tim) wordt
weer een duo-competitie op
zondagochtenden georganiseerd.
De Table Stars Duo-competitie
heeft een vrijblijvend karakter.
Je kunt elke speeldag beslissen
of je meedoet en het aantal

speeldagen is beperkt. Voorlopig
gaan we uit van de volgende
datums: 19 sep, 10 okt, 24 okt, 7
nov, 21 nov en een afsluitende
finaledag met prijsuitreiking op
12 december. Hier zal ook MJ
Tafeltennis aanwezig zijn met
veel leuke spellen en een demo.
We hopen dat jullie er zin in
hebben en met jullie ook de
beginners van andere clubs.
Geef je op bij John
john@batswingers.nl
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Geef je nu op voor het Jeugduitje
Zaterdag 25 september
Afgelopen jaar hebben we door
alle beperkingen geen jeugduitje
kunnen organiseren. Dit najaar
willen we dat wel doen. Op
zaterdag 25 september willen we
met alle jeugdleden een dagje op
stap gaan. We vertrekken om 10
uur bij de sporthal en keren daar

rond 19 uur weer terug.
Lunchzakje zelf meenemen. Ter
afsluiting zorgen wij voor een
warme hap.
Jeugdleden die mee willen gaan
kunnen zich opgeven vóór 11
september bij John of Ad
db@batswingers.nl

Teamtoernooi The Back Hands
Zaterdag 4 september
TTV The Back Hands
organiseert op 4 september een
kleinschalig teamtoernooi. Het is
een leuk en gezellig toernooi om
het seizoen mee te beginnen!

Opgeven kan rechtstreeks bij de
organisatie via Rene
Lauwerijssen
tsarevalauwerijssen519@kpnmail.nl

Trainingsclinic Bettine Vriesekoop
Zondag 5 september
Verenigingen die de afgelopen
jaren tafeltenniskleding bij Van
Rutten Promotion hebben aangeschaft krijgen de mogelijkheid
deel te nemen aan een trainingsclinic in Veghel, gegeven door
Bettine Vriesekoop. Bettine is
ex-Europees kampioen, en heeft

veel kennis en ervaring
opgedaan in China, waar
tafeltennis een cult is.
Onze club zal vertegenwoordigd
worden door Dennis, Tamara,
Remco, Natasja, Robin en Tim
(vd Meijden).

Scholentoernooi in Herfstvakantie
Woensdag 27 oktober
In de herfstvakantie, op
woensdag 27 oktober 2021,
organiseren we het Scholentoernooi Tafeltennis. Het is een
toernooi voor kinderen van
groep 4 t/m 8 van de
basisscholen. In diverse klassen
is er voor de eerste drie een prijs
en voor iedereen een leuk
aandenken. Er is ook een mooie
prijs voor de beste school en de

beste klas. Dus neem je
klasgenoten mee! Het toernooi
in sporthal Achter de Tuintjes te
Gilze start om 13 uur en eindigt
om 17 uur. Naast het toernooi
kun je allerlei leuke tafeltennisspellen uitproberen. Deelname is
gratis.
Aanmelden kan bij John
john@batswingers.nl.

3

Werving en Behoud
Eenmalige reductie voor leden
We hebben een bijzondere tijd
achter de rug. In de voorbije
seizoenen hebben we weinig
kunnen tafeltennissen en hebben
we ook het tafeltennissen niet
kunnen promoten. Om de
huidige leden een steuntje in de
rug te geven en om de drempel
voor nieuwe leden te verlagen
hebben we besloten om de
contributie voor het seizoen
2021-2022 eenmalig te verlagen.
Het gaat om een korting op de
basiscontributie. Voor senioren

is deze korting € 30 en voor
jeugdleden € 20. We hopen
hiermee zowel de huidige als
nieuwe leden enthousiast te
maken voor ons spelletje.
We zijn blij dat diverse leden
zelfs zo enthousiast zijn, dat de
extra trainingsavonden in de
zomervakantie goed bezocht
zijn.
Bovendien zijn we blij dat er
goed gebruik wordt gemaakt van
de blauwe bidons die onze leden
hebben ontvangen.

Compensatie Contributie
Besluit ALV teruggedraaid
Op de ALV van 8 juni 2021
hebben we besloten een korting
te geven op de contributie voor
het seizoen 2020-2021. Dit om
te compenseren dat we bijna een
half seizoen niet of nauwelijks
hebben kunnen trainen. Helaas
heeft het bestuur dit besluit
moeten intrekken. De gemeente

heeft namelijk besloten geen
financiële ondersteuning te
verlenen aan verenigingen die
hun leden compenseren.
Hierdoor zouden we fors gaan
interen op ons vermogen en het
risico lopen de contributie te
moeten verhogen.

Nieuws van de Penningmeester
Automatische incasso
De penningmeester zal per 1
september via de automatische
incasso de contributie innen.
Hierbij wordt naast de eenmalige
korting op de contributie ook de
teruggave van de
competitiebijdrage van de
voorjaarscompetitie verwerkt

worden. Voor leden die hebben
gekozen voor 3 incasso
momenten (september,
december en maart) zal de
korting in 3 termijnen worden
verwerkt, te weten 1 september
2021, 1 december 2021 en 1
maart 2022.
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Promotie van onze mooie Club
In Gilze, Molenschot, Hulten, Chaam, Riel, Koolhoven
We hebben een flyer ontworpen
die eind augustus in Gilze (3000
stuks), Molenschot (320), Hulten
(200), Chaam (1500), Riel
(1000) en Koolhoven (600)
verspreid zal worden. Extra
exemplaren liggen ook in de
sporthal.
In de week van 6 september zal
er een artikel in de
Verenigingskrant komen in de
edities van Weekblad Gilze en
Rijen en Ons Weekblad.

Daarnaast blijven we actief op
sociale media om onze andere
activiteiten, zoals het
Scholentoernooi in de
herfstvakantie en de clinics op
scholen en mogelijk naschoolse
opvang, te promoten.

Najaarscompetitie
Start met uitwedstrijden, thuis om 19.45 aanwezig
Omdat de basisscholen pas in de
week van 6 september beginnen,
gaat ons officiële competitieseizoen relatief snel van start
gaat. De competitie start met
uitwedstrijden al in de week van
13 september. Donderdag 23

september is de dan eerste
thuiswedstrijd. We verzoeken de
competitiespelers om bij
thuiswedstrijden om 19.45
aanwezig te zijn, zodat we onze
tegenstanders gastvrij kunnen
verwelkomen.

Vernieuwbouw Sporthal Achter de Tuintjes
Start nieuwbouw begin 2022
Gilze krijgt een vernieuwde en
duurzame sporthal Achter de
Tuintjes. De gemeenteraad wil
ook tafeltennisvereniging De
Batswingers een goede
trainingsruimte aanbieden in de
vernieuwde sporthal. Dit was
nog niet verwerkt in het
voorlopig ontwerp. Samen met

De Batswingers heeft de
gemeente een nieuw ontwerp
gemaakt. Het is de bedoeling dat
de renovatie en nieuwbouw
begin 2022 start. De bouw
gebeurt in fasen, omdat met de
verenigingen is afgesproken dat
de sporthal tijdens de renovatie
en nieuwbouw in gebruik blijf.
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Inclusie TTV De Batswingers
Plezier maakt verbinding

Speellocatie

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

Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze

Geen Training op ...

0161-455000

In augustus spelen we alleen op
donderdag.

Secretariaat
Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze
06-44724183
secretaris@batswingers.nl

of wordt uitgedaagd in je spel en
dat je mag zijn wie je bent.

We waren voornemens om in
januari 2021 hiervoor
activiteiten op te stellen. Hier is
door omstandigheden niets van
gekomen. In de komende tijd
zullen we bekijken hoe en
wanneer we dit weer gaan
opstarten.

Vanaf 6 september starten we
weer op maandag en donderdag.

Trainingstijden
Jeugd
Maandag 19.00 – 20.00
Donderdag 18.45 – 19.45
Senioren
Maandag 20.00 – 21.30
Donderdag 19:30 – 21.30

www.batswingers.nl
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