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We hebben even gewacht met
het uitbrengen met deze Sorry
vanwege de persconferentie op
vrijdag 26 november. En dat is
maar goed ook want Corona
trekt weer een flinke wissel is op
onze mooie sport. Vanaf heden
zullen de trainingen op
maandag- en donderdagavond
komen te vervallen. We zijn in
overleg met de beheerder om
trainingen overdag aan te
bieden. We denken aan de
zaterdagochtend voor alle leden
en de woensdagmiddag voor

December 2021
jeugdleden. Zodra we hier groen
licht voor krijgen laten we het
jullie weten. Verder:
• Table Stars Finaledag (12
dec) gaat wel door
• Batswingerstoernooi (19
dec) gaat wel door
• Drie Koningentoernooi (6
jan)
• Verslag competitie en
aanpassing teams voorjaar
• Vernieuwbouw sporthal
• Verloting oude tafel
• Rabo Clubsupport

Table Stars Competitie Finaledag
Zondag 12 december GAAT WEL DOOR
Dit najaar is de Table Stars
Competitie een succes gebleken.
Op 3 locaties worden nu
maandelijks wedstrijden voor
echte beginners georganiseerd.
Vooral in de regio Oost draait
het als een tierelier. Bij de
afsluitende finaledag op 12
december verwachten we een
maximaal aantal van 48
deelnemers (op 12 tafels). Van

onze club gaan Chul-hok, Stijn,
Isabel, Jan, Tim en Tim.
De afsluiting wordt opgeleukt
door MJ Tafeltennis. Publiek is
helaas niet welkom, maar een
prijsuitreiking komt er zeker: 3
voor beste jongens, 3 voor beste
meisjes en 3 voor beste clubs.
In de januari Sorry komt een
verslag.

52e Batswingerstoernooi 2021
Zondag 19 december GAAT WEL DOOR
Ondanks de aangescherpte
Coronamaatregelen gaat ons 52e
Batswingerstoernooi op zondag
19 december gewoon door. Wel
met beperkingen, zoals een
verplicht Coronatoegangsbewijs,

mondkapjes en geen
toeschouwers. Maar we gaan er
een mooie dag van maken!
We hebben 140 deelnemers van
20 verenigingen. We spelen op
26 tafels en dat is de max. Het is
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volle bak. Dit jaar kunnen we
het ook de Open Belcrum
Kampioenschappen noemen,
want met 32 deelnemers neemt
TTV Belcrum het leeuwendeel
van de deelnemers voor haar

rekening. En dat maakt het voor
TIOS’51 heel moeilijk om de
verenigingsbeker te behouden.
In de januari Sorry komt een
verslag.

Drie Koningen Toernooi (J)
Donderdag 6 januari 2022
Het geplande Pepernotentoernooi op donderdag 2
december kan helaas niet
doorgaan. Daarom plannen we
nu een Drie Koningen toernooi

voor de jeugd op donderdag 6
januari 2022. We starten om
18.45 uur, als we dan al door
mogen gaan.

Geen Toernooien in Januari 2022
Wat is er aan de hand?
Normaal gesproken vind je in de
november en december Sorry de
aankondigingen van zeker 3
grote toernooien in de regio in
januari. Maar het is rustig, de
uitnodigingen blijven uit en hier
is de verklaring, en dat is dit
keer niet Corona.

1. Het Die Meede toernooi
(eind januari) gaat niet door
bij gebrek aan vrijwilligers.
2. Het Back Handstoernooi
(begin januari) gaat niet door
bij gebrek aan sponsoren.
3. Rond de Regionale Midden
Brabantse Kampioenschappen (RMB) is het stil.

Nieuwe Trainingstijden op Maandag
Vanaf Jan 2022
Door de groei van de jeugdafdeling waren we genoodzaakt
om de trainingstijden aan te
passen. Hierdoor begonnen de
senioren een half uurtje later en
mochten tot 22 uur doorgaan.
Deze extra tijd kregen we gratis
van de verhuurder.
Echter lijkt het half uurtje later
voor veel senioren net iets te
laat. Na half tien stonden er
maar enkele senioren nog een
kwartiertje achter de tafel.
Daarom zullen we de training
afsluiten om 21.30 uur.

De A-jeugd die om half acht
beginnen bestaat slechts uit 4 tot
5 jeugdleden. Enkele senioren
hebben al aangegeven om hierbij
te willen sparren. Hierdoor heeft
de A-jeugd meer uitdaging en
afwisseling. Bovendien krijgen
de senioren dan ook nog
training. Heb jij ook belangstelling, laat dat dan even aan
Dennis weten. De trainingstijden
op maandag zijn als volgt:
18.30-19.30 B-jeugd door John
19.30-20.30 A-jeugd door Ad
20.30-21.30 Senioren
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Wisselend Succes Najaarscompetitie 2021
B2 degradeert, andere teams worden 3e en 4e
Batswingers 1 blijft erin (4e)
Het eerste team eindigt 4e met
38 punten. De start was moeilijk,
maar de eindspurt behoede het
team voor het spelen van PD
wedstrijden. Vooral de 8-2 winst
op Vice Versa (5e) en 8-2 winst
op Die Meede (6e) telde dubbel.
En Jeroen droeg door 3
invalbeurten nog 7 punten bij
aan het totaal, waarvoor dank.
Batswingers 2 degradeert (6e)
Het ging collectief slecht met het
tweede team dat met 33 punten
op plaats 6 eindigde. Ad en René
hebben in het verleden zelden
zo’n slecht resultaat laten zien.
Degradatie is dan ook terecht.
Maar ze zijn niet van plan om

heel lang in de vijfde klasse te
spelen en gaan dus voor het
voorjaarskampioenschap.
Batswingers 3 wordt 3e
Het derde team wist in de
kampioenspoule te komen.
Echter komen ze daar net te kort
om de toppositie te behalen.
Echter al met al een prima
resultaat van Tamara, Kitty,
Dennis, Luuk en John.
Batswingers 4 wordt 3e
Doordat Smash en TTCV wel
met erg sterke spelers (één
speler bleek zelfs te sterk voor
Ariën en Ad) op de proppen
kwamen, is het vierde team geen
kampioen geworden. Het wordt
uiteindelijk 3e met 52 punten.

Competitieteams Voorjaar 2022
Mutaties nodig door vertrek en blessures
Door vertrek van enkele
senioren en door blessureleed is
het noodzakelijk om de
teamindeling opnieuw onder de
loep te nemen. Het lijkt erop dat
het aantal spelers aan de krappe
kant voor 4 teams, maar veel te
ruim is voor 3. Daarom kiezen
we toch voor 4 teams. Wel zijn
er een aantal veranderingen
waarbij we zoveel als mogelijk
recht willen doen aan een ieders
niveau en wens.
Batswingers 1
• John de Vet
• Robin Honcoop
• Danny van Bedaf
• Jeroen Paans (invaller)
We hopen dat de blessure van
Danny meevalt, zodat we hem

eind januari weer achter de tafel
zien.
Batswingers 2
• Ad van Beijsterveldt
• René Daanen
• Twan Pelkmans
• Ariën Helder (invaller)
• Martine Geertse (invaller)
Twan is herstellende van een
schouderblessure. Gelukkig zien
we hem de laatste tijd steeds
vaker zijn gouden backhand
gebruiken. Gezien de degradatie
gaat dit team natuurlijk voor het
kampioenschap.
Batswingers 3
• Luuk Krijnen
• Tamara Bastiaanssen
• Kitty Broeders
• Brian van Gestel
• John Ekelschot (invaller)
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Dit team deed het erg goed in
het najaar. Mogelijk dat Brian
een versterking blijkt, waardoor
promotie binnen handbereik is.
Batswingers 4
• Piotr Grzeszykowski
• Bart Broeren
• Dennis Bastiaanssen
• Nico van Amerongen
• Martien van Steenbergen

• Annemiek van Gool (inv.)
We hopen dat Martien in januari
voldoende hersteld is om het
batje weer ter hand te nemen.
Het is voor Jeanne helaas nog
even niet mogelijk om te
tafeltennissen. Natuurlijk is ook
zij van harte welkom op de
kampioensbarbecue van B4!

Voorjaarsactiviteiten op Donderdag
Iedereen is welkom en kan meedoen op de clubavond
Bart, Kitty, Ad en John hebben
overleg gehad over inclusie.
Inclusie gaat over het meedoen
en erbij horen van mensen met
een beperking.
We willen geen aparte groepjes,
we willen geen labels plakken,
maar we willen wel dat iedereen
welkom is en kan meedoen.
Daarom gaan we vanaf januari
2022 één keer per maand een
activiteit op donderdag
organiseren voor zowel jeugd als
senioren. Deze activiteit
kondigen we vooraf aan
waarmee we enerzijds kijken

wat we kunnen doen in
ledenwerving en anderzijds
vanuit inclusie we meer een
‘clubavond’ krijgen. De
voorlopige planning is:
• Januari: Ladder- of Piramide
toernooi
• Februari: Worstenbrood
toernooi
• Maart: Handicaptoernooi
• April: Ik-neem-iemand-mee
avond
Voor echte datums wachten we
eerst de planning van de
voorjaarscompetitie af.

Vernieuwbouw Sporthal Achter de Tuintjes
Vernieuwd, duurzaam en traag
Van de gemeente ontvingen we
het volgende nieuwsbericht:
“In de afgelopen periode hebben
we het ontwerp voor de
vernieuwde sporthal uitgewerkt.
Daarbij was en is het de
uitdaging om goed aan te sluiten
op de onderdelen van de
sporthal die blijven staan. Ook
moeten we rekening houden met
de bomen rondom de sporthal en
op het plein voor de sporthal.
Het is de bedoeling dat de
bomen blijven staan en een plek

krijgen in het nieuwe ontwerp
voor de buitenruimte. De prijzen
van bouwmaterialen stijgen. Dit
maakt het lastig om een ontwerp
te maken dat past binnen het
beschikbare budget. Daarnaast
onderzoeken we of de inrichting
van de bestaande sportzaal
(wedstrijdruimte) voldoet aan de
eisen voor sport- en
bewegingsonderwijs.”
Het korte verhaal is: die
verbouwing gaat nog wel even
duren.
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Rabo ClubSupport
Opbrengst van € 266,93
Voor Rabobank is een club
zoveel méér dan een club.
Daarom biedt Rabobank
verenigingen een steuntje in de
rug. TTV De Batswingers
bedankt iedereen die op ons

heeft gestemd. Met een mooie
bijdrage van € 266,93 hebben
jullie ons geholpen om ons doel,
een jeugdkamp of jeugddag te
realiseren.

Verloting Oude Tafeltennistafel
Opgeven vóór 1 januari 2021
We willen weer ruimte maken in
het opslaghok. Daarom gaan we
een laatste blauwe DHS tafel
verloten, GRATIS. Voorrang
voor leden die nog nooit een
tafel hebben geloot. Een
vrijwillige bijdrage wordt

gewaardeerd. Geef je naam vóór
1 januari 2022 door aan John (email of app). De loting vindt
plaats begin januari, afhankelijk
van de dan geldende Coronamaatregelen.

Tombola
Doneer prijzen die je zelf toch niet gebruikt
Het Batswingerstoernooi komt
steeds dichterbij. Met Tombola
prijzen die we in de meeste
gevallen krijgen spekken we
onze clubkas en zorgen ervoor
dat we het toernooi steeds weer
met een positief resultaat kunnen

afsluiten. Jeanne, Annemiek,
Astrid en Harry hebben de eerste
prijzen voor de Tombola al
ingepakt. Toch zijn nog meer
prijzen van harte welkom. Heb
je nog prijzen voor de Tombola,
geef ze dan aan Ad of Astrid.

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!
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We verwelkomen ...
Wij nemen afscheid van Remco
Prinsen

en Natasja van Gorchum.

Geen Training op ...

Secretariaat
Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze

Vanaf 29 november zullen de
trainingen op maandag- en
donderdagavond voorlopig
komen te vervallen.
Op dit moment zijn we in
overleg met de verhuurder om
trainingstijden overdag aan te

kunnen bieden. Onze voorkeur
zou zijn de zaterdagochtend voor
alle leden en daarnaast de
woensdagmiddag voor
jeugdleden. Zodra we hier groen
licht voor krijgen laten we het
weten.

06-44724183
secretaris@batswingers.nl

Speellocatie
Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
tel: 0161-455000

Trainingstijden
Jeugd
Maandag 18.30 – 19.30 B
Maandag 19.30 – 20.30 A
Donderdag 18.45 – 19.45 A+B
Senioren
Maandag 20.30 – 21.30
Donderdag 20.00 – 21.30

www.batswingers.nl
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