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Na een succesvol Batswingers
Teamtoernooi volgt hier weer
een Sorry met daarin:
▪ 52e Batswingerstoernooi
▪ Verslag Table Stars (10 apr)
▪ Paastoernooi (14 apr)
▪ Clinics De Bolster (22 apr)
▪ Competitie 2022-2023

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verslag Voorjaarscompetitie
Fantasie Competitie
Familietoernooi (J, 12 mei)
Invitatietoernooi (S, 12 mei)
ALV (16 mei)
Ranking The Bats 2022
Tombola (18 dec 2022)

Verslag 52e Batswingerstoernooi
Beroemde gast op tribune
Ruim 2,5 jaar geleden
organiseren we het Batswingerstoernooi voor het laatst. In 2020
en 2021 (op het aller- allerlaatste
moment) gaat het niet door.
Maar op 24 april gaat het weer
als vanouds. Een volle zaal met
23 tafels en 132 deelnemers. Blij
dat we onze tafeltennisvrienden
weer terugzien, en iedereen blij
dat ze eindelijk weer los kunnen
gaan. Bij de jeugd valt het het
meeste op dat ze flink zijn
gegroeid en zoveel beter zijn
gaan spelen. Van dichtbij weet
ik dat van Theo, Amber, Quinlan
en Lynn, omdat ik ze zelf ooit
training heb gegeven.
De Batswingers zijn alleen
vertegenwoordigd bij de
senioren. Daar behalen Brian en
Nico een 2e plek bij de senioren6. Ze willen volgende keer weer
op herhaling! Martine vormt een
succesvol duo met Syb. Ze
worden 2e in de senioren-5
klasse en zijn daar heel blij mee.

Bij de jeugd gaat de eerste prijs
naar oud-lid Theo Janssen en
Quinlan Buijs (TIOS’51). Wat
hebben zij grote stappen
gemaakt! Ze gaan niet voor niets
op het hoogste landelijke niveau
spelen komen najaar.
Bij de senioren gaat de 1e prijs
naar de nummer 1 uit de
plaatsingslijst: Jacco Schoone
(Markiezaat) en Vicky Schijven
(Belcrum).

Tot slot wint de vereniging met
de meeste deelnemers ook de
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verenigingsbeker. Belcrum
proficiat!
We zien de hele dag blije
gezichten en ook een bekend
gezicht: Robèrt van Beckhoven.
Dus John gaat zich voorstellen
en zegt dat ie niet wist dat
Robèrt interesse in tafeltennis
heeft. Of ie misschien naar zijn
kleinkind komt kijken, want hij
zat in de hoek van de tafels met
beginners? Blijkt het zijn zoon te
zijn, oeps. Hij wordt in de halve
finale verslagen door de latere
nummer 2.
We krijgen veel complimentjes
voor de geweldige organisatie en
ambiance. Ja, daar hoort ook een
tombola bij. Die brengt maar
liefst € 460 op!
Tot slot wil ik al onze
vrijwilligers bedanken, want die
complimenten zijn ook voor
jullie: Astrid, Annemiek, Jeanne,
Harry, Ad, René, Twan, Arien,
Syb, Robin, Martine, Peter,
Piotr, Nico, Martien, Brian en
Bart.

Hier nog even het lijstje met alle
winnaars
sen1
1 Jacco Schoone+Vicky Schijven mar+bel
2 Ramon Clijssen+Annika Mars ire+togb
sen2
1 Eline Gelderman+Sander vd Broek tios’51
2 Rick Prinsen+Bram vd Berg ire+ttve
sen3
1 Rene Bode+Stijn vd Torre belcrum
2 Lars de Laat+Thomas Schets taverbo
sen4
1 Finn v Vlimmeren+Tijmen Verweij ottva
2 Ramiro Lips+Fred de Bruyne die meede
sen5
1 Mitchell vd Engel+Niels Wesseling tav
2 Martine Geertse+Syb Faes batswingers
sen6
1 Marcel v Essen+Eline Peeters nd
2 Brian v Gestel+Nico v Amerongen bat
sen7
1 Gijs Luijbregts+Joyce v Hegedus irene
2 Jarno Bislick+Koen Vergeer vice versa’51
jun1
1 Theo Janssen+Quinlan Buijs tios’51
2 Sanne vd Schoot+Lynn Schijven taverbo
jun2
1 Zowi Quispel+Jeroen Keursten belcrum
2 Kevin Schijvenaars+Sebas v Dongen tan
jun3
1 Tim vd Berg+Stef Endepoel belcrum
2 Pepijn Kunst+Kenzo Huizinga markiezaat
jun4
1 Emma Wens+Stijn Sijp vice versa’51
2 Patrick v Dijke+Koert Roks markiezaat
Verenigingsbeker:
1 Belcrum (14 ptn)
2/3 Taverbo en TIOS’51 (8 ptn)

Verslag Table Stars Competitie week 3
Zondag 10 april
Op zondag 10 april deden weer
twee teams mee aan de derde
speeldag van de Table Stars
competitie. Team 1 (Chul-hok
en Tim Aarts) wint met 4-1 van
Irene 2. Chul-hok 2 enkels, Tim
1 enkel en samen het dubbel.
Team 2 (Jan en Stijn) spelen
maar liefst twee wedstrijden. Ze
verliezen met 2-3 van Waalwijk
1 en winnen met 3-2 van TIOS

1. Zowel Jan als Stijn winnen
steeds 1 enkel en tegen TIOS
samen ook het dubbel.
De vierde speeldag is op zondag
22 mei in Waalwijk. Chul-hok,
Tim A, Jan en Stijn doen dan
mee. De afsluiting is op zondag
12 juni in Gilze. Wil je 22 mei
ook meedoen? Geef je dan op bij
John john@batswingers.nl
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Verslag Paastoernooi
Donderdag 14 april
De jeugd heeft op donderdag 14
april een Paastoernooi gespeeld.
Op verschillende tafels (schuif,
blaas, of gewoon) worden
wedstrijdjes gespeeld. Elke keer
krijgt de verliezer 1 en de
winnaar 2 eitjes en draaien door.

Bij het eindspel kunnen de
overgebleven eitjes op tafel
geraakt worden in een rond-detafel. Om 19.45 zijn we alle
eitjes kwijt en heeft iedereen een
volle beker. Kijk ze eens blij
zijn!

Verslag Sport- en Speldag obs De Bolster
Vrijdag 22 april 2022
Vrijdag 22 april gaven Robin en
John een leuke clinic aan obs De
Bolster. Dit in het kader van het
100-jarig bestaan van de school.
In 4 verschillende groepen
(variërend van groep 5 t/m 8)
werden 5 leuke spellen gespeeld.
De kinderen waren heel erg
enthousiast en we verwachten

daarom ook nieuwe kinderen op
de training! Nog ff duimen?

Seniorencompetitie 2022-2023
Geef je op voor de Najaarscompetitie 2022
We hebben al inschrijvingen
voor de competitie binnen. Maar
enkele leden hebben het bericht
wellicht over het hoofd gezien.
Inschrijven kon tot 1 mei. We
hebben dat verlengd tot 5 mei.
Schrijf je dus snel in.
Bij de NTTB-competitie voor
senioren zijn de uitwedstrijden
vooral op vrijdag- en de
thuiswedstrijden op
donderdagavond. De jeugd
speelt zijn thuiswedstrijden op
zaterdagochtend op 2 tafels in de
kleine sportzaal. De
uitwedstrijden kunnen ook op
zaterdagmiddag zijn. De
jeugdteams zullen door een
coach worden begeleid. Echter
worden de ouders wel gevraagd
om te rijden.

De Technische Commissie (TC)
houdt bij de teamindeling zo
veel mogelijk rekening met de
wensen van de deelnemers. Het
is echter onmogelijk om aan alle
wensen te voldoen.
Er wordt gestreefd naar teams
van 4 personen tenzij er
aanleiding is om hiervan af te
wijken.
Inschrijving voor de competitie
betekent dat de deelnemer het
hele seizoen 2022-2023 lid blijft
en competitie blijft spelen.
Deelname aan de competitie is
voor jeugdleden € 40,00 en voor
senioren € 59,00 per seizoen.
Inschrijven kan door een mail
naar tc@batswingers.nl
De TC maakt in mei de
teamindeling bekend.
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Verslag Voorjaarscompetitie 2022
P/D wedstrijden voor B2 en B3 op vrijdag 13 mei
Het slot in de voorjaarscompetitie is toch nog spannend
geworden. En blijft dat tot en
met de Promotie/Degradatiewedstrijden.
Ten eerste degradeert niemand.
B1 redt op de laatste speeldag
behoud in klasse 3. B2 wordt 2e
en kan via een P/D wedstrijd nog
naar klasse 3 promoveren. Zo
ook B3, die kans maken op een
plaats in klasse 5. B4 eindigt op
een mooie 3e plaats in klasse 7.
Dus er zou nog een kampioenen
BBQ kunnen komen als het aan

B2 en B3 liggen. We zullen op
vrijdag de 13e duimen.
Hier de individuele resultaten:
Batswingers 1 (4e in 3e klasse)
Jeroen 61%, John 56%, Robin
51% en Danny 0%.
Batswingers 2 (2e in 4e klasse)
Martine 83%, Ad 67%, Twan
50% en Rene 44%.
Batswingers 3 (2e in 6e klasse)
John E 88%, Tamara 85%, Kitty
75%, Brian 70% en Luuk 42%.
Batswingers 4 (3e in 7e klasse)
Nico 80%, Piotr 72%, Bart 65%,
Dennis 59%, en Martien 12%.

De Fantasie Competitie Voorjaar 2022
“La Chouffe” Ad is de eerste winnaar
Zoals ik al voorspelde had de
laatste competitiewedstrijd van
B1 maar zeker de positie van de
reservespeler enorme invloed op
de einduitslag.
Voor de laatste wedstrijd was de
stand aan kop als volgt:
1. Ad
2. Jeanne en Dennis op 1 punt
3. Astrid, Tamara, Annemiek en
Nico op 2 punten.
De eindstand is:
Ad
44
Annemiek
41
Jeanne
41
Nico
41
Dennis
41
Robin
40
Tamara
40
Bart
40
Astrid
39
John Ekelschot 39
John de Vet
38
Piotr
34

Enkele opvallende zaken:
1) De tweeling Jeanne en
Annemiek hebben ondanks dat
ze allebei een verschillend team
hebben gekozen toch evenveel
punten behaald. Toeval of is het
dan toch waar dat tweelingen
dezelfde gedachten en gevoel
hebben?
2) Tamara heeft de meeste
punten voor de deelnemers
weten te behalen.
3) Piotr heeft de beste beslissing
genomen m.b.t. tot het invullen
van de reservespeler. Deze
verving nu met 7 punten een
gekozen speler die geen enkel
punt had gescoord.
Hierdoor wist hij John de Vet
nog bijna in te halen. Al met al
was het een leuke uitdaging om
te doen en volgens mij zeker
voor herhaling vatbaar.
Wel zal ik bij de najaarscompetitie de spelregels wat
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aanpassen om ook de technische
spelers onder ons nog meer kans

te geven op een hogere positie.
{Dennis}

Familietoernooi (J)
Donderdag 12 mei
De jeugd zal op donderdag 12
mei een Familietoernooi gaan
spelen. We nodigen alle ouders,
broertjes en zusjes uit om mee te
doen. Ooms / tantes, neven /
nichten en opa’s / oma’s zijn ook
allemaal welkom. En neem je

een Oekraïense vluchteling mee,
keuren wij dat ook goed. Als je
alleen wilt komen kijken kan dat
ook op de tribune. We
ontvangen iedereen om 18.45
uur en starten met het dubbelspel
om 19.00 uur.

Invitatietoernooi (S)
Donderdag 12 mei
In de maand april lukt het ons
niet om een activiteit te
organiseren waar alle senioren
aan mee kunnen doen, omdat er
elke week een thuiswedstrijd
gespeeld gaat worden. Daarom
gaan we pas op donderdag 12
mei een Invitatietoernooi
organiseren, ook wel bekend als

Gast-aan-tafel- of
Introductietoernooi. Dus neem
een buur, vriend, collega,
familielid mee om gezellig te
dubbelen. Na afloop doen we
een drankje onder het genot van
bitterballen. Ontvangst 20.00
uur, aanvang wedstrijden 20.15
uur.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 16 mei
Elk jaar roept het bestuur van
TTV De Batswingers alle leden,
ouders van jeugdleden en
Vrienden van De Batswingers
bijeen om te kijken of het
bestuur en de vereniging nog op
de juiste koers zitten, of omdat
er belangrijke zaken binnen de
club spelen. Daarom willen we
jullie uitnodigen voor de ALV
op maandag 16 mei 20.00 in

sporthal Achter de Tuintjes.
Indien je bent verhinderd graag
afmelden bij
secretaris@batswingers.nl .
{Ad}
Let op: de oude tafeltennistafel
zal ook op deze ALV verloot
worden. Tot nu toe hebben
alleen Kitty en Martien zich
aangemeld.
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Ranking The Bats 2022
Interne competitie in mei en juni
In mei (en juni?) aanstaande
organiseert Dennis weer
Ranking The Bats.
19 deelnemers zullen op het
scherpst van de snede strijden
om de eeuwige roem en de
messen zijn al geslepen.
Speeldagen zijn elke
donderdagavond te beginnen in
mei, behalve 12 mei want dan

wordt het Invitatietoernooi
gehouden.
Op verzoek van Bart is het ook
mogelijk om op de
maandagavond in de kleine zaal
te spelen indien dit toelaat.
Sta je nog niet op de lijst, dan
graag een mail aan sturen
(dennis@batswingers.nl)

Tombola voor December 2022
We verzamelen weer nieuwe prijzen
Het Batswingerstoernooi en
daarmee ook de Tombola was
dit seizoen later dan anders. Ons
volgend toernooi staat al over
een half jaar op het programma.
Dat betekent dat we minder tijd
hebben om prijzen te
verzamelen. Daarom hierbij de
oproep om tijdens de
voorjaarsschoonmaak goed op
zolder te kijken. Ligt daar nog
steeds iets in de verpakking en

weet je dat dit nog wel even zal
blijven. Dan kan het een
fantastische prijs zijn voor de
Tombola. Heb jij je kerstpakket
nog steeds niet uitgepakt? Dan
zal de inhoud net niet geschikt
zijn voor jou, maar natuurlijk
wel voor de Tombola. Geef je
prijzen tijdens de training aan
Ad of Astrid en wie weet win je
het in december weer terug!
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We verwelkomen ...
Willem Enneman (jeugd).

We nemen afscheid van Sara
Smit.

Geen Training op ...

Secretariaat

In verband met de ALV is er
voor de A-jeugd en senioren op
maandag 16 mei geen training.
De training van de B-jeugd gaat
gewoon van 18.30 tot 19.30
door.

Op donderdag 26 mei
(Hemelvaart) is er zowel voor
jeugd als senioren geen training.
Op maandag 30 mei is de laatste
maandagtraining van dit seizoen

Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze
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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