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Hier onze laatste Sorry van dit
seizoen met daarin:
▪ Verslag Invitatietoernooi
▪ Erelidmaatschap John
▪ Korte samenvatting ALV
▪ Table Stars Finale (12 juni)
▪ Nieuwe Duo jeugdcompetitie

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jeugduitje (2 juli)
Campingtoernooi (21 juli)
BBQ (22 juli)
Nieuwe trainingstijden
Ranking the Bats update
Extra trainingen Goirle

Verslag Invitatie/Familietoernooi (S)
Donderdag 12 mei
Een keer per jaar organiseert
tafeltennisvereniging De
Batswingers een
Familietoernooi. Bij de jeugd
komen dan ouders en broertjes
en zusjes mee.
Donderdag 12 mei is het weer
een drukke avond in sporthal
Achter de Tuintjes. We zetten 11
tafels op, waaronder ook een
schuiftafeltennistafel. Die
schuiftafel is geschikt voor de
allerjongsten: een balletje zonder
effect terugschuiven is veel
gemakkelijker dan een balletje
met effect in de ruimte
terugslaan. Ook voor rolstoelers
kan een schuiftafel een uitkomst
zijn. Maar goed, bij de jeugd zijn
we met 25 leden en gasten en
spelen we een dubbelspel. Korte
wedstrijden en dan doordraaien.
Voor het koppel met de minst

gewonnen wedstrijden hebben
we een medaille, en voor het
koppel met de meest gewonnen
wedstrijden ook.
Bij de senioren noemen we het
een Invitatietoernooi, want dan
komen vaker buren, vrienden of
collega's mee. Bij de senioren
komen ook zo'n 25 leden en
gasten opdagen en daar beginnen
we met enkelspel en in het
laatste kwartier nog enkele keren
dubbelspel. Bij senioren boeien
medailles niet, dus als de zaal is
leeggeruimd togen we naar de
bar om ons te laven in drank en
bitterballen. Het wordt nog druk
nagekletst. Iedereen heeft gelijk
want een winnaar is er niet.
Gelukkig heeft iedereen genoten,
ook onze gasten en daar gaat het
om.
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John de Vet benoemd tot Erelid
Na 50 jaar lidmaatschap
Op maandag 16 mei is John de
Vet benoemd tot eerste erelid in
de historie van TTV De
Batswingers. “Wie aan De
Batswingers denkt, denkt vaak
ook gelijk aan John de Vet. Al
vijftig jaar is John lid van De
Batswingers. John is niet alleen
lid, maar is een ontzettend
belangrijke schakel binnen de
club. Voorzitter, jeugdtrainer,
toernooiorganisator, redactielid
van het clubblad en vele, maar
dan ook vele andere
werkzaamheden voert hij geheel
vrijwillig uit voor de vereniging.
En dat dus al vijftig jaar.
Om tot erelid benoemd te
worden is John voorgedragen

door vele leden van onze
vereniging. Een erelidmaatschap
kan enkel worden toegekend met
uitzonderlijke verdiensten voor
de vereniging. De benoeming tot
erelid heeft als doel waardering
te laten blijken voor bijzondere
inzet, betrokkenheid en
verdiensten voor TTV De
Batswingers. Toekenning van
het erelidmaatschap kan dan ook
worden gezien als iets heel
bijzonders. Aan al deze criteria
heeft John ruimschoots voldaan.
Onze vereniging is ontzetten blij
met John en hoopt dat hij zich
nog vele jaren blijft inzetten
voor onze mooie vereniging.
Gefeliciteerd John!”

Algemene Ledenvergadering
Maandag 16 mei
De notulen van de ALV op
maandag 16 mei zijn al per
email verstuurd. De
belangrijkste punten zijn:
▪ Erelidmaatschap John de Vet
en aanpassing statuten
daarvoor;
▪ Nieuwe sponsor Piotr;
▪ Nieuwe kascommissie Nico
en Bart;
▪ Aanwas dit seizoen: netto +8
jeugdleden en +1 seniorlid

▪
▪
▪

(van de 61 leden zijn nu 51
actief);
Lief-en Leed commissie
Astrid en Harry;
Grijze leden: al onze
senioren worden NTTB
basislid;
Nieuw clubshirt wordt
verkend door Kitty en
Tamara.

Table Stars Finale: GEEF JE NOG OP!
Zondag 12 juni thuiswedstrijd in Gilze
Op zondag 12 juni spelen we de
finaledag van de Table Stars
wedstrijden inclusief
prijsuitreiking. En dat alles in
onze eigen sporthal te Gilze!

Geef aan John door of je erbij
wilt zijn. Zou heel leuk zijn als
gastvereniging. Aanwezig: 9.45
Einde 12.15. Dus je hebt nog een
hele middag vrij.
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Nieuw: Duo Jeugdcompetitie
Per september 2022
Op initiatief van John is er de
Table Stars Duo competitie
gekomen. Deze flexibele
competitie bleek een groot
succes. Bij deze duo competitie
zijn de wedstrijden korter dan bij
de reguliere competitie.
Bovendien zijn de wedstrijden
op zondagochtend, een dag dat
bij een aantal jonge spelers en
ouders beter ligt. Hierdoor is de
NTTB op het idee gekomen om
voor de jeugd naast de Table
Stars een volwaardige duo
competitie te organiseren, ook
op zondagochtenden.
Bij deze nieuwe Duo jeugdcompetitie gelden de volgende
uitgangspunten:
▪ De wedstrijden vinden plaats
op zondag en starten om
10:00 uur
▪ De wedstrijden van 1 poule
vinden plaats op 1
gemeenschappelijke
wisselende locatie
▪ Een poule zal regionaal
worden ingedeeld. Dat
betekent dat je voor een
wedstijd niet helemaal naar
Zeeland hoeft
▪ De najaarscompetitie loopt
van half september tot eind
november en zal uit 10
wedstrijden bestaan.
▪ Ondanks dat het een duo
competitie is, kiezen we voor

▪

▪

teams van 3 personen.
Hierdoor staat er elke keer 1
speler reserve. Natuurlijk is
dat steeds wisselend.
Bovendien kun je aangeven
wanneer je niet in de
gelegenheid bent om te
spelen.
Uiteraard is de Duo
competitie voor alle jeugd
ongeacht leeftijd en rating
(er komen meerdere
klassen).
Een team wordt begeleid
door een coach. Het kan zijn
dat aan ouders wordt
gevraagd om te rijden.

Chul-hoc heeft al aangegeven
hier aan deel te willen nemen.
Graag zien we nog meer
jeugdleden die zich hiervoor
willen inschrijven zodat we 1 of
2 teams aan deze competitie deel
kunnen laten nemen. Het is kort
dag, maar inschrijven voor deze
competitie kan tot 12 juni a.s.
Dus geef je snel op bij Ad van
Beijsterveldt ad@batswingers.nl
of John de Vet
john@batswingers.nl
Wil je als coach met het
jeugdteam op stap meld je dan
ook aan.
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Jeugduitje 2022
Zaterdag 2 juli 2022
Dit jaar gaat ons jeugduitje naar
BillyBird Park Hemelrijk te
Volkel. Graag aanmelden
uiterlijk 23 Juni 2022.
Afhankelijk van het aantal
deelnemers willen wij graag
weten of een van je ouders de
tijd heeft om met ons mee te
gaan en dan kan rijden.
Uiteraard wordt voor hen entree
geregeld. Je kunt dit doen door
onderstaande strook af te geven
aan John de Vet of Dennis
Bastiaanssen.

Verder kun je je ook via de mail
aanmelden:
John@batswingers.nl
Dennis@batswingers.nl
---------8<--------------------------Naam: ....................................
Geeft zich op voor het jeugduitje
op 2 Juli 2022
Mijn ouders kunnen rijden en
gaan mee: Ja / Nee

Campingtoernooi 2022
Donderdag 21 juli
Traditioneel sluit de jeugd het
seizoen af met een
campingtoernooi. De opzet is
een verzameling spellen die
doorlopen kan worden met
tweeën. Iedereen neemt een

eigen batje mee en daarnaast een
niet-wedstrijdbat, bijvoorbeeld
een houten plank of een
strandbat. En als kleding dragen
we campingkleding en dat mag
je zo gek maken als je wilt.

Barbecue Afsluiting Senioren
Vrijdag 22 juli bij Rene
Op vrijdag 22 juli zijn alle
seniorleden en vrienden van de
Batswingers van harte welkom
voor de afsluitende jaarlijkse
barbecue. Deze zal worden
gehouden in de tuin van Rene
Daanen, Versterstraat 3 in Gilze.
Fietsen kunnen eenvoudig bij het
huis worden geparkeerd, voor
auto’s het advies deze te
parkeren rondom Sporthal
Achter de Tuintjes. De aanvang
is 19.00 uur. Deelname is
geheel gratis, echter aanmelden
is noodzakelijk en wel uiterlijk

10 juli via
william@batswingers.nl of een
app naar 06-16446552. Je
partner is ook van harte welkom,
hiervoor vragen wij een eigen
bijdrage van € 15,=. De kosten
hiervan zullen per ‘Tikkie’ in
rekening worden gebracht.
Wel aangemeld, maar niet
komen opdagen? Dan zijn wij
genoodzaakt de kosten in
rekening te brengen. Graag bij je
aanmelding je drankvoorkeur
doorgeven.
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Nieuwe Trainingstijden
Start volgend seizoen
Vanaf volgend seizoen, dat start
op maandag 5 september 2022,
zullen we de volgende
trainingstijden hanteren:
▪ Jeugd: 19.00 – 20.00
▪ Senioren: 20.00 – 21.30
Dit geldt zowel op maandag als
op donderdag. Op donderdag is
het met de huidige jeugdgroep
voor de senioren al mogelijk om

om 19.30 te beginnen. Op
competitieavonden kunnen de
senioren zelfs doorgaan tot
23.30.
Op maandag willen we starten in
1 groep, maar als de aanwas
aanhoudt zullen we daar weer 2
groepen gaan draaien. Maar
voorlopig nog even niet.

Ranking The Bats 2022
Elke donderdagavond tot 21 juli
De avonden van Ranking The
Bats worden tot nu toe druk
bezocht. Er wordt fel om de
eerste plaats gevochten. Martine,
John de Vet en Robin hebben
nog geen enkele partij verloren
maar zijn door diverse redenen
niet elke avond aanwezig
kunnen zijn. Tamara, Jeroen en
Ad zitten op het vinkentouw met
maar 1 verliespartij.

Echter sommige deelnemers
moeten toch nog heel wat
wedstrijden spelen. Maar het
belangrijkste van deze avonden
is het plezier dat alle spelers
uitstralen. Zeker als men van een
veel betere speler zelfs een set
kan afsnoepen.
We kunnen nog elke
donderdagavond tot 21 juli
doorspelen.

Extra Trainingen in Goirle
Elke dinsdag in juni en juli
Tot september is er geen training
meer op maandag. Omdat John
ook training geeft bij Red
Star’58 in Goirle en de groep
daar nog klein en in opbouw is
kunnen we een extra training
aanbieden. Tot de zomervakantie
kun je op dinsdag meetrainen in
Goirle. We kunnen op een van

die avonden ook
vriendschappelijke wedstrijden
spelen. John vertrekt om 18.30
bij de sporthal in Gilze en is daar
om 20.30 (of iets eerder) weer
terug. In zijn auto is plaats voor
maximaal 4 jeugdleden.
Graag een berichtje aan John als
je interesse hebt.
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We verwelkomen ...
Isa Vriends (jeugd).

Geen Training op ...
In juni en juli zijn er geen
trainingen meer op maandag.

De laatste training voor de
zomervakantie is op donderdag
21 juli.

Secretariaat
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

6

