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Van de redactie. 

 
Beste lezers, 

 

Bij het samenstellen van deze Batweter moest ik terug denken aan de tijd vergende klus van 

het jubileumnummer. Als dan  de reactie van leden en mensen van andere verenigingen dan 

na het lezen (of inzien) het werkstukje waarderen geeft dat veel voldoening. 

 

In dit nummer is de toespraak van onze wethouder mevr. Edith van Spiegel uitgesproken op 

onze receptie ook weergegeven. Ook heeft Johan Wensing een onderhoud gehad met een lid 

van het eerste uur mevr. Marietje Nijhof  en op papier vastgelegd. 

 

Personen die een onderdeel van het feestgebeuren hebben gemist kunnen in een verslag van 

Hans Fahnrich een en ander nog eens nalezen. 

 

Bij de Open Haaksbergse Kampioenschappen waren ook 

ex-leden komen opdagen. 

Frederick Weeink (ex-HATAC) was een maatje te groot 

voor de rest. 

 

De najaarscompetitie is halverwege en die stand  is ook in 

dit nummer opgenomen. Rene van Sark heeft gezorgd 

voor het nodige voorwoord. Iedereen veel succes gewenst 

bij de resterende wedstrijden. 

 

De  volgende Batweter zal in januari 2017 worden 

samengesteld. De indeling van de voorjaarscompetitie zal 

daarin worden opgenomen.  

 

Tenslotte heeft de toernooi commissie nog een tweetal 

toernooien op de agenda geplaatst voor de vrije competitie 

periode. Zie de toernooiagenda 

 

Hennie 

 

  
Woensdagmorgen, de 55+ groep is weer present. 
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Woord van de voorzitter. 
 

De vakantie periode zit er weer op. De najaarscompetitie is al weer begonnen en het 50 jarig 

jubileum hebben we inmiddels al weer achter de rug. 

 

Terug kijkend op het 50 jarig jubileum, kan ik concluderen dat we er met zijn allen een gezellig 

feest van hebben gemaakt. Persoonlijk vond ik dat er echt een bepaalde sfeer van 

samenhorigheid aanwezig was. Dat gaf mij een goed gevoel. 

Ik wil dan ook nogmaals iedereen, die zich ingezet hebben voor deze dag, bedanken. 

Op naar de volgende 50 jaar.!!. 

 

Kleding 

Het nieuwe shirt, is door iedereen positief ontvangen. Inmiddels heeft iedereen de juiste maat 

doorgegeven op de jeugd na. hierna kunnen we gaan bestellen. We hopen tevens, dat we toch 

nog het probleem van de rode broekjes met steekzakken opgelost krijgen. indien nodig kopen 

we als vereniging een aantal extra., zodat we de komende jaren voldoende hebben. 

 

Ereleden en leden van verdienste: 

Tijdens het jubileum hebben we het fenomeen "Ereleden en leden van verdienste" opnieuw 

leven in geblazen. Gezamenlijk hebben we daarvoor de richtlijnen vastgesteld in de 

buitengewone ALV. 

Alhoewel het voor een aantal mensen als een verassing kwam, ben ik toch blij, dat we middels 

deze weg, mensen speciaal in het zonnetje kunnen zetten, die veel voor de vereniging hebben 

betekend. 

Daarbij wil ik diegene die dit keer er niet bij zaten, niet tekort doen. Alle vrijwilligers verdienen 

een pluim!. of ze nu veel of weinig voor de vereniging doen. 

 

Jeugd: 

De vorige keer heb ik aangegeven, dat we dringend naar bestuursleden zoeken voor 

Jeugdzaken. 

Inmiddels hebben we Joey en Fabian bereid gevonden om deze kar te trekken. Dit is met name 

van belang omdat zij als jonge kerels, makkelijker de brug kunnen slaan tussen het bestuur en 

de Jeugd. 

Gezamenlijk met Joey en Fabian gaan we een plan van aanpak opzetten om de jeugd verder uit 

te bouwen. Philip Bertram speelt hierbij eveneens een belangrijke rol. 

 

HATAC Digitaal 

Tot slot wil ik iedereen nog attenderen op de mogelijkheid van de gratis TT-app. Een app waarin 

alle standen digitaal opgegeven kunnen worden. online!. Waar zelfs een telbord in zit. Meerdere 

leden gebruiken hem inmiddels al. Hiermee zijn we in staat elkaars resultaten online te volgen, 

waar je je ook bevind. 

Afgelopen week hebben we een proef uitgevoerd met het digitale telbord. Dit werkt werkelijk 

fantastisch. Ook hier kan iedereen dan de stand online volgen. Zowel in de kantine als thuis. 

Om het, voor iedereen, toegankelijk te maken hebben we een Router aangeschaft, zodat we in 

de zaal een WIFI verbinding  hebben. 

 

Rest mij iedereen een succesvolle competitie en/of trainingen toe te wensen.  

 

Groetjes    Jan Bosch 
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Benoeming leden van verdienste en ereleden: 

 

Leden van verdienste 

 

Ben Lubbersen 
Lid sinds 8 januari 1977 en wedstrijdsecretaris van 1991 t/m 2003. 

Sinds zijn pensionering is Ben altijd bereid te helpen bij acties die HATAC opzet voor 

naamsbekendheid en ledenwerving.  

 

Leo de Jong 
Lid sinds 15 november1989, secretaris van 1990 t/m 1992 daarna 2 jaar bestuurslid en 

vervolgens weer secretaris van 1995 t/m 1998 en voorzitter van 2007 t/m 2009. 

Leo is ook jarenlang initiator en een vaste waarde geweest bij de organisatie van het B&B 

toernooi. 

 

Yvette Leefers 
Lid sinds 1 januari 1983, jeugdsecretaris van 1996 t/m 2000 en penningmeester van 2007 t/m 

2012.  

 

Philip Bertram 
Trainer van 1986 tot en met 2007 en opnieuw sinds 2013. Lid van verdienste op voordracht van 

het bestuur. 

Philip is zeer betrokken bij het wel en wee van de jeugd en besteed hier op vrijwillige basis 

graag tijd aan voor HATAC. Philip heeft onlangs de jeugdige leeftijd van 70 bereikt, maar zijn 

enthousiasme voor het trainersvak is niet verminderd. Hij staat nog als een jonge hond voor de 

groep en ook na de training staat hij zijn mannetje aan de bar. ( drop shot als hij in Noorwegen 

is geweest!!) 

 

Hennie Rietman 
Lid sinds 18 februari 1999. Lid van verdienste op voordracht van het bestuur.  

Al vele jaren redacteur van “De Batweter”, tevens inhoudend lay out, opmaak, samenstellen en 

verspreiden. Mede inkoper van kantinebenodigdheden. Door een scherp oog te hebben voor 

aanbiedingen levert dit de vereniging jaarlijks een goed barresultaat op. 

 

 

Ereleden 

 

Johan Schulte 
Oprichter van de vereniging en wedstrijdsecretaris van 1966 tot en met 1975. In het verleden 

reeds benoemd als erelid, maar nu nogmaals geëerd als enig overgebleven lid van het eerste uur 

van HATAC. 

 

Hans Fähnrich 

Lid sinds 10 januari 1968 en penningmeester van 1986 t/m 2000. Ook verzorgt Hans al jaren 

de trainersfunctie in de woensdagmorgen groep. Sinds de Toernooi commissie nieuw leven is 

ingeblazen, is Hans ook bij deze commissie actief . 
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Ere leden en leden van verdienste: 

 

Huishoudelijke reglement: 

 

1.  Leden 
 

1.1 Gewone leden zijn al dan niet competitie spelende senioren en jeugdleden. 

Senioren zijn leden die op 1 juli van het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn. 

 

1.2 Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die benoemd worden door het bestuur, 

omdat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en aan 

onderstaande voorwaarden voldoen. 

 

1.3 Tot Erelid kunnen worden benoemd, zij die : 

a) méér dan 25 jaar lid zijn van de vereniging; en de vereniging  minstens 15 jaar 

hebben gediend door deelname aan een bestuur of het vervullen van het 

voorzitterschap van een door het bestuur benoemde commissie als genoemd in 

hoofdstuk 3. 

b) zich, anders als bedoeld in voorgaand artikel, gedurende een periode van minstens 

15 jaar, zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Dit naar het oordeel 

van het bestuur. 

c) De bij sub a en b genoemde periode van 15 jaar, behoeft niet een  aaneengesloten 

periode te zijn. 

 

1.4 Tot lid van Verdienste kunnen worden benoemd, zij die : 

a) minstens 20 jaar lid zijn van de vereniging; en 

b) de vereniging minstens 10 jaar hebben gediend als vrijwilliger (w.o. bestuur 

deelname of lid van een commissie als genoemd in hoofdstuk3); een, naar het oordeel 

van het bestuur, voor de vereniging erg belangrijke taak op zich hebben genomen of 

project hebben uitgevoerd. 

c) Het bestuur kan in bijzondere situaties afwijken van de in voorgaande artikelen  

1.3 en 1.4 genoemde perioden. 

 

1.5 a) Individuele leden kunnen andere leden bij het bestuur voordragen voor het predicaat 

 “lid van verdienste” of “erelid” . 

b) De bij het bestuur voorgedragen leden als bedoeld in het voorgaande lid b worden 

door het bestuur getoetst aan de criteria als genoemd onder artikel 1.3 en 1.4. 

c) Benoeming van “ereleden” en “leden van verdienste” vindt vijfjaarlijks plaats (voor 

het eerst in 2016) tijdens de A.L.V. of een anders passende speciale gelegenheid. 
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Bestuursmededelingen.  

 
Beste HATAC leden,  

 

Het seizoen 2016-2017 is voor HATAC feestelijk begonnen met de viering van het 50 jarig 

bestaan.  We hebben samen een gezellig en vrolijk weekend gehad.  

 

Op 5 oktober vond de 50e Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst 

legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Het 

jaarverslag gaf zoals altijd een goed beeld van het wel en wee binnen HATAC en het 

jaarverslag bood een inkijkje in de financiële huishouding.  

Wilma gaf aan dat ze de cijfers graag eerder zou ontvangen om daardoor wat meer tijd te 

krijgen om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Een aantal leden was het hier mee 

eens en dus is besloten dat met ingang van volgend jaar het jaarrapport voor leden eerder 

beschikbaar is. Het kan aangevraagd worden per mail.  

 

Voor de pauze werden de bestuursverkiezing gehouden. Jan Bosch werd met algemene 

stemmen herkozen als voorzitter en (ook met algemene stemmen) werden Joey en Fabian 

gekozen als bestuursleden. Zij gaan zich bezighouden met jeugdzaken.  

 

Van Philip kwam de opmerking dat er al eerder is gesproken over het gezellig maken van de 

kantine. Op de ALV is toegezegd dat we hier werk van maken. Ondertussen heeft Keender 

aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen wat aanpassingen, mits er geen grote 

verbouwingen plaatsvinden, we zullen overleg voeren met de schooldirectie om afspraken 

hierover te maken.  

 

De accommodatiecommissie vraagt aandacht voor het feit dat niet alle leden na afloop de 

wastaak uitvoeren. Vaak neemt Iwan zelf alles mee om te wassen. Dit is uiteraard niet de 

bedoeling. De lijst met bardiensttaken zal worden aangepast en in een gesealde uitvoering 

worden opgehangen in “de Cactus”.  

 

De overige vragen en opmerkingen zullen door het bestuur of de betreffende commissie 

worden opgepakt en waar nodig opgelost.  

 

Als laatste werd de commissielijst doorlopen en aangepast/aangevuld. De recente lijst vinden 

jullie elders in deze Batweter.  

 

Fokke Kraak  

(secretaris) 
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Toespraak van wethouder Mevr. Edith van Spiegel. 
 

Beste leden en oud-leden van HATAC, beste bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en andere 

liefhebbers van de tafeltennissport, 

 

Een relatief kleine Haaksbergse vereniging bestaat 50 jaar, een gedenkwaardig moment dat 

gevierd mag worden. 

 

En HATAC organiseerde in het voorjaar ook voor de 30e keer het Buurt- en Bedrijventoernooi. 

Eigenlijk dubbel feest en namens ons college wil ik HATAC van harte feliciteren met het 

bereiken van deze mijlpalen. 

 

Wie is eigenlijk niet groot geworden met tafeltennis. Een potje ping-pongen op de camping, de 

tafeltennistafels op schoolpleinen en op speelplaatsen in de wijken waar het rondje om de tafel 

een populaire bezigheid is voor kinderen uit de buurt. Maar ping-pong is voor de echte 

liefhebbers van de tafeltennissport een beetje vloeken in de kerk. 

 

En daarom is het mooi dat een halve eeuw geleden het initiatief is genomen om een echte 

tafeltennisvereniging in Haaksbergen op te richten. Het was een aanwinst in het brede aanbod 

van sportmogelijkheden in ons dorp. 

 

De mensen van het eerste uur die in 1966 het initiatief namen gaven de club de naam KLM, de 

verbinding met het toenmalige bedrijf was vanzelfsprekend en tussen de middag werd er menig 

potje gespeeld. 

 

De gemeente vindt sport en bewegen belangrijk voor onze inwoners en prijzen ons gelukkig 

dat Haaksbergen een breed aanbod op het gebied van sport kent, waaronder tafeltennis. Omdat 

de keus groot is moet je als vereniging op zowel recreatief gebied alsook op prestatief gebied 

wat te bieden hebben. HATAC heeft dat goed voor elkaar, 8 seniorenteams, een jeugdteam en 

de oudere recreatieleden die iedere woensdagochtend elkaar ontmoeten om wedstrijden te 

spelen. 

 

Voor iedere vereniging, maar zeker voor een kleinere vereniging als HATAC, is het vinden en 

binden van nieuwe leden belangrijk. Initiatieven als de Open Haaksbergse Kampioenschappen 

of het organiseren van het schooltoernooi zijn goed voor het kennismaken met de sport. En 

misschien zijn er mogelijkheden om met behulp van de buurtsportcoaches in Haaksbergen de 

tafeltennissport onder de aandacht te brengen van jeugd en volwassenen die op zoek zijn naar 

meer beweegactiviteiten. 

 

Ook via het jeugdsportfonds zouden kinderen de stap naar jullie vereniging kunnen maken. 

 

In 50 jaar gebeurt er veel en vandaag zullen vele verhalen worden verteld. Zoals dat gaat zullen 

dat mooie en vaak ook minder mooie herinneringen zijn, waargebeurde en sterke verhalen 

zullen de revue passeren. Verhalen om te lachen en om te huilen. De goede jaren en de mindere 

jaren van de club. En als je 50 jaar sportieve en andere ervaring en met elkaar deelt, word je 

bijna familie van elkaar. En dan wil je dat graag met elkaar vieren. 

 

Ik wens HATAC nog vele mooie jaren toe, als bloeiende vereniging met alle leden, vrijwilligers 

en in de toekomst misschien ook nog meer jeugdleden want immers ‘wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst…!’ en ik wens u een mooie toekomst toe! 
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Voor vanavond staat er nog een spetterend feest op het programma en morgenmiddag een 

gezellig tafeltennistoernooi waarmee dit jubileumjaar wordt ingeleid. Ik zou zeggen: heel veel 

plezier daarbij. 
 

Als kleine blijk van waardering mag ik het bestuur namens de gemeente een envelopje overhandigen.       

 

 

 

 

 
 

HATAC Herfsttoernooi 2016. 

 

 
 

                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving 

Vrijdag 16 

December 

 

20.00 

uur 
       Dubbeltoernooi  € 2,00 Via inschrijf-

formulier   

Vrijdag 20 

Januari 

 

 

20.00 

uur 
            Club- 

  kampioenschappen 

€ 0 Via inschrijf-

formulier   
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HET GOUDEN JUBILEUM  

 

Op 5 september 2016 bestond onze tafeltennisvereniging 50 jaar. 

Bij de viering van een gouden jubileum behoren natuurlijk allerlei activiteiten. 

Er is een Jubileum Batweter gemaakt die er zijn mag! 

Als het goed is hebben alle leden een exemplaar ontvangen. 

 

Receptie 

 

Er is op 10 september 2016 een receptie gehouden in ons clubhome “de Cactus”. 

Wethouder Edith van Spiegel heeft een leuke toespraak namens de Gemeente Haaksbergen,  

zoals gebruikelijk laten vergezellen van een  met inhoud. 

Robert Heino heeft namens de sponsoren een speech gehouden en gelijk maar voor onze 

beroemde gehaktballen een flesje mosterd meegenomen (zie het artikel in de Tubantia). 

Als geschenk mochten wij van Robert, naast de felicitaties, ook een  met inhoud ontvangen. 

De voorzitter van de NTTB afdeling Oost, Michel Offringa, heeft ons gefeliciteerd met het 50-

jarig jubileum en vereerd met een felicitatie en bezoek. 

Verder waren aanwezig de bestuurders van de tafeltennisverenigingen DTS, GTTV,  

Twekkelerveld, ons eigen bestuur en vele commissieleden van HATAC. 

 

De feestavond 

 

Jan en Fokke stonden de leden al bij de deur op te wachten om welkom te heten. 

Een dj zorgde voor de muzikale omlijsting van de avond. 

Ceremoniemeester Johan Wensing (oud-voorzitter) vertelde over de oprichting en de goeie 

oude tijd bij de KLM nu dus HATAC, over de eerste 25 jaar. 

Jan Bosch, huidig voorzitter, maakte het verhaal over de afgelopen 25 jaar af. 

Jan presenteerde het nieuwe clubshirt, hetgeen de goedkeuring van de aanwezige leden kreeg. 

Een pasavond staat ons nog te wachten. 

Het hoogtepunt van de avond was de benoeming van de leden van verdienste t.w. 

Yvette Leefers-Tiehuis, Ben Lubbersen, Leo de Jong, Hennie Rietman en Philip Bertram. 

Als erelid werd benoemd Hans Fähnrich. Allen kregen een fraai speldje en oorkonde. 

De feestavond bij Het Bakkershuis was een hele leuke avond en werd bezocht door ongeveer 

zestig leden en oud-leden, die hun vrijwillige bijdrage in een wel heel grote doos konden 

deponeren.  

 

Jubileumtoernooi 

 

Zondagmiddag, 11 september 2016 is het Jubileumtoernooi “50-jaar HATAC” gespeeld. 

Er waren precies 24 deelnemers. Om een leuk toernooi te spelen heeft de TC gekozen voor een 

Handicaptoernooi. Er werd op tijd gespeeld. Elke ronde duurde 5 minuten. 

Er waren 4 poules van 6 personen. De handicap bedroeg: 

1 klasse verschil 5 punten; 2 klassen verschil 7 punten; 3 klassen verschil 9 punten; 

4 klassen verschil 12 punten en 5 klassen verschil 15 punten. 

Na plaatsing gingen de nummers 1 en 2 van de vier poules door. 

De acht geplaatsten waren: Iwan-Bas-Nick-Tom-Roel-Elie-Johan en Pascal. 

Iwan tegen Bas 30-23; Nick tegen Tom 18-21; Roel tegen Elie 31-23 en  

Johan tegen Pascal 12-22. 



  Batweter 3:  November 2016 

 Inleveren kopij Batweter 1:  uiterlijk 20 Januari 2017 
 

10 

In de halve finale won Tom in een zeer spannende wedstrijd van Iwan met 20-18. 

In de andere halve finale won Pascal van Roel 26-16. 

Om de derde plaats werd hevig gevochten. Roel won van Iwan met 21-18. 

In de finale bleek Pascal toch te sterk voor Tom. De uitslag 23-18.  

Hans reikte de prijzen “50 jaar HATAC” uit.  Dit keer geen medaille of beker maar een speciaal 

jubileum standaard. 

Na afloop bleef het nog lang gezellig en is een bedankje voor onze barkeeper Fokke zeer op 

zijn plaats. Hij kan erg goed “snacks” frituren. Heel lekker! 

HATAC heeft op een inventieve manier het gouden jubileum gevierd waar alle leden goed op 

kunnen terugkijken. Op naar het 60-jarig jubileum! 

 

Verslag: Hans Fähnrich 

 

    
 

 

Reservegetal Lotto seizoen 2015-2016. 

 
Dit seizoen hebben 25 leden van HATAC deelgenomen. 

Twintig leden vielen in de prijzen, waarvan 6x het reservegetal 2x is getrokken. 

 

De gelukkige winnaars waren: 

Wilma, Tessa, Ben, Joke, Jannie, Claudia, Jan, Bertus, Henk, Frank, Hermi, Harry, René, 

Yvette, Dinie, Johan, Wim, Johan, Jan en Hans. De prijzen zijn in juli overgemaakt. 

 

Slechts 5 deelnemers hebben dit seizoen pech gehad en helaas niets gewonnen. 

Het seizoen hebben wij kunnen afsluiten met een positief saldo van € 235,00. 

Wij danken de leden voor hun deelname en hopen voor het nieuwe seizoen op  

een nog grotere deelname. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans 
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 50 jaar tafeltennis in Haaksbergen. 

 
Als broekje van amper  17 jaar meldde ik mij op 28 februari 1968 aan als lid van de tafeltennis 

vereniging KLM Kleding. In het contributieboek staat dat ik in maart 1968 de eerste gulden heb 

betaald. Via mijn zus Mariet Wensing was ik een jaar eerder s, avonds in de kantine van de 

KLM Kleding , waar ik een balletje sloeg, wel illegaal natuurlijk, want ook 1 gulden was in die 

tijd veel, bij een zakgeld van 2 gulden per week, maar ik had een jaar later voldoende gespaard 

dat ik ook die gulden kon betalen. Namen als Dinie te Brinke, Jan Bouwhuis, Dick Pruik, Truus 

ter Huurne, Frits Eijsink, G. Camstra, Ben Konings, Jansen –Germes, John ter Pelle en Maria 

Paff, maken bij de huidige generatie natuurlijk geen indruk, maar ook zij hoorden in 1968, 2 

jaar na de oprichting in september 1966, tot de  41 senioren en 17 junioren-leden die de club 

toen al telde…! In het contributieboek werd alles nauwgezet opgeschreven door de elkaar 

opvolgende penningmeesters . 

Wat was dat een prachtige tijd waar veel vriendschappen opbloeiden en sommigen verliefd op 

elkaar werden, binnen de club of op het werk. Het bedrijf KLM Kleding subsidieerde de club, 

door borg te staan voor eventuele verliezen, of betaalde een tafeltennistafel. Ik voelde me thuis 

in die geweldige sfeer van de rochelende drink automaat en het ketsen van de biljartkeu die 

haaks op de 2 tafeltennistafels stond. De dames hadden spannende grijze rokjes aan en daar 

waren er wel  10 van.. 

 

Menige, meest mannelijke tegenstanders, verdronken in al dat vrouwelijk schoon. Bij de meeste 

clubs waren weinig of geen dames en die van ons waren ook nog eens goed. 

Nu kijk ik op 65-jarige leeftijd terug in de tijd en heb samen met Hans Fähnrich, Hennie 

Rietman, Iwan van Dijk en Jan Bosch een feest georganiseerd, met een mooi toernooi en ook 

nog eens een fraai jubileum blad gepresenteerd aan jullie allemaal. We hebben, in dit geval met 

Hennie en Hans, veel tijd besteed aan het op orde brengen van een goed archief en hebben veel, 

niet relevante papiermassa’s, vernietigd, maar niet voor alles gecontroleerd te hebben, dubbel 

en driedubbel  en soms nog wel vier keer kijken en al die informatie te hebben opgeslurpt. 

Ineens realiseer ik me dat ik meer dan 40 jaar tijd heb gestopt in allerlei activiteiten bij die 

mooie club die nu HATAC heet. IK zie nog vaak artikelen van me terug in heel oude 

clubbladen, waar ik eerst met anderen in de redactie zat en later het redacteurschap van good 

old Gerrit Jan Bekkers, Johnny, man van Dea, over zou nemen. Veel jeugd was 

vertegenwoordigd in de redactie, waaronder Keizers, Rino Put, Ewald en Dorothé van de Werf, 

en een echte typiste, Marion ten Asbroek, Vrouw van de fameuze Jan ten Asbroek, die veel te 

vroeg overleed. In die tijd deden we in elk clubblad een vraaggesprek met een lid van onze club, 

waarin alles werd besproken en gevraagd. Het waren lange avonden waarin ik meestal zonder 

pen en papier op bezoek ging en verslag deed later in het clubblad. Eenmaal ben ik dronken 

geworden toen ik op bezoek ging bij Gérard Curto, en Fransman, die me stiekem het glas 

bijschonk als ik even niet keek. Ondanks dat ik redelijk dronken was, wist ik me nog wel alle 

details te herinneren, vraag me er maar eens na. 

In later tijden ben ik nog een jaar of 7 voorzitter geweest en heb geprobeerd om samen met 

kwieke vrouwen en mannen de club op te waarderen naar een wat meer commerciëler bestuur, 

met commissies die een grote mate van zelfstandigheid hadden en zelf hun budget maakten en 

bewaakten. De laatste jaren ben ik wat meer achter de schermen bezig om er voor te zorgen dat 

er nieuw bloed blijft komen en bezet ik de een of andere commissie of zoek kandidaten ervoor. 

Dus kijk maar uit als ik langs kom.. hahaha 

 

Johan Wensing 
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Marietje Nijhof lid van 1966 tot 1967. 

 
Via Hans Fahnrich ontving ik een mail dat Marietje Nijhof geen bericht had ontvangen voor 

het jubileum in september van dit jaar. Helaas moet ik melden dat meerdere oud-leden wel 

bericht hadden ontvangen, maar om verschillende redenen toch maar niet zijn gekomen. Voor 

ons als jubileum commissie was het ondoenlijk om iedereen te vinden, omdat namen en 

adressen in iemands leven nou eenmaal frequent wisselen. 

 

Toen ik Marietje belde om uitleg te geven waarom we haar niet bereikten, besloot ik haar en 

haar Herman (Leussen ) bij ons op de zaak en thuis uit te nodigen. Gelukkig wilde ze dat wel 

en 2 dagen later zaten we tegenover elkaar aan de koffie. ( voor de langzamere lezers en jongere 

leden) Marietje was de 1e penningmeesteresse van destijds KLM die samen met Johan Schulte 

en Hennie Temmink op maandag 5 september 1966 het bestuur vormde, (aanwezig waren toen 

8 leden ). Helaas moest Marietje al in 1967 door omstandigheden stoppen , anders was ze zeker 

50 jaar lid geweest. 

 

Al snel kwamen die ochtend bij ons foto’s te voorschijn die Marietje en Herman van Leussen 

meebrachten. Bij het 2e kopje koffie ontspon zich een geanimeerd gesprek waarin ook de namen 

van de mensen op de foto naar voren kwamen. 

 

Tot mij niet geringe verbazing droeg Marietje tijdens de competitie een blauw shirt, maar met 

een witte rok…..! Marietje vertelde dat het 1e team van de KLM, met Fons Falkmann, Johan 

Schulte en Gerrit Jan Bekkers in 1967 speelden tegen het team van Ras, waarin Sanderman, 

Benno Kamphuis en Bennie Heerink speelden. De uitslag wist Marietje niet maar ik vermoed 

dat KLM wel gewonnen zal hebben? Marietje speelde in de competitie samen met o.a. Willie 

Floors, ook één van de leden van het 1e uur in 1966. Hieronder zien jullie (aan de rechterzijde) 

Marietje Nijhof. 

 

 

 
 

Geschreven door Johan Wensing 
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Senioren. 
 

Beste tafeltennisliefhebbers, 

 

Na het mooie jubileumweekend (nogmaals hulde aan het verantwoordelijke comite) zijn we al 

weer volop in competitie. 

Een rondje langs de velden (lees zalen) leert ons dat HATAC 1 in de eerste klasse bezig is 

met een struggle voor life. 

Gezien de uitslagen in de zesde speelronde waar DTS met een B-team Olympia de kans geeft 

om weg te lopen bij de onderste regionen, lijkt handhaving bijna onmogelijk. 

Een flesje wijn aan het eind van het volgende seizoen is dan waarschijnlijk maar een schrale 

troost. 

 

Voor HATAC 2 ziet het leven er heel anders uit want zij stevenen na twee overwinningen in 

de toppers tegen Entac rechtstreeks op het kampioenschap af. 

Normaal gesproken gaan Tom, Wouter en Luc volgend seizoen dus tweede klasse spelen. 

 

HATAC 3 moet nog aan de bak om zich te handhaven in de derde klasse. 

Bij Dinkelland en Vitesse werden de belangrijke wedstrijden hiervoor in ieder geval 

gewonnen. 

Nu Leo na zijn operaties aan Staar de komende twee wedstrijden van de partij is moeten er 

gewoon punten gepakt worden. 

 

HATAC 4 Staat helaas in de derde klasse poule P onderaan en zal waarschijnlijk volgend 

seizoen weer in de vierde klasse op jacht gaan naar promotie. 

Opvallend vind ik hier dat Frans na zes speelrondes nog het sterkste voor de dag komt, 

waarvoor petje af. 

 

HATAC 5 doet verrassend goed bovenin mee in de vierde klasse en staat na zes wedstrijden 

op de tweede plek. 

Waarschijnlijk zal uiteindelijk het iets sterkere Smash 3 met de eer gaan strijken maar met 

drie spelers boven de 60 procent is dit zo langzamerhand een sterk vierde klasse team aan het 

worden. 

 

HATAC 6 kan zich gewoon weer lekker handhaven in de vijfde klasse en heeft met Rijssen 6 

een heel sterke koploper in de poule. De tweede plek is hier het hoogst haalbare en dit mogen 

ze uitvechten met GTTV 2. 

 

HATAC 7 staat na zes speelrondes bovenaan met vijf punten voorsprong op twee 

concurrenten. 

Bij een eventueel kampioenschap moeten we met de teams 7 en 8 maar eens om de tafel gaan 

zitten. Het lijkt mij namelijk een goede zaak om de sterkere jonge spelers uit deze teams de 

kans te geven om vijfde klasse te gaan spelen. 

 

Voor HATAC 8 lijkt mij de kans op de titel niet meer erg groot na het verlies tegen 

Twekkelerveld 6. 

De 11 punten achterstand op Effekt ‘74 11 lijken niet meer overbrugbaar. 

Voor dit team geldt dus ook het verhaal zoals beschreven bij HATAC 7. 
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Dan is het nu nog even wachten op onze nieuwe outfit die wel wat moderner oogt door de 

witte strepen maar wat mij betreft niet de spectaculaire verandering zal brengen waar ik op 

hoopte. 

Ik begrijp dat je niet zo gemakkelijk van clubkleuren af kunt stappen maar had in ieder geval 

liever een zwarte sportbroek gezien en een wat lichter shirt. 

Hoe dan ook zijn dit natuurlijk maar bijzaken en van een outfit ga je niet beter of slechter 

spelen. 

 

Waar de meesten van ons wel beter van gaan spelen zijn de mooie trainingen van Philip. 

Hier bemerk ik de laatste tijd een wat teruglopend aantal bezoekers. 

Competitieverplichtingen daargelaten vind ik dat Philip met zijn nog altijd tomeloze inzet een 

grotere opkomst verdiend. 

 

Dan nog een hartelijk welkom voor ons voormalig jeugdlid Eli Rizkallah die zijn weg in 

navolging van andere jeugdleden weer gevonden heeft naar het warme HATAC-nest. 

 

Rest mij nog om allen een mooi vervolg van de competitie te wensen. 

Succes en vooral veel plezier. 

 

René van Sark, wedstrijdsecretaris 

 

Najaarscompetitie 2016. 

 

1e klasse Poule B  3e klasse Poule N  3e klasse Poule O 

De Trefhoek 1  5-39 HATAC 2  5-36 DVO 83 1  5-42 

DTS 3  5-25 ENTAC 4  5-34 Quick ’20 2  5-40 

ENTAC 3  5-24  Olympia (G) 3  5-28 ENTAC 5  5-21 

Olympia (G) 1  5-23  Twekkelerveld 2  5-27 Vitesse ’35 5  5-19   

Effect 1  5-22 DTS 7   5-22 HATAC 3  5-17 

HATAC 1  5-17  DVO 83 2  5- 3 Dinkelland 2  5-11 

 

 

3e klasse Poule P  4e klasse Poule M  5e klasse Poule J  

Quick ’20 3  5-38 Smash 2000 3  5-33 Rijssen 4  5-42 

Twekkelerveld 1  5-31 HATAC 5  5-29  GTTV 2  5-30 

Effekt ’74 5    5-23 DTS 10  5-26  HATAC 6  5-29  

Vitesse ’35 4  5-23   De Trefhoek 4  5-23  DTS 13  5-17  

NSH 1  5-22 ENTAC 6  5-23  DVO 83 4  5-17 

HATAC 4  5-13  Vitesse ’35 9   5-16 ENTAC 7  5-15     

  

6e klasse Poule F 6e klasse Poule E 
HATAC 7            4-26 Effekt ’74 11  5-37  

Twekkelerveld 7  4-25 HATAC 8  5-30    

Thibats 5  4-25 Twekkelerveld 6  5-27    

ENTAC 9  4-13 Rijssen 6  5-23  

Effekt ’74 12  4-11 Blauw-Wit 9  5-20     

  DVO 83 5  5-13    

   

SHIRTSPONSOR HATAC           INGENIEURSBUREAU  HEINO 
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Bardienst najaarscompetitie.  

 
  DATA   BARDIENST   Najaar 2016   

 

      

WEEK  DAG DATUM   TEAMS UIT BARDIENST 

  

 

 

   

 

      

              

 MAANDAG 12-sep   5, 6   7 

37 VRIJDAG 16-sep   2, 4, 7 1, 3 5 

 ZATERDAG 17-sep      
              

 
MAANDAG 19-sep   x 

38 VRIJDAG 23-sep   1, 3, 8   4 

 ZATERDAG 24-sep      
               

MAANDAG 26-sep   x 

39 VRIJDAG 30-sep   3, 4, 8 1, 7 6  
ZATERDAG 1-okt      

              

 MAANDAG 3-okt   5, 6   8 

40 VRIJDAG 7-okt   1, 2, 7 4 3 

 ZATERDAG 8-okt      
               

MAANDAG 10-okt   Wordt niet gespeeld 

41 VRIJDAG 14-okt    
ZATERDAG 15-okt      

              

 MAANDAG 17-okt   5, 6   2 

42 VRIJDAG 21-okt   2, 4, 7 8 5  
ZATERDAG 22-okt      

               
MAANDAG 24-okt   x 

43 VRIJDAG 28-okt   1, 3, 8 2, 5, 6 7  
ZATERDAG 29-okt      

              

 MAANDAG 31-okt   5, 6   6 

44 VRIJDAG 4-nov   2, 4, 7 1 8  
ZATERDAG 5-nov      

               
MAANDAG 7-nov   5, 6   1 

45 VRIJDAG 11-nov   1, 2, 7 8 3  
ZATERDAG 12-nov      

              

 MAANDAG 14-nov   Wordt niet gespeeld 

46 VRIJDAG 18-nov    
ZATERDAG 19-nov   

   

               
MAANDAG 21-nov   x 

47 VRIJDAG 25-nov   3, 4, 8 7 2  
ZATERDAG 26-nov      

               
MAANDAG 28-nov   x 

48 VRIJDAG 2-dec   1, 3, 8   4  
ZATERDAG 3-dec      
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Open Haaksbergse Kampioenschappen. 

 
Op vrijdag 14 oktober zijn de jaarlijkse Open Haaksbergse Kampioenschappen (OHK) 

gehouden. Hierbij hebben twintig tafeltennissers en niet-tafeltennissers gestreden om de titel 

van Haaksbergskampioen. We zijn de avond begonnen in vier poules van vijf deelnemers, zodat 

iedereen in ieder geval vier wedstrijden kon tafeltennissen. In enkele poules bleef het tot de 

laatste wedstrijd spannend, omdat alleen de eerste twee in een poule doorgingen naar de 

kwartfinale. Vanaf de kwartfinale is er volgens een afvalsysteem gespeeld. Na deze spannende 

speelrondes kwamen we uiteindelijk uit bij de finale tussen Iwan van Wijk en oud-lid Frederick 

Weeink. In deze finale bleek Frederick te sterk voor onze eigen clubkampioen Iwan. Om de 

derde en vierde plaats hebben Nick Papenborg en Sjoerd Schutten (Quick) gestreden. Deze 

mooie en spannende wedstrijd is gewonnen door Nick.  

Dit brengt ons tot de volgende uitslag: 
1. Frederick 

2. Iwan 

3. Nick  
4. Sjoerd 

 

Wij willen iedereen bedanken voor hun deelname aan dit gezellige en sportief verlopen 

toernooi. En natuurlijk Frederick Weeink nogmaals feliciteren met zijn titel van 

Haaksbergskampioen. 

 

Namens de toernooicommissie, 

Claudia  

 

 
Frederick 

 

             
Iwan                Nick 
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HATAC  Herfsttoernooi 2016 voor basisscholen. 
 

Op woensdag, 19 oktober 2016 heeft HATAC een toernooi georganiseerd voor leerlingen van 

de basisscholen in Haaksbergen, Buurse en St. Isidorushoeve. 

 

Deze scholen hebben een inschrijfformulier gekregen en een poster, waarin de leerlingen van 

groep 5/6 en 7/8 werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit tafeltennistoernooi. 

Helaas hebben een aantal scholen het laten afweten en geen formulier terug gezonden. 

Veruit de meeste leerlingen waren afkomstig van de Holthuizen school met als tweede Op den 

Akker. 

 

Met 17 deelnemers hebben wij echter een leuk toernooi kunnen organiseren. 

Na de warming up, gegeven door Philip, zijn er twee groepen gemaakt. 

Groep 5 en 6 bestond uit 7 leerlingen en groep 7 en 8 uit 10 leerlingen. 

Na 21 wedstrijden van elk 4 minuten in groep 5 en 6  en 45 wedstrijden, ook van elk 4 minuten, 

in groep 7 en 8 was de plaatsing voor de definitieve eindronden bekend. 

Uit deze voorronden zijn een winnaarspoule en een troostpoule gemaakt. 

 

Uitslag groep 5 en 6: 

1. David Gelink (goud)  2. Reinout Scharenborg (zilver) 3. Armando Bergman (brons) 

4. Jill wint verliezersronde  5. Delano Wildeboer 6. Denton Holtkamp 7. Tim Wijlens 

 

Uitslag groep 7 en 8: 

1. Niek Nijland (goud)  2. Wout Strecker (zilver)    3. Corsin Heerink (brons) 

4. Arcoiris Bergmann  5. Jasper ter Huurne  

6. Rutger Scharenborg wint verliezersronde    7. Koen Elfrink 

8. Megan van Wijk  9. Asher Burbach  10. Janet Schlömer 

 

Wij feliciteren de winnaars en bedanken alle leerlingen voor hun enthousiaste deelname. 

 

Tevens bedanken wij Philip, Bas, Wim, Arie, Jan, Ria, Dinie, Johan, Claudia, Henk, Hans en 

Hennie voor hun zeer gewaardeerde medewerking aan het slagen van dit 1e Herfsttoernooi. 

 

TC van HATAC 
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Bestuur en Commissies HATAC 2016 -2017 

Vastgesteld op de 50e A.L.V. van t.t.v. HATAC    

 

Bestuur 

Jan Bosch       (Voorzitter) 

Fokke Kraak     (Secretaris en ledenadministratie) 

Vacant      (Penningmeester) 

Rob Pepers       (Technische Zaken) 

Wim Hendrikse     (Commerciële Zaken) 

Joey Bruin & Fabian Koolenbrander (Jeugdzaken) 

 

 

 

Accommodatie commissie   Wedstrijdsecretaris 

Iwan van Wijk (voorzitter)   René van Sark 

Rob Pepers      

Hennie Rietman     Buurt- en Bedrijventoernooi 

Tessa Veehof     Johan Wensing (voorzitter) 

Hermi Tiehuis     René van Sark 

Ria Verhage     Bjorn Wijlens 

     

Toernooi commissie    Materialen commissie 

Claudia Sprakel (voorzitter)   Iwan van Wijk (voorzitter) 

Henk van de Peppel     Rob Pepers 

Hans Fähnrich   

Johan Wensing     Redactie 

Hennie Rietman (hoofdredacteur) 

 

Kascontrole commissie   Trainers 

Johan Wensing (voorzitter)   Philip Bertram (hoofdtrainer) 

Joke Maatman (voorzitter)   Hans Fähnrich (sport overdag trainer) 

Gijs Nijhof  (reserve)  

 

Commerciële commissie 

Wim Hendrikse (voorzitter)   Website 

                                                                  Omega-ICT (hosting) 

       Iwan van Wijk (webmaster) 

 

       Public Relations     
       Johan Wensing a.i.  
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De puzzel. 
 

Oplossing vorige puzzel. 

 

Streep in onderstaand overzicht getallen weg. De som van de overblijvende getallen in elke 

kolom moet  20 zijn en in elke rij dient de som 28 te bedragen. 

 

  
 Opgave:      Oplossing: 

 6  2 14  4 10 12  8  6    4 10    8 

14  8  4  2 10  6 12   8   2   6 12 

 4  6 12 14  2 10  8   12 14  2   

10 14  6 12  8  4  2 10   6   8  4  

 4 12  2  8  6 10 14  4 12  2   10  

   
Er zijn geen oplossingen ingestuurd. 
 

De nieuwe puzzel. 
 

 3 7      9 6  

 9 1  8     

       7 5 
   

3    6     

   3  4 5  6 

 4    5  3  
   

 1        

 6 9  2 3  1  

  3   8 4   

  
Dit keer een sudoku puzzel om de vele vrije dagen door te komen. 

Veel succes. 

De oplossing afgeven of mailen naar Hennie Rietman.   
  
 

SLACHTHUISACTIE. 
 

Mensen denk nog eens aan de actie van het slachthuis in Haaksbergen. In het afgelopen seizoen 

heeft deze actie ons Euro's opgeleverd. Bonnetjes van het slachthuis inleveren aan de kassa van 

HATAC.. 

2% Van de totale waarde van de bonnetjes wordt aan onze club rechtstreeks uitbetaald. 

De moraal van dit verhaal;  

Mensen, koopt bij onze adverteerders. 

Dan wordener zij en wij er beter van! 
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COLOFON. 
 
De “Batweter” is een uitgave van tafeltennisvereniging HATAC te Haaksbergen. 
 

REDACTIE:  Hennie Rietman. Kruislandstraat 5, 7481 KW Haaksbergen. 053-5722822  

  (e-mail: redactie@hatac.nl) 

 

INTERNET: Omega-ICT. Joost van den Vondellaan 49, 7421 MN  Deventer 06-23062843 

 (e-mail: hatac@hatac.nl) 

 

TRAININGSTIJDEN: Senioren maandag 19.30 – 21:00 uur Vrije training en competitie 
 Senioren woensdag 09:00 – 10.30 uur  50+ groep 

 Jeugd donderdag 17:30 – 19:00 uur training olv Philip Bertram 

 Senioren  donderdag 19:30 – 21:30 uur training olv Philip Bertram 

 Senioren vrijdag 19.30 – 23.00 uur Vrije training en competitie 

 

 

TRAINER: Philip Bertram. Remorsstraat 13, 7545 EA Enschede 06-47400894 

  (e-mail: trainer@hatac.nl) 

  

WEDSTRIJDSECRETARIS:  René van Sark. Jan Steenstraat 25, 7482 ZD Haaksbergen. 053-5723450 

 (e-mail: wedstrijdsecretaris@hatac.nl) 

 

BESTUUR 

 

VOORZITTER:   Jan Bosch. De Greune 8, 7483 PH Haaksbergen.  

  053-5728284. (e-mail: voorzitter@hatac.nl) 

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE: Fokke Kraak.  Becking 2, 7161 KA Neede. 0545-295752

   (e-mail: secretaris@hatac.nl of ledenadministratie@hatac.nl) 

PENNINGMEESTER:  vacant  (e-mail: penningmeester@hatac.nl) 

TECHNISCHE ZAKEN:  Rob Pepers. Bartokstraat 10, 7482 TV Haaksbergen. 

  053-5724364 (e-mail: tz@hatac.nl)    

JEUGDZAKEN:   Joey Bruin. Mr. A. Lohmanstraat 19, 7161 ZS Neede 

  06-46801516 (e-mail: jeugd@hatac.nl ) 
  Fabian Koolenbrander. Ulenholt 15, 7482 LL Haaksbergen 

  053-5728909 (e-mail: jeugd@hatac.nl ) 

COMMERCIËLE ZAKEN:    Wim Hendrikse. Wagnerstraat 9, 7482 AW  Haaksbergen 

  053- 5741038 (e-mail sponsorcommissie@hatac.nl) 

    
 

COMMISSIEVOORZITTERS 

 

TOERNOOI COMMISSIE:     Claudia Sprakel. Nachtegaalstraat 111, 7481 AW Haaksbergen 

  06-10763796 (e-mail:  tc@hatac.nll ))  

COMMERCIËLE COMMISSIE: Wim Hendrikse. Wagnerstraat 9, 7482 AW  Haaksbergen 

 053-5741038 (e-mail sponsorcommissie@hatac.nl)  
ACCOMMODATIE COMMISSIE: Iwan van Wijk. Zoomweg 13a, 7481 TE Haaksbergen. 06-10026094 

BEDRIJVENTOERNOOI:  Leo de Jong. Ramsbeekweg 50, 7152 KS Eibergen. 0545-474198 

MATERIALEN COMMISSIE:  Iwan van Wijk. Zoomweg 13a, 7481 TE Haaksbergen. 06-10026094 

SPORTMATERIALEN:  Nick Papenborg. Mr. Eenhuisstraat 2k, 7481 LN Haaksbergen. 

  06-20585162  (e-mail materiaal@hatac.nl)  

 

CLUBHOME/SPORTZAAL:  St. Bonifatiusschool,  Lijsterstraat 11, 7481 BD Haaksbergen.  

INTERNETSITE:  www.hatac.nl 

E-MAIL ADRES:  bestuur@hatac.nl 

BANKREKENINGNUMMER:       NL58RABO0324259050 
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