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Van de redactie. 
  
We noteren al weer een nieuwe  jaargang van de Batweter. Inderdaad en het is 2016 en dat 

betekent voor  Hatac een gouden jubileum.  

   

De Batweter uitgave is nogal royaal uitgevallen. Dit hebben we te danken aan Claudia Sprakel 

namens de Toernooi Commissie. Zij heeft gezorgd voor uitgebreide verslagen van het Kerst 

tafeltennistoernooi en de Clubkampioenschappen van de jeugd en de senioren. Claudia 

bedankt, 

 

Verder zijn al verschillende datums vastgelegd voor volgende toernooien. Zie de 

toernooiagenda en reserveer deze data voor uw deelname. 

 

Voor de voorjaarscompetitie zijn de eerste wedstrijden al weer gespeeld. In dit nummer de 

stand na 4 wedstrijden. 

 

Gaarne wil ik nogmaals aandacht vragen voor het correct noteren van de consumpties op de 

barkaartjes. Zorg er voor dat een barkaartje  controleerbaar is. Er zijn enveloppen om de 

barkaartjes per avond te verzamelen. En tenslotte natuurlijk contante betaling zodat er geen 

misverstanden kunnen ontstaan. 

 

Hennie 

 

. 

 
 

In de najaarscompetitie 2015 werd Hatac 2 kampioen. 

 

Van links naar rechts Leo, Wouter en Tom. 
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Woord van de voorzitter. 
 

Inmiddels zijn we al 1 maand verder in het jaar. de competitie is begonnen en zijn we met de 

trainingen goed op dreef. 

 

50 jarig bestaan: 

 

2016 Wordt een speciaal jaar. We bestaan immers 50 jaar. Een goed moment om onze 

vereniging met al zijn vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten. 

In september, om precies te zijn 5 september, zullen we daarom een aantal dagen organiseren 

in het teken van deze mijlpaal.! 

 

We hebben hiervoor een enthousiast team samengesteld, die deze dagen zullen gaan 

organiseren. 

Bij deze alvast een pluim voor mijn mede team leden; Hans, Iwan, Johan en Hennie. 

 

Ik wil vanaf deze positie iedereen graag aansporen om foto's en/of anekdotes aan te melden bij 

een van de teamleden en/of de voorzitter van deze speciale commissie (Iwan van Wijk). 

 

Jullie ontvangen uiteraard t.z.t. nog een gedetailleerde opgave van de geplande activiteiten. 

 

 

 

Jeugd: 

 

Dit wil ik toch nog even vermelden, omdat er naast bovenstaande activiteiten, een groep van 

vrijwilligers is opgestaan om tijdens lesuren van scholen  tafeltennis clinics, te geven. 

We bereiken hiermee letterlijk honderden kinderen. Als afsluiting wordt hiervoor op 12 maart 

een open dag georganiseerd. 

Wij zijn positief gestemd dat we ook hierdoor weer een aantal jeugdleden kunnen bijschrijven. 

 

 

Kortom  (ik heb het al vaker gezegd). "Samen staan we sterk"!! 

 

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 
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Bestuursmededelingen. 
 

Beste Hatac leden, 

 

Het nieuwe jaar is al weer ruim een maand onderweg. Voor Hatac is 2016 een bijzonder jaar, 

want in september is het 50 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Uiteraard willen 

we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de bijdrage van de voorzitter meer hierover. 

 

De competitie is ook begonnen. Vanaf dit jaar met de plastic bal, waarover de meningen verdeeld 

zijn , zowel hoe ze spelen of hoe lang ze meegaan. Over één ding is iedereen het eens, ze zijn 

ontzettend duur. 

 

Helaas heeft het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel nog niet mogen leiden tot een 

verbetering van het klimaat in de zaal. Na wat communicatiestoornissen over de trainingen in 

januari, waardoor de temperatuur op de donderdagavond aan de lage kant was, bleken ook 

tijdens de clubkampioenschappen en de eerste competitieavond de temperatuur niet goed 

ingesteld te zijn waardoor de wedstrijden moesten afgewerkt in een te koude zaal. 

 

Uiteraard is dit in beide gevallen gemeld bij OBT en hebben we de toezegging dat het niet meer 

zal gebeuren. We zullen zien……………………….. 

 

Op aangeven van Wilma Stroink tijdens de ALV hebben we contact gekregen met Patrick 

Noordink, gymleraar op het Assink en buurtsportcoach. Met medewerking van hem hebben we 

de afgelopen weken tijdens de gymlessen clinics gegeven aan de 2e en 3e klassen van het Assink. 

Totaal hebben op deze manier bijna 500 kinderen kennis gemaakt met tafeltennis. Als afsluiting 

van deze periode houden we op 12 maart een open dag, waar iedereen welkom is om kennis te  

maken met tafeltennis. 

 

Overigens kunnen we op die dag wel wat hulp gebruiken, dus houd deze dag vrij in je agenda 

en kom tussen tien en twee naar de gymzaal. 

 

Rest mij iedereen veel succes te wensen in de competitie en graag tot ziens (ook op 12 maart). 

 

 

Fokke Kraak 

(secretaris) 

 

 

Een Schot heeft vriend Mike te logeren gevraagd. 

Toen Mike arriveerde op het station was er niemand en ook de straten waren uitgestorven. 

De volgende dag gingen ze samen de stad en de straten waren beredruk, zeg maar overbevolkt. 

Verbaasd vroeg Mike aan zijn vriend John hoe dat mogelijk was. 

“Ach dat is heel simpel,” zei John. “Vandaag is er een huis aan huis collecte en gisteren was er 

een straatcollecte.” 

 

  

Pas getrouwd vrouwtje: “Nu heb ik vanmiddag alles zelf gekookt, en je zegt er niets van.” 

Man: “Ik vind het niet leuk om altijd te klagen.” 
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Financiële zaken. 
 
Beste Hatac leden, 

 

 
Het nieuwe jaar is begonnen en zoals het er nu naar uit ziet zal 2016 een jaar zijn van geld 

uitgeven. Dit omdat Hatac 50 jaar bestaat en er ter gelegenheid hiervan wel een feestje mag 

worden gevierd. Gelukkig wordt er voor dit evenement al sinds lang gereserveerd, dus het geld 

is wel aanwezig. Toch kan het voor een organisatiecommissie een uitdaging zijn om een zo leuk 

mogelijk feest te organiseren tegen zo laag mogelijke kosten.  

Gelet op het niveau van sommige kosten kan er misschien niet aan worden voorkomen de 

uitgaven te limeteren en boven een bepaalde grens een eigen bijdrage van de feestgangers te 

vragen. 

Zoals gezegd, de organisatoren gaan hun best doen. 

 

De efficiëntere manier van huren van de gymzaal begint nu echt zijn vruchten af te werpen. Op 

de begroting voor dit seizoen is een bedrag van € 5.000,-- opgenomen voor het gehele jaar. De 

factuur voor het eerste halfjaar bedroeg echter “slechts” € 1.992,--. Een leuke meevaller in het 

midden van een boekjaar. 

 

Hopelijk blijft dat zo doorgaan dit jaar. 

 

 

Kraak Administratie en Advies 

 

Fokke Kraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Buurt- en Bedrijventoernooi 2015.  
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Senioren. 
 

Hallo sportvrienden, 

 

Zoals jullie zeker gemerkt zullen hebben is er in onze mooie tafeltennissport op dit moment van 

alles gaande. 

Allereerst was daar de nieuw ingevoerde rating-regel, waarbij in het kort uitgelegd sterkere 

spelers van team moeten wisselen met minder sterke spelers in een hoger team. 

Een naar mijn mening prima regel om de sport eerlijker te maken, maar voor sommige 

vriendenteams aanleiding voor verhitte discussies. 

Voor Hatac heeft deze regel nog geen gevolgen gehad, omdat wij de teams altijd al redelijk op 

sterkte indienen. 

Dan is er nu natuurlijk heel wat te doen over het spelen met de plastic bal. 

Er zijn ook hier vele discussies gaande over de kwaliteit en het prijskaartje van deze bal ten 

opzichte van de oude celluloid ballen. 

Hoewel de wedstrijdballen geleverd door Anne Vlieg nog redelijk mee lijken te vallen qua 

duurzaamheid schijnt het voor spelers met meer technische bagage (de zogenoemde spinners 

onder ons) moeilijker om voldoende spin aan de bal te krijgen. 

Zij zullen zich aan moeten gaan passen met bijvoorbeeld nog snellere rubbers en ik kan mij 

goed voorstellen dat dit erg lastig is. 

De trainingsballen zijn in ieder geval zeker van inferieure kwaliteit, aangezien deze niet eens 

rond zijn. 

De vraag van Ben Lubbersen op een training of er ook vierkante plastic ballen (leuke humor 

Ben) geleverd kunnen worden schijnt dus sneller beantwoord, dan hij had kunnen vermoeden. 

Hoe het ook zij: ook hier zullen we weer aan moeten wennen en het is te hopen dat de 

verschillende fabrikanten snel met goede plastic ballen zullen komen, waardoor dankzij meer 

aanbod ook de prijs wat zal zakken. 

Dan heb ik met verbazing zitten kijken naar het aanmeldingsformulier voor de 

clubkampioenschappen dat in de ontmoetingsruimte hing. 

Uiteindelijk stonden hier 24 namen op, waarvan zich één deelnemer helaas vanwege ziekte af 

moest melden. 

Ten opzichte van de vorige edities was de deelname ineens verdubbeld en het zou mij niet 

verbazen als de nieuwe voorzitster van de Toernooien-commissie geassisteerd door fanatieke 

commissieleden hier mede verantwoordelijk voor is. 

Het leverde een enigszins ingekort, maar niet minder leuk toernooi op met twee mooie finales. 

In de A-finale wist Iwan zich ook met de plastic bal weer van Nick te ontdoen en zijn naam zal  

op die grote beker bijgeschreven worden. 

De B-finale tussen Wim Manenschijn en Claudia Sprakel was eigenlijk nog spannender en in 

een thriller van een vijfsetter trok Claudia hier aan het langste eind. 

 

Nog maar net in Haaksbergen en dan al met een mooie beker naar huis, petje af. 

Het invullen van de wedstrijdformulieren gebeurt op dit moment met veel meer aandacht en dit 

zorgt er voor dat we niet of nauwelijks nog boetes krijgen. 

Ook de eerste speelronde van deze lopende competitie zijn we boetevrij gebleven. 

Hulde dus voor onze aanvoerders en iedereen die wel eens een briefje invult, houd dit vol. 

In een voorbijkomende mail van onze technisch directeur Rob las ik dat trainer Philip zich bij 

Hatac helemaal op zijn plaats voelt. 
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Hij komt met veel plezier wekelijks naar Haaksbergen voor de goed bezochte trainingen en 

(niet dat ik anders vermoedde) dat was zeer positief om te lezen. 

Graag wil ik nog Luc Kiers en Erik Wilderink welkom heten als nieuwe (oud) leden en iedereen 

ondanks de plastic bal weer een succesvol en plezierig seizoen wensen. 

 

Met sportieve groet, 

René 

 

 

  

Voorjaarscompetitie 2016. 
 

 

2e klasse  Poule H 2e klasse Poule G 3e klasse Poule P 

Hatac 1  4-27 Olympia (G) 1  4-26 Entac 4  4-32   

Brookshoes 1  4-26 Quick ’20 1  4-25 Hatac 3  4-23 

Olympia (G) 2  4-26 Vitesse ’35 3  4-23 Thibats 2  3-20 

DTS 5  4-15 Hatac 2  4-16 NSH 1  4-17 

Quick ’20 2  4-14 DTS 4  4-16 Vitesse ’35 5  3- 9 

Vitesse ’35 4  4-12 Borne 1  4-14 Brookshoes 2  4- 9 

 

   

4e klasse  Poule P 4e klasse Poule O 5e klasse Poule I 

Hatac 4  4-30 DTS 8  4-27 Hatac 6  4-26 

DTS 9  4-29 DVO 83 2  4-27 Vitesse ’35 10  4-21 

Vitesse ’35 6  4-17  Hatac 5  4-21 DVO 83 3  4-22 

Olympia (G) 5  4-16 Vitesse ’35 9  4-17 DTS 11  4-20  

Entac 6  4-16 Smash 2000 4  4-16 Thibats 4  4-20 

Borne 3  4-12  GTTV 2  4-12 Twekkelerveld 6  4-11 

    
   

6e klasse  Poule F 6e klasse Poule G 
DVO 83 4  4-30 Blauw-Wit 8  4-30 

Hatac 7  4-27 Twekkelerveld 7  4-27 

Thibats 5  4-26 Quick ’20 6  4-21 

GTTV 5  4-19 Hatac 8  4-18 

Entac 8  4- 9 De Tubanten 1  4-13 

DVO 83 6  4- 9 DVO 83 5  4-11 

  

  

 

 

 

   SHIRTSPONSOR HATAC 

 

             INGENIEURSBUREAU HEINO 
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Indeling bardiensten voorjaarscompetitie 2016. 

 
 

Dag  Datum  Teams thuis Teams uit  Bardienst 

 

Maandag   25 januari  5, 6      team 1 

Vrijdag 29 januari  3, 4, 7  8   team 2 

 

Vrijdag   5 februari  1, 2, 8  3   team 4 

 

Maandag   8 februari  5, 6      team 3 

Vrijdag 12 februari  1, 2, 3     team 5 

 

Vrijdag 26 februari  4, 7, 8     team 6 

 

Maandag   7 maart  5, 6   1   team 8 

Vrijdag  11 maart  3, 4, 7     team 1 

 

Maandag 14 maart  5      team 2 

Vrijdag  18 maart  1, 2, 8  4, 7   team 3 

 

Maandag 21 maart  6   5   team 7 

 

Vrijdag   1 april  3, 4, 7  2   team 5 

 

Vrijdag   8 april  4, 7, 8  1, 2, 3, 5  team 6 

 

Maandag 11 april  5, 6      team 8 

Vrijdag  15 april  1, 2, 3  4   team 7 

 

Vrijdag  22 april  1, 2, 8  3, 6   team 4 
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Hatac Kerst-tafeltennistoernooi. 

 
Zaterdag 19 december heeft het jaarlijkse Kerst-tafeltennistoernooi van Hatac weer plaats 

gevonden. Om half 10 stonden er veel behulpzame leden klaar om alles klaar te zetten voor het 

toernooi. Kort daarna kwamen ook alle leerlingen die zich hadden opgegeven binnen stromen. 

De leerlingen waar wij ons dit jaar op hebben gericht, komen uit de groepen 5, 6 en 7 van 

verschillende basisscholen in de gemeente Haaksbergen.  

Toen alle leerlingen binnen waren, konden we netjes om tien uur beginnen met het toernooi. 

We zijn het toernooi begonnen met het spelletje rond de tafel. Hieruit hebben we ook de poule 

indeling gemaakt en waren alle leerlingen gelijk warm om te kunnen beginnen. De eerste poule 

hebben we gespeeld in wedstrijden van vier minuten. Uit deze poules zijn de nummer 1 en 2 

doorgegaan naar de A-poule en de nummers 3, 4 en 5 naar de B-poule.  

Uit deze A- en B-poules zijn ook gelijk de winnaars van het toernooi gekomen. De uitslagen 

van de poules zijn hieronder te lezen. 

 

A-poule: 

1. Wout Strecker 

2. Kris Wegdam 

3. Max van Doorn 

4. Keano Bok 

5. Jochem Versteeg 

6. Jayden Oosting  

 

 

B-poule:  

1. Niek Veldhuis 

2. Tim Leferink 

3. Ruben van Sark 

4. Chris Wielens 

5. Marijn Eertink 

6. Jestin Petersen 

7. Megan van Wijk

Wij willen alle leden die hebben geholpen bij 

dit toernooi bij deze nogmaals erg bedanken 

voor hun inzet. Wij als organisatie vonden 

het, ondanks de wat tegenvallende opkomst, 

een zeer geslaagd toernooi en kijken uit naar 

de volgende toernooien.  

 

Namens de Toernooicommissie, 

Claudia  
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Clubkampioenschappen senioren. 
 

Op vrijdag 22 januari hebben de jaarlijkse clubkampioenschappen van Hatac plaats gevonden. 

Met een totaal aantal van 23 deelnemers zijn wij als organisatie zeer tevreden met de opkomst 

dit jaar. Na een kort inleidend woordje kon iedereen om iets over 20.00 uur starten met de eerste 

wedstrijden in de poule. We hebben gekozen voor zes poules van vier personen, omdat we door 

de goede opkomst krap zaten met de tijd. Na het spelen van de poules was er even tijd om wat te 

drinken en voor de toernooicommissie was er tijd om de nieuwe indelingen te maken.  

 

De nummers 1, 2 en de beste nummer 3 zijn doorgegaan naar de winnaars poule, waarin zij 

volgens een afvalsysteem gingen spelen om clubkampioen te worden. De andere nummers 3 zijn 

samen met de nummers 4 in een B-poule gekomen, hierin gingen ook zij volgens een 

afvalsysteem spelen. Nieuw dit jaar was dat er niet alleen gestreden werd om de eerste en tweede 

plaats, maar dat er ook een derde prijs te winnen was. Dit maakte dat acht mensen tot het einde 

van de avond hebben kunnen strijden voor de prijzen.  

 

Na twee finales en troostfinales hebben wij uiteindelijk alle prijzen kunnen verdelen. In de A-

poule werd de spannende finale tussen Iwan en Nick met 3-1 gewonnen door Iwan, dit maakt 

Iwan voor de vierde keer op rij onze clubkampioen.  De troostfinale in de A-poule ging tussen 

Wouter en Luc, ook dit was een spannend wedstrijd die met 3-1 gewonnen is door Wouter.  

 

In de B-poule werd de finale na een lange wedstrijd tussen Wim en Claudia uiteindelijk in vijf 

sets gewonnen door Claudia met 3-2. De troostfinale in de B-poule ging tussen Fokke en Arjan, 

Fokke won deze wedstrijd met 3-0 van zijn teamgenoot.  

 

Wij vonden het als toernooicommissie een erg geslaagd toernooi en hopen dat jullie het ook 

allemaal naar jullie zin hebben gehad. Alle winnaars nogmaals gefeliciteerd met jullie prijs. Wij 

hopen iedereen volgend jaar weer te zien bij de clubkampioenschappen, maar gaan ons nu eerst 

richten op het 40-puntentoernooi.  

 

Namens de Toernooicommissie, 

 

Claudia  
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Clubkampioenschappen jeugd.  

 

Op donderdag 28 januari hebben de clubkampioenschappen voor de jeugd plaats gevonden. Onze 

vier jeugdleden hebben met elkaar uitgemaakt wie de beste is. Dit hebben zij gedaan door eerst 

poule wedstrijden te spelen tegen iedereen en vervolgens hebben de nummers één en twee uit de 

poule de finale gespeeld en hebben de nummers drie en vier om de derde en vierde plek gestreden.  

Het waren erg spannende wedstrijden, waarin het talent van onze jeugdleden goed zichtbaar was. 

Zij hebben namelijk onder aanmoediging van hun ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes 

een goed niveau laten zien.  

De clubkampioenschappen zijn na een spannende finale tussen Stefan en Jim gewonnen door 

Stefan. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen broer Matvej en zus Amelie, deze strijd 

is gewonnen door Amelie. Na het goede tafeltennissen was er voor iedereen een beker en hebben 

we gezellig patat gegeten.  

Wij als Toernooicommissie willen Philip bedanken voor het helpen organiseren van deze 

clubkampioenschappen en willen natuurlijk de deelnemers nogmaals feliciteren met hun prijs.  

 

Namens de Toernooicommissie, 

Claudia  
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Het Buurt- en Bedrijventoernooi 2016. 
 

Beste tafeltennisliefhebbers, 

 

Leuk dat jullie mee gaan doen. Onderaan deze brief zien jullie het inschrijfformulier. Onze 

vereniging, tafeltennisvereniging Hatac te Haaksbergen, verzorgt dit jaar voor de 30e keer het 

Buurt- en Bedrijven tafeltennistoernooi. 

Dit toernooi wordt gespeeld op donderdag 12 en vrijdag 13 mei en op donderdag 19 en vrijdag 

20 mei 2015. Aanvangstijd is 19.30 uur in de gymzaal van St. Bonifatius Lijsterstraat 11 te 

Haaksbergen. 

Mocht er in jouw bedrijf, buurt, straat of vereniging nog meer belangstelling bestaan om hieraan 

deel te nemen, dan stellen wij het op prijs dit uiterlijk 26 april van je te vernemen. Opgeven kan 

door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. Je kunt ook met meerdere teams in-

schrijven. De kosten bedragen € 12 per team. Je kunt ook individuele spelers inschrijven als je 

niet in staat bent complete teams samen te stellen. De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat jouw 

team aangevuld wordt met 1 of 2 personen. 

Hierbij nog enkele zakelijke opmerkingen: 

- Er wordt gespeeld in een poulesysteem. Het aantal teams per poule is maximaal 7. 

- Je team speelt op twee of drie dagen de voorronde. 

- De laatste avond is de finale avond. 

- Elk team bestaat uit 3 spelers, eventueel aangevuld met 1 reservespeler. 

- Per team mogen ten hoogste 2 spelers meedoen die lid zijn van de NTTB. Het niveau 

van de NTTB-speler moet aangegeven worden op het inschrijfformulier. 

- Minimum leeftijd van deelnemers is 16 jaar. 

- Het inschrijfgeld dient over te worden gemaakt op rekeningnummer  IBAN nummer 

is: NL58RABO0324259050 t.n.v. tafeltennisvereniging HATAC, onder vermelding 

van de naam van je bedrijf, buurt, straat of vereniging.  

- Mocht je nog verdere informatie wensen, dan kun je contact opnemen met René van 

Sark, Jan Steenstraat 25 7482 ZD  Haaksbergen, tel. 053-5723450 

renevansark@kpnmail.nl 

- Het inschrijfformulier kun je versturen naar bovenstaand adres of per e-mail. 

Je kunt maximaal bij één datum aangeven dat je liever geen voorronde speelt.  

Wij proberen hier rekening mee te houden maar kunnen niet alles garanderen.  

Indien het maximaal aantal teams wordt overschreden, dan worden de teams ingedeeld op basis 

van volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren. 

Met vriendelijke groeten van de toernooileiding, 

 

René van Sark, Johan Wensing, Bjorn Wijlens en Tom Dijkhuis,  

  

mailto:renevansark@kpnmail.nl
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Inschrijfformulier Buurt- en Bedrijventoernooi 2016. 

 

---------------------- : wil je dit formulier geheel ingevuld aan ons terug sturen? 

 

Naam team   : ................................................................................. 

Contactpersoon  

- naam   : ................................................................................. 

- adres   : ................................................................................. 

- postcode/plaats  : ................................................................................. 

- telefoon   : ................................................................................. 

- e-mail       : ................................................................................. 

 

Naam spelers team 1:       Naam spelers team 2: NTTB-klasse: 

1. .................................................   1. ………………………………………… 

2. .................................................   2. ………………………………………… 

3. .................................................   3. ………………………………………… 

4. .................................................   4. ………………………………………… 

Wij spelen liever niet op ……………………………..(maximaal 1 datum).  

 

Je mag natuurlijk ook 3 of meer teams opgeven…! 

 

Opmerkingen of aanvullende informatie. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

Sturen naar:  René van Sark,  

Jan Steenstraat 25  

7482 ZD  Haaksbergen,  

tel. 053-5723450 

  

renevansark@kpnmail.nl 

  

mailto:renevansark@kpnmail.nl
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Open dag en clinics. 

 
In de eerste helft van februari heeft een team van Rob, Arjan en Fokke onder leiding van Philip 

(op één dag zeer professioneel vervangen door Iwan) gedurende twee halve en twee hele dagen 

clinics gegeven aan leerlingen van de onderbouw van het Assink. 

Zowel van de VMBO als HAVO/VWO maakten deze groepen tijdens de gymles kennis met 

tafeltennis. Al met al hebben we op deze manier tijdens ruim 20 lesuren ruim 500 leerlingen 

bereikt. 

 

Deze (hopelijk succesvolle) ledenwerfactie kwam tot stand na het initiatief van Wilma Stroink om 

contact op te nemen met buurtsportcoach Patrick Noordink. Hij is ook leraar sportonderwijs op 

het Assink en dus was een afspraak voor het geven van deze clinics vlot gemaakt. 

Alle collega sportonderwijzers van Patrick bleken bereid om hun medewerking te verlenen en ons 

toe te laten in hun lessen. Hierdoor was het mogelijk om de groepen te splitsen en de leerlingen de 

basisslagen van het tafeltennis te laten zien en uiteraard zelf te laten oefenen. 

 

Alle leerlingen deden enthousiast mee, zowel aan de training als aan de speloefening “rond de 

tafel”. 

Uiteraard ging dat niet allemaal meteen goed, maar in elke groep waren wel enkele kinderen aan 

te wijzen die duidelijk talent hebben voor tafeltennis.  

 

Afsluitend aan deze bezoeken aan het Assink houden we op 12 maart weer een open dag. Op deze 

zaterdag is de zaal open van 10.00 tot 15.00 uur en is iedereen welkom om kennis te maken met 

tafeltennis. 

 

Naast een mondelinge uitnodiging aan de leerlingen van het Assink hebben we beide locaties 

voorzien van posters. Ook alle basisscholen zijn bezocht en hebben toegezegd deze poster op te 

hangen. Tevens worden enkele winkels “versierd” met de aankondiging van dit evenement. 

 

Het zou fijn zijn als er enkele leden op 12 maart aanwezig willen zijn om te helpen met het in 

goede banen leiden van onze open dag. Graag een mail naar secretariaat@hatac.nl als je komt 

helpen. 

 

Graag tot dan. 

 

Philip, Rob, Arjan, Iwan en Fokke  

 

  

mailto:secretariaat@hatac.nl
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                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving 

 

12, 13, 19 

en 20 mei 

 

19.30 u. 

 

  

 

Buurt- en 

Bedrijventoernooi  

 

€ 12,00 per 

team           

 

Via inschrijf-

formulier   

 

 
 

 

Zondag 

22 mei 

 

 

 

10.00 u 
 

40 Punten Toernooi 
 

 

€ 2,50 p.p. 
 

Via inschrijflijsten 

in het clubgebouw 

of via de mail: 
 

 

Vrijdag  

21 oktober 

 

20.00 u. 
 

Open Haaksbergse 

Kampioenschappen 
 

Senioren 

 

 

 

€ 2,50 p.p. 

 

Via inschrijflijsten 

in het clubgebouw 

of via de mail: 
 

 

 
 Die Belgen zijn zo dom nog niet. 
Maar die Hollanders ????? 

  

Grandioos !!!!! 
   

Drie Belgen en drie Nederlanders gaan samen met de trein op stap. 

De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het loket. 

De drie Belgen kopen samen maar één ticket. 

De Nederlanders zijn verwonderd: 'Hoe gaan jullie dàt doen'? 

'Dat zul je wel zien' zeggen de Belgen. 

Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Belgen gaan samen op één toilet. 

De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders, alles ok. 

Hij komt bij het toilet, klopt op de deur en de Belgen schuiven hun ticket onder de deur. 

De conducteur controleert het ticket, zegt 'ok' en schuift het terug onder de deur. 

De volgende dag nemen ze allen terug de trein. 

De drie Nederlanders kopen samen maar één ticket. 

De drie Belgen kopen er geen. 

De Nederlanders zijn nog meer verwonderd: 'HOE gaan jullie DAT doen'? 

'Dat zul je wel zien' zeggen de Belgen. 

Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Nederlanders gaan samen op één toilet. 

De drie Belgen gaan ook samen op één toilet; maar de laatste Belg klopt eerst op de deur van 

het toilet van de Nederlanders. 

De Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur………….. 
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De puzzel. 

 
Oplossing vorige puzzel. 

 

Van een drietal getallen reeksen werd gevraagd welk getal op de plek van het vraagteken moet 

staan. 

 

 4   11   25   46   74   ?   oplossing  109 

 4   9   13   22   35    ? oplossing  57 

12   16   24   28   36   ? oplossing  40 

 
Er zijn twee goede oplossingen binnengekomen. Na loting kwam  … als winnaar uit de bus. 

 

 

De nieuwe puzzel. 

  

Streep in onderstaand overzicht 15 getallen weg. De som van de overblijvende getallen in elke 

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

 

  6   2 14   1   4 12   8 

 

14   8   4   2 10   6 12 

 

  4   6 12 14   2 10   8 

 

10 14   6 12   8   4   2 

 

  4 12   2   8   6 10 14 

 

 
Veel succes. 

De oplossing afgeven of mailen naar Hennie Rietman.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLACHTHUISACTIE 

Mensen denk nog eens aan de actie van het slachthuis 

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 worden 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: Jeugd donderdag 17:30 – 19:00 uur Philip Bertram 

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

 50+ groep woensdag 09:00 – 10.30 uur  

 Senioren maandag 19.30 – 21:00 uur Vrije training en sen. comp. 

 Senioren vrijdag 19.30 – 23.00 uur Vrije training en sen. comp. 

 

 

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:   Sandra Heiduck.  Ammeloe 2,  48691  Vreden 

  0049 15202116511  (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.  

  06-44242204  

INTERNETSITE:  www.hatac.nl 

E-MAIL ADRES:  bestuur@hatac.nl 

BANKREKENINGNUMMER:       NL58RABO0324259050 
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