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Van de redactie. 

 
De voorjaarscompetitie is afgelopen en ditmaal valt te melden dat twee teams kampioen zijn 

geworden. Team 1 promoveert naar de 1e klasse. Team 4 gaat ook een stapje hoger en mag het 

in de derde klasse proberen. Beide teams proficiat. 

In dit nummer de eindstanden en persoonlijke resultaten. Wedstrijdsecretaris Rene van Sark 

heeft voor een uitgebreide toelichting gezorgd. 

 

Het Buurt- en Bedrijventoernooi liep gesmeerd. Johan Wensing heeft gezorgd dat de resultaten 

in dit nummer staan. 

 

Het 40 Punten Toernooi was zeer geslaagd. Claudia Sprakel heeft gezorgd voor een  snelle 

verslaggeving en een keur aan fotomateriaal, waarvoor hartelijk dank.  

Inmiddels staan er weer nieuwe toernooien gepland, zie Toernooiagenda. We kunnen weer het 

een en ander in onze agenda noteren. 

 

Inmiddels zijn de leden op de hoogte gesteld van het 50-jarig jubileum programma van onze 

vereniging. 

 

Bij de bestuursmededelingen kunt u meer lezen over de vakantieperiode. 

 

Tenslotte wens ik eenieder een fijne vakantie en de geblesseerden een spoedig herstel. 

 

Groetjes, 

 

Hennie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 19 oktober is er weer een toernooi voor de basisscholen.  
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Woord van de voorzitter. 

 
 

Inmiddels zijn we al 5 maanden verder in het jaar, de competitie is al afgelopen en staan met 

zijn allen vlak voor de vakantie periode. 

 

De voorbereidingen voor het 50 jarige bestaan zijn in volle gang. Hans, Iwan, Johan, Hennie 

en ikzelf hebben een programma opgesteld voor het weekend van de 10e september. 

's Middags een receptie en 's avonds een feestavond met een lokale DJ. (Kan iedereen het 

aangeleerde voetenwerk van Philip eens op een andere manier laten zien. Voetjes dus van de 

vloer!!). 

Op zondag 11 september houden we een jubileum toernooi. 

Verdere details en uitnodigingen worden jullie nog toegestuurd. 

 

Ik wil vanaf deze positie iedereen graag nogmaals 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). 

 

 

Jeugd: 

 

Met gepaste trots, kan ik melden dat we inmiddels 7 jeugd leden hebben. Onze gezamenlijke 

inspanningen zijn dus niet voor niets geweest.! 

Ik wil iedereen hiervoor een Pluim geven.  

De doelstelling blijft de jeugd van Hatac nieuw leven in te blazen. We willen het aantal 

jeugdleden naar minimaal 10 brengen aan het einde van het jaar. 

Het is van belang nu aan de bal te blijven met jeugd activiteiten. Er wordt daarom gekeken of 

we wellicht, naast de normale activiteiten  een scholen toernooi kunnen gaan organiseren.  

Hiervoor hebben we uiteraard weer vrijwilligers nodig. daar komen we dan ter zijner tijd op 

terug. 

 

Nu we toch bezig zijn; Om de jeugd activiteiten goed te stroomlijnen, zoeken wij een 

bestuurslid Jeugdzaken. 

 

Wie heeft tijd en enthousiasme om dit op een professionele manier op te pakken. 

Uiteraard sta je hierin niet alleen!. Bestuur, commissies, trainer, etc. staan pal achter je om je 

daar waar mogelijk te ondersteunen. 

De doelstelling voor de komende jaren is, minimaal. 20 jeugdleden. 

 

Wat niet onbelangrijk is, zij zijn de toekomst van onze club!! 

 

 

Rest mij iedereen een hele prettige vakantie te wensen.  

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 
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Bestuursmededelingen. 
 

Beste Hatac leden, 

 

Het seizoen 2015-2016 nadert het einde alweer. Op 1 juli begint voor Hatac het jubileumjaar 

waarin de vereniging haar 50 jarig bestaan viert. Seizoen 2016-2017 zal dus feestelijk getint zijn. 

 

Vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling op het gebied van spelregelkennis heeft Hatac in 

de vorm van mijn persoontje een arbitragecoördinator a.i.. Deze functionaris zorgt ervoor dat 

competitiespelers die zich willen verdiepen in de tafeltennisregels, worden aangemeld bij de 

NTTB en de benodigde gegevens krijgen om een online cursus te volgen voor het behalen van 

het spelregelbewijs. Er gaan geruchten dat dit bewijs in de toekomst voor alle spelers verplicht 

wordt. 

Misschien naar opvatting van menigeen overdreven, maar een basiskennis van de regels is altijd 

handig als de tegenstander zijn puntjes op onreglementaire wijze binnen denkt te kunnen halen.  

Om uit te vinden hoe het behalen van het spelregelbewijs in zijn werk gaat, heb ik mijzelf als 

eerste kandidaat aangemeld en heb, na verkrijgen van een activatiecode, uitgebreid geoefend met 

de spelregels en de spelsituaties die op de site vermeld staan. Vervolgens heb ik in vijf stappen 

(vier levels met steeds iets moeilijker vragen en een eindtoets)  het spelregelbewijs van de NTTB 

behaald. 

 

HATAC leden kunnen dus nu ook dit bewijs gaan halen. Er zijn geen kosten aan verbonden en 

je kunt je aanmelden via secretaris@hatac.nl. Je ontvangt dan van mij de gegevens om in te 

loggen en de cursus te activeren. Besteed dus een paar uurtjes van je tijd om ervoor te zorgen dat 

je de spelregels (en ook gedragsregels) van het tafeltennis beheerst en dit ook aan kunt tonen in 

de vorm van het spelregelbewijs. 

 

Op 16 juni vond de Bijzondere Ledenvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst stonden een 

aantal wijzigingen van het huishoudelijk reglement op het programma. Een twintigtal leden was 

present om te stemmen. Na een uitleg van het bestuur en enkele punten van leden waar kort 

over van gedachten werd gewisseld, werden de bestuursvoorstellen ongewijzigd en unaniem 

aangenomen. Dit inclusief twee schriftelijke stemmen van leden die niet aanwezig konden zijn, 

maar wel hun mening wilden laten horen. 

 

Omdat dit de laatste Batweter is voor de zomervakantie wens ik iedereen nu alvast een bijzonder 

prettige vakantie en een gezonde start van het nieuwe seizoen. 

 

Fokke Kraak 

(secretaris) 

 

Laatste training voor de vakantie 

maandag : 11 juli 

donderdag : 14 juli 

Eerste training na de vakantie 

maandag         : 29 augustus 

donderdag                       :   1 september 

 

 

De laatste training van Philip in dit seizoen is op 23 juni. In het nieuwe seizoen begint hij 

op 15 september weer met het geven van training. 

mailto:secretaris@hatac.nl
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Financiële zaken. 
 
Beste Hatac leden, 

 

 

In de laatste Batweter van dit seizoen wil ik jullie graag wijzen op de wijze van contributie-

betaling.  

Zoals jullie weten betalen nieuwe leden hun contributie door middel van automatische incasso. 

Een bestuursbesluit uit het verleden om dit verplicht te stellen, zorgt ervoor dat leden na 

invoering van deze regel nooit meer een contributieachterstand oplopen en ook altijd het 

correcte bedrag van hun rekening zien verdwijnen. 

 

Van de Hatac leden die al wat langer meelopen betalen gelukkig ook de meesten op deze 

manier. Een aantal echter heeft om welke reden dan ook (nog) geen machtiging aan Hatac 

verstrekt om de contributie vier maal per jaar op het juiste moment te incasseren. 

Helaas leidt dit af en toe tot ongewenste situaties: er wordt niet op tijd betaald, een 

contributiewijziging wordt niet doorgevoerd en dus wordt te weinig betaald of er wordt 

helemaal geen contributie voldaan. Uiteraard gebeurt dit niet opzettelijk, maar het lijdt wel tot 

extra werk bij jullie en bij mij. 

 

Om bovenstaande tot het verleden te laten behoren, verzoek  ik jullie, namens het bestuur en op 

grond van het reeds genoemde bestuursbesluit, om met ingang van het nieuwe seizoen een 

machtiging af te geven aan Hatac voor het incasseren van contributie. 

Een mailtje naar penningmeester@hatac.nl is voldoende om een blanco machtiging te 

ontvangen. Mail deze na invulling en ondertekening retour en het is geregeld. 

 

Ik zie de mailtjes graag tegemoet.  

Kraak Administratie en Advies            Fokke Kraak 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Team 1. Kampioen      Team 4. Kampioen 

 

mailto:penningmeester@hatac.nl
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Senioren. 
 

Beste sportvrienden, 

 

Het eerste seizoen in het nieuwe “plastic bal” tijdperk zit er al weer op en wat blijkt: 

Je kunt dankzij of ondanks de plastic bal dus gewoon kampioen worden. 

Dit is namelijk inmiddels bewezen door team 1 in de tweede klasse en team 4 in de vierde 

klasse. 

Helaas kun je er ook mee degraderen maar ik betwijfel of dit aan de plastic bal te wijten is. 

 

Hatac 1 begon het seizoen niet heel voortvarend (plastic bal effect? of juist geen effect?) maar 

herstelde zich gaandeweg en pakte uiteindelijk nog een voorsprong van twaalf punten op 

Olympia 2 van de ons allen wel bekende Joop van Sermond. 

Opvallend is hier het feit dat Jan zich steeds meer optrekt aan het niveau van zijn twee 

teamgenoten. 

Deze welkome versterking van dit team kan er best eens toe gaan leiden dat ze komend seizoen 

de eerste klasse gaan overleven. 

Hatac 2 had het met de indeling niet getroffen in een op papier sterke tweede klasse poule. 

Na de eerste helft van de competitie leek het zeker nog mogelijk om het te gaan redden maar in 

de tweede helft begon het in dit al jaren goed draaiende team helaas een beetje te rommelen en 

bleek degradatie onafwendbaar. 

Om verschillende redenen heeft Leo te kennen gegeven één seizoen geen competitie te willen 

spelen en is Luc Kiers bereid gevonden om dit gat op te gaan vullen. 

Hij gaat het komende seizoen samen met Wouter en Tom team 2 vormen. 

Hatac 3 wist zich al vrij snel in het seizoen veilig in de derde klasse met in de poule het veel 

zwakkere Vitesse 5. 

Achter de twee uitschieters Thibats en Entac legden ze beslag op een mooie derde plek. 

Tegenover het heuglijke feit dat Luc zijn batje weer op heeft gepakt staat helaas het stoppen 

van Hajo wederom vanwege drukke werkzaamheden. 

Hatac 4 is zoals ik in een vorig schrijven al min of meer voorspelde kampioen geworden in de 

vierde klasse. 

Het team van aanvoerder Rob die zelf met een hoog percentage het goede voorbeeld gaf gaat 

zich dus opmaken voor de derde klasse. 

Ook Johan en Gijs pakten behoorlijk wat punten en Frans deed ook nog een aardige duit in het 

zakje. 

Felicitaties dus (nogmaals) aan dit mooie viermansteam. 

Hatac 5 pakte een keurige derde plek in de vierde klasse en hier was Yvette met 79% zeer goed 

op dreef. 

Team 6  had nog lang uitzicht op een kampioenschap maar moest door een ongelukkige valpartij 

puntenpakker Johan Wielens missen, waardoor ze uiteindelijk genoegen moesten nemen met 

een derde plaats. 

Vanwege gezondheidsproblemen van Wim Manenschijn en drukke werkzaamheden van Wim 

Hendrikse heeft dit team een vaste derde speler nodig en dit gaat ingevuld worden door Erik 

Wilderink. 

Hatac 7 van Hennie werd tweede in haar poule met maar 5 punten achterstand op D.V.O 4. 

In dit team was Arie Stokhof weer van de partij en scoorde Frank Hartman keurig 100 %. 

Helaas is mij ter ore gekomen dat Arie wederom in de lappenmand zit en ik wens hem dan ook 

een voorspoedig herstel. 
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Hatac 8 begon het seizoen niet goed in een zware zesde klasse poule. 

Joey wist hier nog de meeste punten te pakken en de laatste vier wedstrijden werd er door dit 

team nog een behoorlijke inhaalslag geleverd door bijvoorbeeld ruim te winnen bij de koploper 

van dat moment Twekkelerveld. 

Arjan Klinge heeft aangegeven niet verder te willen als tafeltennisser en hij wordt vervangen 

door de op het oude nest teruggekeerde Fabian Koolenbrander die ik namens iedereen weer van 

harte welkom heet bij onze mooie vereniging. 

 

Op de dag van dit schrijven heb ik ook nog even meegedaan aan het 40 punten toernooi en ik 

mag wel zeggen dat dit weer prima geregeld was door de toernooicommissie bestaande uit 

Claudia, Hans, Henk en Johan. 

Henk van de Peppel (de winnaar van het toernooi) had bij de Plus Veldmaat drie prachtige 

levensmiddelenpakketten geregeld, er was soep met broodjes na de wedstrijden en Claudia 

hield de uitslagen bij en deed ook nog even de bardienst erbij. (Het kan dus wel Johan). 

 

Dan kijk ik nog even terug op een zeer geslaagd Buurt- en Bedrijventoernooi waar weer leuk 

gespeeld werd door zowel eigen leden als recreanten. Ook is dit altijd weer een lucratief 

toernooi voor een goede baromzet. Barmensen waren deze keer Tessa, Johan, Hans en op de 

finaleavond Fokke en Jan Bosch en hen wil ik allen namens de B en B commissie nog speciaal 

bedanken. 

Rest mij nog eenieder een geweldige vakantie te wensen. 

 

Sportieve groeten, 

René 

 

 

  

Voorjaarscompetitie 2016. 
 

 

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

Hatac 1  10-76 Olympia (G) 1  10-70 Thibats 2  10-77  

Olympia (G) 2  10-64 Quick ’20 1  10-59 Entac 4  10-77  

Brookshoes 1  10-58 Vitesse ’35 3  10-56 Hatac 3  10-48 

DTS 5  10-38 DTS 4  10-42 NSH 1  10-38 

Vitesse ’35 4  10-34 Borne 1  10-39 Brookshoes 2  10-37 

Quick ’20 2  10-30 Hatac 2  10-34  Vitesse ’35 5  10-23 

  

   

  

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

Hatac 4  10-70 DVO 83 2  10-67 Vitesse ’35 10  10-61 

DTS 9  10-63 DTS 8  10-60  DTS 11  10-58  

Olympia (G) 5  10-47  Hatac 5  10-52 Hatac 6  10-55 

Vitesse ’35 6  10-45 Smash 2000 4  10-49 Thibats 4  10-50 

Borne 3  10-43  Vitesse ’35 9  10-43 DVO 83 3  10-49 

Entac 6  10-32 GTTV 2  10-29 Twekkelerveld 6  10-27 
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6e klasse  Poule F 6e klasse Poule G 
DVO 83 4  10-75 Blauw-Wit 8  10-68 

Hatac 7  10-71 Twekkelerveld 7  10-61 

Thibats 5  10-60 Hatac 8  10-59 

GTTV 5  10-45 Quick ’20 6  10-54 

DVO 83 6  10-33  De Tubanten 1  10-36 

Entac 8  10-16 DVO 83 5  10-22 

  

 

 

 

   SHIRTSPONSOR HATAC 

 

             INGENIEURSBUREAU HEINO 
 

 

 

 

Persoonlijke resultaten. Voorjaarscompetitie 2016. 

 
Naam Team Kl. Gesp. Gew. Perc.  Naam Team Kl. Gesp. Gew. Perc. 

I. van Wijk  1  2  30  25 83%  Y. Leefers  5  4  24  19 79% 

N. Papenborg  1  2  27  21 78%  J. Maatman  5  4  24  11 46% 

J. Schurink  1  2  27  19 70%  J. Bosch  5  4  21  11 52% 

       B. Lubbersen  5  4  21   6 29% 

L. de Jong  2  2  27  12 44%  J. Velten  5  4    0   0  - 

W. Wensing  2  2  30  10 33%             

T. Dijkhuis  2  2  27   9 33%  J. Wilens  6  5  12   9  75% 

         W. Manenschijn  6  5  27  18  67% 

T. Veehof  3  3  12   7 58%  H. Fähnrich  6  5  30  19  63% 

R. van Sark  3  3  21  11 52%  W. Hendrikse  6  5  15    3  20% 

B. Wijlens   3  3  24  11 46%               

L. Kiers.   3  3  12   6 50%  F. Hartman  7  6  21  21 100% 

H. Stok  3  3  18    6 33%  K. Young  7  6  12  10   83% 

            A. Stokhof  7  6  21  15   71% 

R. Pepers  4  4  21  18 86%  E. Wilderink  7  6   6   4   67% 

J. Wensing  4  4  27  21 78%  H. Rietman  7  6  18  10   56% 

G. Nijhof  4  4  18  14 78%  I. Hemmink  7  6  12   4   33% 

F. Dreierink  4  4  24   9 38%        

              J. Bruin  8  6  21  16  76% 

              C. Sprakel  8  6  27  16  59% 

       F. Kraak  8  6  24  13  54% 

       A. Klinge  8  6   0   0    - 
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Het Buurt- en Bedrijventoernooi 2016. 
 

Opnieuw een succesvol tafeltennistoernooi. 

 
De afgelopen weken werd door Hatac het tafeltennistoernooi voor Buurt- en Bedrijven 

gespeeld. Dit keer was het de 30e keer dat dit toernooi werd georganiseerd, omdat het dit jaar 

ook nog eens een belangrijk jaar (het 50-jarig bestaan) voor de jubilerende club is, waren de 

omstandigheden feestelijk. 

 

Hatac is nog steeds op zoek naar jeugdleden en onze oproep van de afgelopen maanden leverde 

4 extra jeugdspelers op. Gezien het succes van het afgelopen Buurt- en Bedrijventoernooi, kon 

het ook nog wel eens zijn dat er senioren de weg naar onze vereniging weten te vinden. 

  
De uitslagen van het Buurt- en Bedrijventoernooi op een rij: 

 

1. Team Zonder Naam 

2. Mees van den Brink, Team 1 

3. Heino Ingenieursbureau 

4. Bierboys 

5. X-Rays 

6. Mees van den Brink. Team 2 

7. Seniortoppers. Team 1 

8. Seniortoppers. Team 2 

9. ACH Aandrijf Componenten Heemink 

10. Team Zonder Prestaties 

11. Buitenbeentjes 

12. Hutspot 

Ook dit toernooi kenmerkte zich door de sterkte van de spelers(sters) het niveau was hoog en 

de verschillen in sterkte klein. De finale was zeer spannend en het team van Nick Papenborg  

(Team Zonder Naam) en het team van René van Sark (Mees van den Brink 1) waren goed tegen 

elkaar opgewassen. Uiteindelijk moest Mees van den Brink het hoofd buigen. Ook het team van 

Heino Ingenieursbureau speelde sterk en was heel dicht bij de eerste twee plaatsen. Maar een 

3e plek leverde een mooie vermelding op. 

 

Volgend jaar overweegt de commissie om naar een andere verdeling van de teams te gaan, 

omdat we graag meer straat- en bedrijfsteams willen promoten. Wie mee wil denken of ideeën 

heeft mag dat aan ons laten weten. Misschien spelen met een handicap of……? 

 

Dank jullie wel voor de zeer positieve en sportieve deelname. 

 

Johan Wensing, René van Sark en Bjorn Wijlens 
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Het Buurt- en Bedrijventoernooi 2016. 

 

       
Team Zonder Naam        Mees van den Brink. Team 1. 

 

 

       
Heino Ingenieursbureau.      Bierboys. 

 

 

        
X-Rays. 
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Het 40-puntentoernooi. 

 
Op zondag 5 juni was het weer tijd voor het 40-punten toernooi. Dit jaar hadden we een opkomst 

van twaalf enthousiaste leden die met elkaar voor mooie prijzen hebben gestreden. Deze prijzen 

zijn gesponsord door de Plus op de Veldmaat, waar wij natuurlijk erg dankbaar voor zijn. 

Het indelen van de poules was zo voor elkaar met een opkomst van twaalf leden en daarom 

konden we om 10.00 uur snel beginnen. Er werd gestreden in poules van vier personen en 

hierbij speelde iedereen zowel een enkelpartij tegen elkaar als een dubbelpartij met elkaar. De 

warmte in de zaal maakte dat dit soms lange en zware wedstrijden werden, maar dat maakte het 

zeker niet minder leuk.  

 

Na de wedstrijd bleek al snel dat het een spannende uitslag ging worden, er stonden namelijk 

drie mensen op een puntenaantal van 263. En doordat er een duidelijke winnaar was met een 

puntenaantal van 274, moest er een van hen buiten het podium vallen.  

 

Na lang rekenen zijn we tot de volgende uitslag gekomen: 

 

1.  274 punten Henk van de Peppel 

2.  263 punten Fokke Kraak   

3.  263 punten Joey Bruin 

4.  263 punten Jan Schurink 

5.  250 punten Bas Meddeler 

6.  249 punten Johan Wensing 

7.  243 punten Hans Fahnrich 

8.  240 punten Rene van Sark 

9.  232 punten Frans Dreierink 

10.  222 punten Kim Young 

11.  208 punten Joke Maatman 

12.  173 punten Dinie Breedveld  

 

Na het toernooi hebben we gezellig met z’n allen in de kantine gezeten om na te praten onder 

het genot van een broodje en een kopje soep. Wij kijken als toernooicommissie erg tevreden 

terug op dit toernooi en gaan ons nu bezig houden met de organisatie van het handicaptoernooi.  

 

Henk, namens de toernooicommissie nogmaals van harte gefeliciteerd met je overwinning. En 

iedereen bedankt voor jullie enthousiasme en hopelijk tot het volgende toernooi! 

 

Namens de toernooicommissie, 

Claudia  
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                              TOERNOOIAGENDA HATAC  

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving  

 

Zondag 25 

september 

 

 

 

  

 

Handicap 

toernooi  

 

€         
 

Via inschrijf-

formulier   

 

 
 

 

 

Woensdag 

19 oktober 

 

 

 
 

      Basisscholen 

         toernooi 
 

 

 
 

Via  
 

 

 

Vrijdag  

21 oktober 

 

 
 

Open Haaksbergse 

Kampioenschappen 
 

Senioren 

 

 

 

€  

 

Via 

inschrijflijsten 

in het 

clubgebouw of 

via de mail: 
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De puzzel. 

 
Oplossing vorige puzzel. 

 

Helaas stonden er twee onjuiste getallen in de opgave. 

Bij deze mijn excuus. 

Om u nogmaals uit te dagen, hierbij de aangepaste puzzel. 

  

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   4 10 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.   

 

 

 

 

 

 

            Joey Bruin, winnaar nacompetitie

            op de trainingsavond.  

 

 

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

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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  Batweter 2: Juni 2016 

 

Inleveren kopij Batweter 3:  uiterlijk  26 augustus  1 

 


