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 Basisscholen toernooi 2017. 

          

   

Van de redactie. 

 
Beste lezers, 

 

Het jaar 2017 loopt ten einde en volgens mij kan HATAC terugzien op een succesvol jaar. 

Er is een groeiende belangstelling voor het tafeltennissen en wie weet spelen we binnenkort 

met 2 jeugdteams en 10 seniorenteams.  

 

De najaarscompetitie kreeg wel een zeer spannend slot voor het eerste team, zie het uitgebreide 

verslag van René  van Sark. 

 

Team 1, 2 en 8 proficiat met jullie kampioenschap. 

 

De Toernooi Commissie is ook erg druk bezig geweest met organisatie en verslaggeving van de 

diverse toernooien. In oktober waren de Open Haaksbergse Kampioenschappen ook werd er 

gestreden voor het kampioenschap van de basisscholen.    

Nu in december vond er een zeer gezellig dubbeltoernooi voor de HATAC senioren plaats. 

Van al bovengenoemde toernooien kunt u in deze Batweter een verslag van de T.C. lezen. 

 

De vrijwilligers kregen een uitnodiging voor een appreciatiemiddag op zaterdag 4 november. 

Na ontvangst in de Cactus ging het naar de “Hof van Eckberge”  in Eibergen.  

Het programma bestond uit lasergamen en jeule de boule, spellen om de conditie op peil te 

houden.  De middag werd besloten met een 

gezellig samenzijn in de Cactus. 

Hierbij dank namens de vrijwilligers aan het 

bestuur voor deze geslaagde middag. 

 

In de vorige Batweter is van de HATAC lotto 

per abuis het verslag van het jaar 2015/2016 

gepubliceerd. 

In deze uitgave de correcte uitslag van het 

afgelopen jaar.  

 

Maandag 8 Januari is de vakantie voorbij en 

kan er weer getraind worden. 

 

Iedereen fijne feestdagen en een gezond en 

sportief 2018.  

 

Hennie 
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Woord van de voorzitter. 
 

Het jaar zit er al weer op. de laatste trainingsavond nadert. We maken ons allen op voor de 

komende kerstvieringen en het inluiden van het nieuwe jaar. 

 

Algemeen 

Vorige jaren heb ik in mijn voorwoord aangegeven, dat de club nog steeds gedragen wordt 

door een te kleine club mensen. Dit is weliswaar nog steeds niet voldoende, maar wel sterk 

verbeterd. 

Ik wil dan ook iedereen nogmaals bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar. 

 

Organisatie 

Op dit moment zijn we in het bestuur vrijwel voltallig.  Nick Papenborg heeft zich aan het team 

toegevoegd als algemeen bestuurslid. Het afgelopen jaar zijn de jeugd bestuursleden volledig 

ingewerkt. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Wim Hendriksen, die vanwege persoonlijke 

omstandigheden ermee is gestopt. Bij deze nogmaals mijn dank aan Wim, voor zijn inzet. Zijn 

taken zullen voorlopig worden overgenomen door Jan en de rest van het team. 

Tot slot is er besloten, om het Buurt- en Bedrijventoernooi team samen te voegen met de toernooi 

commissie.  

 

Jeugd 

De jeugd is dit jaar een redelijk succes. De teller staat inmiddels op 15 jeugdleden. 

Onze ambitie is door te groeien naar rond de 20 jeugdleden. Inmiddels zijn er nieuwe plannen in 

de maak om de benodigde aanwas te realiseren. Daarvoor hebben we uiteraard 

wel weer vrijwilligers nodig. Ik reken op jullie!!  

 

Vertrouwenspersoon (VCP) 

Ook HATAC heeft besloten de organisatie aan te vullen met een vertrouwenspersoon. Als 

bestuur hebben we daarvoor Joke Maatman, benaderd. Wij zijn blij te kunnen melden, dat zij 

hier positief op heeft gereageerd. Tegelijkertijd hopen we en gaan we er vanuit dat zij hiervoor 

nooit zal worden benaderd. Het is echter voor zowel ouders als leden een geruststellende 

gedachte, dat er iemand is binnen de organisatie, die geheel onafhankelijk iemands verhaal kan 

aanhoren en daar indien mogelijk actie op kan ondernemen. 

Joke zelf heeft hiervoor een duidelijk stuk geschreven t.a.v. de verantwoordelijkheden van een 

VCP.  

 

Tot slot wil ik nog jullie aandacht vestigen op de verschillende toernooien die op stapel staan. 

Meld je aan!. De Toernooien worden per mail duidelijk aangegeven door de toernooicommissie. 

 

 

Rest mij nog om iedereen gezellige feestdagen te wensen en een gezond, sportief 2018. 

 

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 

 



Batweter 3: December 2017 

Inleveren kopij Batweter 1:  uiterlijk  17 Januari 4 

Bestuursmededelingen.  
 

Beste HATAC leden,  

Het 52ste verenigingsjaar van HATAC is alweer bijna op de helft. De eerste competitiehelft is 

al weer voorbij en zoals altijd levert dat kampioensteams en degradatieteams op. Voor iedereen 

dus een uitdaging om het in 2018 (nog) beter te doen.  
 

Op 18 oktober vond de 51e Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst 

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

Dit jaar werd voor het eerst het financiële jaarverslag voorafgaand aan de ALV verzonden om 

iedereen de kans te geven de cijfers wat uitgebreider te bestuderen.  

Afgezien van enkele tekstuele foutjes, had geen van de leden opmerkingen en werd op voorstel 

van de kascommissie besloten het bestuur decharge te verlenen.  

Het gepresenteerde algemene jaarverslag leidde nog wel tot enkele opmerkingen, waaronder 

het verzoek van Leo om in de toekomst weer de ontwikkeling van de ledenaantallen op te 

nemen.  
 

De jeugdgroep groeit nog steeds, reden genoeg om te proberen om in 2018 een tweede 

jeugdteam in te schrijven voor de competitie. Uiteraard blijven we op allerlei manieren 

proberen om nieuwe leden te werven.  
 

Voor de pauze werden de bestuursverkiezing gehouden. Fokke Kraak werd met algemene 

stemmen herkozen als bestuurslid en (ook met algemene stemmen) werd Nick Papenborg 

gekozen als bestuurslid algemeen. Zijn takenpakket zal zich in de komende tijd moeten 

ontwikkelen, maar zal onder andere de sociale media en website omvatten.  

Wim Hendrikse trad af als bestuurslid commerciële zaken en ontving een boeket met dank voor 

de door hem gerealiseerde zaken op commercieel gebied.  
 

Na de pauze werden de begroting, technische zaken en de commissies besproken. Meest 

belangrijke onderwerp wat hier ter sprake kwam is de aanschaf van nieuwe tafels. De 

materialencommissie gaat bij TT Promotions een prijsopgave vragen en zal dit vergelijken met 

andere aanbieders. 
 

Bij de bestuursmededelingen werd aangekondigd dat HATAC begonnen is met het voeren van 

een sociaal beleid. Dit betekent onder andere het opstellen van omgangsregels en te volgend 

procedures bij pesten, ongewenste intimiteiten enz.  

Voor alle (bestuurs)leden en andere functionarissen die betrokken zijn bij de jeugdgroep wordt 

een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Omdat de vereniging voldoet aan de 

eisen van NOC/NSF kan dit via HATAC kosteloos worden geregeld.  

Tevens is binnen HATAC een vertrouwens contactpersoon (VCP) aangesteld in de persoon van 

Joke Maatman. Zij wordt het aanspreekpunt voor alle leden indien zich ongewenste zaken 

voordoen op het persoonlijke vlak. In deze Batweter stelt Joke zich voor en vertelt wat ze gaat 

doen in deze functie.  

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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Senioren. 
 

Beste sportvrienden, 

Na al weer een prachtig najaar seizoen 2017 mag ik de balans opmaken van de prestaties van 

onze teams. 

Allereerst wil ik echter een aantal nieuwelingen te weten: Martin Knight, Alphons Dickmann, 

Erhan Yilmaz, Timur Sezen, Joop Leferink en 1 oudgediende Martin Schurink van harte welkom 

heten bij onze gezellige tafeltennisvereniging. 

Met uitzondering van Joop gaan allen competitie spelen en ik wens ze daarbij heel veel plezier. 
 

Bij de sportieve prestaties van de HATAC teams sprong de poule van HATAC 1 er qua spanning 

bovenuit. 

In een tweestrijd met Borne 1 haalden beide teams 71 punten en was het onderlinge resultaat met 

twee keer 4-6 ook gelijk. 

Omdat ook het aantal gewonnen sets in de onderlinge duels gelijk was moesten er punten geteld 

worden. 

Deze telling liet uiteindelijk zien dat HATAC 1 zich weer op kan maken voor de eerste klasse 

waarvoor nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 

HATAC 2 zit al een paar seizoenen in een lastig parket voor wat betreft personele bezetting. 

Doordat Luc heel druk is met zijn werk in de horeca moeten Tom en Wouter regelmatig een 

beroep doen op een invaller. 

Dit is natuurlijk voor de teamspirit niet bevorderlijk maar gelukkig hebben we Martin Schurink 

bereid gevonden om in ieder geval de thuiswedstrijden op de vrijdagavond bij dit team te willen 

spelen. 

Dit zal dit team dat zich overigens netjes handhaafde in de tweede klasse weer meer een vaste 

vorm geven. 
 

HATAC 3 wist voor het tweede achtereenvolgende seizoen beslag te leggen op een mooie derde 

plek en dit team draait dus uitstekend mee in de derde klasse. 
 

HATAC 4 deed lang mee om het kampioenschap in de vierde klasse maar moest na twee mindere 

laatste wedstrijden Vitesse 3 voor laten gaan. 
 

HATAC 5 draaide een prima seizoen in de vierde klasse en wist hierdoor zelfs het 

kampioenschap binnen te halen. 

Dat goede invallers hierbij soms de helpende hand kunnen bieden doet niets af aan de prestatie. 

Dit team gaat volgend seizoen derde klasse spelen en krijgt hierbij versterking van Johan 

Wensing die aangegeven heeft graag derde klasse te willen spelen. 

Zijn plaats bij het team van Rob Pepers zal dan (indien de rating dit toelaat) ingevuld worden 

door Martin Schurink 

 

HATAC 6 redde het niet in een sterke vierde klasse poule waarbij natuurlijk ook nog de versterkte 

degradatie regel je de moed in de schoenen doet zakken. 
 

HATAC 7 had op het laatst nog kansen om te overleven in de vierde klasse maar helaas lukte het 

ook hier niet. 

Van team 6 en 7 gaan we de sterkste spelers samenvoegen en voor dit nieuw te vormen team heb 

ik vierde klasse aangevraagd. 
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Ik heb geen idee of dit lukt want dit gaat tegenwoordig ook aan de hand van rating. 

Hoe dan ook formeren we op deze manier in ieder geval een redelijk sterk vijfde klasse team en 

spelen mensen van ongeveer hetzelfde niveau samen. 

 

HATAC 8 was afgelopen voorjaar op een schlemielige wijze gedegradeerd uit de vijfde klasse 

en zij hebben dit seizoen duidelijk gemaakt dat dit toch echt een incident was. 

Kampioen worden met 89 punten maakt wel heel duidelijk dat ze in de zesde klasse niks te 

zoeken hebben. 

 

HATAC 9 deed in het begin mooi bovenin mee maar moest toch toezien hoe het sterkere D.V.O 

(met weer eens een veel te laag ingedeelde speler als puntenpakker) met het kampioenschap aan 

de haal ging. 

 

HATAC 1 jeugd deed het keurig in de vijfde klasse met waarschijnlijk (er mistte nog een uitslag 

in deze poule) een tweede plaats. 

Goede resultaten dus weer ondanks twee degradaties en dat geeft de burger moed. 

 

Na een welverdiende pauze met nog wel een zwaar dubbeltoernooi op vrijdag 15 december gaan 

we er volgend seizoen weer lekker tegenaan. 

Eerst natuurlijk nog even de feestdagen en koning winter overleven en dan mogen we vrijdag 19 

januari weer aan de bak op de clubkampioenschappen. 

Dan wil ik graag nog weer Philip bedanken voor zijn inspirerende en motiverende trainingen. 

Het is wel duidelijk dat de verplaatsing naar de oorspronkelijke maandag een groot succes 

genoemd mag worden. 

 

Rest mij nog eenieder fijne feestdagen en alvast een geweldig nieuwjaar te wensen. 

 

René  

 

Najaarscompetitie 2017. 

 
2e klasse Poule G  2e klasse Poule H  3e klasse Poule M 

HATAC 1  10-71  Quick ’20 1 10-65  DVO 83 1  10-72 

Borne 1  10-71   Vitesse ’35 2 10-63  Quick ’20 3 10-65 

Brookshoes 1 10-53  De Trefhoek 2 10-55  HATAC 3  10-58 

Thibats 2  10-50  HATAC 2  10-45  ENTAC 5    10-54 

Effekt ’74 4 10-30  DTS 3  10-36  Twekkelerveld 4 10-29 

Twekkelerveld 1 10-25  Dinkelland 1 10-36  Dinkelland 2 10-22 

 

    

4e klasse Poule K  4e klasse Poule M  4e klasse Poule L  

Vitesse ’35 3 10-70  HATAC 5  10-65  Effekt ’74 7 10-80  

Smash 2000 3 10-62  Brookshoes 3 10-57  NSH 1  10-66 

HATAC 4  10-61  Quick ’20 4 10-46  Rijssen 4  10-47 

Borne 3  10-55  Vitesse ’35 5 10-46  Vitesse ’35 4 10-46 

Effekt ’74 10 10-39  Smash 2000 4 10-44  Borne 4  10-39 

Brookshoes 4 10-13  DTS 6  10-42  HATAC 6  10-22 
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4e klasse Poule N  6e klasse Poule F  6e klasse Poule G 

ENTAC 6  10-78  HATAC 8  10-89  DVO 83 5  10-68  

Effekt ’74 6 10-72  Twekkelerveld 7 10-64  GTTV 3  10-55 

Brookshoes 2 10-65  Vitesse ’35 9 10-53  HATAC 9    9-48 

HATAC 7  10-30   DTS 11  10-46  Quick ’20 5 10-48  

Vitesse ’35 6 10-32  Effekt ’74 12 10-38  Smash 2000 5   9-46  

Blauw-Wit 7 10-23  ENTAC 9  10-10  Twekkelerveld 8 10-25 

 

 Jeugd 

 
5e klasse Poule E                  HATAC 1   

Twekkelerveld 1   8-56  Stefan Bennink   12  3 25   

HATAC 1     8-46  Tim te Winkel   21 12 57 

Swift (D) 7    7-38  Jasper ter Huurne    21 16 76 

De Trefhoek 2   7-30  Asher Burbach  18 10 56 

Vitesse ’35 2   8-20  

        

SHIRTSPONSOR HATAC 
 

INGENIEURSBUREAU HEINO  

 

Persoonlijke resultaten. Najaarscompetitie 2017. 

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

I. van Wijk  1  2  30  28 93%  C. Sprakel  6  4  30   9  30% 

N. Papenborg  1  2  30  23 71%  F. Koolenbrander  6  4  27  10  37% 

J. Schurink  1  2  24   9 38%  F. Hartman  6  4  30   0   0% 

                             

T. Dijkhuis  2  2  30  16 53%  F. Kraak  7  4  23   2   9% 

W. Wensing  2  2  29  17 59%   J. Bruin  7  4  29  12  41% 

L. Kiers  2  2   3   1 33%  E. Rizkallah  7  4  23   8  35% 

               

L. de Jong  3  3  24  22 92%  H. Fähnrich  8  6  15  14  93% 

T. Veehof  3  3  17  10 59%  J. Wilens  8  6  24  24 100% 

B. Wijlens   3  3  20   8 40%  E. Wilderink  8  6  24  21  88% 

R. van Sark    3  3  26  10 38%  B. Lubbersen  8  6  27  20 74% 

                   

G. Nijhof  4  4  23  16 70%  H. Rietman  9  6  21   7  33% 

J. Wensing  4  4  23  16 70%  A. Stokhof  9  6  15   7  47% 

R. Pepers  4  4  20  13 65%  K. Young  9  6  15   7  47% 

F. Dreierink  4  4  21   5 24%  B. Meddeler  9  6  15  12  80% 

         W. Hendrikse  9  6  12   7  58% 

J. Bosch  5  4  15  11 73%               
Y. Leefers  5  4  29  23 79%        

J. Maatman  5  4  27  10 37%        
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De Open Haaksbergse Kampioenschappen 2017. 
 

Op vrijdag 20 oktober zijn de jaarlijkse Open Haaksbergse Kampioenschappen gehouden. Met 

23 aanmeldingen was de organisatie zeer tevereden met het deelnemersaantal. Wel lag het niveau 

verrassend hoog dit jaar, onder andere door de deelname van andere verenigingen. De 

verenigingen die dit jaar mee hebben gedaan naast HATAC waren DTS, DVO en de Toekomst.  

Na spannende poulefases, gingen er acht mensen door die nog konden strijden voor de titel van 

Haaksbergs kampioen.  

Na de kwartfinale en halve finale, volgde de spannende finale 

tussen Maik Bellmann van de Toekomst en Nick Papenborg 

van HATAC. Hieruit is Maik Bellmann als debutant de 

winnaar geworden. 

Ook is aan de hand van de halve finale een wedstrijd gespeeld 

om de derde en vierde plaats. Deze wedstrijd is gewonnen 

door Iwan van Wijk.  

 

De toernooicommissie kijkt terug op een erg mooi toernooi, 

met een zeer hoog niveau. Volgend jaar gaat de 

toernooicommissie kijken naar een andere invulling van deze 

kampioenschappen om het voor iedereen spannend te houden.  

 

Iedereen bedankt voor dit sportieve en spannende toernooi! 
 

1e plaats Maik Bellmann 
      

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Nick Papenborg 2e plaats      Iwan van Wijk 3e  plaats 
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Dubbeltoernooi 15 december 2017. 
 

Op vrijdag 15 december jongstleden werd door de toernooien-commissie het altijd leuke en 

gezellige dubbeltoernooi georganiseerd. 

Met de gedroomde 16 deelnemers kon de T.C heel goed uit de voeten want deze werden 

ingedeeld in twee poules van 8 spelers voor een individueel dubbeltoernooi. 

De opzet was hierbij om met iedere speler in de poule een keer samen te spelen en dat is eigenlijk 

veel gezelliger dan een hele avond gekoppeld te worden aan een vaste dubbelpartner. 

Het voorwerk in de vorm van het indelen en uitdraaien van de poules compleet met 

wedstrijdbriefjes was al gedaan door Claudia, dus was het voor de aanwezige T.C. leden niet 

moeilijk om het toernooi in goede banen te leiden. 

De uitslagen werden door Fokke keurig (zoals je dat een penningmeester wel kunt 

toevertrouwen) overgebracht op de pouleformulieren. 

Fokke had ook al spontaan met ja gereageerd op de vraag of hij bardienst wilde draaien, waarvoor 

nogmaals onze hartelijke dank. 

In de zaal werd goed gestreden om de punten en er werd hierbij ook veel gelachen om de 

onmogelijkste toverballen. 

Natuurlijk moesten er ook winnaars uitkomen en in poule 1 was Nick uiteraard de grote favoriet. 

Nick stelde zichzelf niet teleur en won inderdaad de poule met 18 punten. 

Er gingen per poule twee spelers door naar een finaleronde en heel verrassend maar zeer terecht 

was het Alphons Dickmann die met 16 punten de tweede plek voor zich opeiste. 

Het spel van Alphons bestond er uit om heel goed de tip voor het dubbelen uit te voeren namelijk 

de bal op tafel houden en hierdoor pakte hij met iedere medespeler veel punten. 

Hij gaat competitie spelen in het team van Hennie en die gaan daar veel plezier aan beleven. 

Poule 2 liep behoorlijk uit maar hier zat Leo (gelijk de favoriet) dan ook in en voor wie Leo een 

beetje kent behoeft dit geen verdere uitleg. 

Hij maakte overigens wel zijn favorietenrol met 18 punten waar en mocht samen met Bjorn door 

naar de finaleronde. Bjorn had net als Erik Wilderink 17 punten vergaard maar trok aan het 

langste eind in de onderlinge ontmoeting. 

Pech dus voor Erik maar wel een groot compliment waard om 17 punten te pakken in deze poule. 

In de finaleronde werden de spelers weer drie keer in een andere samenstelling gevraagd aan te 

treden en werd er zeker ook een beroep gedaan op de conditie van deze vier toppers. 

Uiteindelijk werden Alphons en Bjorn gedeeld derde met 5 

punten, Leo tweede met 7 punten en Nick won het toernooi 

met 9 punten. 

De prijzen waren geritseld door Henk van de Peppel die bij 

de firma Pen gevraagd had om een paar universele dingetjes 

en die heeft hij ook gekregen.  

Voor de eerste prijs stond er nog een bierpakketje en daar 

konden we Nick heel blij mee maken. 

Al met al een prachtige avond en er werd nog lang nagepraat 

in de kantine. 

Het volgende toernooi zullen onze clubkampioenschappen 

zijn op vrijdag 19 januari en daar verheug ik me nu al op. 

 

Namens de T.C  

René               

Bjorn, Alphons, Nick en Leo. 
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Basisscholen kampioenschap 2017. 
 

Tafeltennisvereniging HATAC organiseerde op dinsdag 24 oktober een geslaagd 

scholentoernooi in de gymzaal van St. Bonifatius aan de Lijsterstraat 11 te Haaksbergen. 

Opnieuw bleken er veel talenten bij de diverse scholen te zijn en het was een sportieve en 

gezellige dag, waarbij natuurlijk ook nog getafeltennist werd door de  deelnemende scholen: 

Bonifatiusschool, school op den Akker, Paus Johannesschool, Montessori school en Pius 10 

school. 

 

In groep 5 en 6 speelden Déon Pot (1), Rachel van Wijk (2), Janne Mentink (3) en Max Wegdam 

(4). In de spannende finale wist uiteindelijk Déon Pot te winnen van Rachel van Wijk. 

 

Groep 7 en 8 speelden om de plaatsen 1 tot en met 9 en ook in deze groep speelden veel sterke 

tafeltennissers (sters) die vast op de camping of thuis hadden geoefend want het deelnemers veld 

was zeer sterk. 

Nick Weggen speelde in de finale tegen Stan Schepers maar bleek net iets te sterk voor Stan. 

Nick werd 1e en Stan 2e. Ook hier was het niveau hoog en de speelvreugde evenzo. 

 

1.   Nick Weggen  4.    Tim Stapelbroek     7.    Wouter Bemthuis  

      2.     Stan Schepers  5.    Juna Sluijter   8.    Janet Schlómer 

3.     Tygo Pot   6.    Megan van Wijk     9.    Myrthe Meinen 

 

HATAC nodigt jong en  oud uit om eens kennis te maken met tafeltennis op maandag- en 

donderdagavond, u bent van harte welkom. 

 

Johan Wensing  
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Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen HATAC. 
 

De media staat vol en ieder praatprogramma gaat over #MeToo. Voor zover bekend speelt het 

onderwerp niet actueel binnen HATAC. Mocht dit toch zo zijn of in de toekomst het geval zijn, 

dan is het goed om te weten dat er binnen HATAC een VCP aanwezig is. 

Mijn naam is Joke Maatman en ben al 34 jaar lid van HATAC. Natuurlijk ben ik spelend lid en 

heb in het verleden als bestuurslid jarenlang de jeugdzaken en later de technische 

zaken/toernooien behartigd.  

Als VCP ben ik er voor alle leden of ouders van jeugdleden die te maken krijgen met seksuele 

intimidatie of ander ongewenst gedrag. Ander ongewenst gedrag kan zijn: agressie, pesten, 

discriminatie, e.d. Hierover wil je mogelijk met iemand spreken. Een dergelijk gesprek zal in 

vertrouwen plaatsvinden.  

In dit gesprek kan je in vertrouwen aan mij je verhaal vertellen. We bespreken mogelijke 

doorverwijzingen en de verdere te volgen procedure. 

 

Ieder incident wordt, zonder namen te noemen (geanonimiseerd), door mij met de contactpersoon 

van het bestuur besproken. Dit omdat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om de gevolgen 

voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. 

Er bestaan overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven. 

 Indien er sprake is van een ernstig strafbaar feit 

 Indien er sprake is van angst of onmacht aan de kant van de betrokkene om een strafbare 

en/of ongewenste situatie te beëindigen, 

 Indien er sprake is van een voor betrokkene en of derden acute onveilige sportomgeving. 

 Indien er sprake is van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar 

verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen. 

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt rekening houdend met alle verplichtingen die het 

bestuur en VCP hebben ten opzichte van de privacybescherming van alle betrokken partijen. 

 

Wat is seksuele intimidatie? 

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt 

je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen 

bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of 

als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. 

Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt! Het moet wél leuk blijven! 

Die grens kan voor iedereen anders liggen, maar onthoud; jij bepaalt, dus twijfel nooit aan jezelf. 

Ook niet wanneer degene “het niet zo bedoelde” of zegt dat je, je “niet zo moet aanstellen”. 

Het is belangrijk dat je iets doet met wat er is gebeurd. Houd het niet voor jezelf. Niet jij, maar 

de dader moet zich schamen. 

 

Hopelijk hoeft het hierboven beschrevene nooit in de praktijk te worden gebracht, maar mocht 

dit toch het geval zijn dan zal ik er voor iedereen binnen HATAC zijn. 

 

Afspraak maken: 06-81991453.  
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Uiteraard mag je mij ook op de vereniging aanspreken, maar ik kan mij voorstellen dat in deze 

situatie die omgeving niet vertrouwelijk of veilig genoeg voor je is. 

 

Voor meer informatie: 

http://www.hatac.nl/preventief-beleid-sportorganisaties/ 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

 

 

 

                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving 

Vrijdag 19 

Januari 

 

 

20.00 

uur 
  Club-     

  kampioenschappen 

€ 0 Via inschrijf-

formulier   

 

 

Reservegetal Lotto seizoen 2016-2017. 

 
Dit seizoen hebben 29 leden van HATAC deelgenomen. 

Dertien leden vielen in de prijzen. Er waren 4 personen die tweemaal scoorden en 1 persoon die 

zelfs drie keer de gelukkige was. 

 

De gelukkige winnaars waren: 

Hermi, Harry, Hennie, Rene, Yvette, Tessa, Joke, Ben, Jan, Wim, Johan, Leo en Joey. 

De prijzen worden binnenkort overgemaakt. 

 

Het seizoen hebben wij kunnen afsluiten met een positief saldo van € 440,00. 

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

een nog grotere deelname. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans 

  

P.S. Helaas was in de vorige Batweter een verkeerde uitslag gepubliceerd, sorry. 

Hennie 

 

http://www.hatac.nl/preventief-beleid-sportorganisaties/
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
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Bestuur en Commissies HATAC 2017 -2018 

Vastgesteld op de 51e A.L.V. van t.t.v. HATAC    

 

Bestuur 

Jan Bosch       (Voorzitter) 

Fokke Kraak     (Secretaris en ledenadministratie) 

Vacant      (Penningmeester) 

Rob Pepers       (Technische Zaken) 

Nick Papenborg     (Algemene Zaken) 

Joey Bruin & Fabian Koolenbrander (Jeugdzaken) 

 

 

Accommodatie commissie   Buurt- en Bedrijventoernooi 

Iwan van Wijk (voorzitter)   Johan Wensing (voorzitter) 

Rob Pepers      René van Sark 

Hennie Rietman     Bjorn Wijlens 

Tessa Veehof      

(Hermi Tiehuis)     Materialen commissie 

Jan Schurink     Iwan van Wijk (voorzitter) 

       Rob Pepers 

Toernooi commissie     

Claudia Sprakel (voorzitter)   Redactie 

Henk van de Peppel     Hennie Rietman (hoofdredacteur) 

Hans Fähnrich   

Eli Rizkallah     Trainers 

Philip Bertram (hoofdtrainer) 

 

Kascontrole commissie   Hans Fähnrich (sport overdag trainer) 

Joke Maatman (voorzitter)     

Gijs Nijhof      Website 

Jan Schurink (reserve)    Omega-ICT (hosting) 

Iwan van Wijk (webmaster) 

Commerciële commissie     

Jan Bosch a.i. (voorzitter)   Public Relations  

                                                                  Johan Wensing a.i. 

Wedstrijdsecretaris 

René van Sark     Materiaal inkoop 

       Nick Papenborg  
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De puzzel. 
 

De nieuwe puzzel. 

Deze keer speciaal voor de jeugd een opgave in de categorie gemakkelijk. 

Het wordt lekker stoeien met een bak vol genummerde ballen. 

De ballen zijn genummerd met de cijfers 1 t/m 5. 

Zes jongeren mogen elk een bal pakken. Als het volgende geldt: 

Van Bennie en Dinant is de som van de getallen 5. 

Van Annie en Freddie is de som 6. 

Corrie heeft een getal 1 lager dan Annie en Dinant 1 lager dan Freddie. 

Tenslotte heeft Eddie een nummer dat geen van de anderen heeft. 

Welk getal hoort bij welk persoon?  

Noem de namen met de geallen. 

Probeer meerdere oplossingen te bedenken 

Veel succes. 

De oplossing afgeven of mailen naar Hennie Rietman.   

 

 

  
 

De gelukkige winnaars op het Basisscholen Kampioenschap 2017. 

 

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: Jeugd maandag 17.30 – 19.00 uur training olv Philip Bertram 

 Senioren maandag 19.30 – 21:30 uur training olv Philip Bertram  

 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 vrije training en competitie 

 Senioren vrijdag 19.30 – 23.00 uur vrije training en competitie 

 

 

TRAINER: Philip Bertram. Remorsstraat 13, 7545 EA Enschede 06-16290162 

  (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 ) 

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

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

    
 

COMMISSIEVOORZITTERS 

 

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

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

COMMERCIËLE COMMISSIE: vacant (e-mail sponsorcommissie@hatac.nl)  

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

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.  

TELEFOON:  06-83656066 

INTERNETSITE:  www.hatac.nl 

E-MAIL ADRES:  bestuur@hatac.nl 

BANKREKENINGNUMMER:       NL58RABO0324259050 
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