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Lidmaatschapscontributie bedraagt: 
Senioren  14,00 Euro/mnd  

Junioren  10,00 Euro/mnd    

Leden 50+ groep 14,00 Euro/mnd                   

 

Van de redactie. 

 
Beste lezers, 

 

Het is 2018 en we hebben ervaren dat de natuur kan zorgen voor onverwachte grillen. 

De griep heeft behoorlijk lang toegeslagen.  De schaatsers konden zich nog even uitleven. 

Afijn, na regen komt zonneschijn, een mooi vooruitzicht. 

 

In de eerste Batweter van 2018 komen weer gevarieerde onderwerpen ter sprake. 

 

In deze editie een zeer ruime bijdrage van Nick met een uitvoerige uiteenzetting over het 

ranking systeem. 

 

In de voorjaarscompetitie blijken diverse teams nog wel wat punten te kunnen gebruiken. 

Hoewel we al iets verder zijn met de competitie in dit nummer de stand halverwege. 

 

De toernooi commissie heeft weer leuke wedstrijden gepland, zie de toernooiagenda. 

 

Dan uw speciale aandacht voor het volgende. 

Evenals vorige jaren organiseert de Rabobank Enschede/Haaksbergen weer een Club actie.  

Leden van de Rabobank kunnen dan stemmen op een vereniging (HATAC natuurlijk). 

Het aantal stemmen is bepalend voor de hoogte van de Rabobank donatie aan HATAC. 

Ook niet-leden van onze vereniging  ( opa, broer, kennis, …) kunnen hun stem uitbrengen op 

HATAC.  

 

HATAC heeft zich inmiddels aangemeld voor deelname aan deze actie. 

 

Hieronder een samenvatting van in de pers verschenen publicatie.  

 

Hennie  

 

 

 

  



Batweter 1: April 2018  

 
 

Rabo Clubkas Campagne. 
 
Veel verenigingen kunnen een steun in de rug goed gebruiken. Rabobank heeft daarvoor de 

Rabobank Clubkas Campagne opgericht. Een gedeelte van de winst van de bank vloeit zo 

terug naar het lokale verenigingsleven. 

Klanten van Rabobank Enschede-Haaksbergen kunnen hun stem uitbrengen op een 

vereniging die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een vereniging worden 

uitgebracht des te meer geld krijgt deze vereniging. 

 

Klanten van 12 jaar en ouder van Rabobank Enschede-Haaksbergen ontvangen vlak voor de 

stemperiode een brief met daarin een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. 

 

Via de website kunnen ze tijdens stemperiode, van 1 tot en met 21 mei, hun stem uitbrengen  

op hun vereniging. En dat is natuurlijk  HATAC.  Eind mei volgt de bekendmaking van de 

uitslag. 
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Woord van de voorzitter. 
 

Inmiddels zitten we alweer halverwege de competitie en nog steeds bestaat er onduidelijkheid 

omtrent het aantal teams wat degradeert per poule. 

Het afdelingsbestuur heeft inmiddels duidelijk gemaakt, dat zij niet anders kan dan 2 teams te 

laten degraderen om de kwaliteit en met name het aantal spelende teams op peil te houden. 

E.e.a. is afhankelijk van de hoeveelheid teams die aangeboden worden per seizoen en per klasse. 

Het kan dus best zijn, dat een team, dat eigenlijk degradeert, alsnog in de huidige klasse kan 

blijven. Dit wordt dan op basis van rating bekeken. 

Volledigheidshalve vindt je verderop in de Batweter een volledige uitleg van het 

afdelingsbestuur. 

We hopen dat hiermee de onduidelijkheden zijn opgelost. 

 

 

Organisatie 

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

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

ingewerkt. 

 

Jeugd 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de kranten en Social Media. is het 1e team van de jeugd 

genomineerd voor sportploeg van het jaar in de Jeugd categorie. Hiervoor hebben we met elkaar 

een gezellige avond gehad in de "Kappen". Helaas is ons jeugd team het niet geworden. 

Mochten ze echter dit jaar weer kampioen worden, dan zullen we ze zeker opnieuw opgeven 

voor een mogelijke hernieuwde nominatie. 

We gaan het zien.! 

Het 2e team is inmiddels goed op gang in de nieuwe competitie. Zij staan op dit moment 

weliswaar onderaan. maar leren veel. Ik wens ze dan ook nog veel succes. 

 

Vertrouwenspersoon (VCP) 

Joke Maatman is inmiddels geïnstalleerd als VCP. Ik ga er vanuit, dat jullie haar kunnen vinden, 

mocht dit noodzakelijk zijn. 

 

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 veel succes en veel tafeltennis plezier te wensen. 

 

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 
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Bestuursmededelingen.  
  
  
Beste HATAC leden,  

 

Het jaar 2018 staat alweer op de kalender en bij HATAC lopen de zaken door zoals het altijd 

loopt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we achterover kunnen leunen, maar het zorgt er wel 

voor dat op bestuurdersvlak geen hoogspanning heerst.  

 

Uiteraard komen in de vergaderingen de hete hangijzers uit de competitie voorbij (ELO rating 

en degradatieregeling), maar dat zijn zaken die op afdelingsniveau worden besloten. Binnen 

HATAC kunnen we hierover hooguit een zo breed mogelijk gedragen mening distilleren uit 

alle discussies en ervoor zorgen dat dit bij het afdelingsbestuur kenbaar wordt gemaakt. Op 14 

maart vindt in Deventer een bestuurdersoverleg plaats. Jan en Nick zullen hier namens 

HATAC aanwezig zijn en hun bijdrage aan de discussies leveren. Binnenkort zal duidelijk 

worden hoe de koers voor de komende tijd zal zijn.  

 

In het eerste weekend van maart werd de strijd om de Nederlandse tafeltennistitel gespeeld. 

Zowel bij de heren als de dames werden de nummers 1 en 2 in de halve finales uitgeschakeld 

en ging de eindstrijd dus tussen de nummers 3 en 4.  

Er werd niet alleen op hoog niveau getafeltennist, maar tijdens beide dagen werd ook serieus 

vergaderd en kennis uitgewisseld. Tijdens het congres van zaterdag wisselden ongeveer 100 

verenigingsbestuurders hun kennis en ervaring uit over diverse onderwerpen. Hierbij valt o.a. 

te denken aan ledenbehoud, trainingsfaciliteiten, vinden en behouden van vrijwilligers.  

Ook werden de prijzen uitgereikt voor de ledenwerf wedstrijd. Opvallend was dat hier vaak 

dezelfde verenigingen voor meer jaren achtereenvolgend met de prijzen naar huis gaan. Hier 

ligt voor HATAC een mooie uitdaging om door het actief werven van leden ook in 

aanmerking te komen van deze eer.  

 

Achter de schermen van internet wordt gewerkt aan de website van HATAC. Het uiterlijk 

wordt verbeterd en de inhoud aangevuld. Als jij beschikt over leuke foto’s, anekdotes, 

filmpjes over HATAC of tafeltennis in het algemeen, stuur dat dan naar secretaris@hatac.nl 

en ik zorg ervoor dat het bij de goede personen in de mailbox komt.  

 

 

Fokke Kraak  

(secretaris)   
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Senioren. 

 
Beste tafeltennisvrienden, 

 

We zijn op dit moment al weer op de helft van deze voorjaarscompetitie 2018 en het zal voor 

een aantal teams even schrikken zijn geweest toen het nieuws kwam over al weer een op handen 

zijnde versterkte degradatie. 

 

De uitleg van de competitiecommissie van de afdeling oost is dat ze dit als standaard regel in 

willen gaan voeren om ruimte te kunnen maken voor sterke instromende teams en teams met 

een hogere rating die eigenlijk een klasse te laag spelen. 

 

Op zich wordt de soep dus niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend want bij een gelijk 

blijvend aanbod aan teams zal er in principe nooit een vijfde plek degraderen. 

Gewoon lekker blijven spelen en zorgen dat je niet op de zesde plek uitkomt is dus in deze 

hopelijk het juiste advies. 

Dan zullen we na deze competitie weer snel de nieuwe teamsamenstelling door moeten geven 

in het nttb Oost administratie systeem. 

 

Door de problemen bij het tweede team waar 1 speler aangekondigd heeft te zullen stoppen, 

een tweede speler helemaal niet speelt en een derde speler alleen op vrijdagavond speelt zal dit 

team zeer waarschijnlijk komen te vervallen. 

Dit zal gaan betekenen dat wij ons wellicht genoodzaakt zien om de teamsamenstelling 

rigoureus te gaan veranderen. 

Wij zijn hierbij in eerste instantie gebonden aan de ratingregel die er onontkoombaar voor zorgt 

dat spelers met een hogere rating simpelweg tot elkaars niveau veroordeeld zijn. 

Pas daarna kunnen we kijken naar eventuele persoonlijke voorkeuren. 

Wij rekenen er op dat de HATAC spelers in deze met ons mee willen denken en dat zij hier op 

een noodzakelijke volwassen manier mee om kunnen gaan. 

Het is misschien ook wel verstandig om in dit geval na de competitie een avond te plannen om 

de nieuwe teamsamenstelling met elkaar te bespreken. 

Hier kan dan namelijk iedereen zien waar wij met de ratingregel tegenaan lopen en kan ook 

duidelijk worden gemaakt waarom de persoonlijke voorkeur van spelers helaas van 

ondergeschikt belang is geworden. 

 

Het klinkt in dit schrijven waarschijnlijk nogal streng en dat is zeker niet de bedoeling want wij 

streven er bij HATAC altijd naar om iedereen te plaatsen in een team waar hij of zij op zijn 

plaats is. 

Evenwel wordt dit streven door de ratingregel (die ik nog altijd toejuich omdat deze de sport 

nou eenmaal eerlijker maakt) fors beperkt. 

Met andere woorden: we zullen er met elkaar op een volwassen manier uit moeten zien te 

komen. 

Ik ga er vanuit dat dit ook voor het komende seizoen weer lukt. 

 

Tot slot wens ik alle teams nog een goed en plezierig vervolg van de competitie. 
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René 

 

 

Voorjaarscompetitie 2018 senioren. 
 

Klasse 1 Poule D  Klasse 2 Poule D  Klasse 3 Poule J 

ENTAC 3  5-37  Olympia (G) 2 5-36  Twekkelerveld 2 5-35 

Smash 2000 2 5-33   Heino 4  5-31  GTTV 1  5-33 

Olympia (G) 1 5-33  De Toekomst 5 5-26   ENTAC 6  5-32 

Blauw-Wit 4 4-17  HATAC 2  5-23  Thibats 4  5-17 

Quick ’20 1 5- 7  ENTAC 4  5-20  HATAC 3  5-17 

HATAC 1  4- 3  Holten 2  5-14  Vitesse ‘35 3 5-16  

      

 

Klasse 3 Poule L   Klasse 4 Poule L   Klasse 5 Poule H 

Quick ’20 2 5-32   HATAC 5  5-33  Borne 4  5-35 

Thibats 3  5-32  Dinkelland 2 5-30  HATAC 6  5-35 

Match Point 68 1 5-31  DTS 6  5-29  DTS 9  5-27  

DTS 5  5-22   Smash 2000 4 5-25  Olympia (G) 4 5-23 

ENTAC 5  5-21  Vitesse ’35 4 5-21  Brookshoes 4 5-20 

HATAC 4  5-12  Twekkelerveld 4 5-12  DVO 83 4  5-10  

   

    

Klasse 5 Poule I   Klasse 5 Poule J   Klasse 6 Poule G 

DTS 8  5-40  De Trefhoek 4 5-31  GTTV 3  5-35 

Dinkelland 3 5-25  Blauw-Wit 7 5-31   Twekkelerveld 6 5-34 

Vitesse ’35 8 5-23  DVO 83 3  5-30  HATAC 9  5-28 

Twekkelerveld 5 5-23  ISV 1   5-21  DTS 11  5-22 

HATAC 7  5-20  NSH 2  5-20  ENTAC 9  5-16   

GTTV 2  5-19  HATAC 8  5-17  Effekt ’74 9 5-15 

 

 

        

SHIRTSPONSOR HATAC 
 

INGENIEURSBUREAU HEINO  

   

  

Jeugd. 
 

Klasse 5 Poule A  Klasse 5 Poule B 

Blauw-Wit 2 5-43  DTS 4  5-42 

HATAC 1  5-30  De Toekomst 3 5-33  

Vitesse ’35 2 5-28  Vitesse ’35 3 5-30 

Swift (D) 8  5-20  De Trefhoek 1 5-26 

Rijssen 7  5-15  HATAC 2  5-11 
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Effekt ’74 2 5-14   Borne 2  5-  8 

 

  

  

 

 

 

 Clubkampioenschappen.  
 

Het eerst toernooi van het jaar heeft weer plaatsgevonden en dan heb ik het natuurlijk over de 

clubkampioenschappen. Vrijdag 19 januari stonden 22 HATAC leden weer te zweten om de 

titel van clubkampioen in de wacht te slepen.  Daarbij bleken de kampioenen van vorig jaar hun 

vorm nog steeds te hebben en hebben zij dan ook beide hun titel verdedigd. Maar nu heeft 

iedereen weer een jaar om volop te trainen en wie weet ziet de uitslag er dan volgend jaar wel 

heel anders uit.  

 

Hier de volledige 

uitslag: 

 

Poule A 

1e Iwan van Wijk 

2e Nick Papenborg 

3e Tom Dijkhuis 

 

Poule B 

1e Johan Wilens  

2e Hans Fähnrich 

3e Joey Bruin 

 

Alle winnaars  

gefeliciteerd met 

 jullie overwinning! 

 

Namens de toernooicommissie, 

Claudia  
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Jeugdtoernooi. 

 
Na een Siberisch koude week heeft zaterdag 3 maart het eerste HATAC 

vriendjes/vriendinnetjes/familietoernooi plaats gevonden. Acht jeugdleden van HATAC 

hebben allemaal kinderen en ouders meegenomen om het tegen elkaar op te nemen. In totaal 

waren er 22 deelnemers, die in vier poules tegen elkaar hebben gestreden. Na spannende en 

fanatieke wedstrijden gingen de eerste twee uit de poule door naar een finaleronde. Waarna in 

een spannende finale tussen jeugdlid Tim en Paul (vader van een van onze jeugdleden) Paul 

toch te sterk bleek. 
 

Paul gefeliciteerd met je overwinning en voor iedereen bedankt voor jullie deelname! 

 

Namens de toernooicommissie en jeugdzaken, 

 

Claudia  

 



Batweter 1: April 2018  
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HATAC jeugd op bezoek bij DTS. 
 

Op zaterdag 9 december heeft de jongste jeugd van HATAC en DTS tegen elkaar gespeeld. 

Bij DTS deden Iris, Rick, Mats, Wouter en Sander mee. 

Bij HATAC waren dat Isa, Amelie, Matvej en Nick. 

Er werd in 3 groepen gespeeld. 

 

Groep 1 Iris, Rick en Matvej. 

Hier werd  Rick 1, Matvej 2 en Iris 3. 

Het waren spannende wedstrijden, Iris speelde heel goed , maar bij korte balletjes kon ze er 

net niet bij. 

 

Poule 2 hier speelde Mats, Nick en Amelie. 

Hier werd fanatiek gespeeld Mats werd 1, Nick 2 en Amelie 3. 

 

Poule 3 hier speelde Isa, Wouter en Sander. 

Wouter werd hier de winnaar Isa knap tweede en Sander derde. 

Ook in deze poule werd  voor elk punt gestreden. 

 

Met dank aan ouders, ooms en tantes  en grootouders die de kinderen positief aanmoedigden. 

Dit is voor herhaling vatbaar dan zijn ze welkom in Haaksbergen. 

 

Groeten Karin, Karen en Philip. 

 

 
 

                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving 

Zaterdag 12 

mei 

 

10.00 

uur 
 Club- 

 Kampioenschappen 

 Jeugd 

 

€ 0 Via inschrijf-

formulier   

Donderdag 

25 mei, 

donderdag 

31 mei en 

vrijdag 1 

juni 

 

20.00 

uur 
 Buurt- en 

 Bedrijventoernooi 

€ 12,00 per 

team 

Via inschrijf- 

formulier 

Zondag 17 

Juni 

 

10.00 

uur 
 40-Punten toernooi 

 

€ 2,00 voor de 

lunch 

Via inschrijf-

formulier   
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Tafeltennistafel te koop. 
 

Wij hebben binnen het bestuur besloten om nieuwe tafels aan te schaffen. Een paar jaar 

geleden zijn reeds 3 tafels vervangen. Bij het onderhoud vorig jaar zijn wij erachter gekomen 

dat er weer 4 tafels aan vervangen toe waren. We beschikken nu over 7 nieuwe tafels waar we 

zeker 15 tot 20 jaar mee verder kunnen. Er zijn 2 tafels verkocht aan een school waar Philip 

les geeft, 2 tafels zijn verkocht aan basisscholen met de voorwaarde dat we daar clinics 

mogen organiseren. Aangezien onze zaal een maximum van 8 tafels toe laat tijdens 

trainingen, is er voor gekozen om een 5e tafel weg te doen zodat wij in totaal 8 tafels over 

houden. Deze tafel is te koop voor leden voor de prijs van € 75,- Als er meerdere leden 

geïnteresseerd zijn zal er geloot worden. Reacties via nickpapenborg@gmail.com. 

 

 

HATAC straks weer present bij Veldmaat Bruist. 
 

HATAC is dit jaar weer uitgenodigd om aanwezig te mogen zijn bij de Veldmaat Bruist. Vorig 

jaar hebben wij daar voor de eerste keer mogen staan om onze sport te promoten. In totaal 

hebben meer dan 80 kinderen een balletje geslagen. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 23 juni 

2018. De voorlopige planning is: 

 

✓ Van 10.00 uur tot 11.00 uur opbouwen, voorbereiden en inspelen 

✓ Van 11.00 uur tot 12.00 uur workshop tafeltennis 

✓ Van 12.00 uur tot 13.00 uur demonstraties 

✓ Van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn wij een onderdeel van de kinderzeskamp 

Na afloop van de zeskamp zal alles nog afgebouwd moeten worden. Vorig jaar was een erg 

geslaagde dag met gemotiveerde vrijwilligers. Bij deze dus alvast een oproep om ook dit jaar 

weer vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Het voorstel is de ochtend vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur, 

de middag vanaf 12.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Als je je wil opgeven als vrijwilliger kan 

dat naar nickpapenborg@gmail.com, graag erbij vermelden of je de ochtend, de middag of 

beide kunt.  

 

HATAC heeft zins een paar weken een nieuwe facebook pagina. Je kan ons vinden onder de 

naam TTV Hatac. Wij proberen de pagina zoveel mogelijk bij te houden, dus als je op de hoogte 

wilt blijven volg dan onze pagina. 

 

 

  

mailto:nickpapenborg@gmail.com
mailto:nickpapenborg@gmail.com
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Het bestuur bezocht de afdelingsvergadering NTTB-oost. 

 
Op woensdag 14 maart zijn Jan Bosch en ik naar de afdelingsvergadering geweest. Aangezien 

het rating gebeuren en de promotie/degradatie regels nog niet geheel duidelijk zijn bij velen ga 

ik dit proberen samen te vatten. 

De afdelingsvergadering begon met een presentatie over hoe het landelijk gaat met onze sport. 

Het ledenaantal loopt langzaam terug, de NTTB is druk bezig met onderzoeken wat hiervan de 

oorzaak is en hoe er meer leden geworven kunnen worden. De NTTB is met diverse projecten 

bezig om meer mensen aan het tafeltennissen te krijgen. Ze verlenen hierbij hun volledige 

medewerking naar verenigingen. Wij als bestuur zullen in de volgende vergadering bekijken 

wat voor HATAC interessant en haalbaar is.  

  



Batweter 1: April 2018  

 
 

 

Promotie/degradatie. 

 

De promotie degradatie regeling voor de 1e en 2e klasse zijn ongewijzigd. De nummers 1 

worden kampioen, de nummers 5 en 6 degraderen. De regeling voor de 3e, 4e en 5e klasse zijn 

wel gewijzigd. De NTTB-oost is 2 seizoenen geleden begonnen met versterkte degradatie. Van 

te voren is aangekondigd dat dit 2 seizoenen zou zijn om de piramide structuur te herstellen. 

De NTTB-oost heeft ondertussen besloten om dit systeem te blijven hanteren. 

 

De structuur van de competitie is: 

 

✓ 2 poules in de 1e klasse 

✓ 4 poules in de 2e klasse 

✓ 8 poules in de 3e, 4e, 5e en 6e klasse 

Doordat er meer teams worden opgeheven dan erbij komen is er een leegstroom in deze opzet. 

In het verleden zijn er als oplossing minder poules gemaakt in de 6e klasse. Er kwamen veel 

klachten binnen over lange reistijden. Dit is 1 van de hoofdredenen geweest om te doen 

besluiten dat er wat veranderd moest worden.  

 

De regelgeving nu is dat de nummers 1 in een poule kampioen worden, de nummers 5 en 6 

degraderen. Er is alleen een kleine maar. Het degraderen van de nummers 5 wordt alleen 

toegepast indien er volgend seizoen veel teams weg vallen. Het degraderen van de nummers 5 

wordt door de NTTB gebruikt om snel te kunnen schakelen met het indelen van de poules voor 

de volgende competities. Op deze manier kunnen ze de sterktes van de poules zo gelijk mogelijk 

maken, er voor zorgen dat elke klasse genoeg teams heeft zodat iedereen zoveel mogelijk kan 

spelen met toch relatief korte reistijden.  

 

Wat houdt dit in voor competitie spelers? De nummers 1 in alle klassen promoveren. Het team 

zal volgend seizoen een klasse hoger spelen. De nummers 6 in alle klassen degraderen. Het 

team zal volgend seizoen een klasse lager spelen. De nummers 5 in de 3e, 4e en 5e klasse 

degraderen. Echter zal er gekeken worden naar de teamopgave volgend seizoen hoe ze met deze 

teams gaan schuiven. Als er volgend seizoen minder teams worden opgegeven kan het zijn dat 

1 of meerdere nummers 5 degraderen. De teams die degraderen is afhankelijk van teamrating 

van het ingeschreven team in de volgende competitie. Het heeft dus niets te maken met behaalde 

aantal punten in de competitie. 
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ELO Rating 

 

Elke speler heeft tegenwoordig een ELO rating. Deze rating bouw je op door competitie te 

spelen of mee te doen aan officiële NTTB toernooien. Door te winnen van een speler met een 

hogere rating kan je rating sterk toenemen, door te winnen van een speler met een lagere zal je 

rating licht toenemen. Andersom, door te verliezen van een speler met een hogere rating zal je 

rating licht dalen, door te verliezen van een speler met een lagere rating kan je rating behoorlijk 

hard dalen.  

 

Wat houdt dit voor ons in? De NTTB probeert het niveau in de klassen zo gelijk mogelijk te 

houden. Dit houdt in dat een 6e klasse speler niet in 4e klasse kan uit komen waar deze alle 

wedstrijden dik verliest. Andersom is het ook niet mogelijk dat een 4e klasse speler alles dik 

wint in de 6e klasse. Op dit moment is het gemiddelde niveau verschil tussen 2 klassen 150 

punten. De grens voor het indelen ligt bij 165 punten.  

 

Als een speler van bijvoorbeeld team 5 een rating van 950 heeft en een speler van team 4 een 

rating heeft van 780 zullen deze spelers van team moeten ruilen. Het verschil is meer dan 165 

punten wat inhoud dat de speler uit team 4 te zwak is voor deze klasse en/of de speler van team 

5 te sterk is voor zijn klasse. Zoals gezegd is het gemiddelde niveau verschil tussen de klassen 

ongeveer 150 punten, het niveau verschil tussen deze 2 spelers is dus ruim een competitie 

klasse. Op de volgende pagina’s kan je nog een overzicht vinden dat is samengesteld door de 

NTTB. Ik hoop dat alles zo voor iedereen duidelijk is, indien dit niet zo is kan iedereen voor 

vragen hiervoor bij mij terecht.  

 

Groetjes, 

 

Nick Papenborg 
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Promotie- / degradatieregeling 

 
Er zijn wat vragen binnen gekomen i.v.m. de promotie- / degradatieregeling waarbij de 

competitiecommissie heeft besloten om de nummers 5 en 6 vanaf de 3e klasse te laten 

degraderen. 

De competitiecommissie heeft hierover ruimschoots vergaderd en alle voors en tegens 

afgewogen. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is. 

 

Voornaamste beweegredenen: 

 

● Elk seizoen ruimte creëren voor instroom jeugdteams / nieuwe teams die op basis van 

sterkte (=teamrating) in een bepaalde klasse thuishoren. 

Op een eerdere ALV is ook duidelijk gezegd dat jeugdteams / nieuwe teams moeten 

kunnen instromen in de juiste klasse. De enige manier om dit te bereiken is om op 

voorhand ruimte te creëren. 

 

● Elk seizoen mogelijkheden creëren om met name in de 5e en 6e klasse de poules 

“regionaal” in te kunnen delen om zo de reisafstanden beperkt te houden. 

Er is waarschijnlijk verwarring ontstaan omdat er ergens genoemd is dat dit in eerste 

instantie voor twee seizoenen de bedoeling was. Uit de opgedane ervaring is echter 

gebleken dat het verstandiger was om deze promotie- / degradatieregeling te continueren 

zodat een onverwachte “leegloop” van een lagere klasse direct opgevangen kan worden. 

Zonder deze degradatieregeling kan dat namelijk niet. 

 

De extra degradanten zijn de afgelopen twee seizoenen gebruikt om de leeggelopen lagere 

klassen op te vullen. Nu dit weer op orde is zullen veel degradanten een vrije plek in hun 

oude klasse terugkrijgen. De degradatieregeling zal dus uiteindelijk niet zo zwaar zijn als het 

op dit moment overkomt, tenzij er sprake is van leegloop of verzwakking van een klasse. 
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Wat doen andere afdelingen? 

 
De competitiecommissie heeft ook gekeken naar de degradatieregeling van andere 

afdelingen. Hieronder een samenvatting. 

 

Holland-Noord 

Ingewikkeld systeem vanaf 3e klasse dat in sommige poules de nummer 5 degradeert. 

 

West 

Hoofdklasse t/m 4e klasse degradeert de nummer 5 en 6. 

 

Limburg 

Erg ingewikkeld. 

 

Gelre 

Vanaf 2e klasse de drie of vier nummers 5 met de minste punten. 

 

ZuidWest 

Alle nummers 5 vanaf de 3e klasse spelen een promotie-/degradatiewedstrijd tegen een 

nummer 2 uit de lagere klasse. 

 

Midden 

Nummers 5 en 6 degraderen. 

Tevens precies onze beweegreden instroom jeugd / nieuwe teams benoemd. 

 

Noord 

Alle nummers 5 en 6 degraderen. 
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2. Indelen op rating 

 
Er zijn een aantal verenigingen die het graag willen hebben over het indelen op basis van de 

ELO-rating. De mening is dat het indelen op basis van sterkte veel leden zou kosten. Ons is 

bekend dat er enkele spelers door deze regeling zijn gestopt en ook is ons bekend dat er 

enkele spelers deze regeling als excuus hebben aangegrepen om te stoppen. Uit onze 

statistieken blijkt echter geen significante terugloop van het aantal competitiespelers en ook 

geen afwijkende tendens ten opzichte van de andere afdelingen. 

 

 
 

 

De competitiecommissie heeft uitgebreid contact met de wedstrijdsecretarissen en naast 

een handvol verenigingen die er moeite mee hebben horen we zeker ook positieve geluiden. 

De positieve geluiden hoor je logischerwijs vooral als het niet de eigen teams nadelig treft. 

De reden dat deze regeling is opgesteld is mede gegroeid vanuit de verenigingen. Namelijk 

de klachten over veel te sterke spelers in bepaalde teams. Dit zijn meldingen die vaak enkel 

bij de competitiecommissie binnenkomen. Noemenswaardig om te melden is dat dit niet 

enkel de bovenste klassen betreft, maar juist ook de onderste klassen. Uiteraard zaten er 

ook veel te zwakke spelers in bepaalde teams, maar over eenvoudige overwinningen klaagt 

men niet snel. 

De competitiecommissie kan dit niet uitdrukken in harde getallen, maar naar onze mening 

moet er een eerlijke competitie georganiseerd worden die in ieder geval niet beïnvloed wordt 

door spelers die totaal niet in een klasse thuishoren (dus zowel te sterk als te zwak) én 

binnen de vereniging de mogelijkheid hebben op hun eigen niveau te spelen. 

In de huidige regeling is een behoorlijke marge hiervoor ingebouwd, te weten 165 
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ratingpunten (VJ 2018). 

Hieronder twee tabellen met het verschil in ratingpunten per klasse. 

 

 

NAJAAR 2017 

Klasse Average Diff. 
Hoofdklasse 1596  
Promotieklasse 1470 126 
1e klasse 1371 99 
2e klasse 1246 125 
3e klasse 1098 148 
4e klasse 948 150 
5e klasse 798 150 
6e klasse 649 149 

 
 

VOORJAAR 2017 

Klasse Average Diff. 
Hoofdklasse 1599  
Promotieklasse 1469 130 
1e klasse 1370 99 
2e klasse 1246 124 
3e klasse 1088 158 
4e klasse 940 148 
5e klasse 786 154 
6e klasse 592 194 

 

 

Het verschil in met name de lagere klassen is dus minder geworden. De grens van 165 

punten is dus naar verhouding juist ruimer geworden voor de onderste klassen. Toch komen 

er nu meer klachten terwijl het dus feitelijk al soepeler is. Hoogstwaarschijnlijk komt dit 

omdat sommige spelers na enkele seizoenen nu juist een hogere of lagere ELO-rating 

hebben die beter bij hun niveau past en dat het onderlinge niveauverschil nu correcter in 

ELO-rating wordt uitgedrukt. Op dit moment (VJ 2018) is 165 punten meer dan een klasse 

verschil in sterkte met een andere speler, dat is behoorlijk ruim. 

 

Als je naar de teamindelingen kijkt zie je eigenlijk dan ook dat deze grens vaak niet zozeer 

het probleem is, de probleemgevallen bij de “vriendenteams van diverse verenigingen gaan 

vaak over 200+ ratingpunten verschil. Dit is pakweg anderhalve klasse! 

 

De competitiecommissie is van mening dat vriendenteams zeker moeten kunnen, maar wel 

binnen het redelijke zodat het voor de overige vijf teams in de poule ook leuk en eerlijk is. 

Een door diverse verenigingen toegepaste concessie voor een vriendenteam is dat de 

vrienden verdeeld over verschillende teams wel vijfmaal samen thuis spelen. 
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Nick Papenborg 
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De puzzel. 
 

De vorige puzzel. 
 

De opgave. 

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 getallen. 

 

Oplossing:    Annie   nr. 4      Bennie  nr. 4      Corrie    nr. 3 

     Dinant  nr. 1      Eddie    nr. 5      Freddie   nr. 2 

 

 

De nieuwe puzzel.  

 

Deze keer een leuke familie puzzel voor jong en oud en beslist niet moeilijk. 

De familie Jansen bestaat uit vader Johan, moeder Thea, zoon Ben en dochter Ans.  

Wat is op dit moment de leeftijd van elk van deze 4 personen als: 

 

1. Ben volgend jaar 2x zo oud is als Ans dan. 

2. Johan nu 2x zo oud is als nu Ans en Ben samen. 

3. Ben 3 jaar geleden nog 3x zo oud was als Ans toen. 

4. Nu heeft Thea de leeftijd van Johan  en Ans samen minus de leeftijd van Ben.  

 

Veel puzzel plezier. 

 

 

 

 

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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  Clubkampioenschappen   

               jeugd 
 

- Zaterdag 12 mei om 10.00 uur 

- Er zijn geen inschrijfkosten 

- Voor alle jeugdleden tot 16 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven kan bij Philip of via 

een mail naar tc@hatac.nl 
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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 
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