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Van de redactie. 

 
Beste lezers, 

 

De najaarscompetitie 2018 is afgelopen. 

Alleen HATAC 4 kunnen we feliciteren met een kampioensschap, proficiat.  

 

De training start weer op 7 januari.  

Een uitzondering is er voor de 50+ groep. Zij hebben toestemming aangevraagd, en dat is 

verleend, om woensdag 2 januari al te mogen spelen. 

De voorjaarscompetitie start eind januari/begin februari, dus nog even geduld. 

 

Er zijn diverse toernooien gespeeld. 

De Toernooi Commissie heeft gezorgd voor een mooie verslaggeving. 

Voor 18 januari staat het Clubkampioenschap voor de senioren op het programma. 

De jeugd gaat op donderdag 7 februari hun strijd aan om het Clubkampioenschap. 

 

De  redactie wil al de personen die getrouw kopij  leveren voor de Batweter hartelijk danken. 

Ik hoop van deze prettige samenwerking nog lang gebruik te mogen maken. 

 

November 2018 was het 20 jaar geleden dat de 50+ groep werd opgericht. 

In het eerstvolgende nummer zal ik daar aandacht aan besteden. 

 

In het laatste nummer van dit jaar willen  we de leden die te kampen hebben met ziekte of 

geblesseerd zijn een spoedig herstel wensen. 

 

Tenslotte alle lezers (leden, sponsoren en adverteerders): 

 

 

Een voorspoedig en gezond 2019. 
 
  

 

     
 

 

 

Hennie  
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Woord van de voorzitter. 
 

 

Het jaar zit er al weer op en 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 helaas nog steeds zo. Met name t.b.v. de jeugdtraining 

hebben we hulp nodig om de jeugd door te kunnen laten groeien. 

Als club zijnde staan we er gelukkig financieel goed voor, alhoewel we alert moeten blijven 

reageren op veranderingen die plaats vinden binnen de club. 

Binnen de afdeling Oost onderscheiden we ons echter positief t.o.v. de rest. We groeien in 

senioren en jeugd. Wat in vele tafeltennisverenigingen zéker niet het geval is. 

Een gedegen organisatie, waarin iedereen zijn ei kwijt kan en met plezier tafeltennist is van 

essentieel belang voor het voortbestaan van de club. 

 

Organisatie 

Meer en meer, zijn en worden we een professionele organisatie met alle voor- en nadelen. 

Soms lijkt het een wir/war van regels, waaraan we ons moeten en willen houden. Het is echter 

voor het voortbestaan van de club van belang aan alle details aandacht te schenken. Zo hebben 

we tegenwoordig een VCP (Vertrouwens Contact Persoon (Joke Maatman), VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) en AVG's (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Allemaal extra maatregelen, om ons te beschermen tegen invloeden van buitenaf.  

Iedereen zal binnenkort geïnformeerd worden over de invoering van het AVG. Er is hierover 

een uitgebreid artikel opgenomen in dit nummer. Lees het goed door!. 

Een ieder zal binnenkort gevraagd worden hiervoor  het e.e.a. te ondertekenen, zodat we als 

vereniging in staat blijven om evenementen te organiseren en het Tafeltennis plezier te 

garanderen voor de toekomst. 

Alvast dank (namens het bestuur) voor het begrip! 

 

Binnen het bestuur is Joey de Bruin afgetreden als jeugdbestuurslid. Fabian neemt deze taak nu 

waar in zijn eentje in samenwerking met Claudia Sprakel (ondersteunend bestuurslid/jeugd 

secretaris). Inmiddels zijn de taken verdeeld en diverse nieuwe ideeën op papier gezet. Claudia, 

blijft eveneens actief als voorzitter van de Toernooi Commissie totdat er een geschikte 

vervanger is gevonden. 

 

Op termijn zullen we eveneens een nieuwe bestuurslid TC nodig hebben i.v.m. de verhuizing 

van Rob Pepers naar Almelo. Rob zal tot en met de volgende ALV actief blijven in zijn functie. 

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in deze functie, dan horen wij het graag.  

 

Een van de grote zorg factoren binnen het bestuur, is wel het feit dat we, op termijn  

(hopelijk duurt dit nog jaren!)  op zoek zijn naar een vervanger van onze. .trainer Philip. Voor 

de jeugd leiden we op dit moment Bas op. Deze heeft echter beperkte tijd i.v.m. zijn studie en 

benodigd een extra man naast zich ter ondersteuning. (geef je op, als je tijd hebt om Bas te 

ondersteunen). Voor de senioren training, zijn we op zoek. Dit verloopt echter zeer moeizaam. 

Philip is ook niet zo maar te vervangen uiteraard. Op termijn moeten we, als bestuur, daar echter 

wel rekening mee houden en zullen we onze zoektocht hiervoor zoveel mogelijk uitbreiden. 
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Mocht iemand van jullie iemand kennen of toevallig via andere verenigingen iets horen, dan 

horen wij het graag. 

 

Al met al een Organisatie in beweging! 

Waar ik persoonlijk trots op ben, is de wijze waarop we met elkaar, iedere keer weer in staat 

zijn om ons aan te passen aan de nieuwe situatie.  

Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun inzet! 

 

 

Jeugd 

We zitten inmiddels met 2 jeugdteams in de competitie. Volgens Philip zijn er dan ook een 

aantal echte talentjes aan het opbloeien. Mooi om te zien. In 2019 zullen er opnieuw acties 

ontwikkeld worden om het aantal jeugdleden nog iets te laten groeien. Fabian en Claudia 

hebben een aantal ideeën op papier gezet, die er zeer belovend uit zien. Ik wens ze veel succes 

toe en daar waar nodig zullen we hen met zijn allen ondersteunen. 

 

Ter ondersteuning van Bas voor de donderdag jeugdtraining (18:00-19:30 uur) hebben we 

mensen nodig. (mocht je zin en tijd hebben, geef je op bij Rob Pepers.tc@hatac.nl) 

  

Het Sinterklaas feest was de moeite waard om te benoemen. Zowel de jeugd als de ouders 

hebben er van genoten. Philip ontpopte zich als vanouds als een waardige hulp Sinterklaas. 

Bij deze wil ik Fabian en Claudia + hulptroepen namens de jeugd en de ouders bedanken voor 

de organisatie. Top! 

 

Senioren 

De woensdagmorgen groep zal in de toekomst door 1 persoon (Hans  Fähnrich) vertegen- 

woordigd worden. Om ook het wel en wee van deze groep binnen het bestuur te formaliseren. 

Hans rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter (Jan Bosch). 

Voorlopig is er een ledenstop ingesteld voor niet leden, i.v.m. de grootte van de huidige groep 

(ca. 20 leden). 

Bestaande leden, die naar de woensdaggroep willen verhuizen, worden uiteraard wel toegelaten. 

 

Website 

Neem eens een kijkje op de nieuwe website. We zijn er nog niet helemaal, maar de nieuwe 

"look" verdiend zeker een pluim. Fabian Koolenbrander beheert de site in overleg met het 

bestuur. Mocht je ideeën hebben, schroom dan niet dit te melden aan het bestuur. 

 

 

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

Meld je aan!. Gezelligheid en speelplezier staan zoals je weet hoog in het vaandel!. 

De Toernooien worden per mail en publicatie duidelijk aangegeven door de toernooicommissie. 

 

 

Rest mij nog om iedereen fijne feestdagen te wensen en een gezond, sportief Nieuwjaar. 

 

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 

(voorzitter) 
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Bestuursmededelingen. 

 
 

Beste HATAC leden, 

 

We zijn alweer aangekomen in de laatste maand van 2018 en dat betekent dat we ons weer op 

gaan maken voor een nieuw jaar, een nieuwe competitie en dus nieuwe kansen op succes.  

 

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode onder leiding van Leo beziggehouden met het up to 

date brengen van het AVG beleid. Uiteraard kan en wil HATAC zich niet onttrekken aan haar 

verantwoordelijkheid ten aanzien van privacy, dus is er hard gewerkt om “AVG proof” te 

worden. 

Binnenkort bevinden we ons in de laatste fase, waarbij alle leden gevraagd wordt een aantal 

zaken te formaliseren door het ondertekenen van één of meer verklaringen. 

 

De laatste trainingsavond van 2018 is op 20 december voor de jeugd (vrij spelen voor senioren). 

Dit betekent dat Philip de laatste (jeugd)training op 17 december geeft. 

In het nieuwe jaar start de training direct na de vakantie op maandag 7 januari. 

 

Het organiseren van een spelregel dag is in het najaar helaas niet gelukt, voornamelijk door volle 

agenda’s van de organisatoren. Daarom is er voor gekozen om in 2019 een nieuwe poging te 

wagen en wel na de competitie, dus ergens in mei. De definitieve datum volgt zo spoedig 

mogelijk. 

 

Helaas kregen we in de laatste bestuursvergadering van Rob de definitieve melding dat hij gaat 

verhuizen naar Almelo. Vanwege de afstand wordt het voor hem lastig om bij HATAC te blijven 

en dus gaat hij HATAC verlaten. Gelukkig is Rob bereid om zijn bestuursfunctie te blijven 

vervullen tot de ALV van 2020, dus tot die datum blijft hij buitengewoon lid van HATAC.  

Het betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid voor de Technische Zaken. 

Dus als je HATAC een warm hart toedraagt, wilt bijdragen aan het voortbestaan van onze 

mooie vereniging en affiniteit hebt met tafeltennis technische zaken, meld je dan aan voor 

deze functie! Dit kan via secretaris@hatac.nl. Wil je weten wat de functie inhoud, neem dan 

contact op met Rob Pepers. 

 

Ik wens jullie allen een vredige kersttijd, een goede jaarwisseling en een gezond 2019. 

 

Tot in het nieuwe jaar. 

 

Fokke Kraak 

(secretaris) 

 

 

 

 

mailto:secretaris@hatac.nl
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Senioren. 
 

Hallo allen, 

 

Graag wil ik in deze uitgave van ons clubblad de Batweter de afgelopen competitie najaar 2018 

nog even de revue laten passeren. 

Het vertrek van Iwan van Wijk en Nick Papenborg heeft zich natuurlijk voelbaar doen gelden 

in de hoogste regionen van onze vereniging. 

Het noodgedwongen doorschuiven van goede spelers als Leo de Jong en Martin Schurink naar 

team 1 is een flinke aderlating voor de teams daaronder maar daar was helaas geen ontkomen 

aan. 

Ook de versterkte degradatie heeft een duidelijk merkbare impact op het niveau in alle klassen. 

Hierdoor degraderen nu teams die zich in voorgaande jaren prima wisten te handhaven in hun 

klasse. 

 

Het nieuwe team 1 moest in de tweede klasse twee teams onder zich houden en hoewel ze hun 

huid duur wisten te verkopen was dit toch helaas een mission impossible. 

Komend seizoen gaan ze zich (ondanks het stoppen van Tom Dijkhuis) weer herstellen in de 

derde klasse. 

 

HATAC 2 kende een zeer slecht seizoen en mag het met nieuwkomer Tom Freriks in de vierde 

klasse gaan proberen. 

Jan Schurink en Luc Kiers uit dit team gaan met kampioenen Yvette Leefers en Jan Bosch het 

tweede team vormen in de derde klasse. 

 

HATAC 3 had het ook erg lastig in de derde klasse maar leek nog lange tijd op koers voor de 

vijfde plek in deze poule. 

Helaas werden ze op de laatste speeldag alsnog voorbij gestoken door Brookshoes. 

 

HATAC 4 onttrok zich als enige team aan alle ellende en haalde heel knap het kampioenschap 

binnen in de vierde klasse. 

Het team van Joke Maatman, Yvette Leefers en Jan Bosch hield bijvoorbeeld heel knap 

derde/vierde klasse pendelaar Vitesse 4 achter zich. 

Joke Maatman heeft heel eerlijk aangegeven dat ze derde klasse voor haar te hoog gegrepen 

vindt en voor haar hebben we alweer een leuk team gevonden. 

 

HATAC 5 werd vijfde in de vierde klasse en zij mogen hopen op een vervolg in deze klasse. 

 

HATAC 6 deed nog even mee voor het kampioenschap in de vijfde klasse maar kon uiteindelijk 

tevreden zijn met de derde plek. 

 

HATAC 7 en 8 merkten ook in de zesde klasse dat het niveau overal wat omhoog gaat en zij 

moesten zich tevreden stellen met de vijfde plek. 

Door alle omstandigheden zoals genoemd wederom geen geweldig seizoen voor de Hataccers 

maar we gaan er maar niet al te dramatisch over doen. 

Gewoon lekker blijven trainen bij Philip op de maandagavond en dan zal het zeker goed komen. 

De trainingen worden weer wat drukker en dat is in ieder geval een goed begin. 

Ook op de donderdagavond bij de vrije training hebben we soms al weer vijf tafels nodig en dit 

is zeker te danken aan een aantal fanatiek trainende nieuwelingen. 
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Deze nieuwkomers met name: Greet van Benthem, Tom Freriks, Remy Wielens, Mark Gerfen 

en Harrie ten Voorde wil ik namens ons allen van harte welkom heten bij onze gezellige 

vereniging. 

Wat fanatiek trainen kan doen met een in dit geval speelster blijkt maar weer eens uit het feit 

dat Young Kim op het dubbeltoernooi (waarover in deze Batweter meer) heel knap de B poule 

wist te winnen. 

Er is blijkbaar ook in tafeltennis altijd ruimte voor verbetering wanneer je er tijd in wilt steken. 

Over tijd gesproken, we zitten al weer tegen de kerst en oud en nieuw aan en vanaf deze plek 

wil ik graag iedereen heel fijne feestdagen en een geweldig nieuw jaar wensen. 

Hopelijk zien we jullie allemaal gezond en wel weer verschijnen op de eerste training van het 

nieuwe jaar op maandag 7 januari 2019. 

 

Met sportieve groet, 

 

René, wedstrijdsecretaris, 

 

 

 
 

Team 4 kampioen. 
Jan, Joke en Yvette proficiat. 

Yvette was helaas verhinderd bij deze foto sessie. 
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Najaarscompetitie 2018 senioren. 
 

Klasse 2 Poule E   Klasse 3 Poule K  Klasse 3 Poule I 

DTS 2  10-82  DTS 5  10-70  Twekkelerveld 2 10-69 

ENTAC 5  10-68  GTTV 1  10-70  Match Point 68 1 10-65 

Quick ’20 1 10-64  Olympia (G) 3 10-52  ENTAC 6  10-63 

Dinkelland 1 10-35  Quick ’20 2 10-46  Thibats 3  10-54 

HATAC 1  10-31  NSH 1  10-40  Brookshoes 2 10-25 

DVO 83 1  10-20  HATAC 2  10-22  HATAC 3  10-24 

 

   

Klasse 4 Poule K  Klasse 4 Poule J   Klasse 5 Poule I 

HATAC 4  10-60  Effekt ’74 5 10-78  Twekkelerveld 4 10-60 

Vitesse ’35 4 10-57  DVO 83 2  10-63  Dinkelland 3 10-55   

Quick ’20 3 10-48  Vitesse ’35 5 10-54  HATAC 6  10-51  

Twekkelerveld 3 10-48  Borne 3  10-44  Olympia (G) 4   10-51  

DTS 8  10-48  HATAC 5  10-33  Vitesse ’35 8 10-43  

ENTAC 8  10-39  DTS 7  10-28  DTS 10  10-40 

   

   

Klasse 6 Poule F   Klasse 6 Poule G 

ENTAC 9  10-77  Effekt ’74 9 10-74 

DTS 11  10-51  Twekkelerveld 6 10-67  

Vitesse ’35 11 10-50  Blauw-Wit 8 10-61   

Effekt ’74 10 10-42  Vitesse ’35 10  10-46   

HATAC 7  10-41  HATAC 8  10-37   
DVO 83 4  10-39  ENTAC 11  10-15  

    

  

 

Najaarscompetitie 2018 jeugd. 
 

Klasse 5 Poule B   Klasse 5 Poule C 

Swift (D)   6 10-69  Swift (D) 5  10-84 

Twekkelerveld 1 10-68  Vitesse ’35 2 10-76 

HATAC 1  10-54  Trias 4  10-47 

De Toekomst 3 10-52  De Trefhoek 1 10-36 

De Veluwe 6 10-37  HATAC 2  10-34  

Rijssen 5  10-20  Borne 2  10-23 

   

  

Persoonlijke resultaten jeugd 

 
Klasse 5 Poule B      Klasse 5 Poule C 

Jasper ter Huurne   18 14 78%  Tim Stapelbroek  28 14  50% 

Nick Weggen  24 15 62%  Isa ten Thije  18  5 28% 

Tim te Winkel  21 11 52%  Jim Busch   25  4 16% 

Stefan Bennink  24 11 46%  Tycho Pot   11  1   9% 

        Joep van den Brink  0  
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Persoonlijke resultaten. Najaarscompetitie 2018. 

 
 

 

 

SHIRTSPONSOR HATAC 
 

INGENIEURSBUREAU HEINO 

 

 

 

                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam 
Inschrijf- 

geld 
Inschrijving 

Vr. 18 januari 

2019 

20.00 

uur 
Club- 

Kampioenschappen 

senioren 

geen  

Do. 7 februari 

2019 

18.00 

uur 
Club- 

Kampioenschappen 

voor de jeugd 

geen 
 

Via inschrijf-

formulier   

          

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

M. Schurink  1  2  18   2  11%   C. Sprakel  5  4   21   5  24% 

L. de Jong  1  2  24   8  33%  F. Koolenbrander  5  4   18   7  39% 

T. Dijkhuis  1  2  24  11  46%  J. Bruin  5  4   24   9  38% 

W. Wensing  1   2  24   6  25%  B. Meddeler     5  4   18   8  44% 

                       

J. Schurink  2  3  15   7  47%  H. Fähnrich  6  5   24  16  67%   

T. Veehof  2  3  18    4  22%   J. Wilens  6  5   24  17   71% 

L. Kiers  2  3    6   3  50%  B. Lubbersen  6  5   18   3  17%   

B. Wijlens  2  3  24   2   8%  E. Wilderink  6    21   9  43% 

R. van Sark    2  3  27   4   15%             

              F. Kraak  7  6   18   3  17% 

R. Pepers  3  3  18   3  17%  F. Hartman  7  6   27  15  56% 

G. Nijhof    .  3  3  24    7  29%  T. Sezen    7  6   18   6   33% 

J. Wensing    3  3  27   9  33%  J. Leferink  7  6     9   6  67%  

F. Dreierink  3  3  18    0   0%  M. Gerfen  7  6   15   8  53% 

                          

Y. Leefers  4  4  18  16   89%  H. Rietman  8  6   24   2     8% 

J. Maatman  4  4  27  10  37%  W. Hendrikse  8  6    6   3  50%  

J. Bosch  4  4  24  18   75%  A. Stokhof  8  6   24  10  42% 

              K. Young  8  6   27  11   41% 

              M. Knight  8  6    0        

              A. Dickmann  8  6    0    
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HATAC en de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  
Aanleiding. 

Onze vereniging moet, net zoals alle verenigingen en bedrijven, voldoen aan de AVG wet. 

Het bestuur van HATAC denkt dat we in de dagelijkse praktijk hieraan voldoen, maar heeft 

toch behoefte aan een controle of de inrichting van de vereniging voldoet aan deze wetgeving. 

Het bestuur heeft mij gevraagd om deze controle uit te voeren. 

Verordening Gegevensbescherming gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. 

Het is beschreven in 88 A4-tjes. 

De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn: 

 Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. 

Voor degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, moet het duidelijk zijn 

hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. 

 Persoonsgegevens mogen alleen verzameld en gebruikt worden voor een 

gerechtvaardigd doel. 

 Verwerkt een organisatie of persoon de persoonsgegevens? Dan moet de persoon van 

wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn welke 

gegevens gedeeld worden. 

 De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd.  

 

Wat doet HATAC? 

HATAC wil en moet voldoen aan de AVG wet en die is best ingewikkeld. 

Bovendien is er geen enkele mogelijkheid om een certificaat te verkrijgen dat je AVG-proof 

bent.  

Dus de vereniging (bestuur) blijft daardoor altijd aansprakelijk, nu en in de toekomst, voor het 

correct uitvoeren van de AVG wet. 

 

Gelukkig zijn wij niet de enige die hier een goede invulling aan willen geven. 

De NTTB helpt ons door het aanreiken van ondersteuning voor het uitvoeren van een AVG-

analyse. 

Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid stappenplan via de website  

 www.avgverenigingen.nl. 

Op de website kun je het volgende lezen: “Het stappenplan is een praktisch online-programma 

dat inmiddels door 40.000 organisaties naar volle tevredenheid wordt gebruikt. Het AVG-

programma helpt organisaties om snel en doeltreffend aan de wettelijke verplichtingen te 

(blijven) voldoen.” 

 

Het resultaat van dit stappenplan is dat je een zelfverklaring hebt of je voldoende maatregelen 

hebt getroffen om AVG-bestendig te zijn. 

 

Wat doe ik? 

Het stappenplan heb ik uitgevoerd en er rolt een zelfverklaring van maar liefst 17A4-tjes uit. 

Deze zelfverklaring geeft aan dat we geen problemen hebben, als we nog een aantal acties 

uitvoeren. 

Deze zelfverklaring en de benodigde acties zijn beoordeeld door het bestuur en in orde 

bevonden. 

Een aantal actiepunten zijn gereed en een aantal acties worden de komende tijd uitgevoerd. 

http://www.avgverenigingen.nl/
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Wat doe jij? 

Lekker tafeltennissen en de vereniging helpen bij één van de nog openstaande actiepunten. 

Het bestuur wil van alle leden een toestemmingsverklaring hebben. 

Hierin geef je aan dat jouw persoonsgegevens gebruikt mogen worden binnen onze vereniging.  

Daardoor kun jij je geliefde sport tafeltennissen beoefenen en promoten. 

Klinkt erg formeel voor onze gezellige sportvereniging, maar wettelijk is dit noodzakelijk. Voor 

je zelf en voor het bestuur van HATAC om aan te tonen dat we voldoen aan de wet. 

Je ontvangt binnenkort van het secretariaat een formulier, dat getekend weer retour moet naar 

Fokke. 

 

Vragen? 

Er staat een video op Youtube https://youtu.be/QX3JpbPO2Pg die in 5 minuten op een leuke 

en simpele manier uitlegt wat de AVG inhoudt voor een organisatie en haar medewerkers/leden. 

Je kunt ook altijd mij vragen of mailen over dit onderwerp. 

 

Leo de Jong 

 

 
Een sudoku puzzel voor de  puzzel voor de … uurtjes. 
 

 7 3      1 4  

 1 9  2     

       3 5 
   

7    4     

   7  6 5  4 

 6    5  7  
   

 9        

 4 1  8 7  9  

  7   2 6   
 

De moppentrommel. 
 

Peter komt te ;aat opschool. 

Op de vraag van de meester naar de reden antwoord Peter: 

Het was zo glad bij elke stap voorwaarts gleed ik 2 stappe terug. 

Maar hoe ben je dan hier gekomen? 

Wel meester ik heb me omgedraaid en ben naar huis gelopen. 

 

Piet wat zegt je vrouw wel dat je zo laat thuis komt? 

Piet zegt dat hij niet getrouwd is. 

Maar waarom ga je dan niet eerder naar huis.  

 

Ik ben nog niet zo dom als ik er uit zie. 

Gelukkig maar, want dan zou je ook wel erg dom zijn. 
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Sinterklaas jeugd.  
 

Op donderdag 6 december heeft sinterklaas een bezoek gebracht aan de jeugdleden van 

HATAC. Eerst heeft de jeugd een toernooi gespeeld met allemaal ‘gekke’ batjes, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een cd met een ballon, pannendeksel en beach racketjes. Dit leverde natuurlijk 

erg bijzondere effecten op en ook veel grappige ballen.  

 

Na dit toernooi was het tijd voor chocolademelk en cadeaus, maar er stond de kinderen ook nog 

een verrassing te wachten. Sinterklaas had namelijk de tijd genomen om dit jaar naar de 

kinderen van HATAC te komen. Ook had hij voor iedereen een gedicht geschreven en een 

chocoladeletter gekocht. Nadat de Sint aan iedereen persoonlijk hun gedicht had voorlezen was 

het dan eindelijk tijd voor de cadeaus. Iedereen had zelf een cadeau gekocht en mocht uit de 

grabbelton een cadeau van iemand anders pakken. Zo ging iedereen met een mooi cadeau naar 

huis.  

 

Hopelijk mogen wij de Sint volgend jaar weer verwelkomen bij HATAC. 
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Open Haaksbergse Kampioenschappen 2018 
 

Op vrijdag 9 november zijn de jaarlijkse Open Haaksbergse Kampioenschappen tafeltennis 

gehouden. Na een zeer summier stukje in de krant, hebben zich gelukkig toch nog 21 

enthousiaste deelnemers aangemeld. Deze deelnemers hebben gespeeld in vier verschillende 

poules, vanuit deze poule ging daarna iedereen door naar een afvalronde in een A- en B-poule. 

Eenmaal in deze afvalronde beland werden de wedstrijd nog spannender, omdat er meer 

wedstrijden van hetzelfde niveau waren. Uiteindelijk konden we om 23.45 uur beginnen aan de 

finales, dit was maar een kwartier later dan gepland.  

 

De uitslag was als volgt: 

 

A-poule: 

1. Iwan    

2. Nick  

3. Leo  

4. Wouter 

 

B-poule: 

1. Luc 

2. René 

3. Bjorn 

4. Johan  

 

 

De toernooicommissie kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. Volgend jaar gaan we weer 

inzetten op meer deelname en een recreatie-poule.  
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HATAC Herfsttoernooi 2018 voor basisscholen. 
 

Op woensdagmorgen, 24 oktober 2018, heeft de tafeltennisvereniging HATAC het jaarlijkse 

herfsttoernooi voor leerlingen van de basisscholen in Haaksbergen georganiseerd. 

De scholen hebben een inschrijfformulier en een poster ontvangen, waarin de leerlingen van  

groep 5 en 6 + groep 7 en 8 uitgenodigd worden om aan dit leuke toernooi deel te nemen. 

De opzet van dit tafeltennistoernooi is om de kinderen kennis te laten maken met deze gave 

sport. 

 

Wij spreken over tafeltennis, maar in deze fase kan je beter zeggen “ pingpongen”. 

Deze sport wordt best vaak beoefend. Op de camping, in de voetbalkantine, buiten op een 

schoolplein, overal vind je pingpongtafels. Niet te vergeten de pingpongtafel thuis of de 

keukentafel. 

Tafeltennis is een spannende sport en goed voor je reactievermogen en conditie. 

Deze keer hebben 23 kinderen zich bij hun school op gegeven om mee te doen. 

 

Er zijn 4 poules gemaakt, waarvan de beste 2 spelers zich plaatsten voor de halve finale. 

Via kruisfinales, winnaar poule A tegen de nummer 2 poule B, winnaar poule B tegen nummer 

2 in poule A heeft de onderstaande eindstand opgeleverd. Idem poule C en poule D. 

 

Uitslag groep 5 & 6 Poule A + B 

1. Hugo van Lies    Holthuizen school 

2. Rachel van Wijk   Bonifatius school 

3. Jasper Tanner    Holthuizen school 

4. Rufus Calvert    Honesch school 

Uitslag groep 7 & 8 Poule C + D 

1. David Geerlink    Holthuizen school 

2. Reinoud Scharenborg  Holthuizen school 

3. Spyke Kloosterman   Honesch school 

4. Kyra Keizers    Bonifatius school 

Wij feliciteren de prijswinnaars en bedanken alle leerlingen voor hun enthousiaste deelneming. 

Ook de ouders van de leerlingen willen wij bedanken voor hun support. 

 

Wij willen de leden van de 55+ groep bedanken voor hun medewerking aan het welslagen van 

dit  3e Herfsttafeltennistoernooi.  

 

Philip, onze trainer, was wegens vakantie helaas verhinderd om te komen, maar als leverancier 

van de tafeltennisbatjes heeft hij toch zijn steentje bijgedragen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens de TC 

 

Hans en Henk 
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Het Dubbeltoernooi 2018. 

  
Beste Hataccers, 

 

In deze Batweter mag ik namens de T.C. een verslag schrijven van het dubbeltoernooi op 

vrijdag 14 december jongstleden. 

 

De weken in de aanloop naar dit toernooi leek het door de geringe aanmeldingen nog bijna 

afgeblazen te moeten worden. 

Door een aantal whats app rondes van ondergetekende en de inzet van Hans door op de 

woensdagmorgen nog een aantal spelers over de streep te trekken konden we uiteindelijk zelfs 

twee poules maken van 8 spelers. 

Een respectabel aantal van 16 deelnemers dus toch nog en deze werden eerlijk op rating 

ingedeeld in de genoemde twee poules A en B. 

 

In deze achtkampen werd er steeds in wisselende samenstelling gespeeld over zeven rondes in 

het bekende best of five systeem waarbij elke setwinst een punt opleverde. 

Dat hierbij een flink beroep werd gedaan op alle spieren van de deelnemers mag duidelijk zijn 

en ook de lachspieren kwamen hierbij flink aan bod. 

Dit natuurlijk omdat er op alle tafels soms de gekste en ongelooflijkste ballen terug komen op 

de tafel. 

Er werd zeer sportief maar ook fanatiek gestreden om elk puntje en het was hierdoor een 

toernooi helemaal in de HATAC geest namelijk gezelligheid en plezier voorop. 

 

In de B poule was het zeer spannend en zagen we aan het eind een verrassende uitslag. 

De winst in deze poule ging naar Young Kim die de laatste tijd weer lekker aan het trainen is 

geslagen en blijkbaar werpt dit dan toch zijn vruchten af. 

Ze wist met 18 punten Joop Leferink met 17 punten en Hans Fahnrich met 16 punten  keurig 

voor te blijven. 

 

In de A poule was het Tom Freriks die een ongekend goede avond had door maar liefst al zijn 

partijen winnend af te sluiten. 

Hierbij geholpen door zijn lastige service waar menige tegenstander zich op stukbeet maar ook 

zeker door zijn goede spel. 

Leo de Jong maakte zijn naam en faam als Mister Vijfpitter weer eens helemaal waar door maar 

liefst zes van de zeven wedstrijden in een vijfsetter te spelen. 

En dan aan het eind maar klagen dat het tankje leeg is. 

De uitslag in deze poule was als volgt: 1e Tom Freriks met 21 p 2e Leo de Jong met 17 punten 

3e René van Sark met 15 punten. 

Voor de derde plek moesten we nog punten gaan tellen omdat ook Johan Wensing en Jan Bosch 

15 punten hadden gehaald maar gelukkig mocht ik dit als T.C.-lid  zelf doen en was het pleit 

beslecht. 

 

Hierdoor was ook ik net als alle andere winnaars verzekerd van een heerlijke dure fles rode 

wijn. 
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Volgens mij heeft iedere deelnemer het een leuk toernooi gevonden en werd er na de 

prijsuitreiking nog heerlijk nagenoten aan de bar. 

 

Wij danken wederom Fokke voor het draaien van de bardienst en het verzorgen van de hapjes. 

Fokke wilde nog wel een kanttekening plaatsen bij het systeem van het toernooi. 

Hij merkte namelijk terecht op dat wanneer iedere speler in elke ronde aan de bak moet er bar 

weinig tijd over blijft om een drankje te nuttigen. 

Dit gaat natuurlijk wel ten koste van de baromzet maar gelukkig was er nog een toeschouwer 

die wat goed kon maken in deze. 

 

Zoals jullie weten verzorgt de T.C. ook de komende Clubkampioenschappen op vrijdag 18 

januari en we hopen hier natuurlijk op een overweldigende deelname. 

Waarschijnlijk zullen we hier ook poules gaan maken die op twee niveaus worden toegespitst 

en zo kan iedere deelnemer zich lekker uitleven. 

 

Namens de T.C. fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief nieuw jaar. 

 

Hans, Claudia, Henk, Bjorn en René                

 

De Toernooi Commissie, 

 

 

 

 
 

Op de achtergrond de A poule spelers Leo, Tom en René. 

Op de voorgrond de B poule spelers Joop, Young en Hans. 
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Bestuur en Commissies HATAC 2018 -2019 

Vastgesteld op de 52e A.L.V. van t.t.v. HATAC    

 

Bestuur 

Jan Bosch       (Voorzitter) 

Fokke Kraak     (Secretaris en ledenadministratie) 

Vacant      (Penningmeester) 

Rob Pepers       (Technische Zaken) 

Fabian Koolenbrander    (Jeugdzaken) 

 

 

Accommodatie commissie   Materialen commissie 

Jan Schurink  (contactpersoon)   Johan Wensing (voorzitter) 

Rob Pepers      Jan Schurink 

Hennie Rietman     Henk van de Peppel 

               

Toernooi commissie    Redactie 
Claudia Sprakel (voorzitter)   Hennie Rietman (hoofdredacteur) 

Henk van de Peppel      

Hans Fähnrich   

René van Sark     Trainers 

Bjorn Wijlens      Philip Bertram (hoofdtrainer) 

       Bas Meddeler (jeugd) 

       Hans Fähnrich (sport overdag trainer) 

Kascontrole commissie     
Gijs Nijhof (voorzitter)     

Jan Schurink     Website 

Frank Hartman (reserve)   Omega-ICT (hosting) 

Fabian Koolenbrander (webmaster) 

 

Commerciële commissie     
Jan Bosch a.i. (voorzitter)   Public Relations  

                                                                  Johan Wensing a.i. 

Wedstrijdsecretaris 

René van Sark     Materiaal inkoop 

       Advies Philip Bertram  

       Bestellingen Fokke Kraak 

 

 

 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  18:00 – 19:30 uur  training olv Philip Bertram  

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

Senioren woensdag   9:30 – 11:00 uur  50+ groep  

Jeugd   donderdag  18:00 – 19:30 uur training olv Bas Meddeler  

Senioren  donderdag  19:30 – 21:00 uur  vrije training en competitie  

Senioren vrijdag  19.30 – 23.00 uur  competitie  

 

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

(e-mail: trainer@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:         Fabian Koolenbrander. Ulenholt 15, 7482 LL Haaksbergen 

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

ALGEMENE ZAKEN:        vacant  

 

COMMISSIEVOORZITTERS  

 

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

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

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

ACCOMMODATIE COMMISSIE: vacant  

MATERIALEN COMMISSIE:        vacant  

SPORTMATERIALEN:  vacant; advisering Philip Bertram, bestellen via e-

mailmateriaal@hatac.nl)  

 

 

STAFFUNCTIONARISSEN  

 

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

VCP (vertrouwenscontactpersoon)   Joke Maatman, Ramsbeekweg 50, 7152 KA Eibergen. 06-81991453  

 

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

TELEFOON:          06-83656066  

INTERNETSITE:         www.hatac.nl  

E-MAIL ADRES:          secretaris@hatac.nl  

BANKREKENINGNUMMER:         NL58 RABO 0324 2590 50 

 

 

mailto:ledenadministratie@hatac.nl
http://www.hatac.nl/
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