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Van de redactie.
Dit is het eerste nummer van de Batweter van jaargang 40.
Zoals we ons nog goed kunnen herinneren heeft HATAC in september 2016 het 50 jarig
bestaan gevierd. Nu in 2019 zijn de eerste gouden jubilarissen van HATAC, Hans Fahnrich en
Johan Wilens, door de NTTB gehuldigd. Hans en Johan proficiat.
De voorjaarscompetitie is bijna halverwege. Rene heeft zijn analyse op deze tussenstand voor
ons nog eens toegelicht.
Evenals voorgaande jaren steunt de RABO bank weer verenigingen via de grote Clubkas
Campagne. Leden van de RABO bank krijgen 2 stemmen waarmee zij op HATAC kunnen
stemmen. Zie het artikel van onze secretaris en laat uw stem niet verloren gaan.
Het Buurt- en Bedrijventoernooi wordt in mei gespeeld.
Let op de aangepaste regels voor deelname.
Zoals beloofd, in dit nummer enige aandacht voor de 55+ groep.
Het belangrijkste nieuws is, zoals gebruikelijk, van het bestuur te verwachten.
Lees hun bijdrage.
Hennie
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Woord van de voorzitter.
Inmiddels zijn al weer volop bezig met de competitie. De nieuwe indeling heeft voor enige
commotie gezorgd, maar is uiteindelijk toch gelukt. Ik wil hierbij met name Rene en Rob
speciaal bedanken voor hun inzet.
Zoals iedereen weet zijn we als bestuur en wedstrijdsecretaris gebonden aan de regels van de
NTTB. De rating regels zorgen soms voor ogenschijnlijk ongewenste omstandigheden,
waardoor teams uit elkaar getrokken moeten worden. Dit is uiteraard niet altijd gewenst, op
zich echter toch wel een fair systeem om er voor te zorgen dat iedereen tegen "gelijken" moet
spelen. we weten ten slotte ook allemaal, dat er sommige spelers in klassen spelen, die daar
eigenlijk al lang niet meer thuis hoorden.
Ik vraag iedereen dan ook om dit systeem een kans te geven.
Organisatie
Op dit moment zijn we in het bestuur weer vrijwel voltallig. Tom heeft zich als kandidaat
opgegeven om Rob na de ALV te gaan vervangen.
en Claudia heeft zich bereid verklaart om tezamen met Fabian de jeugd te gaan leiden.
De secretaris alsmede voorzitter blijven voorlopig op hun plek.
Het financiele gedeelte blijven we uitbesteden aan Kraak administratie.
Jeugd
Tezamen met Fabian en Claudia staan er diverse activiteiten op stapel. Hiervoor zijn binnenkort
vrijwilligers nodig. we zullen ter zijner tijd wellicht op iedereen een beroep doen om er voor te
zorgen, dat we onze jeugd afdeling laten groeien.
De training op donderdag wordt verzorgd door Bas en een aantal vaste begeleiders. Met dank
aan de gene, die zich hiervoor op hebben gegeven. Het is van essentieel belang, dat we dit nu
onder controle hebben.
Verdeling NTTB contributiebedrag
Om wille van het feit, dat jullie wellicht geconfronteerd worden met het bovenstaande, wil ik
daar toch alvast wat over zeggen.
Als bestuur hebben we gemeend een leidende rol te moeten gaan spelen om de af te dragen
contributie bedragen aan de NTTB aan de kaak te gaan stellen. Hiervoor hebben wij contact
gezocht met alle tafeltennis verenigingen binnen afdeling oost. Uit een eerste inventarisatie
blijkt dat onze mening, t.a.v. de verdeling van de opgebrachte contributiegelden ( bijna 150.000
euro) door een groot gedeelte wordt gedeeld. Wij zullen hiervoor in contact treden met de
afdeling oost van de NTTB alsmede de Bondsraad.
Wij hopen hiermee te bewerkstelligen, dat er meer geld vrij komt voor trainers/jeugd en allerlei
andere activiteiten, die de tafeltennissport positief kunnen beïnvloeden.
Tot slot wil ik nog jullie aandacht vestigen op de verschillende toernooien die op stapel staan.
Meld je aan!. De toernooien worden per mail en op het bord in de kantine duidelijk aangegeven
door de toernooicommissie.
Rest mij nog om iedereen veel succes en veel tafeltennis plezier te wensen.

Groetjes
Jullie Voorzitter - Jan Bosch
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Bestuursmededelingen.
Beste Hatac leden,
Helaas lijkt het niet echt winter te worden, op een paar verdwaalde sneeuwvlokken na, dus gaan
we ons opmaken voor het voorjaar waarin we een primeur gaan beleven. Voor het eerst sinds het
ontstaan van de afdeling Oost, worden de afdelingskampioenschappen dit jaar gehouden in
Enschede. Na zes jaar Landstede in Zwolle is op 18 mei de Diekmanhal het toneel van regionaal
toptafeltennis. Zet deze datum dus alvast in je agenda, de uitnodiging volgt.
Diegene die zich aangemeld heeft om als vrijwilliger mee te helpen krijgt hierover nader bericht.
In de vorige Batweter bracht ik jullie op de hoogte van de stand van zaken rond de AVG. Intussen
zijn de nodige inventarisaties uitgevoerd en documenten opgesteld. De meeste van jullie hebben
de afgelopen weken het toestemmingsformulier ondertekend en met nog een paar formulieren te
gaan is dit project bijna afgerond. Natuurlijk blijft de AVG doorwerken in alle
communicatiestromen, maar dankzij een goede verslaglegging door Leo zal dat binnen Hatac
geen probleem geven in de toekomst.
Het zal de oplettende automobilist onder ons niet zijn ontgaan: de eerste parkeerplaats naast de
Cactus is gereserveerd als invalidenplaats. Dit is primair voor een ouder van één van de
schoolkinderen die slecht ter been is en zo dicht mogelijk bij de school moet parkeren. Voor
Hatac leden heeft dit verder geen gevolgen omdat deze beperking alleen tijdens schooltijden
geldt. De directrice van de Bonifatiusschool heeft ons verzekerd dat parkeren op deze plek ’s
avonds geen consequenties heeft.
De oproep voor een kandidaat bestuurslid voor Technische Zaken heeft succes gehad. Tom
Freriks is bereid gevonden om zich te verdiepen in de taken die bij deze functie horen. Uiteraard
blijft Rob tot de ALV in functie, maar Tom zal al wel schaduw draaien en daarom vanaf nu ook
bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn.

Fokke Kraak
(secretaris)
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Financiële zaken.
Beste Hatac leden,

Onlangs heb ik onze vereniging aangemeld voor deelname aan de RABO
Clubkas.
De Rabobank zelf geeft deze omschrijving van hun jaarlijks terugkerende actie:
“Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed
gebruiken. Rabobank Enschede-Haaksbergen draagt het verenigingsleven een
warm hart toe, daarom hebben wij de Rabobank Clubkas Campagne opgericht.
De basisgedachte van deze campagne is dat onze klanten bepalen welke
verenigingen en stichtingen een bijdrage ontvangen. De Rabobank Clubkas
Campagne is een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van uw
vereniging te spekken, dus doe mee!
Uw stem is geld waard
Van 19 maart tot en met 7 april kunnen klanten van 12 jaar en ouder van
Rabobank Enschede-Haaksbergen hun stem uitbrengen op hun favoriete
vereniging of stichting via www.rabobank.nl/eh. In maart ontvangen zij een
persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt
het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt
de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de
bijdrage voor de vereniging of stichting.”
Bij deze derhalve de oproep aan iedereen die lid is van de Rabobank EnschedeHaaksbergen om zijn/haar stem uit te brengen op Hatac. Wie weet mogen we dit
jaar een leuke financiële ondersteuning uit de Rabo Clubkas verwelkomen.

Kraak Administratie en Advies
Fokke Kraak
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Senioren.
Hallo tafeltennisvrienden,
In deze Batweter wil ik graag mijn licht laten schijnen over de verrichtingen van de HATAC
teams na 4 wedstrijden in de voorjaarscompetitie 2019.
HATAC 1 moest het in deze derde klasse poule al stellen zonder de gestopte Tom Dijkhuis en
daar kwam ook nog eens een armbreuk na een vervelende valpartij van Leo de Jong bij.
Gelukkig heeft Johan Wensing zich bereid verklaard deze aderlatingen zo goed als mogelijk op
te willen vullen.
Handhaving in de derde klasse lijkt zeker mogelijk.
Het team staat momenteel derde en in deze poule lijkt D.T.S. de gedoodverfde kampioen.
HATAC 2
Ons tweede team dat ook derde klasse speelt begon moeizaam en heeft helaas ook te kampen
met een langdurige (schouder) blessure van Yvette.
Na drie nederlagen werd in de vierde wedstrijd Olympia 3 met maar liefst 8-2 verslagen en
hierdoor tevens de laatste plaats overgedaan aan dit team uit Goor.
Dat je af en toe geluk moet hebben met een uitstekende invaller doet aan deze prestatie niets af.
Hopelijk geeft dit resultaat Team 2 vertrouwen om in ieder geval handhaving te bewerkstelligen
in een poule waar tot nu toe maar zes punten verschil zitten tussen de nummers 1 en 6.
HATAC 3
Speelt na de degradatie van vorig seizoen vierde klasse en hier laat Tom Freriks zien dat hij een
prima aanwinst is voor Hatac.
Het team bezet na vier wedstrijden de eerste plek en moet in ronde 5 af zien te rekenen met
naaste concurrent D.T.S. 6.
HATAC 4
Het team van Gijs Nijhof heeft het erg lastig in deze vierde klasse poule en staat op dit moment
laatste met 7 punten achterstand op de veilige vierde plek.
Gijs, Joey, Bas en Elie moeten dus aan de bak om het vege lijf te redden en degradatie te
voorkomen.
HATAC 5
HATAC 5 staat fier bovenaan in de vijfde klasse en heeft maar liefst 8 punten voorsprong op
de nummer twee D.T.S. 8.
Hier gaat naar alle waarschijnlijkheid een kampioenschap uitrollen en het is zeker voor
puntenpakker Fabian Koolenbrander met zijn rating van boven de 1000 punten een must om
vierde klasse te gaan spelen.
Inmiddels is hier ook de vijfde wedstrijd tegen D.T.S. 8 gespeeld met een 5-5 als uitslag dus de
acht punten voorsprong blijft gehandhaafd.
Ook voor de andere drie toppers in dit team Frans, Joke en Claudia is vierde klasse spelen zeker
mogelijk.
HATAC 6
Het team met Hans, Johan en Erik heeft te maken met een sterke poule in de vijfde klasse waar
bijvoorbeeld Dinkelland 2 en Vitesse 6 twee jaar geleden nog derde klasse speelden.
Het wordt dus nog een hele kluif om de vierde plek die ze nu bezetten vast te houden.
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HATAC 7
Het team van Fokke staat na 4 wedstrijden op een mooie derde plek in de zesde klasse en dit
lijkt met 9 punten achterstand op de eerste twee ook het hoogst haalbare.
Meest opvallend is hier dat Mark Gerfen in zijn tweede seizoen steeds beter gaat spelen en met
11 punten uit 12 wedstrijden de dragende kracht van dit team is.
Voor hem is het volgend seizoen zaak om wat meer uitdaging te krijgen in bijvoorbeeld een
vijfde klasse team.
HATAC 8
Het team van Hennie speelt zesde klasse in een grote poule van 8 teams en hier worden eerst
zeven speelrondes afgewerkt.
Daarna worden de nummers 1 t/m 4 en 5 t/m 8 in twee poules ingedeeld om vervolgens nog
drie wedstrijden te spelen.
Op dit moment ziet het er niet naar uit dat een plek bij de eerste 4 gehaald zal worden maar je
weet het maar nooit.
Met de juiste focus is er in dit team met nieuwe aanwinst Greet, de steeds sterker spelende
Young en goud old Arie en Hennie nog veel mogelijk.
HATAC 1 Jeugd
Ons eerste jeugdteam speelt voor het eerst vierde klasse en laat zien dat ze daar ook al aan toe
waren.
Met een koploper die al ver buiten bereik is bezetten ze na vier wedstrijden een keurige derde
plek met nog uitzicht op de tweede plaats.
Clubkampioen Jasper pakt hier vooralsnog de meeste punten maar ook Stefan, Tim en Nick
halen de nodige punten binnen.
HATAC 2 jeugd
Team 2 bezet momenteel de vierde plek in deze vijfde klasse poule en hier gaat Tim Stapelbroek
steeds beter spelen.
Ook Jim, Isa en Tycho doen hun uiterste best om hier niet bij achter te blijven.
Het is leuk om te zien dat jeugdleden af en toe mee trainen bij de senioren en hier ook echt
profijt van hebben.
Beter worden is wat we allemaal graag willen in deze mooie sport en het maakt dan niet uit of
je 15, 30, 50 of 70 jaar oud bent.
Tafeltennissen is de sport voor jong en oud en je bent dus nooit te oud om te leren
Met nog veel leuke trainingen van Philip tegoed en natuurlijk de prachtige aanstaande
toernooien die er aan komen valt er voor ons allemaal nog veel winst te boeken en sowieso veel
te genieten.
Ik wens alle teams dan ook nog heel veel succes met het nastreven van de gestelde doelen maar
natuurlijk vooral veel plezier in onze mooie tafeltennissport.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om namens ons allen weer een nieuw talent
welkom te heten bij onze mooie club namelijk: Sommi Liu.
Zij heeft in het verleden al bij Twekkelerveld gespeeld en het is dan ook wel te zien dat ze al
eerder een balletje geslagen heeft.
Het belangrijkste is dat ze tafeltennissen in ieder geval heel leuk vindt en het bij HATAC naar
de zin heeft.
Dan wens ik tot slot iedereen nog een goed seizoen.
René wedstrijdsecretaris,
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Voorjaarscompetitie 2019 senioren.
Klasse 3 Poule I
DTS 5
4-31
Thibats 3
4-24
HATAC 1
4-22
Vitesse ’35 3
4-18
ENTAC 7
4-18
Effekt ’74 5
4- 7

Klasse 3 Poule J
DVO 83 1
4-23
GTTV 1
4-22
ENTAC 6
4-20
Quick ’20 2
4-20
HATAC 2
4-18
Olympia (G) 3 4-17

Klasse 4 Poule I
HATAC 3
4-29
DTS 6
4-28
De Trefhoek 3 4-21
Effekt ’74 6
4-19
Rijssen 5
4-16
Twekkelerveld 3 4- 7

Klasse 4 Poule J
Smash 2000 3 4-27
DVO 83 2
4-24
Vitesse ’35 5
4-22
Thibats 4
4-19
Twekkelerveld 2 4-16
HATAC 4
4-12

Klasse 5 Poule J
HATAC 5
4-35
DTS 8
4-27
Dinkelland 3
4-19
Olympia (G) 4 3-13
GTTV 2
4-10
Effekt ’74 9
3- 6

Klasse 5 Poule H
Dinkelland 2
4-31
Vitesse ’35 6
4-27
Borne 4
4-24
HATAC 6
4-16
Quick ’20 3
4-14
Smash 2000 5 4- 8

Klasse 6 Poule H
Vitesse ’35 9
4-33
DVO 83 3
4-33
HATAC 7
4-24
Effekt ’74 10
4-16
Dinkelland 4
4-11
DTS 12
4- 3

Klasse 6 Poule I
Vitesse ’35 8
4-36
Twekkelerveld 5 4-22
ENTAC 9
4-24
DVO 83 4
4-23
DTS 10
4-21
DTS 11
4-19
HATAC 8
4-11
Thibats 6
4- 4

SHIRTSPONSOR HATAC
INGENIEURSBUREAU HEINO

Voorjaarscompetitie 2019 jeugd.
Klasse 4 Poule A
DTS 3
5-44
Twekkelerveld 1 4-26
HATAC 1
4-23
De Toekomst 3 4-15
Effekt ’74 1
5-14
Vitesse ’35 2
4- 8

Klasse 5 Poule A
De Veluwe 7
4-30
Borne 1
4-21
Rijssen 4
4-20
HATAC 2
4-17
Rijssen 5
4-17
De Trefhoek 1 4-15
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Haaksbergen, 11 maart 2019

Pagina 1

Beste tafeltennisliefhebbers,
Wij nodigen jullie uit om weer mee te doen met ons jaarlijkse Buurt- en Bedrijven
tafeltennistoernooi. Onze vereniging, tafeltennisvereniging Hatac te Haaksbergen, verzorgt
dit jaar voor de 33e keer dit altijd leuke toernooi. De speeldata zijn vrijdag 17 mei, donderdag
23 mei en vrijdag 24 mei (finaleavond) 2019. Aanvangstijd is 19.30 uur in de gymzaal van
de St. Bonifatiusschool aan de Lijsterstraat 11 te Haaksbergen. Op donderdag 16 mei mag er
getraind worden door alle deelnemers v.a. 19.30 uur.
Mocht er in jouw bedrijf, buurt, straat of vereniging belangstelling bestaan om hieraan deel te
nemen, dan stellen wij het op prijs dit uiterlijk 30 april van je te vernemen. Opgeven kan door
het invullen van onderstaand inschrijfformulier. De kosten bedragen € 12 per team.
Dit jaar hebben we opnieuw voor een wat eerlijker opzet gekozen waarbij er maar 1 speler
uit de NTTB competitie in een team per wedstrijd mag meedoen, dus nooit 2
competitiespelers in een team tegelijk. Op deze manier willen we proberen de drempel
voor recreanten te verlagen en zal er ook meer plezier en concurrentie zijn.
-

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

-

Je team speelt op twee avonden de voorronden. ( vrijdag 17 en donderdag 23 mei )
daarna is op vrijdagavond 24 mei natuurlijk de finaleavond. Alle teams spelen dus in
de finale op vrijdag 24 mei.

-

Elk team bestaat uit 3 spelers, aangevuld met eventueel reservespelers.

-

Per team mag ten hoogste 1 speler meedoen die lid is van de NTTB. Spelers die in
een recent of verder verleden in de NTTB competitie vierde klasse of hoger
hebben gespeeld worden aangemerkt als competitiespeler. Bij twijfel beslist de
toernooicommissie in deze gevallen.

-

Minimum leeftijd van deelnemers is 16 jaar.

-

Het inschrijfgeld van € 12.00 per team dient over te worden gemaakt op
rekeningnummer : NL58RABO0324259050 t.n.v. tafeltennisvereniging HATAC,
onder vermelding van de naam van je bedrijf, buurt, straat of vereniging.

-

Mocht je nog verdere informatie wensen, dan kun je contact opnemen met René van
Sark, tel. 06-21227306. Via E-mail kan natuurlijk ook: renevansark@kpnmail.nl

-

Het inschrijfformulier kun je versturen naar, Rene van Sark Jan Steenstraat 25 7482
ZD Haaksbergen of bovenstaand E-mail adres: renevansark@kpnmail.nl

Op de finaleavond spelen alle teams.
Indien het maximaal aantal teams wordt overschreden, dan worden de teams ingedeeld op basis
van volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
De toernooi commissie van Hatac
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Uitnodiging Buurt- en
Bedrijventoernooi
Tafeltennis bij HATAC
Er wordt gespeeld op vrijdag 17 mei, donderdag
23 mei en op vrijdag 24 mei 2019
Adres: gymzaal St. Bonifatiusschool,
Lijsterstraat 11 te Haaksbergen.
Opgave voor 30 april 2019
06-21227306 of renevansark@kpnmail.nl
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Pagina 2

Wil je dit formulier geheel ingevuld aan ons terug sturen?
Spelers uit NTTB klasse apart vermelden
( zie gewijzigde spelregels op pagina 1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactpersoon
- naam
- adres
- postcode/plaats
- telefoon
- e-mail

:……………………………………………………………..
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................

Naam spelers team 1: NTTB-klasse; …
1 .................................................………
2 .................................................………
3 .................................................………
4 .................................................……….

Naam spelers team 2: NTTB-klasse: …
1 ………………………………………
2 ………………………………………
3 ………………………………………
4 ………………………………………

==================================================================
Opmerkingen , vragen of aanvullende informatie.
Sturen naar:
René van Sark,
Jan Steenstraat 25
7482 ZD Haaksbergen,
tel. 06-21227306
Je mag het ook mailen naar:
renevansark@kpnmail.nl
Vriendelijke sportgroet,
De toernooi commissie van Hatac.
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HATAC jubilarissen gehuldigd.
In het afgelopen jaar waren onze leden Hans Fahnrich en Johan Wilens 50 jaar lid van onze
vereniging en ook van de Nederlandse Tafeltennis Bond. Zij werden daarvoor met hun
echtgenoten door de NTTB uitgenodigd voor het bijwonen van de Nederlandse
Kampioenschappen Tafeltennis in Zwolle op 3 maart 2019.
Ze werden gehuldigd en daarnaast in de watten gelegd met koffie/drankjes en hapjes.
Zij hebben enorm genoten en fantastische wedstrijden gezien.
Hans en Johan zijn de eerste HATAC-leden die het 50 jarig lidmaatschap hebben bereikt.
Hans en Johan proficiat.
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De 55+ groep.
Januari 1998 werd een plan opgevat tot oprichten van een 55+ groep.
Hatac/Grijpma zou 2 dagen in de week in het kader van ”Sport overdag” dit
verzorgen. Op de eerste oproep kwamen dinsdag 4 oktober 1998 zich 4 personen
melden. Na 6 weken was er een aangroei tot 6 personen. Er verscheen een
krantenartikel met als kop “Ïniatief Hatac sterft een vroege dood”. Het zou
financieel geen haalbaar plan zijn.
Maar zover is het niet gekomen. Langzamerhand kwam toch de vaart er in. En nu,
ruim 20 jaar later, is het nog steeds een bloeiende groep die iedere
woensdagochtend met veel enthousiasme speelt.
De start vond nog plaats bij gymzaal van OBS Dorp. De vereniging had een eigen
houten clubgebouw met zelfs bier van de tap. Voor de bouw van het Kultuurhus
moest het clubgebouw wijken en was er naast de gymzaal voorlopig geen kantine
meer voorhanden. Een extra schoollokaal en een door eigen mensen gefabriceerd
schap zorgde voor een goede oplossing.
Na verloop van tijd moest HATAC opnieuw wijken voor plannen van de
gemeente. Gelukkig vonden we onderdak in de gymzaal van de Bonifatiusschool,
waar ook kantine ruimte voor ons beschikbaar is.
Als 55+ groep hebben we jarenlang een uitwisseling onderhouden met de 55+ van
Vitesse ’35 in Hengelo. Het waren jaarlijks vaste wedstrijden, een keer uit en een
keer thuis. Enige jaren geleden is hieraan, op hun verzoek i.v.m. leeftijd, een eind
gekomen. De fijne herinneringen blijven bewaard. Bij navraag blijkt de Vitesse
groep nu zelfs uit ca. 26 personen te bestaan.
Bij mijn laatste werkgever speelden we regelmatig tafeltennis tijdens de
lunchpauze. Een van mijn naaste collega’s speelde ook bij Stokhorst in Enschede.
Op zijn uitnodiging heb ik daar enige dubbeltoernooien mogen spelen. In het
verleden is dit jaarlijkse dubbeltoernooi (met 32 deelnemers) door veel van onze
spelers bezocht. Een vraag om meer dan 12 spelers te leveren was voor Hatac te
veel. De accommodatie bestond uit een oude boerderij met op de “delle” 2 tafels
en boven op de vroegere slaapkamers was plaats voor 2 tafels. Een zeer gezellig
toernooi en na de koffie met krentenwegge was er in de lunchpauze soep en
broodjes.
Onze groep heeft 20 leden en op 6 tafels wordt elke woensdag strijd geleverd in
het enkel- en dubbelspel.
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De 55+ groep.
Helaas ontbreken er een paar personen op deze foto.
Hennie

Puzzel.
1
7

2
5

2
7
1

4
4
7
5
9

1
2
7

2
3

9
4
6

8
5

Bij deze sudoku vorm mogen in elke rij en elke kolom de getallen 1 t/m 9 maar eenmaal voorkomen.
Bovendien mogen op beide diagonalen de getallen 1 t/m 9 maar 1 keer voorkomen.
Succes
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Moppentrommel.
Die Belgen zijn zo dom nog niet.
Maar die Hollanders ?????
Grandioos !!!!!
Drie Belgen en drie Nederlanders gaan samen met de trein op stap.
De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het loket.
De drie Belgen kopen samen maar één ticket.
De Nederlanders zijn verwonderd: 'Hoe gaan jullie dàt doen'?
'Dat zul je wel zien' zeggen de Belgen.
Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Belgen gaan samen op één
toilet.
De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders, alles ok.
Hij komt bij het toilet, klopt op de deur en de Belgen schuiven hun ticket onder de deur.
De conducteur controleert het ticket, zegt 'ok' en schuift het terug onder de deur.
De volgende dag nemen ze allen terug de trein.
De drie Nederlanders kopen samen maar één ticket.
De drie Belgen kopen er geen.
De Nederlanders zijn nog meer verwonderd: 'HOE gaan jullie DAT doen'?
'Dat zul je wel zien' zeggen de Belgen.
Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Nederlanders gaan samen
op één toilet.
De drie Belgen gaan ook samen op één toilet; maar de laatste Belg klopt eerst op de
deur van het toilet van de Nederlanders.
De Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur…………..

Een Schot heeft vriend Mike te logeren gevraagd.
Toen Mike arriveerde op het station was er niemand en ook de straten waren
uitgestorven.
De volgende dag gingen ze samen de stad en de straten waren beredruk, zeg maar
overbevolkt.
Verbaasd vroeg Mike aan zijn vriend John hoe dat mogelijk was.
“Ach dat is heel simpel,” zei John. “Vandaag is er een huis aan huis collecte en
gisteren was er een straatcollecte.”

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
Senioren
Senioren
Jeugd
Senioren
Senioren

TRAINER:

Philip Bertram. Remorsstraat 13, 7545 EA Enschede 06-47400894
(e-mail: trainer@hatac.nl)

maandag
maandag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

18:00 – 19:30 uur
19:30 – 21:30 uur
9:30 – 11:00 uur
18:00 – 19:30 uur
19:30 – 21:00 uur
19.30 – 23.00 uur

training olv Philip Bertram
training olv Philip Bertram
50+ groep
training olv Bas Meddeler
vrije training en competitie
competitie

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-mail:
materiaal@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:
TELEFOON:
INTERNETSITE:
E-MAIL ADRES:
BANKREKENINGNUMMER:

St. Bonifatiusschool, Lijsterstraat 11, 7481 BD Haaksbergen.
06-83656066
www.hatac.nl
secretaris@hatac.nl
NL58 RABO 0324 2590 50
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