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Van de redactie. 

 
Beste lezers, 

 

De najaarscompetitie is voor HATAC erg succesvol verlopen. 

Team 1, 3, 5 en 8 proficiat met jullie kampioenschap.  

In dit nummer de eindstanden en persoonlijke resultaten van de najaarscompetitie. 

 

Maandag 6 januari is de start van de training voor de competitiespelers. 

Woensdag 8 januari kunnen de 55+ weer een balletje slaan. 

 

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. 

 

Dit keer een zeer uitgebreide Batweter en ik wens iedereen veel leesplezier.  

 

Tenslotte alle lezers (leden, sponsoren en adverteerders): 

 

Een voorspoedig en gezond 2020. 
  

  

 
 

De vier teams die kampioen werden. 

Helaas ontbreken diverse teamleden. 

 

 

 

 



  Batweter 3:  December 2019 

 Inleveren kopij Batweter 1:  uiterlijk  31  Januari 2020 
 

3 

 
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 helaas nog steeds zo. Met name t.b.v. de jeugd training 

hebben we hulp nodig om de jeugd door te kunnen laten groeien. Daarnaast zijn we nog steeds 

op zoek naar een jeugdtrainer. In eerste instantie alleen voor de donderdag. We hebben een 

aantal gesprekken gehad, deze zijn helaas om financiële redenen niet haalbaar gebleken. 

Als iemand dus nog iemand kent, die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, houden we 

ons als club aanbevolen. meldt dit dan bij Tom Freriks. 

Binnen de afdeling Oost onderscheiden we ons overigens positief t.o.v. de rest. We zijn 

gegroeid in Senioren en Jeugd. Wat in vele tafeltennisverenigingen zeker niet het geval is. 

 

Als club zijnde staan we er gelukkig financieel redelijk goed voor. Dat betekend, dat we de 

vaste uitgaven kunnen dekken met reguliere vaste inkomsten. We zullen echter onze activiteiten 

op het gebied van sponsoren moeten verhogen, om toekomstige kosten voor trainers/ jeugd en 

vernieuwing te kunnen dekken.  

In deze kunnen we melden, dat Slagerij Broekhuis en Matrasbestellen.nl toegevoegd zijn als 

sponsoren van onze club. 

Daarnaast gaan we dit jaar nog een bedrijfstoernooi organiseren voor Paul Schmitz 

fysiotherapie. Een toernooi met een drankje en een hapje. Een mooie gelegenheid om onze 

mooie sport te promoten. Bij deze alvast mijn dank aan de vrijwilligers 

(Claudia/Fokke/Jan/Rene/Tom), die de organisatie op zich nemen. 

Ook in de commerciële commissie kunnen we wel wat hulp gebruiken. Mocht je hier eventueel 

wat in zien, dan hoor ik het graag (melden bij Jan Bosch) 

 

Organisatie 

 

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

essentieel belang voor het voortbestaan van de club. 

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

Gedrag), AVG's (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en een opsomming van 

gedragsregels (nog in de maak). 

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

Gelukkig heeft nog niemand zich bij Joke gemeld. Mochten er echter zaken zijn, die je in 

vertrouwen kwijt wilt, dan kun je altijd bij haar terecht voor een goed advies. 

 

Binnen het bestuur is Fabian verantwoordelijk voor de jeugd. Hij wordt hierin ondersteund door 

Claudia. Zij doen dit met veel enthousiasme en zijn mede verantwoordelijk voor de groei bij de 

jeugd. 
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Zoals bekend heeft Rob Pepers i.v.m. een verhuizing naar Almelo zijn functie als bestuurslid 

TC neer moeten leggen binnen het bestuur. Ik wil hem nogmaals bedanken voor zijn inzet voor 

onze club. Tom Freriks is tijdens de  ALV benoemd als zijn opvolger.  

 

Al met al dus 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. Tevens ben ik blij met de verjonging in het 

bestuur. Ook belangrijk voor het voortbestaan van onze club! 

Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun inzet! 

 

Jeugd 

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

aantal echte talentjes aan het opbloeien. Mooi om te zien. In 2020 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. 

 

De jeugd training op donderdag blijft vooralsnog een probleem. Fokke neemt een groot deel 

van de trainingen op zich veelal in samenwerking met de vrouw van Tom (Kitty). 

Dit is echter geen ideale situatie. Mochten er daarom leden zijn, die  hierin behulpzaam kunnen 

zijn, dan horen we dat graag. 

 

Ook dit jaar wordt er weer een sinterklaas feest georganiseerd 

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

de organisatie. Top! 

 

Website 

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

 

Resulaten competitie: 

 

Ondertussen is bekend dat we dit seizoen geëindigd zijn met 4 teams die kampioen zijn 

geworden.!! Team 1, 3, 5 en 8. Waarvan team 1 en 3 met 1 punt verschil. Dat waren dus allemaal 

spannende wedstrijden. Van harte gefeliciteerd allemaal!. En veel succes in de volgende 

klasse.! 

 

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, 

 

Dit is alweer de laatste Batweter van het 2019. Op 31 december eindigt niet alleen een 

kalenderjaar, maar ook het tweede decennium van deze eeuw. Dit jaar werd niet alleen 

gekenmerkt door het vertrek van een aantal leden, maar in de najaarscompetitie kampte een paar 

teams met blessures. 

Desondanks hebben twee teams kans gezien kampioen te worden. Vooral voor team 5 een hele 

prestatie. 

 

In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd rode shorts te vinden van het merk Jako. Weliswaar 

moesten deze worden geïmporteerd vanuit Duitsland, maar in het kader van de Europese 

gedachte mag dat geen probleem zijn. Ook de voorraad HATAC shirts is weer op peil, zodat 

iedereen in de volgende competitie kan beschikken over een complete uniforme kledingset. 

Als je een shirt of short wil aanschaffen, meld je dan even bij Tom of Fokke. 

 

November was commercieel gezien een succes. We vonden een shirtsponsor voor de jeugd in de 

vorm van het bedrijf matrasbestellen.nl, Slagerij Broekhuis werd bereid gevonden om onze 

gehaktballen te sponsoren en in december volgt nog een bedrijfstoernooi voor Fysiotherapie 

Schmitz, die als personeelsuitje gekozen hebben voor een tafeltennistoernooi, wat HATAC mag 

organiseren. 

Een leuke activiteit die niet alleen goed is voor de clubkas, maar misschien ook nog iets oplevert 

in de vorm van nieuwe leden of sponsoring. 

 

Op donderdag 19 december houdt de Bonifatiusschool haar jaarlijkse kerstviering in de gymzaal. 

Dit betekent voor ons dat de jeugdtraining een uur later begint nl. om 19.00 uur en deze zal duren 

tot 20.00 uur, met een uitloop naar 20.30. Dit afhankelijk van de drukte bij de seniorentraining.  

Senioren kunnen dus pas vanaf 20.00 uur trainen, eventueel een half uurtje samen met de jeugd. 

Dit is tevens de laatste training van dit jaar. 

De eerste training van 2020 is op maandag 6 januari. 

 

Ik wens iedereen een fijne winterstop, een gezegende kerst en een goede jaarwisseling. Graag 

tot ziens in 2020 en vanaf deze plek alvast een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst. 

 

 

Fokke Kraak 

(secretaris) 
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Najaarscompetitie 2019. 

 
Hallo allemaal, 

 

Het seizoen najaar 2019 is al weer ten einde en het was met recht een enerverend seizoen. 

Allereerst wil ik graag nog even terugkijken op een feestelijke gebeurtenis namelijk de 

huldiging van onze trainer Philip Bertram. 

Op donderdag 5 september jongstleden viel Philip een heel grote eer te beurt, niets minder dan 

een koninklijke onderscheiding. 

Bij D.T.S. werd hem door de burgemeester het lintje opgespeld voor maar liefst vijftig jaar 

betrokkenheid bij de tafeltennissport in allerlei hoedanigheden. 

Fantastisch natuurlijk en bij HATAC konden we dit zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Vandaar dat we Philip ook in onze zaal nog eens in het zonnetje hebben gezet door middel van 

een goed bevolkte erehaag, felicitaties en mooie woorden van onze voorzitter. 

We hopen natuurlijk dat Philip deze betrokkenheid nog jaren mag volhouden en dan met name 

in onze zaal. 

Zijn trainingen zijn voor ons allen senioren onmisbaar en bij de jeugd is Philip zeker ook een 

drijvende kracht. 

 

De competitie: 

 

HATAC 1 kende een prima seizoen ondanks het vroege wegvallen van Leo de Jong door een 

vervelende elleboogblessure. 

Samen met Dinkelland 1 en Smash 2000 3 was  het lang spannend wie in deze derde klasse 

poule aan het langste eind zou trekken. 

Het leek met nog 1 speelronde voor de boeg Dinkelland te gaan worden dat een 8-1 overwinning 

nodig had om het kampioenschap te mogen vieren. 

Zij speelden al op dinsdagavond en waren blijkbaar zo kinderachtig om de uitslag de hele week 

niet prijs te geven. 

Voor HATAC 1 zat er dus niks anders op dan met de ultieme 9-0 overwinning een optimale 

prestatie neer te zetten. 

Uiteindelijk bleek dit tegenover de 7-2 van Dinkelland tegen Borne voldoende om Kampioen 

te worden en volgend seizoen tweede klasse te gaan spelen (fantastisch Leo, Martin, Wouter en 

Tom en wederom van harte gefeliciteerd). 

 

HATAC 2 had daarentegen een zeer pech vol seizoen met een langdurige blessure van Yvette 

en tot overmaat van ramp kwam daar al snel een blessure van Jan Schurink bij. 

Dat het met 7 invallers uit allerlei klassen onmogelijk is om derde klasse te spelen hoeft hier 

verder geen betoog. 

Er moest noodgedwongen zelfs een keer met drie invallers gespeeld worden met een 

onoverkomelijke degradatie als logisch gevolg. 

 

HATAC 3 begon het seizoen met een ongelukkige nederlaag van 6-3 tegen naar later bleek de 

concurrent Rijssen 3. 

Hierna werd er geen wedstrijd meer verloren wat tegenwoordig zonder de dubbel betekent dat 

alle wedstrijden gewoon werden gewonnen. 

De strijd om het kampioenschap met Rijssen bleef echter tot de laatste wedstrijd erg spannend. 

Het onderlinge resultaat was helaas nipt in het voordeel van Rijssen en hierdoor moest ook 

HATAC 3 haar laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse met de ultieme 9-0 winnen. 
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In de uitwedstrijd was dit ook gelukt hoewel met een paar vijfsetters, maar wanneer het dan 

echt moet is het natuurlijk nog een stuk lastiger. 

Mede dank zij een bloedstollende vijfsetter van Bjorn wist het derde team het kampioenschap 

met  9-0 binnen te halen en gaat het komende seizoen derde klasse spelen (Proficiat Bjorn, Bas 

en ondergetekende). 

 

HATAC 4 kreeg een zware vierde klasse poule toegewezen en wist het dan ook (mede door 

blessures van Fabian) helaas niet te redden. 

Ondanks dat er zeker verrassende en bemoedigende uitslagen bij zaten was het uiteindelijk niet 

voldoende om de als degradatieplek aangemerkte vijfde plek te ontlopen. 

In deze poule was dat zeker geen schande en het devies luidt: uithuilen en gewoon weer 

opnieuw beginnen. 

 

HATAC 5 maakte op voorhand met Mark, Elie en Joey zeker een goede kans om deze vijfde 

klasse poule naar hun hand te zetten. 

Ook hier echter leek een blessure (elleboog Joey) roet in het eten te gooien. 

Gelukkig kun je dan een beroep doen op invallers die er ook af en toe nog 1 winnen. 

De voorlaatste wedstrijd speelde Joey gelukkig weer en dit resulteerde in een klinkende 

overwinning van 9-0 op concurrent Quick. 

Uiteindelijk hield dit team nog zes punten voorsprong op Borne en mag het komend seizoen 

aantreden in de vierde klasse. 

 

HATAC 6 met Hans, Johan en Erik is een team dat zich normaal gesproken gemakkelijk weet 

te handhaven in de vijfde klasse. 

Wat is echter normaal als 1 speler helemaal geen punten meer pakt en een tweede speler een 

iets minder seizoen doormaakt dan gemiddeld ? 

Helaas is dan tegenwoordig de vijfde plek ook al niet meer veilig en blijkt het nogal lastig om 

het in de laatste wedstrijd  te moeten fixen. 

De spanning werd deze spelers helaas een keer fataal maar hopelijk biedt de teamrating nog 

uitkomst in de vorm van een vijfde klasse plek. 

Hier heeft Erik Wilderink aangegeven na al die jaren te gaan stoppen met tafeltennis. 

 

HATAC 7 speelde in een zesde klasse poule die met tegenstanders als Overa uit Almen, 

Warnsveld en Torenstad uit Zutphen niet echt regionaal meer te noemen is. 

Hoe dan ook behaalden ze een keurige derde plek. 

Helaas hebben Frank en Reuben aangegeven geen competitie meer te willen spelen om 

uiteenlopende redenen. 

 

HATAC 8 was afgelopen seizoen geplaatst in een recreatieve zesde klasse poule die door de 

bond in het leven is geroepen om het grote klasse verschil in de zesde klasse wat op te heffen. 

Het betreft hier spelers die een rating onder de 600 punten dienen te hebben. 

Het team met Hennie, Young, Greet, Harrie en Remy werd glorieus kampioen en mag het 

komende seizoen (waarschijnlijk in een andere samenstelling) uitkomen in de reguliere zesde 

klasse. 

Helaas heeft hier Remy Wilens zich afgemeld voor de komende competitie vanwege drukke 

werkzaamheden. 

Samengevat: een redelijk geslaagd seizoen met vier mooie kampioenschappen maar helaas ook 

een degradatie en twee degradatieplekken. 

Verder zijn er helaas ook nogal wat afmeldingen voor het komende seizoen door hardnekkige 

blessures van Yvette en Jan Schurink die ik nogmaals van harte beterschap wil wensen. 



  Batweter 3:  December 2019 

 Inleveren kopij Batweter 1:  uiterlijk  31  Januari 2020 
 

8 

Ook stoppen er een aantal spelers met tafeltennissen of met competitie spelen. 

Frank Hartman en Erik Wilderink hebben aangegeven vanwege tijdgebrek te gaan stoppen en 

hen wil ik namens HATAC bedanken voor hun inzet over een behoorlijk aantal jaren. 

Ook Reuben Roolvink heeft te kennen gegeven geen competitie meer te willen spelen vanwege 

wachttijden tussen de wedstrijden en het late tijdstip. 

Hij blijft gelukkig wel lekker trainen bij HATAC. 

Het afschaffen van het dubbelspel in de competitie levert wat mij betreft een behoorlijke 

tijdswinst op zodat we na de tijd nog langer in de kantine mogen zitten. 

Ook voor de baromzet lijkt mij dit geen verkeerde zaak. 

Helaas zullen we voor het komende seizoen twee teams moeten laten vallen door 

bovengenoemde oorzaken en dat is natuurlijk eeuwig zonde. 

Hoe dan ook blijven we lekker trainen bij Philip en gaan we er volgend seizoen weer helemaal 

voor. 

Ik wil tot slot graag iedereen heel fijne kerstdagen wensen en een geweldige jaarwisseling. 

 

Groetjes René 

 

Najaarscompetitie senioren 2019. 

 

3e klasse Poule I  3e klasse Poule H  4e klasse Poule J 

 

HATAC 1 10-58 Effekt ’74 3 10-60  HATAC 3 10-62 

Dinkelland 1 10-57  ENTAC 6  10-51 Rijssen 3 10-61 

Smash 2000 3 10-53  Olympia (G) 3 10-46 DTS 7 10-47 

Effekt ’74 4 10-42 De Toekomst 5 10-44  Smash 2000 4 10-45 

Borne 2 10-34  De Brug 8 10-39  Dinkelland 2 10-38 

DTS 6 10-26 HATAC 2 10-30  Vitesse ’35 6 10-17 

   

   

4e klasse Poule I  5e klasse Poule I  5e klasse Poule H 

Vitesse ’35 4 10-58 HATAC 5 10-57 NSH 1 10-63 

Blauw-Wit 7 10-56  Borne 3 10-51 DTS 8 10-61 

Twekkelerveld 2 10-54  Quick ’20 3 10-47 Twekkelerveld 4 10-58   

Effekt ’74 6 10-49  Vitesse ’35 7 10-45 Olympia (G) 4 10-33 

HATAC 4 10-39  Thibats 4 10-37 HATAC 6 10-31 

De Trefhoek 3 10-14 Brookshoes 4 10-33 Vitesse ’35 9 10-24 

 

  

6e klasse Poule D  6e klasse Poule J   

Effekt ’74 9 10-68 HATAC 8 8-52 

Overa 4  10-49 DTS 11 8-42 

HATAC 7 10-44 Effekt ’74 11 8-42 

Warnsveld 5 10-40 MTC 4 8-23  

Torenstad 6 10-39  ENTAC 10 8-21 

De Toekomst 11 10-30  

  

SHIRTSPONSOR HATAC    

        

INGENIEURSBUREAU  HEINO 
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 Najaarscompetitie jeugd 2019. 

 

3e klasse  Poule A     5e klasse  Poule A 

Swifr (D) 3 10-78 Torenstad 4 10-77 

Torenstad 3 10-58 Borne 1 10-66  

Blauw-Wit 1 10-54 Swift (D) 6 10-49 

Twekkelerveld 1 10-47  Rijssen 5 10-44 

DTS 2 10-33   HATAC 2 10-42 

HATAC 1 10-30   Trias 4 10-22  

 
Persoonlijke resultaten. Najaarscompetitie 2019. 

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

 M. Schurink  1  3  24   16 67%   J. Bruin  5  5  12   9  75% 

 L. de Jong  1  3    6    2 33%   E. Rizkallah  5  5  21   16  76% 

 W. Wensing  1  3  27  19 70%   M. van Gerfen  5  5  30  26  87% 

 T. Freriks  1  3  27  19 70%                      

                         

 Y. Leefers  2  3    0    0  -   H. Fahnrich  6  5  30  10  33% 

 J. Schurink  2  3    9    6 67%   J. Wilens  6  5  30  17  57% 

 L. Kiers  2  3  15   11 73%   E. Wilderink  6  5  30   4  13% 

 J. Bosch  2  3  21     4 19%   W. Hendrikse  6  5   0   0  - 

                           

 B. Wijlens  3  4  30  21 70%   F. Kraak  7   6  30   8  27% 

 R. van Sark  3  4  30  22  73%   F. Hartman  7   6  30  18  60% 

 B. Meddeler  3  4  27   18 67%   R. Roolvink  7  6  30  18  60% 

                        

 J. Maatman  4  4  27  10 37%   H. Rietman  8  6  15   9  60% 

 T. Veehof    4  4  18  13 72%   K. Young  8  6  24  20   83% 

 C. Eppink  4  4  24   9 38%   G. van Benthem  8  6  15  11   73% 
 F. Koolenbrander  4  4  21   7 33%   H. ten Voorde  8  6  12  10  83% 
            R. Wilens  8  6    6    2  33% 

                

                 

                   

 
 

Jeugd. 

 

HATAC 1       HATAC 2 

Jasper ter Huurne  30 14 47%  Jim Busch  22 13 59% 

Stefan Bennink  24  7 29%  Tycho Pot  22   5 23%  

Tim Stapelbroek  30  8 27%   Bram Freriks 16   2 12% 

Ediz Since  15 12 73% 

        Nick Weggen   0  0  - 
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HATAC huldigt ‘ridder’ Philip Bertram. 

HAAKSBERGEN - Tafeltennisvereniging HATAC heeft maandagavond zijn ‘koninklijke’ 

trainer Philip Bertram gehuldigd. De trainer die al dik 30 jaar actief is bij de Haaksbergse 

club, kreeg donderdag in zijn woonplaats Enschede de versierselen opgespeld van lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij zijn ‘thuisclub’ - ook tafeltennis - DTS. 

Bij HATAC werd Bertram (73) aan het eind van de wekelijkse jeugdtraining verrast door 

zowel ‘zijn’ jeugd als de seniorenleden van de club, die een erehaag voor hem vormden en de 

onderscheiden trainer van bloemen en wijn voorzagen.  

Sinds 1986 is Philip Bertram een vertrouwd gezicht bij HATAC (destijds KLM). In 2007 nam 

hij afscheid in Haaksbergen, maar keerde er in 2013 terug. Onder meer voor de jeugdafdeling 

van de tafeltennisclub is de trainer een stabiele en waardevolle factor, zo hield HATAC-

voorzitter Jan Bosch de trainer voor. 

 

  
 

Philip dankt HATAC. 
  

Op 5 september werd ik bij D.T.S. met een koninklijke onderscheiding gehuldigd. 

Het bestuur van HATAC Fokke en Jan waren daarbij aanwezig wat ik zeer op prijs stelde. 

Maar ook verrassend want ik wist van niets. 

Op maandag 9 september de eerste training na de vakantie bij HATAC werd het nog eens 

dunnetjes overgedaan. 

Ik werd ontvangen met een erehaag van bestuur, jeugd, ouders en senioren. 

Hierbij werd ik toegesproken door onze voorzitter die al in 2018 wist dat dit ging gebeuren. 

De brief die hij toen aan de commissie heeft geschreven ’’die ik heb gelezen’’ sprak een 

woord van waardering uit. 

Daarom wil ik iedereen bedanken, ook voor de attenties die ik heb mogen ontvangen. 

 

Philip. 
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HATAC Herfsttoernooi Tafeltennis 2019 voor basisscholen. 
 

Op woensdagmorgen, 23 oktober 2019 heeft de tafeltennisvereniging HATAC het jaarlijkse 

herfsttoernooi voor leerlingen van de basisscholen in Haaksbergen georganiseerd. 

De scholen hebben een poster ontvangen, waarin de leerlingen van groep 5 en 6 + groep 7 en 8 

uitgenodigd worden om aan het herfsttoernooi deel te nemen. 

De leerlingen konden zich op de betreffende morgen melden zonder zich vooraf in te schrijven. 

De toernooicommissie van HATAC was zeer benieuwd hoeveel leerlingen er zouden komen. 

Een aankondiging in het weekblad Rond Haaksbergen ging hier aan vooraf. 

 

Opzet van dit tafeltennistoernooi is om kinderen kennis te laten maken met deze gave sport. 

Wij spreken over tafeltennis, maar voor beginners kan je beter zeggen “ pingpongen”. 

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

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

thuis. 

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

Gelukkig hebben 10 kinderen zich gemeld om mee te doen. Vorig jaar waren dat 23 kinderen! 

Er zijn 2 poules van vijf gemaakt, waarvan de nummers 1 en 2 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.  

 

Uitslag  Poule A + B 

1. Diederik de Vries groep 7  6. Lars Pieper  groep 7 

2. Richel van Wijk groep 7  7. Mels Aalbers groep 5 

3. Hugo van Lies  groep 7  8. Brent Aalbers groep 5 

4. Dygo Keemers  groep 7  9. Jurre Wijlens groep 7 

5. Jasper Tanner  groep 7  10. Tim Wijlens groep 8   

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

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

Dank aan  de leden van de 55+ groep voor hun medewerking aan het welslagen van dit  

4e Herfsttafeltennistoernooi.  

Philip, onze trainer, kon helaas niet komen, maar als leverancier van de tafeltennisbatjes heeft 

hij wederom toch zijn steentje bijgedragen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de TC     Hans en Henk 
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Dubbeltoernooi. 
 

Vrijdag 13 december was terug van weggeweest in de zaal bij HATAC de dubbel.  

13 fanatiekelingen hebben zich opgegeven om, nu die uit de competitie is geschrapt, toch weer 

dubbelpartijen te spelen. Nu zal je vast denken, 13 fanatiekelingen op vrijdag de 13e kan dat 

wel goed gaan? Maar gelukkig kan ik jullie melden dat de avond prima is verlopen en iedereen 

het heelhuids heeft doorstaan! 

 

In twee poules van 6 en 7 heeft iedereen met iedereen en tegen iedereen uit de poule gedubbeld. 

Dit zorgde soms voor hilarische, maar ook zeker spannende wedstrijden. De beste twee uit de 

poule gingen door naar de finalepoule, die bestond uit een 4-kamp waarbij wederom iedereen 

met elkaar en tegen elkaar speelde. Na het tellen van alle punten kwamen we tot de uiteindelijke 

uitslag, daarbij is goed om te vertellen dat het verschil tussen de nummer 1 en 2 maar 1 punt 

was! Dat ene puntje maakte dat Bas de winnaar is van het dubbeltoernooi, met een tweede plaats 

voor René, de derde plaats voor Fabian en een vierde plaats voor Hans.  

 

Winnaars gefeliciteerd en iedereen natuurlijk bedankt voor jullie deelname, wij vonden het een 

zeer geslaagd toernooi! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Toernooi Commissie,  Claudia  
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Sinterklaas jeugd. 
 

Op maandag twee december hebben we bij HATAC sinterklaas gevierd met onze jeugdleden. 

We zijn om 18.00 uur begonnen met een toernooi met allemaal gekke tafels, zou zwarte piet 

dat bedacht hebben? Ik zal jullie met een paar foto’s even laten zien wat ik bedoel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit toch wel een beetje rare toernooi was het 

tijd voor chocolademelk en natuurlijk de 

jaarlijkse gedichten! Ook dit jaar was er weer 

voor iedereen een gedicht geschreven over 

afgelopen jaar. En toen, ondanks dat 

sinterklaas er zelf dit jaar niet was, was het toch 

nog tijd voor cadeautjes. Zo was het al met al 

een zeer geslaagde avond. 

 

Fabian en Claudia  
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OLYMPIA DOET GEEN GOEDE ZAKEN tegen ANGSTGEGNER HATAC: 3-6 
 
Goor- Ze kwamen elkaar de laatste 2 jaren al 4x eerder tegen en nog nooit werd er 
door Olympia gewonnen. Wel was er een verdienstelijk gelijkspel in het voorjaar van 
2017, toen 1 wedstrijd later handhaving een feit werd op die gedenkwaardige avond in 
Oldenzaal, waar na een 8-2 overwinning de druiven voor HATAC heel zuur werden en 
1 punt te kort kwam en zo degradeerden naar die vermaledijde Campingklasse. Maar 
dat was uiteindelijk toch een positieve ervaring, want HATAC werd met 2 vingers in de 
neus kampioen. 
Weer terug op het niveau waar ze natuurlijk wel thuis horen, snoepte HATAC Olympia 
de 3e plek af als wraak op die degradatie. In punten gelijk, maar het onderling resultaat 
was in hun voordeel en dan zou je zeggen dan is die schuld weer vereffend. Maar nee, 
gisteravond moest en zou HATAC weer winnen. Na 4 wedstrijden staat Olympia 1 punt 
voor en tandenknarsend kwamen de beelden van de degradatie bij de 3 van HATAC 
weer op het netvlies. We zien het; het is een trauma net als de zomer van 1974 tijdens 
het beruchte WK. Je komt er niet los van… 
 
En wie stappen er dan uit de spelersbus uit het naburige Haaksbergen? De altijd 
goedlachse Hans Fahnrich, waarvan nog altijd niet duidelijk is of zijn voorouders uit 
ons buurland komen van dat trauma zo net genoemd... De stoïcijnse Johan Wilens die 
samen met Fahnrich onlangs hun samen bij elkaar opgetelde 100-jarig jubileum bij de 
club hebben gevierd. En Benjamin Erik Wilderink, die inmiddels als 50-jarige ook weet 
waar Abraham de mosterd haalt. Wilderink is wel de meest aanvallende speler van het 
westelijk halfrond, want hij heeft de neiging om bij elk wit voorwerp dat over het net 
komt aanzeilen er op te klappen. Maar staat toch vooral bekend als het geheime 
wapen, die op dit moment nog wel met 0 punten er op gebrand is tegen Olympia zijn 
1e punten van dit seizoen te pakken. Hun coach Erik ten Hag, wie anders uit dit dorp 
is niet van plan veel te zeggen over de tactiek van deze avond 
Coach Van Gaal uiteraard wel. “Kijk we kennen de geschiedenis van de onderlinge 
wedstrijden, maar we weten ook dat elke wedstrijd er weer 1 is. Je vooraf druk maken 
over het feit dat je nog nooit gewonnen is een slechte raadgever. Dus ik zeg: Kom op, 
niet zeuren, geen gedram, hoppa d’r op en d’r over en Bam!” Voor vanavond heeft 
Manuel Tillack zijn basisplaats moeten afstaan aan George Chaljub. Tillack als 
voetbalkenner bij uitstek kreeg een uitnodiging om Koeman van raad en daad te 
voorzien. Dat gaat dan voor..  
Als Fons Morsink, Chaljub en Rob Rohaan de Kievitdrome ArenA binnen wandelen 
gaat er een wave over de tribunes. Wat zijn de supporters toch hondstrouw om zelfs 
in weer en wind altijd achter hun idolen te staan; in dit geval zitten.  
Voor HATAC wordt spontaan het aloude : “En wie goat met zien all’n noa Hoksebargen 
too, oh joa, joa zoooo..” ingezet door het uitvak. Waarop de grote schare uit Goor 
meteen daarover heen golft met het indrukwekkende “You’ll never walk alone” en dan 
klinkt het liedje uit Haaksbergen wel erg kneuterig en verdrinkt in het warme bad van 
de T-side.  
Maar we gaan maar eens beginnen zien we Rohaan denken en trapt af tegen Wilens. 
Het is altijd grappig dat je aan de manier van spelen kunt zien waar iemand zijn 
dagelijks brood mee verdiend of verdiend heeft. Wilens komt uit de Bosbouw en heeft 
het vak nog niet verleert, want ook hier kapt hij nog steeds iedere bal die hij over het 
net ziet aankomen. 
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Rohaan, die nog nooit van hem won, lukt het toch aardig in een partijtje meekappen 
en samen hakken ze door tot een 12-10 en Rohaan begint er in te geloven bij een  
10-6 voorsprong in de 2e. Maar Wilens is een taaie rakker, komt terug en wint met 10-
12. Rohaan blijft wel goed partij geven maar moet in 4 sets zijn meerdere erkennen. 
De 1e slag is voor HATAC. Morsink mag er dan op los slaan tegen Wilderink. De 1e set 
geeft de koekenbakker hoop door met 11-13 te winnen. Maar de 2e is voor Morsink, 
die bekend staat om zijn lange maaiarmen, maar nu nog wel steeds last heeft van zijn 
“frozen shoulder”. Hij wint wel met een mooie 11-3, maar na een 7-11 en 11-8 belanden 
we toch in de 1e 5 setter van de avond. 
Helaas staat het bij de wissel 2-5 en lijkt het toch moeilijk te worden.. Maar nee Morsink 
komt terug naar 6-6 en dan gaat het erop en erover naar een 9-7 en BAM: 11-7. 
Het staat weer gelijk! Mooie strijd die er werd geleverd. Wilderink was dichtbij zijn 1e 
punt. 
Chaljub tegen Fahnrich. Ook deze 2 zijn aan elkaar gewaagd. In de 4e set bij een 1-2 
voorsprong voor herr Fahnrich, komt er maar geen einde aan en golft het spel heen 
en weer. 
Gaan we nu door tot de 21? De punten op het telraam raken bijna op, maar we stoppen 
bij een memorabele 16-18 in het voordeel van HATAC. Toch goed gedaan, Chaljub, 
die nauwlettend in de gaten werd gehouden door zijn 2 zoons die verderop aan het 
oefenen zijn. 
Trots op hun papa! Maar het is wel de 1e en ook laatste keer dat hij van hem heeft 
verloren! 
 
De volgende 3 wedstrijden ga ik niet veel over zeggen. Langzaam wordt duidelijk dat 
HATAC net als in het verleden net een tikkie slimmer en beter speelt dan Olympia. 
Morsink verliest in 4 sets van Wilens. Rohaan en Chaljub gaan beide bijna kansloos in 
3 sets ten onder tegen Fahnrich en Wilderink. Chaljub is net zo aanvallend ingesteld 
als Wilderink en dat is koren op de molen van Wilderink. Hij pakt onder luid gejuich zijn 
1e punt in 5 wedstrijden en is eindelijk van die hatelijk 0 af. “Dit was tevens de 1e en 
ook laatste keer dat ik van jou heb verloren!”, zeht Chaljub er gauw achteraan met een 
big smile. 
Dan is het 1-5 en is de nederlaag een feit en weten we ook dat HATAC Olympia in het 
klassement is gepasseerd. Wat kan er dan  nog? 
Morsink gaat het proberen tegen Fahnrich, waarvan hij in de afgelopen 4x maar 1x 
heeft verloren. Dat geeft de burger moed, maar diezelfde zinkt je in de schoenen als 
je ziet dat Morsink in de 1e 2 sets kansloos ten onder gaat. Maar in de 3e zien we een 
ommekeer. Morsink krijgt wat meer kansen om te smashen en ziet dat de forehand 
van Fahnrich de plek is waar hij kan toeslaan. En zo wint hij de 3e en 4e met 11-9 en 
is er voor hem weer een 5e nodig. Morsink heeft nu weer door hoe hij de altijd lachende 
Fahnrich kan pakken en wint de laatste set met 11-8. Kunnen WE nog meer dan? Er 
liggen nog kansen.. 
Hoewel Chaljub tegen Wilens eigenlijk kansloos is, maar dat is dan wel de 1e en laatste 
keer. Kapper Wilens is inmiddels door teamgenoot Fahnrich gevraagd om ook 
vrijwilliger te worden bij Theater de Kappen in hun woonplaats. Het is dan snel in 3 
sets 2-6. 
Wat kan Rohaan dan nog tegen Mr Smash himself Wilderink. In vorige edities bijna 
altijd kansloos. Maar van Gaal’s woorden dat geschiedenis een slechte raadgever is 
heeft Rohaan in zijn oren geknoopt en het werkt! Rohaan laat Wilderink razen en tieren 
met zijn gesmash en ook de opslag van Rohaan wordt regelmatig in het net geslagen. 
De 1e 2 sets zijn dan ook voor Rohaan. Het publiek dat al bezig was om op te staan 
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richting de sportkantine gaat er weer voor zitten. In de 3e speelt Rohaan te gehaast en 
wordt tot kalmte gemaand mede door trainer Chris van Sermond, die als adjudant van 
Van Gaal de veldtrainingen verzorgt. 
In de 4e is Rohaan weer bij de les en wint hij met een fraaie 11-4 zijn 1e partij van 
Wilderink, die niet in zijn spel kwam tegen Rohaan. Er rolt een klaterend applaus van 
de tribune. 
Van Gaal na afloop in een druk bezocht persruimte in het pas verbouwde spelershome 
van Olympia: “Met deze 3-6 kunnen  we leven. Even dreigde een forse afstraffing, 
maar Morsink met 2 en Rohaan met 1 winstpunt hebben er voor gezorgd dat hoop 
doet leven en HATAC nu halverwege slechts 2 punten boven ons staat. Er zijn nog 
volop kansen. En we weten ook dat onze vd Reest een volgende keer weer opgesteld 
kan worden. Ik ga nog steeds niet het vervloekte D-woord bezigen. We blijven gaan 
voor die 4e plek en dan moet het in de laatste in Haaksbergen maar uitgevochten 
worden! Meer ga ik er niet over zeggen!” 
Daar gaat weer die bibberende beruchte vinger van kleine Janneman van het 
Jeugdjournaal de lucht in. “JA??” buldert Van Gaal, “Wat moet je nou weer, ventje?” 
“Euh ja, als WE nou gewoon toch dat gaan doen wat niet mogen noemen is het toch 
fijn als we deze jongens voor tenminste 1 seizoen niet meer tegen komen…?” 
Van Gaal staat rood aangelopen op. “Zorg jij nou maar , dat ik jou niet meer tegen 
kom, wijsneus van de 1e graad! Scheer je weg! Hoewel.. er valt nog niks te 
scheren…hahahah!” 
Janneman krijgt nu dezelfde kleur als die van zijn rode vouwfietsje en weg is hij. 
Er wordt nog lang nagepraat in de gezellige sportkantine, nog later dan bij NSH 
Hengelo conform de welbekende GGG (Goorse Gezellige Gastvrijheid). 
Volgende week op naar Twekkelerveld voor de 2e helft van de competitie. 
 
RoRo 
 
 

 
 

                              TOERNOOIAGENDA HATAC 

Speeldatum;   tijd Toernooinaam Inschrijfgeld Inschrijving 

Vrijdag 13 

december 

2019 

 

20.00 

uur 
  Dubbeltoernooi         € 0 Via inschrijf-

formulier   

Vrijdag 17 

januari 

2020 

 

 

20.00 

uur 
  Club-     

  Kampioenschappen 

  senioren 

€ 0 Via inschrijf-

formulier   
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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. Welemanstraat 120. 7622 HG Borne.  

   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 Eppink-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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