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Van de redactie. 
 

Beste lezers, 

 

De vakantie is begonnen, we krijgen 6 weken om uit te rusten. 

 

In dit nummer de resultaten van de voorjaarscompetitie. 

Team 5 is kampioen geworden  en promoveert naar de 4e klasse. Proficiat. 

 

De teamsamenstellingen voor de najaarscompetitie is ook bekend.  

Er zijn personen gestopt om diverse redenen. Ook in mijn team zullen we het zonder Arie 

moeten doen, Arie nogmaals bedankt voor je inzet.  

Zie de nieuwe indeling van de diverse teams. De nieuwkomers veel speelplezier. 

 

Het is afwachten of de speelavond van een competitiewedstrijd een verandering heeft 

ondergaan.  

 

Maandag 26 augustus is de eerste training na de vakantie. 

 

Ten slotte wens ik iedereen een fijne vakantie. 

 

Hennie  
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 Woord van de voorzitter. 
 

Inmiddels zijn we al 6 maanden verder in het jaar. De competitie is al afgelopen en we staan 

met zijn allen vlak voor de vakantie periode. Hoe snel gaat de tijd. 

 

Des al niet te min wordt er door meerdere clubleden hard gewerkt aan het imago van HATAC 

als club. 

Zo hebben we vorige week tijdens "Veldmaten Bruist", mee gedaan met het zeskamp. Bijna 

100 kinderen (in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar) met ouders konden de eerste beginselen 

van het tafeltennis weer aanleren d.m.v. een mikspel op de tafel en op die manier punten te 

verzamelen. Tevens konden ze vrij spelen, zowel kinderen als ouders. Tegelijkertijd werd er 

door een aantal leden een demonstratie gegeven. 

Al met al een zeer geslaagde dag en laten we hopen, dat we een paar jeugdspelers hebben 

kunnen motiveren om een keer langs te komen. 

Ik wil iedereen, die zich hiervoor heeft ingezet, nogmaals hartelijk bedanken. 

 

Jeugd: 

 

Helaas moet ik melden, dat de jeugd iets dalende is. We hebben op dit moment 11 jeugdleden 

Na de vakantie gaan we daarom opnieuw proberen door diverse evenementen te organiseren 

nieuwe jeugdleden aan ons te binden.  

Ons doel is en blijft, voor het einde van het jaar 20 leden te hebben. We hopen ook dan weer 

terug te kunnen vallen op diverse vrijwilligers. 

 

NTTB meeting Apeldoorn. 

 

Zoals bekend hebben we bij de NTTB geklaagd over de hoge kosten per jaar en hoe weinig er 

terug vloeit naar de verenigingen. We vonden dat de balans behoorlijk scheef was. 

Hierop zijn er diverse gesprekken geweest met het NTTB-OOST en daarop volgend een 

meeting in Apeldoorn met de bestuursleden van de NTTB. 

Dit was een leerzame avond. Zo hebben we te horen gekregen, dat er in feite geld genoeg is om 

allerlei activiteiten te ontwikkelen, zonder dat dit de clubs geld hoef te kosten. Nog sterker er 

was vorig jaar een pot beschikbaar, die niet eens is opgemaakt. 

Er blijkt dus vooral ook een rol voor de clubs te zijn in het aandragen van projecten c.q. interne 

behoeftes. 

Dat gaan we dan, als bestuur ook doen. 

Hierbij denken we vooral in assistentie om de jeugdleden te vergroten alsmede assistentie bij 

het vinden van een toekomstige jeugd trainer. En een onderzoek naar een mogelijke aanschaf 

van een robot, die met name voor de jeugd interessant lijkt. 

 

Tot slot wil ik iedereen nog wijzen op de toernooien die georganiseerd worden. schrijf je op tijd 

in.! 

 

Rest mij iedereen nog een prettige vakantie te wensen. 

 

Groetjes  

 

Jan Bosch 
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Bestuursmededelingen. 

 
Beste HATAC leden, 

 

Dit is alweer de laatste Batweter van het seizoen 2018-2019. Op 30 juni eindigt alweer een jaar 

uit onze rijke clubhistorie. Een jaar wat gekenmerkt werd door het vertrek van een aantal leden 

die al jaren deel uitmaakten van onze HATAC familie. Het begon met Iwan en Nick, vervolgens 

besloot Rob om te verhuizen naar Almelo en dus te vertrekken bij HATAC. Meer recent moesten 

we afscheid nemen van Tom, Arie, Frans en Johan. Uiteraard hopen we dat we de heren nog vaak 

mogen begroeten in ons midden en wellicht is hier of daar nog een rentree mogelijk. Bij de jeugd 

vertrokken Joep en Tim. 

Gelukkig hebben we in dit jaar ook nieuwe leden mogen begroeten, waar we heel blij mee zijn. 

 

 

Onlangs heeft iedereen een mail ontvangen over de data waarop de training wordt onderbroken 

door de (helaas) noodzakelijke zomerstop. Voor de zekerheid hier nogmaals de data: 

Laatste trainingen: 

Jeugd   maandag 1 juli 

55+ groep  woensdag 10 juli 

Senioren  donderdag 11 juli 

Als aanvulling hierop dat Philip op 1 juli de laatste training geeft en op die avond de finale 

wordt gespeeld van de trainingscompetitie, senioren kunnen op donderdag 4, maandag 8 en 

donderdag 11 juli eerder spelen (vanaf 18.00 uur), mits er iemand de sleutel regelt. Ga dus niet 

zomaar op de bonnefooi, maar informeer of de zaal inderdaad open is. 

 

De training na de zomer begint weer op maandag 26 augustus en uiteraard ook de woensdag en 

donderdag in die week. 

 

Door verschillende leden wordt momenteel onderzoek gedaan naar het vinden van 

sportbroekjes in de kleur rood. Er lijken enkele mogelijkheden te zijn om dit via HATAC te 

gaan regelen, maar dat wordt waarschijnlijk na de zomer duidelijk. 

Wel wil ik hier alvast het verzoek doen aan iedereen om in de komende tijd door te geven of je 

geïnteresseerd bent om een rode short aan te schaffen en daarbij graag de maat vermelden. 

Eventueel een aantal (afwijkend van één) mag natuurlijk ook worden doorgegeven. 

 

Van de mogelijkheid tot betalen van het barkaartje via de pin wordt in toenemende mate gebruik 

gemaakt. Dat is heel plezierig, omdat hiermee de geldstroom van contant geld afneemt en 

daarmee de veiligheid van zowel geld als bewaarplek. Tevens staat het geld natuurlijk snel op 

de bank en daarmee kunnen de inkopen bij de Plus weer worden betaald.  

Een positieve ontwikkeling! 

 

Op de valreep kan ik nog melden dat onze clubkas is gespekt met en bedrag van € 310, -. Dit 

bedrag hebben we ontvangen van afdeling Oost voor de hulp die een aantal leden van HATAC 

hebben geboden tijdens de Afdelingskampioenschappen in mei. Heel hartelijk dank dus aan 

Joke, Fabian en Jan Bosch voor de hulp tijdens het AK weekend. 

 

Ik wens iedereen een fijne, zomerse en gezonde vakantie. Graag tot ziens in augustus. 

 

Fokke Kraak 

(secretaris) 



  Batweter 2:  Juli 2019 

 Inleveren kopij Batweter 3:  uiterlijk  30 augustus 2019 5 

Ondersteuning training op donderdag. 

 
Beste leden 

 

Bas heeft het afgelopen jaar training gegeven aan onze jeugdleden op donderdag. Dit werd 

afgewisseld door Fokke, Tom, Johan en Philip op de dagen dat Bas niet kon en om Bas te 

ondersteunen. Wegens zijn opleiding kan Bas helaas komend jaar de training niet geven en 

daarom moeten we een beroep doen op onze senioren. Op de donderdagen dat één van ons niet 

kan willen we een senior lid verzoeken te ondersteunen en/of training te geven. Er wordt 

uiteraard een planning gemaakt en –als er meerdere senioren zijn- gewisseld. Hierdoor hoef je 

niet elke donderdag training te geven of te ondersteunen. 

 

Daarnaast zijn we met de NTTB bezig om te kijken of ze ons een trainer willen aanbieden. 

Maar omdat we momenteel behoorlijk krap zitten vragen we jullie om je ook aan te melden. 

Zou je jezelf willen aanmelden voor 1 augustus 2019 zodat wij een goede planning kunnen 

maken. Je kan je melden via tz@hatac.nl of secretaris@hatac.nl. 

 

Spelregels. 

 
Het afgelopen jaar heb ik jullie regelmatig lastiggevallen met informatie omtrent het organiseren 

van een spelregelworkshop voor het behalen van het spelregelbewijs. Intussen is besloten dat dit 

bewijs met ingang van 1 juli 2020 verplicht wordt voor jeugdspeler en de verwachting is dat het 

voor senioren ook niet lang op zich zal laten wachten voordat ook deze spelers moeten bewijzen 

dat ze de spelregels van onze mooie sport kennen.  

 

Op 22 juni was het eindelijk zover. Namens de NTTB was internationaal scheidsrechter Robert 

van der Einden onze gast om zowel de jeugd als de senioren wegwijs te maken in de wondere 

wereld van de spelregels. Omdat er “slechts” vier jeugdleden aanwezig waren, besloot Robert 

om te kiezen voor een praktische benadering en verhuisde het clubje naar de gymzaal om met 

behulp van de snel opgezette tafel een aantal praktijkvoorbeelden te geven van de regels. De 

nadruk lag hier op de service (waar alleen al 23 regels voor gelden!), en de etiquette rondom 

wedstrijden en het beoordelen van lastige punten. 

 

Daarna waren de senioren aan de beurt. Na een kleine inventarisatie van de aantallen speeljaren 

van alle aanwezigen (wat in totaal ruim boven de 250 jaren ervaring kwam!) werd hier in eerste 

instantie een aantal regels behandeld waarbij de aanwezigen door handopsteken hun mening 

gaven. In een aantal gevallen bleek de kennis niet toereikend en was een uitleg van Robert 

gewenst. Daarna werd ook met deze groep een aantal spelsituaties doorgenomen. 

Al met al een nuttige middag waarbij Robert op een duidelijke, maar toch luchtige manier een 

deel van de spelregels werden behandeld.  

 

Gedurende de zomer werkt de NTTB aan een upgrade van de website over spelregels en vanaf 

september bestaat weer de mogelijkheid om het spelregelbewijs te behalen. Met onze 

contactpersoon van de NTTB, Michiel de Korte, heb ik afgesproken dat we pas vanaf 1 september 

examen gaan doen. Het inloggen wordt vanaf dat moment ook eenvoudiger. Om zelf de 

spelregels te leren met behulp van oefenstof, ga je naar www.tafeltennismasterz.nl. 

 

Fokke Kraak 

(arbitragefunctionaris) 

 

mailto:tz@hatac.nl
mailto:secretaris@hatac.nl
http://www.tafeltennismasterz.nl/
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Voorjaarscompetitie 2019. 
 

 

Beste Hataccers, 

 

In mijn vorige bijdrage aan ons mooie clubblad de Batweter waren we net vier of sommigen 

vijf wedstrijden onderweg in de voorjaarscompetitie 2019. 

 

Nu deze competitie ook al lang weer ten einde is mag ik de balans opmaken van de resultaten 

van onze teams. 

 

Een geweldig seizoen mogen we het denk ik niet noemen met maar 1 kampioen, helaas 2 

degradaties en ook nog een aantal vervelende blessures van Leo, Yvette en Tom.  

 

Deze blessures hebben denk ik mede beslist over de degradatie van team 2 waar Yvette helaas 

niet kon spelen met een vervelende schouderblessure. 

 

Team 3 moest bijvoorbeeld Tom Freriks lange tijd missen vanwege een zweepslag en dit kostte 

hen waarschijnlijk een kampioenschap. 

 

HATAC 1 wist zich ook zonder Leo, die herstellende was van een armbreuk, vrij gemakkelijk 

te handhaven in de derde klasse. 

 

Het vierde team ging roemloos onderuit in een lastige (veel materiaalspelers) poule in de vierde 

klasse. 

 

Team 5 was eigenlijk het enige team dat HATAC op de kaart zette door een prima seizoen te 

bekronen met een kampioenschap. 

 

HATAC 6 deed het met een vierde plek in de poule ook prima en blijft lekker vijfde klasse 

spelen. 

 

Het zevende team van aanvoerder Fokke behaalde een derde plek en hier gaat Mark Gerfen een 

klasse hoger spelen door samen met Joey en Elie een sterk vijfde klasse team te vormen. 

 

Nieuwkomer Reuben Roolvink die op het Buurt- en Bedrijventoernooi heeft ontdekt hoe leuk 

tafeltennissen is gaat de opengevallen plek invullen en namens ons allen heet ik hem nogmaals 

van harte welkom en wens ik hem veel plezier en veel succes. 

 

HATAC 8 krijgt ook twee nieuwe competitiespelers in het team te weten Harrie ten Voorde en 

Remy Wilens en ook hen wensen we natuurlijk veel plezier en succes. 

 

Gelukkig hebben we de laatste jaren redelijk veel nieuwe aanwas en dat is geen overbodige 

luxe want er zijn ook na dit seizoen weer een aantal leden om verschillende redenen gestopt. 

We moeten helaas afscheid nemen van Johan Wensing, Gijs Nijhof, Frans Dreierink, Timur 

Sezen en Arie Stokhof. 

 



  Batweter 2:  Juli 2019 

 Inleveren kopij Batweter 3:  uiterlijk  30 augustus 2019 7 

Met name de aankondiging van Johan om te stoppen was voor ons wel even schrikken, temeer 

omdat we Johan zeker gaan missen als liefhebber en kartrekker bij 1 van de HATAC teams. 

 

Hij heeft zich jarenlang in allerlei hoedanigheden ingezet voor HATAC en daar bedanken we 

hem zeer hartelijk voor. 

 

Ook van de andere gestopte spelers kunnen we zeggen dat we hen met veel plezier hebben zien 

spelen en we willen ook deze spelers bedanken voor hun inzet. 

 

Het vijfde team is inmiddels gehuldigd op de laatste trainingsavond van Philip van dit seizoen. 

Ook voor Philip was er natuurlijk weer een dankwoordje voor de altijd leuke trainingen die hij 

nu al weer seizoenen lang aan ons voorschotelt en deze trainingen zijn dan ook goed bezocht. 

 

Afgelopen seizoen had hij hierbij assistentie van Ellen Otten van Blauw-Wit uit Almelo die bij 

Philip stage loopt voor een trainingscursus. 

Ook voor Ellen was er als dank voor de inzet een lekker flesje wijn. 

 

Philip sloot het seizoen zoals te doen gebruikelijk af met de finale van de 

trainingskampioenschappen waar we al een aantal weken mee bezig waren om zoveel mogelijk 

punten te verzamelen in de onderlinge partijen met handicapsysteem. 

 

De finale werd terecht gewonnen door de fanatieke Tom Freriks die in de voorafgaande weken 

ook al veruit de meeste punten had vergaard. 

 

Het fanatisme van Tom kan er wel eens toe leiden dat we in het vervolg de ramen in de zaal 

gesloten moeten houden om de buurt in de Lijsterstraat en omstreken niet al te zeer te belasten. 

 

De jeugd heeft de toekomst en onze jeugd speelt lekker mee met twee teams in de vierde en 

vijfde klasse. 

HATAC 1 jeugd pakte in de vierde klasse een verdienstelijke 3e plek en team 2 wist op de vijfde 

plek net Rijssen met 1 puntje voor te blijven. 

 

Hopelijk kunnen we ook in het najaar seizoen weer met 2 teams deelnemen. 

 

Dan wil ik graag iedereen een geweldige vakantie met goed zonnig weer en dan bedoel ik geen 

37 graden want dat gaat te ver. 

 

Hopelijk zien we iedereen na de vakantie eind augustus weer gezond en wel op de trainingen 

verschijnen. 

 

Met sportieve groet, 

 

René van Sark 
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Voorjaarscompetitie 2019 senioren. 
 

Klasse 3 Poule I   Klasse 3 Poule J   Klasse 4 Poule I 
DTS 5  10-73  GTTV 1  10-61  DTS 6  10-64 

Thibats 3  10-54  DVO 83 1  10-57  HATAC 3  10-59 

HATAC 1  10-52  Quick ’20 2 10-50  De Trefhoek 3 10-57 

ENTAC 7  10-49  ENTAC 6  10-48  Effekt ’74 6 10-47 

Vitesse ’35 3 10-46  HATAC 2  10-45  Rijssen 5  10-38 

Effekt ’74 5 10-26  Olympia (G) 3 10-39  Twekkelerveld 3 10-35 

 

 

Klasse 4 Poule J   Klasse 5 Poule J   Klasse 5 Poule H 

Smash 2000 3 10-75  HATAC 5  10-71  Vitesse ’35 6 10-77 

DVO 83 2  10-56  DTS 8  10-66  Dinkelland 2 10-75 

Thibats 4  10-55  Olympia (G) 4 10-48  Borne 4  10-49 

Vitesse ’35 5 10-44  Dinkelland 3 10-47  HATAC 6  10-46   

Twekkelerveld 2 10-36  Effekt ’74 9 10-39  Quick ’20 3 10-29 

HATAC 4  10-34  GTTV 2  10-29  Smash 2000 5 10-24 

 

 

Klasse 6 Poule H  Klasse 6 Poule I 

Vitesse ’35 9 10-85  Vitesse ’35 8  10-82 

DVO 83 3  10-67  DVO 83 4  10-62 

HATAC 7  10-54  DTS 10  10-52 

Effekt ’74 10  10-43  ENTAC 9  10-52 

Dinkelland 4 10-40  DTS 11  10-50 

DTS 12  10-11  Twekkelerveld 5 10-49 

     HATAC 8  10-31 
     Thibats 6  10-22   

     

 

    

SHIRTSPONSOR HATAC 
 

INGENIEURSBUREAU HEINO 

 

 

 

Voorjaarscompetitie 2019 jeugd. 
 

Klasse 4 Poule A  Klasse 5 Poule A 

DTS 3  10-78  De Veluwe 7 10-80 

Twekkelerveld 1 10-59  Borne 1  10-51 

HATAC 1  10-55  Rijssen 4  10-50  

De Toekomst 3 10-42  De Trefhoek 1 10-42 

Effekt ’74 1 10-36  HATAC 2  10-39 

Vitesse ’35 2 10-30  Rijssen 5  10-38 
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Persoonlijke resultaten. Voorjaarscompetitie 2019. 

 
 

 

 

 

SHIRTSPONSOR HATAC 
 

INGENIEURSBUREAU HEINO 

 

 

 

Jeugd. 
 

HATAC 1        HATAC 2 
Jasper ter Huurne  24  19  79%  Tim Stapelbroek  30  20  67% 
Stefan Bennink  18  10  56%  Jim Busch   24  12  50% 

Nick Weggen  24  12  50%  Isa ten Thije    6    2  33% 

Tim te Winkel  24    9  38%  Tycho Pot   30    4  13%  

        Joep van de Brink   0    0    -  

 

 

  

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

M. Schurink  1  3  21  13  62%   C. Sprakel  5  5   21  16  76% 

W. Wensing  1  3  30  22  73%  F. Koolenbrander  5  5   22  21  95% 

J. Wensing  1  3  27   8  30%  F. Dreierink  5  5   24  13  54% 

L. de Jong  1   3    0   0    -  J. Maatman  5  5   21  13  62% 

                       

L. Kiers  2  3  21  14  67%  H. Fähnrich  6  5   26  13  50%   

J. Schurink  2  3  30   20  67%   J. Wilens  6  5   26  16   62% 

J. Bosch   2  3  27   5  19%  E. Wilderink  6  5   29  10  34%   

Y. Leefers   2  3   0   0    -  W. Hendrikse  6  5    6    1  17% 

                       

R. van Sark    3  4  29  17    59%  F. Kraak  7  6   15   5  33% 

T. Freriks   3  4  18  14  78%  F. Hartman  7  6   24  12  50% 

B. Wijlens   3  4  30   16  53%  T. Sezen    7  6   18   3   17% 

T. Veehof       3  4    9   3  33%  J. Leferink  7  6     3   1  33%  

              M. Gerfen  7  6   30  27  90% 

G. Nijhof      4  4  21   11   52%               

B. Meddeler     4  4  15   8   53%  H. Rietman  8  6   24   4    17% 

J. Bruin   4  4  24   8  33%  A. Stokhof  8  6   21   6  29%  

E. Rizkallah  4  4  24   5   21%  K. Young  8  6   24  13  54% 

              G. van Benthem  8  6   12   1     8% 
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Teamopstellingen najaarscompetitie 2019. 

 

Senioren. 

 
HATAC 1 3e klasse VR         HATAC 2 4e klasse DO         HATAC 3 4e klasse VR 

Leo de Jong                            Jan Schurink                           Bjorn Wijlens           

Wouter Wensing                    Yvette Leefers-Tiehuis           Bas Meddeler           

Martin Schurink                     Luc Kiers                                René van Sark        

Tom Freriks                           Jan Bosch 

 

 

HATAC 4 4e klasse VR          HATAC 5 5e klasse VR          HATAC 6 5e klasse DO 

Claudia Eppink-Sprakel          Mark Gerfen                           Hans Fahnrich 

Fabian Koolenbrander             Joey Bruin                              Johan Wilens 

Joke Maatman                         Elie Rizkallah       Erik Wilderink 

Tessa Veehof                                                                          Wim Hendrikse 

 

 

HATAC 7 6e klasse DO           HATAC 8 6e klasse VR 

Fokke Kraak                             Hennie Rietman 

Frank Hartman                         Young Kim 

Reuben Roolvink                      Greet van Benthem 

                                                  Remy Wilens 

 

 

Jeugd. 
 

HATAC 1 Jeugd 4e klasse         HATAC 2 Jeugd 5e klasse 

Jasper Ter Huurne                     Tycho Pot 

Tim Stapelbroek                        Jim Busch 

Stefan Bennink                          Bram Freriks 

                                                   Nick Weggen (enkel als invaller) 
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Jeugdkampioenschappen HATAC. 

 
Op 7 maart werd er via een punten systeem gespeeld om het kampioenschap. 

 

Uitslag: 

Nr. 1   Jasper ter Huurne 

Nr. 2   Stefan Bennink 

Nr. 3   Nick Weggen 

Nr. 4   Tim te Winkel 

Nr. 5   Jim Busch 

Nr. 6   Bram Freriks  

Nr. 7   Tim Stapelbroek 

 

Van de HATAC jeugd hebben 4 spelers niet meegedaan nl. Isa, Tycho, Jitte en Amelie. 

Bij de meeste wedstrijden waren de verschillen klein. 

Er werd zeer sportief gespeeld en na de wedstrijden was het gezellig in de kantine. 

Onze voorzitter Jan Bosch reikte de prijzen uit en er was voor iedereen wat lekkers. 

 

Met dank aan het jeugdbestuur, Fabian en Claudia, ging iedereen tevreden naar huis. 

 

Philip 

 

 

 

   
 

                  Het Kerst Tafeltennistoernooi 2013.     Altijd gezellig. 

 



  Batweter 2:  Juli 2019 

 Inleveren kopij Batweter 3:  uiterlijk  30 augustus 2019 12 

 

 

Buurt- en Bedrijventoernooi 2019. 
 

Op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei heeft de toernooiencommissie het jaarlijkse en alweer 

33e Buurt- en Bedrijventoernooi georganiseerd. 

 

Vanwege een over het hoofd gekeken dubbele agenda (uitwisseling van de Bonifatiusschool) 

zagen we ons genoodzaakt het toernooi over twee speeldagen te laten plaats vinden. 

 

Met de aanmelding van 10 teams waaronder twee leuke nieuwe teams (Green Engineers en 

Lienesch B.V.) moest er in twee poules van 5 gestreden worden om de hoogste eer. 

 

Leo de Jong had voor ons maar weer eens de poules en de wedstrijdbriefjes uitgedraaid en 

daarvoor willen we hem hartelijk bedanken. 

 

Uiteindelijk moesten de winnaars van elke poule het tegen elkaar opnemen in de grote finale 

en de nummers twee speelden om plek 3 en 4 enz. enz. enz. 

 

In een spannende finale wisten de Groene Knuppels (Nick, Nico en Gerald) tegen All-in the 

Family (Jan, Johan en Reuben) met 5-4 het pleit in hun voordeel te beslechten.  

 

In de strijd om de 3e en 4e plaats trok All-in the Game met 6-3 tegen The Old Ones aan het 

langste eind. 

 

Het toernooi verliep verder erg sportief en er werd leuk gespeeld en gezellig met elkaar 

omgegaan zoals het natuurlijk ook hoort. 

 

Ook in de ontmoetingsruimte was het natuurlijk gezelligheid troef met de nodige hapjes die Jan 

voor ons geregeld had. 

 

Uiteraard gingen er ook de nodige biertjes en andere drankjes doorheen om het verloren vocht 

(het was warm in de zaal) weer aan te vullen. 

 

De bardienst had het er maar druk mee en daarvoor willen we Greet en Tom die de donderdag 

voor hun rekening namen en Fokke die op de finaleavond aanwezig was nogmaals hartelijk 

danken. 

 

Hopelijk mogen we volgend jaar nog wat meer teams verwelkomen want dit toernooi verdient 

echt meer deelname. 

 

We kunnen dan ook weer naar drie of zelfs vier avonden en dat is met het oog op de baromzet 

zeker niet onbelangrijk. 

 

De einduitslag van het 33e Buurt- en Bedrijventoernooi: 

 

1  De Groene Knuppels 

  
2  All-in the Family 
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3  All-in the Game 

 
4  The Old Ones 

 

5  Krasse Knarren 

 

6  Team Pietertje 

 

7  de Tukkers 

 

8  Ingenieursbureau Heino 

 

9  Lienesch B.V. 

 

10  Green Engineers 

 

Op naar het volgende toernooi. 

 

Met sportieve groet van de HATAC toernooiencommissie. 

 

Rene van Sark 

 

 

 

Moppentrommel. 

 
Meneer Koopmans, Ik heb gehoord dat uw dochter pianiste is geworden. 

Levert dat nogal wat op? Nou en of.  

Door haar spel heb ik de huizen naast ons voor een prikje kunnen kopen. 

 

  

Ik heb vanmorgen een biljet van 100 euro gevonden. 

Wat heb je daarmee gedaan? 

Weer weggegooid natuurlijk. 

Wat anderen niet willen hebben, hoef ik ook niet. 

 

 

Arts: “ Voor u is er maar een oplossing. 

U moet ophouden met drinken.”’ 

Patiënt. “Goed, tot ziens dokter.’ 

Arts: “Wacht even meneer.  Mijn advies kost 15 euro.” 

Patiënt: ”Ik zal er geen gebruik van maken, dokter.” 

 

 

John: “Hoe gaat het in je nieuwe werk, Tom.” 

Tom: “O, prima. Er werken al 200 man onder me.” 

John: ´Zo, zo .”  

Tom: “Ja, ik werk op de eerste verdieping.” 
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Nummer 1   De Groene Knuppels        Nummer 2   All-in the Family 

 

  

          
 
 Nummer 3   All-in the Game        Nummer 4   The Old Ones 
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Reservegetal Lotto seizoen 2018-2019. 

 
Dit seizoen hebben 31 leden van HATAC deelgenomen. 

Liefst zestien leden vielen in de prijzen. Er waren 4 personen die tweemaal scoorden en 2 

persoon die zelfs drie keer als winnaar werden getrokken. 

 

De gelukkige winnaars waren: 

Bertus, Rob, Jan V, Fabian, Johan, Hermi, Harry, Young, Rene, Henk, Frank, Jan B, 

Wilma, Tessa, Yvette, Hans. 

 

De prijzen worden binnenkort overgemaakt. 

 

Het seizoen hebben wij kunnen afsluiten met een positief saldo van € 415,00. 

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

een nog grotere deelname. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans 

 

 

Moppentrommel. 

 
John; “Meneer ik kan niet lezen wat u hier hebt geschreven.” 

Leraar “Er staat dat je duidelijker moet schrijven.” 

 

Leraar? ”Ik zie aan je gezicht, dat jij die ruit hebt ingegooid. Je bent helemaal bleek.” 

John: “Meneer, maar wit is toch de kleur van onschuld.” 

 

Tom: “Waar verdien jij je geld mee John.” 

John: ”Ik leef van mijn hersens.” 

Tom: “Ik vond ook al dat je er erg ondervoed uitzag.”  

 

Tom: “Je hebt geen hersens, John.” 
John: “Ik geen hersens. Zeker wel. En goeie ook. Ze zijn nog nooit gebruikt.” 

 

 

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 worden er zij en wij er beter van! 



  Batweter 2:  Juli 2019 

 Inleveren kopij Batweter 3:  uiterlijk  30 augustus 2019 16 

 

 

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 o.l.v. Philip 

Bertram  

Senioren  maandag  19:30 – 21:30 uur  training o.l.v. Philip 

Bertram  

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

Jeugd   donderdag  18:00 – 19:30 uur training o.l.v. 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-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:        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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