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VOORZITTER
Johnny de Rijke
Bob Marleylaan 22
4462 LS  Goes
Tel. 0113-232121
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119  
4388 JX  Oost-Souburg 
Tel. 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Copij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471831

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682

Martien Bangma 
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen 
Tel. 0118-465502

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.
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Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287

De Vrijbuiter
Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Voor al uw boeken
en wenskaarten

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335
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De voorzitter
Hier is het eerste schuivertje in zowel digitaal als papieren versie en ik 
hoop dat de digitale versie voor iedereen zal bevallen want we moeten 
ook met onze tijd meegaan.
Bij navraag onder alle leden is er een grote meerderheid die voor de 
digitale versie heeft gekozen.

Iedereen die niet op de nieuwjaarsreceptie was alsnog een gezond en 
sportief 2012 toegewenst.

De overgang naar een nieuwe locatie gaat helaas niet door en dit komt 
omdat de door ons gewenste eigen ruimte niet meer konden worden 
gerealiseerd omdat de bouwfase al te ver was gevorderd. Dus zullen 
we verder moeten met onze eigen zaal en zal het dak als eerste moeten 
worden vernieuwd. Maar aangezien de subsidie in 2011 niet werd 
verkregen zullen we het helaas nog een jaar moeten uitstellen.
Dit zal ik niet meer meemaken als voorzitter want ik zal tijdens de 
jaarvergadering van 18 april afscheid nemen als voorzitter van de 
vereniging.

De laatste tijd zijn er verschillende leden geweest die het veel beter 
weten dan de huidige bestuursleden dus ik verwacht dan ook tijdens 
deze ledenvergadering dat er veel belangstelling zal zijn om mijn 
functie over te nemen.

Ik heb mij vele jaren als voorzitter ingezet voor de vereniging en ben 
er trots op wat er in deze jaren is gerealiseerd. Met bijvoorbeeld de 
nieuwe vloer en de gezonde financiële situatie waardoor we volgend 
jaar een nieuw dak kunnen plaatsen uit bijna eigen gelden.

Ik wil alle vrijwilligers en mijn mede bestuursleden bedanken voor de 
vele jaren van samenwerking.

Johhny de Rijke
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Van het secretariaat
Helaas zijn er weer een aantal kontrakten opgezegd t.w.

- Danspaar fam.Dane (oefenen op de zondagmiddag) opgezegd  per 1 
januari 2012.

- Ava Elektro advertentiekontrakt opgezegd per  1 januari 2012.

- Ook zijn er op dit moment problemen met onze bordsponsor ME 
Vastgoed BV.

 In verband met een betalingsachterstand wordt getracht de eigenaren 
te bereiken, maar tot op heden is dat niet gelukt. 

  Voor het overige geen mededelingen.

     met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren
De nieuwe oranje wedstrijdshirtjes met logo voor de senioren zijn 
onlangs uitgereikt aan de teams 1, 2 en 3 en enkele recreanten.
Helaas was in team 1 niet elk lid bereid een shirtje aan te 
schaffen, waardoor dit team niet altijd in een eenduidig shirt haar 
competitiewedstrijden speelt.
Bij de recreanten was de animo tot aanschaf van een nieuw shirt erg 
minimaal.

Vóór 1 juni zal al weer opgave moeten worden gedaan voor de 
najaarscompetitie 2012.
Dit lijkt nog ver weg, maar ik zou toch graag een oproep willen doen 

aan de recreanten om zich een keer beschikbaar 
te willen stellen voor de competitie. Het 
aantal teams is de afgelopen jaren al 

gedaald naar 3, waar in het verleden 
de TTV Westerzicht met wel 6 
teams in de competitie Zuidwest 
vertegenwoordigd was. Voor 
meer informatie kunt u zich bij 

ondergetekende opgeven.

De eventuele beslissingswedstrijden 
voor de huidige voorjaarscompetitie 2012 

worden gehouden op vrijdag 27 april 2012.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren 
TTV Westerzicht

e-mail : wedsecrsenior@
ttvwesterzicht.nl
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Van de Penningmeester
Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2012 zal de Rabobank deze actie weer houden. Ik wil jullie 
alvast op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid kunnen worden 
bij de Rabobank. Wat is ook alweer de bedoeling? Iedereen die een 
rekening heeft bij de Rabobank kan lid worden. Dit lidmaatschap kost 
niets maar levert wel een heleboel voordelen op (kortingboekjes ed). 
Als je lid bent van de Rabobank kun je tijdens deze actie stemmen op 
verenigingen, waaronder onze vereniging. Afhankelijk van het aantal 
stemmen kun je een leuk bedrag binnen halen. In 2011 hadden wij  
€ 164,33 opgehaald. Dit moeten we toch kunnen overtreffen in 2012? 
Dus ben je klant bij de Rabobank en je bent nog geen lid? Wordt snel 
lid via www.rabobank.nl of vraag het bij je bankkantoor.

Tevens willen wij alle leden vragen om jullie familie, vrienden en 
kennissen ook van deze actie op de hoogte te brengen. Misschien zijn 
zij al lid en kunnen ze dus ook stemmen uitbrengen op onze vereniging. 

Wil je meer informatie over deze actie? Kijk dan 
eens op de volgende site van de rabobank: http://

www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/wnb/
rabobank_clubkas_campagne/

Hier staat nog meer 
informatie over 

deze actie. De 
stemweek is van 
maandag 2 april 
t/m woensdag 11 
april 2012.

Monica 
Cornelisse

email: penningmeester@
ttvwesterzicht.nl
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Hallo allemaal
2012 is begonnen en terwijl ik dit zit te schrijven is de competitie net 
een paar weken bezig.
De jeugd is in de voorjaarscompetitie vertegenwoordigd met 2 teams.
Het 1e team speelt 3e klasse Junioren en hierin spelen Bréam Schipper, 
Bram Huissen, Julian Tjodikromo, Ruud Wisse, Thijs Tange en Danny 
Verberkmoes (reservespeler).
Het 2e team speelt 3e klasse Aspiranten en hierin spelen Jordi v/d 
Klundert, Kevin Vreeke, Harald Schipper en Douwe Kingma.
We zullen moeten afwachten wat ze dit seizoen zullen gaan doen maar 
als ze hun best doen en plezier hebben dan ben ik tevreden.
Even terug naar 2011.
Op het nachttoernooi van 17 december waren er jammer genoeg niet zo 
veel jeugdleden aanwezig terwijl dit toernooi ook een beetje bedoeld 
was om de jeugd wat leuke wedstrijdjes te laten spelen tegen de 
senioren en dan lekker laat in de avond, vroeg in de nacht.
Hopelijk doen er aan het einde van 2012 er dan wat meer jeugdleden 
aan mee.
Weer terug naar 2012, op 11 januari zijn de clubkampioenschappen 
van de recreanten gespeeld en op 14 januari de clubkampioenschappen 
van de jeugd s’morgens en de senioren s’middags. Verslagen door de 
winnaars ook in dit schuivertje te vinden.
De volledige uitslagen zijn op de site te vinden en ook in het fotoalbum 
op de site staan weer veel foto’s.
Julian Flamman, Bram Huissen en Thijs Tange hebben op 21 januari 
mee mogen doen aan de top 6-kamp in Bergen op Zoom. Je mag hier 
aan meedoen als je percentage van de najaarscompetitie 2011 hoog 
genoeg was in je klasse en deze 3 jeugdleden voldeden hier aan.
Julian en Thijs zijn beiden 1e geworden in hun klasse en mogen zich 
dus de beste spelers van hun klasse in de regio Zuid-West (Zeeland en 
West-Brabant) noemen, Bram werd 3e in zijn klasse. Een verslag van 
de 3 deelnemers ook in dit schuivertje te vinden.
Na de voorjaarscompetitie wil ik weer een familie-toernooi organiseren 
want dit is elk jaar nog een groot succes en er is door diverse leden 
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geopperd om eens een dubbel-toernooi te organiseren maar dat moet ik 
nog eens bekijken of hier wel genoeg animo voor is hetzij van de jeugd 
als seniorenleden.
Heb je hier een mening over, laat het mij dan weten via de mail, 
ttvwester@ttvwesterzicht.nl 
Dan wens ik iedereen weer veel tafeltennis plezier toe en heb je nog 
andere ideeën dan hoor ik het graag.

Ed Sleijpen, 
wedstrijdsecretaris jeugd en jeugdtrainer 

TTV Westerzicht
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Verslag van de top 6-kamp door 2 jeugdleden die hier aan mee 
mochten doen gezien hun prestaties tijdens de najaarscompetitie 
2011
Verslag van Julian Flamman:
Hallo allemaal!!! 
Zaterdag 21 januari ging ik met Thijs Tange en Bram Huissen naar 
het Top 6-kamp te Bergen op Zoom. Om 10 uur begonnen de eerste 
wedstrijden, voor mij begon de eerste wedstrijd om ongeveer 10.20uur. 
Ik moeste tegen een jongen van Tanaka, ik won deze zonder veel 
moeite met 3-0. Na weer twee of drie wedstrijden gewacht te hebben 
kon ik aan de bak tegen een moeilijke speler waartegen ik tot nu toe 
elke keer een vijfsetter heb gespeeld, iemand van De Backhands. Het 
was een spannende wedstrijd, waarin ik in de vijfde set (dus weer!) 1-6 
achter kwam te staan. Wat er toen gebeurde, ik won alsnog met 11-7!!! 
Ik heb er nu twee van de twee gewonnen! Even later kon ik tegen 
iemand die er ook al twee van de twee heeft gewonnen nu,iemand 
van Smash, maar daar kwam snel verandering in, ik versloeg hem met 
3-0. Even later kwamen we erachter dat als ik de volgende wedstrijd 
zou winnen, ik al zeker was van een eerste plaats. De wedstrijd begon 
goed, 2-0 voor in sets en 9-5, bijna gewonnen dus! Alleen raakte ik 
wat uit m'n concentratie omdat ik ging denken dat ik er al bijna was, 
waardoor hij terugkwam tot 9-8. Toen een sorrybal in het voordeel 
van mij, alleen vonden de scheids en mijn tegenstander van Tanaka dit 
niet, en zo kwam ik door deze onduidelijkheid-omdat ik hem er toch 
echt langs zag schaven-wéér uit m'n concentratie, 9-9 dan dus hierna. 
Toen maakte hij weer twee punten omdat ik helemaal niet zat op te 
letten, een beetje dom natuurlijk, want ik was er bijna. Maar goed, het 
volgende set was ik er weer helemaal bij zodat ik het makkelijk kon 
afmaken met 11-7! Eerste van Zeeland en Brabant, wow!! Een van m'n 
beste prestaties zeg, en dat nog wel van een van m'n laatste wedstrijden 
bij Westerzicht! Nou ja, ik ga nu natuurlijk door naar weer een ander 
toernooi, een wat groter toernooi! Dit was echt vet gaaf voor me! Ik 
moest nog een wedstrijd, maar omdat ik toen toch al eerste was, kon ik 
niet meer winnen van iemand van Tanaka die uiteindelijk nog vierde 
werd, het ging echt niet meer, zo blij en opgelucht was ik. Maar goed, 
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nog even kijken naar Thijs beslissende wedstrijd waarna ook hij eerste 
werd. Bram werd uiteindelijk nog derde, een goede prestatie dus van 
de jeugd van Westerzicht! Er is ook nog een filmpje gemaakt van mijn 
beslissende wedstrijd met wat leuke beelden, jullie/u kunt deze beelden 
bekijken op www.youtube.com  onder de naam: top 6-kamp - julian 
speelt in oranje shirt!!!  of deze link 
http://www.youtube.com/watch?v=NApjoc22eU8 

gr Julian Flamman

Verslag van Thijs Tange:
Hallo allemaal, 
Ik ging op 21 Januari naar Bergen op Zoom met Julian en zijn vader, 
Bram, Hans en ik. Ik stond van tevoren 2e. Eerst moest ik tegen een 
jongen die 5e stond van Tios ’51. Daar verloor ik van met 3-1. Daarna 
moest ik tegen een meisje die 4e van Tios ‘51 stond. Die won ik met 
3-1. Daarna moest ik tegen meisje die 3e van Tios ‘51 stond. Die ik 

nog maar net won met 3-2. Vervolgens moest ik 
tegen een jongen van Hotak’68, die 6e stond. 

Deze won ik ook met 3-2. Als laatste moest 
ik tegen een jongen van Tios ’51, die 1e 
stond. Die won ik met 3-1. Uiteindelijk 
werd ik 1e en kreeg ik een mooie 
beker. Ik had een leuke dag 
gehad.

  Groetjes van 
    Thijs  
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Nachttoernooi 16 december 2011
Zoals de laatste jaren gebruikelijk had ik eerst nog een kerstborrel 
van het bedrijf en moest ik me haasten om op tijd te zijn. Er was 
afgesproken dat men alvast zou beginnen. Ed en Rinus zijn aan de slag 
gegaan en Ed begon aan de opening toen ik binnenkwam.

Het aantal deelnemers viel wat tegen. Met name de jeugd was slecht 
vertegenwoordigd, waar het nachttoernooi eigenlijk voor is bedoeld. 
Lekker spannend spelen zo laat in de avond en begin van de nacht.
De spelers die er wel waren vonden het gezellig. Gejuich als men tegen 
een bepaalde speler moest of juist een grote zucht.

Onze steun en toeverlaat, Yvonne, had gezorgd voor stukje kaas en 
worst. Tijdens dit toernooi wordt het ook tijdens het spelen aan de tafel 
gebracht.

Even de statistieken: er zijn 153 
wedstrijden gespeeld. Doordat de 
winnaars blijven staan en zij een 

nieuwe tegenstander krijgen 
hebben zij de meeste wedstrijden 

gespeeld. Tijdens dit toernooi zijn 
alleen maar winnaars. Toch waren 

   e r bij de winnaars ook hele goede. 
Dit waren Thijs, Maurits, Bas, 

Anton, Jeffrey, Leidy en Ruud. 

Mogelijk dat we volgend 
  jaar de opzet, tijd e.d. wat 

gaan veranderen maar we 
organiseren zeker weer een 
toernooi. 

Ger van Leeuwen
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Diverse stukjes van de 
clubkampioenschappen jeugd, recreanten en 
senioren
Jeugd:
Hallo allemaal! Ik ben Julian Flamman en ik ben zaterdag  14 januari 
2012 eerste geworden op de clubkampioenschappen jeugd. Ik heb over 
deze dag nog een stukje geschreven. Hier is mijn stukje.
Het was zaterdagochtend, ik fiets naar de vereniging om een van mijn 
laatste wedstrijden te spelen bij Westerzicht, en dat wilde ik natuurlijk 
wel goed afsluiten! Ik kon gelijk spelen tegen Bréam om even een 
beetje op te warmen. Ik heb even lekker ingespeeld zodat ik er zo 
meteen weer hard tegenaan kan. Het begon al gelijk met een moeilijke 
uitdaging voor mij! Ik moest namelijk al gelijk de eerste wedstrijd 
spelen, en dat ook nog tegen Bram! Ik was al aan het inspelen, ik werd 
heel zenuwachtig. Forehand-forehand, backhand-backhand. En toen ik 
vroeg om te gaan beginnen werd het voor mij wel heel spannend. Het 
eerste set ging het nog wat gelijk op; ik maakte een punt, toen weer 
Bram, tot 7-7. Het lukt bij mij weer wat beter, ik deed wat meer zelf en 
zo won ik het eerste set wel redelijk, 11-7. Het tweede set ging aan het 
begin gelukkig wat beter, ondanks dat Bram nog best goed terugkwam, 
won ik toch nog het set met 11-9. Gelukkig, de eerste twee zijn al 
voor mij, maar juich niet te vroeg; Bram stond opeens voor met 9-10! 
Oké, nu even goed nadenken, een goede serve zou nu wel goed van 
toepassing zijn! Ik sla op, en na wat zenuwachtige slagen van beide 
kanten won ik net het punt doordat Bram net tegen de rand van het net 
sloeg, het scheelde nog geen millimeter! “Oef”, dat ging maar net goed! 
Maar Bram kreeg weer een gamepoint op 10-11! Nog zenuwslopend! 
En toen, gelukkig, wist ik de gamepoint weg te werken door een goeie 
bal; 11-11. Ik stond daarna voor met 12-11, ik was aan serve. Ik had het 
al helemaal in m’n hoofd, mijn serve; daar, de bal heel scherp net op de 
tafel! Ik gooide op maar raakte de bal net wat te hard zodat de bal net 
over de tafel vloog! SHIT, 12-12, “WAAROM???” Maar de volgende 
bal die ik terugsloeg uit Bram’s serve was goed gespeeld met mijn 
backhand met veel topspin zodat ik het punt maakte! 13-12, dan nu 
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Stem op ons 

van 2 t/m 

11 april

Het is zover! De Rabobank Clubkas Campagne komt er 
weer aan. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 150.000,- 

beschikbaar. Bent u lid van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland? 
Breng dan van 2 tot en met 11 april twee stemmen op onze 

club uit! Breng onze club in de stemming, ga naar 
www.rabobank.nl/wnb en stem op ons! 
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eindelijk het matchpoint! Ik serveer, en Bram had opeens wel een hele 
goeie return! Ik kon er nog maar net bij met mijn forehand en sloeg 
de bal met topspin terug, alleen zat Bram snel bij de bal zodat hij hem 
heel mooi scherp naar mijn backhand sloeg en ik het alleen nog maar 
kon redden door de bal hoog terug te slaan op de tafel. Ik ga maar een 
beetje naar achter staan want daar komt vast een KEIHARDE smash! 
De bal stuitert op de tafel aan Bram’s kant, hij moet hem nu goed raken 
om het punt te maken, hij gaat met zijn batje naar de bal toe, staat klaar 
om te smashen, hij slaat hard tegen de bal aan en… Hij is mis! YES, 
wat een spannende game was dat! Mijn eerste stap is al gezet! Ik heb 
nu al één wedstrijd gewonnen, van Bram! Ik kan nu even wat uitrusten 
met een opgelucht gevoel dat ik de eerste wedstrijd al heb gewonnen! 
En dat deed ik, ik had vier wedstrijden rust voor ik weer aan de bak 
kon. Ik heb wat gezeten, iets gedronken, even een wedstrijd geteld en 
ik kon weer aan de slag! Ik moest nu tegen Ruud, het was echt een heel 
SERIEUZE wedstrijd (ahum). Het eerste game was in het voordeel 
van mij, 11-1. Het tweede game werd weer redelijk simpel gewonnen 
door mij, 11-1. Het laatste game was ik zo uit mijn concentratie van 
het lachen en de grappige dingen dat het helemaal niet meer serieus 
ging, ondanks dat won ik nog met 11-9, weer 3-0 dus. Er zaten weer 
twee wedstrijden tussen, voordat ik tegen Danny moest spelen. Toen 
het dan zover was, begonnen we eerst met wat inspelen. Toen begon 
de wedstrijd. Het eerste set won ik goed met 11-5. Het tweede set ging 
dan maar zo hoe onserieus het kon, ik won toch nog met wat lachen 
en uit mijn concentratie met 13-11, had beter gekund, zeker wat beter 
als het wat serieuzer ging, maar goed. Nu wilde ik toch echt even 
lekker spelen, wat moeilijk ging, maar ik won dat game toch nog wel 
redelijk simpel met 11-6! Ik heb nu al drie wedstrijden gewonnen van 
de vier, ik moet dus nu nog één wedstrijd, als ik deze win ben ik dus 
zeker van de eerste plaats; ik heb dan ook alles gewonnen! Ik kon al 
gelijk ná de wedstrijd tegen Danny tegen Bréam. Het was voor mij best 
spannend want ik wilde natuurlijk winnen zodat ik eerste zou worden. 
Maar zover was het nog niet, het was nog niet eens begonnen, mijn 
laatste wedstrijd. Ik was zenuwachtig. We begonnen met inspelen; zoals 
gewoonlijk, forehand-forehand, backhand-backhand. We waren klaar, 
we begonnen. Het was een moeilijk eerste set met wat goeie punten, 
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wat ik uiteindelijk won met 11-6. Het tweede set bleek weer 11-6 te 
worden toen ik voorstond met 10-6, maar Bréam kwam terug tot 10-8 
waardoor het nog spannend werd. Gelukkig was ik aan serve, ik had 
een goeie serve en ik won het punt daarmee, dus ook gelijk het set, 2-0 
in het voordeel van mij! Nog één set en ik ben de clubkampioen van 
de jeugd 2012! Oké, volle concentratie en goed nadenken met wat ik 
doe! Het is nog niet gedaan! Ik begon een steeds grotere voorsprong te 
krijgen, 4-2, 8-2, zelfs 10-2! Het was nu wel heel dichtbij! Één puntje 
maar, dan heb je hem! En wat deed ik, ik maakte hem! YES, eerste en 
clubkampioen jeugd! Ik was echt blij, het is nu echt, het is me gelukt! 
Er moesten nog één of twee wedstrijden gespeeld worden voor de 
prijsuitreiking, nog even geduld. Bram speelde nog de laatste wedstrijd 
van onze poule tegen Ruud, die hij net won. Omdat Bram ook nog in 
een vijf-setter had gewonnen van Bréam en ook nog van Danny had 
gewonnen, was hij verzekerd van een tweede plaats! Het was zover, de 
prijsuitreiking. Eerst werden nog de andere uitslagen bekend gemaakt 
van andere poules die vanochtend zijn gespeeld. Ik werd als laatste 
opgenoemd en mocht naar voren komen! Even lachen voor de foto en 
krijg ik eindelijk mijn verdiende beker in mijn handen! Wat een fijn 
gevoel, ik had gewonnen! Nog een leuke groepsfoto en ik kon naar huis 
en fijn terugdenken aan mijn laatste “debuut” bij Westerzicht!

Julian Flamman

Hallo allemaal,

We begonnen allemaal om 9 uur ’s morgens toen Ed op zijn vingers 
floot. Ik zat ingedeeld in Jeugd B met Kevin, Harald en ik. Wij moesten 
allemaal 2 keer tegen elkaar. Want anders waren we te snel klaar. Eerst 
moest Harald tegen Kevin. Kevin won. Daarna moest ik tegen Kevin. 
Dat was een spannende wedstrijd. Uiteindelijk werd het met de sets 
3-2 en de punten 13-11 in mijn voordeel. Verder moest ik nog een keer 
tegen Harald. Toen werd het 3-1 in mijn voordeel. Uiteindelijk moesten 
we nog een keer tegen elkaar en won ik 2 keer. Uiteindelijk werd ik 1e 
Kevin 2e en Harald 3e. Het was een leuke dag.

Groetjes van Thijs
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Zaterdag 14 Januari waren de clubkampioenschappen Jeugd, ik was 
ingedeeld in poule c. met Justin, Douwe, Hao, Sahin en Sieb.
De eerste wedstrijd gelijk gewonnen, de tweede ook.
Ik had ook de derde en de vierde wedstrijd gewonnen, ik moest alleen 
nog tegen Justin.
Wat een strijd! Hij is een goede tafeltennisser.
Hij stond voor met een set, maar ik haalde hem in.
Het was spannend, maar ik heb toch nog gewonnen.
Toen was de prijs uitreiking met de bekers.
Ik was eerste geworden en won een beker.
het was heel leuk.

Bryan Rijke

Recreanten:
Hierbij mijn inzending voor het volgende schuivertje zoals 
gevraagd door Ed Sleijpen.

Beste sportvrienden,
Wekenlang werd er door iedereen naar uitgekeken, het 
clubkampioenschap recreanten 2012. En eindelijk op 11 -01-2012 om 
19.00 uur was het dan zover!
De avond werd geleid door Ed Sleijpen . Er was door hem een indeling 
gemaakt van 3 poules. Twee bestaande uit 4 personen en 1 poule van 5 
personen.
Voor de winnaar was een beker gereserveerd en de felbegeerde 
wisselbeker waarin de naam van de winnaar gegraveerd zou worden.
Zoals gebruikelijk op de club verliep alles uitermate sportief en in een 
ontspannen sfeer werd er lustig op los geslagen . Martin Poortvliet, 
de kampioen van vorig jaar had het zwaar te verduren, hij was in de 
zwaarste poule ingedeeld door Ed, hiervoor nog mijn dank Ed.  Na 
ongeveer 2 uur waren de winnaars van elke poule bekend  te weten 
Thijs Berkx, Tom van Pienbroek  en mijn persoon Anton Belfroid. Het 
was voor mij gemakkelijk de finale in te gaan ik was tenslotte
De underdog, een heerlijke uitgangspositie. In de finale mocht ik 
starten tegen Thijs, in mijn ogen de beste van deze avond.  Na een 
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spannende pot bleek tot mijn verbazing dat de scheidsrechter mij op 
punten tot winnaar van deze partij uitriep, de wonderen zijn de wereld 
nog niet uit. Met het angstzweet nog op mijn voorhoofd stond een tot 
de tanden gemotiveerde heer Pienbroek direct klaar voor de volgende 
partij tegen mij.  Een zware opgave, zijn naam prijkt niet voor niets
Op de wisseltrofee. Ook deze hindernis werd door mij genomen met 
succes en derhalve was ik niet meer te achterhalen door deze heren. De 
laatste pot ging tussen Tom en Thijs, waar uiteindelijk Thijs als winnaar 
uitkwam.  Na de prijsuitreiking hebben we met zijn allen nog wat 
gedronken aan de bar waar Yvonne uiteraard weer voor een uitstekende 
bediening zorgde. Al met al een leuke avond  waarin meedoen 
uiteindelijk veel belangrijker is als winnen.

Anton Belfroid
Ps  Ed nogmaals bedankt voor de gunstige loting!!!

Senioren:

Clubkampioenschap 2012

Zaterdag 14-januari hebben we onder de bezielende leiding van Ed 
Sleijpen het clubkampioenschap senioren gespeeld.
De deelnemers waren naar sterkte in 2 poules verdeeld. De eerste poule 
bestond uit Arnold van Gorp, Lowy Simonse, Ed Sleijpen, Maurits van 
Luijk, Robin van der Haven, Jeffry van Beek en ikzelf.
Ik heb een heleboel leuke wedstrijden zien spelen die maar kantje 
boord werden gewonnen of verloren. Zelf verloor ik een game van 
Jeffry en Arnold.
Om 4 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon Ed aan het rekenen 
gaan.
Iedereen verzamelde zich rond de bar waar Yvonne voor de nodige 
drankjes en hapjes zorgde, waarna de prijsuitreiking plaatsvond.
Zo werd ik clubkampioen 2012.
De 2e plaats was voor Arnold, 3e plaats Jeffry, 4e plaats Robin, 5e plaats 
Maurits, 6e plaats Lowy en 7e plaats Ed

Rudy van Waterschoot
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Clubkampioenschappen 2012

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over de 
clubkampioenschappen met name poule B van de senioren. 
Wat een spanning. Als eerste moest ik tegen Meindert. Voor mij een 
gevreesd tegenstander. Zeer balvast zoals dat heet. Alle ballen die je 
slaat heeft hij terug. 
Het was mijn eerste partij en dus nog fris en fruitig en heb deze 
partij gewonnen. Mijn volgende partij was tegen Pia. Ook met haar 
kwaliteiten een geducht tegenstander voor mij. Ik heb ze liever als 
dubbelpartner aan mijn zijde als tegenover mij. Het was de tweede 
partij, ik was al iets minder fris en fruitig, maar toch sloot ik die ook 
met winst af. 
Vervolgens diverse partijen tussen de andere deelnemers in poule B. 
Daarna moest ik tegen Ferdinand. Wie een jaar geleden had gezegd 
dat Ferdinand een geduchte tegenstander zou zijn zou voor gek zijn 
verklaard. De gezondheid van Ferdinand was toen niet geweldig. Maar 
ja, tijden veranderen. En ook de gezondheid van Ferdinand. Het was 
knokken om te winnen. Toch lukte het. Ik stond er goed voor. In de 
poule kon het nog alle kanten op. Ferdinand stond op drie gewonnen 
wedstrijden, Ik ook op drie en Bas, mijn laatste tegenstander, op twee. 
Zou ik verliezen was het nog maar de vraag of ik in de prijzen zou 
vallen. 
We hadden dan alle drie, drie gewonnen wedstrijden. Dus vol goede 
moed aan de wedstrijd tegen Bas begonnen. Die sloeg me de eerste set 
van de tafel. 
De tweede set ging iets beter maar toch nog verlies. De derde en de 
vierde set won ik en was er een vijfde set nodig. Bas begon zoals in de 
eerste set en halverwege keek ik tegen een behoorlijke achterstand aan. 
Het kleine beetje techniek wat ik had heb ik laten varen en heb alles uit 
de kast gehaald met als resultaat: winst. 
Een flinke kater bij Bas en heel veel vreugde bij mij.

Ger van Leeuwen
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                  Voor als u geen bulten op wilt lopen! 

                                  
Particulieren Opgelet! 
Speciaal voor de in Zeeland wonende mensen  
hebben wij een “Gezinspakket ” ontwikkeld;  
een pakket dat speciaal is afgestemd op uw  
wensen en behoeften.  
Met daarin de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wenst te verzekeren, 
zoals onder andere inboedel,woonhuis, aansprakelijkheid, 
rechtsbijstand, auto, reis en annuleringsverzekering. 
 
Voordelen:  
* pakket met een vaste lage premie per maand   
* geen termijntoeslagen   
* zelf premie te berekenen via onze website (www.sasassurantien.nl) 
    
Benieuwd wat voor u de premies zullen zijn? 
Bel voor meer informatie naar 0118-413111, of vul onderstaande bon in. 
========================================================= 
Naam:…………………………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………. 
Postcode + Plaats: .……………………………………………………………… 
Tel.nr: ………………………………e-mail: ……………………………………. 
Beroep en activiteiten: …………………………………………………………… 
Vaste Lasten (zakelijk en privé)……………………Ik wil graag informatie over:  
Pakketpolis,Vaste lastenverzekering,anders,nl:…………………………. 
*Sas.Assurantiën bv.*Antwoordnummer 67*4380 VB* Vlissingen* 
info@sasassurantien.nl 
P.S. Bij het afsluiten van een pakketpolis ontvangt u gratis een leuke attentie! 
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De Biografie van Bram Huissen
•	 Volledige naam: Abraham Marinus Jan
•	 Geboorteplaats: Vlissingen
•	 Geboortedatum: 02-11-1996
•	 Zussen/broers: 1 Zus
•	 Getrouwd/samenwonend: ? 
•	 Kinderen ?: ?
•	 Lagere school: Graaf Jan van Nassauschool
•	 Als ik later groot ben word ik: Wiskundeleraar op de middelbare 
•	 Opleiding(en): VMBO-T
•	 Werk: Folderwijk
•	 Hobby’s: Voetballen, tafeltennissen en computeren 
•	 Vreemde tic: Druk
•	 Lekkerste eten: Lasagne, gebakken ei 
•	 Smerigste eten: Spruitjes, doperwten en worteltjes 
•	 Huisdieren: Geen
•	 Mooiste film: Vele maar vooral komische
•	 Mooiste muziek: David Guetta
•	 Mooiste tv programma: Voetbal International
•	 Daar blijf ik voor thuis !: AJAX
•	 Hekel aan: Feyenoord
•	 Daar kun je mij voor uit bed halen: Voetbal 
•	 Wat snoep/snack je graag: Bijna alle snoep en snacks
•	 Je favoriete drankje: Fristi
•	 Je droomwens: Gelukkig worden
•	 Welk dier zou je graag willen zijn: Een hond 
•	 Vakantieland: Zwitserland
•	 Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Harald Schipper 
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????  Schoonmaken  ????
Schoonmaken, het is bezigheid die iedereen wel eens doet. Anders 
wordt het een zootje bij je thuis, in je auto of in je kamer. Ook onze 
zaal moet regelmatig schoon gemaakt worden. Anders vliegen de 
stofwolken rond je oren, zijn de wc’s en de douches smerig en wordt 
het gewoon dus vies in de zaal. 

Al een aantal jaren hebben we een aantal schoonmaakploegen die 
volgens een wekelijks vastgesteld rooster de zaal een schoonmaakbeurt 
geven. Een schoonmaakploeg bestaat meestal uit twee personen die 
ongeveer 1 uur per week bezig zijn.

Helaas zijn het aantal ploegen flink uitgedund en dat betekent dat 
een ploeg bijna een keer in de vier weken moet schoonmaken. En dat 
terwijl deze leden al zoveel andere dingen doen voor de vereniging.

U zult het al begrijpen: 
WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHOONMAAKHELDEN!

Afhankelijk van het aantal ploegen bent u misschien maar 1x in de 6, 
7, 8 of 9 weken (afhankelijk van het aantal ploegen) een uurtje aan tijd 
kwijt. En u kunt het tijdstip in principe zelf bepalen. Dit kan overdag, 
in de avond of in het weekeinde zijn. Afhankelijk van wanneer de zaal 
vrij is.

Als er geen vrijwilligers zich aanmelden is het misschien noodzakelijk 
dat het bestuur de leden moet gaan verplichten middels een vastgesteld 
rooster. 

Laat het zo ver niet komen en meld u nu aan!
Dit kan bij Joke Scharpentier, telefoon 0118-463892. 
Zij kan u eventueel ook meer informatie geven.

Het Bestuur
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BBQ
Vorig jaar hebben we een bbq georganiseerd wat iedereen erg gezellig 
vond.
Misschien ook iets voor dit jaar.
Als je een ander idee hebt hoor ik dit graag.
Graag hoor ik op de woensdagavond van jullie hoe je hierover denkt

Yvonne

De woensdagavond
Op de woensdagavond staat om kwart over zeven de koffie klaar en 
komen de eerste spelers binnen.
Er staan zes tafels om te spelen en die worden tot ongeveer 10 uur 
allemaal gebruikt.
Tussendoor nuttigen de speler een bakje koffie of iets fris.
De leeftijd van de deelnemers is tussen de 40 en 77 jaar.
Er zijn ook vrouwen aanwezig wat zeer zeker de gezelligheid verhoogd.
Door de vele aanwezigen wordt er ook vaak een dubbel gespeeld.
Rond de klok van elven is het tafeltennis meestal klaar en wordt er
nog een (alcoholische) consumptie genuttigd.
Daarna opruimen en om ongeveer half twaalf gaat iedereen naar huis.

Yvonne
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Wijzigen telefoonnummer zaal
Zoals op de ledenvergadering van april 2011 besproken betalen wij elke 
twee maanden ongeveer een bedrag van € 46,00 aan telefoonkosten. 
Hierin zit dan een bedrag van € 2,00 aan gesprekskosten. We betalen 
dus alleen voor de telefoonaansluiting, wat dus heel veel geld is.
We hebben bekeken hoe we dat kunnen oplossen zodat we elk jaar een 
bedrag van ongeveer € 200,00 kunnen besparen.
Die oplossing hebben we inmiddels gevonden. We hebben een simpele 
mobiele prepaid telefoon gekocht met niet veel beltegoed. Deze 
telefoon zal in een kluisje komen te liggen waar dan enkele mensen een 
sleutel van krijgen. Als de zaal dan open is, zijn wij toch telefonisch 
bereikbaar voor andere verenigingen en leden.

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij in de zaal voortaan 
bereikbaar via 06-24214755.

De vaste telefoonaansluiting vervalt definitief dus zet het juiste nummer 
in je telefoon!
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T.T.V. WESTERZICHT 
OPGERICHT 1 OKTOBER 1974 EN KONINKLIJK GOEDGEKEURD 2 JANUARI 1975
ZAALADRES : VAN DOORNLAAN 33A TE VLISSINGEN(WEST-SOUBURG)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Aan de leden en donateurs van de TTV Westerzicht.
Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van 
de TTV Westerzicht welke zal worden gehouden op woensdag 18 april 2012, 
aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de van Doornlaan 33a te Vlissingen 
(West-Souburg).
Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris.

Agenda.
1. Opening.
2. Notulen van de extra ledenvergadering van 5 oktober 2011.
3. Bestuurszaken.

a. Herverkiezing c.q.aftreden bestuursleden (zie toelichting)
b. Jaarverslag secretariaat 2011.
c. Overige mededelingen.

4. Financiële zaken.
a. Rekening 2011 met verslag kascontrolecommisie en Begroting 2012.
b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie ( zie toelichting).
c. Boetes seniorencompetitie.

5. Commissies. ( activiteiten-en bouwcommissie)
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Toelichting 3a. 
De bestuursleden Bangma,de Rijke en Versteeg zijn aftredend. Bestuurslid 
John de Rijke stelt zich niet meer herkiesbaar. Evt. kandidaten voor een 
bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de 
secretaris of via e-mailadres secretariaat@ttvwesterzicht.nl
Toelichting 4b. 
De kascontrolecommissie dient aangevuld te worden met een reservelid voor het 
jaar 2013 tevens lid voor de jaren 2014 en 2015.
De financiële stukken en het jaarverslag van het secretariaat zullen vanaf 
ongeveer een week vóór de vergadering ter inzage liggen in de zaal. Indien U 
een eigen exemplaar wenst,kunt u hierom verzoeken bij de penningmeester 
c.q.secretaris.
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 30 Wij feliciteren Monica Cornelisse

Wij feliciteren:

Wij wensen iedereen 
een prettige en fijne 

verjaardag toe!

APRIL
  9 April Monica Cornelisse
16 April Ger van Leeuwen

MEI
  6 Mei Corrie Geelhoed
  6 Mei Jaap Versteeg
  9 Mei Rudy van Waterschoot
12 Mei Han Houmes
14 Mei Salah Ross
14 Mei Hao Guo
14 Mei Douwe Kingma
14 Mei Ferdinand Vangheluwe
26 Mei Martien Bangma
27 Mei Bream Schipper
31 Mei Bert Kraak

JUNI
  2 Juni Danny Landman
20 Juni Sahin Cingil
20 Juni Bas Dijkstra
22 Juni Ed Sleijpen
22 Juni Danny Verberkmoes
28 Juni Justin Belfroid

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging:

Hao Guo 1 januari 2012
Cor Pleijte 1 januari 2012
Danny Landman 1 januari 2012
Bjorn de Nooijer 1 januari 2012
Rudy van Oosten 1 januari 2012
Jorien Sinke 1 februari 2012

Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden 
onze vereniging verlaten. 
Dit zijn:

Julian Flamman 31 maart 2012
Joop Flamman 31 maart 2012



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 31

CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 78,60 per jaar (€ 6,55 per maand)
Jeugd competitie  € 112,20 per jaar (€ 9,35 per maand)
Senioren recreatie € 103,20 per jaar (€ 8,60 per maand)
Senioren competitie € 145,80 per jaar (€ 12,15 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 63,00 per jaar (€ 5,25 per maand)
Stille leden € 49,20 per jaar (€ 4,10 per maand)
Donateurs € 10,20 per jaar (€ 0,85 per maand)
Schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie met een opzegtermijn van 3 maanden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage verkrijgbaar bij de 
secretaris.
BANKREK.NR. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 06 - 24214755
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
 13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
 19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag 19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW  RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00 ¼ pag. A5 € 25,00 ¼ pag. A5
€ 75,00 ½ pag. A5 € 37,50 ½ pag. A5
€ 85,00  1 pag. A5 € 47,50  1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als het bord door ons gemaakt wordt) € 150,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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T.T.V. WESTERZICHT


