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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930

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.

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.

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

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/
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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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Van de Voorzitter
In het vorige Schuivertje meldde ik dat het Pepernotentoernooi net 
achter de rug was.
Snel daarna was er het nachttoernooi, de nieuwjaarsreceptie, de 
clubkampioenschappen jeugd, senioren en recreanten.
Voor alle drie de clubkampioenschappen geldt hetzelfde. Goede 
opkomst, goede prestaties en een gezellige sfeer. De namen en uitslagen 
vinden jullie elders in dit Schuivertje.
Bij het nachttoernooi was de opkomst van de jeugd maar matig, ik had 
op meer gehoopt. Ook hier was de sfeer goed.
Na de eerste speelronde voor de competitie bij de jeugd was ik 
helemaal blij. Het eerste jeugdteam won de wedstrijd met 7-3 en het 
tweede jeugdteam won hun wedstrijd met 10-0. 
In de tweede speelronde gingen we echter met dezelfde cijfers ten 
onder. Toch blijf ik moed houden. Als ik onze jongens zie strijden en 
zie hoe ze spelen komen de resultaten heus wel een keer.
Bij de senioren gaat het wat beter. Al zal er bij team één een tandje bij 
moeten om niet in de gevarenzone te komen. Team ligt op koers en 
staat na drie wedstrijden stijf bovenaan. Bij de “oude” rotten van het 
derde team kan er nog wat moois ontstaan. Na drie wedstrijden derde 
met een paar punten achterstand op de eerste is niet verkeerd. 
Toch ook nog even over het vervangen van het dak. 
Als jullie dit lezen zijn net de aanvragen voor financiering van het dak 
en de renovatie van de bijruimten de deur uit.
Het vervangen van het dak gaat, van de zomer, in ieder geval door.
Voor het renoveren van de bijruimten hebben we een tekening en een 
begroting gekregen en die logen er niet om.
Afhankelijk van de gelden die er verworven kunnen worden en de inzet 
die door onszelf kan worden geleverd zal het geheel worden aangepast.
Dat is echter in een te pril stadium om daar verder zinnige uitspraken 
over te doen.
Ten slotte hoop ik in het volgende Schuivertje iets positiefs te kunnen 
schrijven over de gezondheid van Maurits.

Ger van Leeuwen   
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ruitschade?
• sterreparatie zonder afspraak
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

Autotaalglas Vlissingen 
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828
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Van de Penningmeester

Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2013 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 
diverse verenigingen, waaronder onze vereniging. Afhankelijk van het 
aantal stemmen kun je een leuk bedrag binnen halen. In 2011 hadden 
wij € 164,33 opgehaald en in 2012 was dit € 263,70. Dit moeten we 
toch kunnen overtreffen in 2013? 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: 
https://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/wnb/rabobank_clubkas_campagne/.
Hier staat nog meer informatie over deze actie. De stemweek is van 
dinsdag 2 april t/m woensdag 10 april 2013

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het secretariaat
Op de bestuursvergadering van 6 februari j.l. is ondermeer de 
voortgang besproken van de dakrenovatie en de evt. verbouwing van de 
overige ruimtes.
Er is een herinrichtingsplan gemaakt door Peter van Mil –consulent 
accomodatiezaken van de NTTB– met een daarbij behorend 
kostenplaatje. Tevens is er een financieel overzichtje gemaakt ter 
dekking van voornoemd kostenplaatje. Mochten de ingediende 
subsidie- en leningaanvragen in meer of mindere mate negatief 
uitvallen, dan zal opnieuw worden bekeken in hoeverre de renovatie 
en/of verbouwing uitgevoerd kan worden. In ieder geval heeft de 
dakrenovatie prioriteit. Met de bouwcommissieleden zal worden 
besproken in welke mate door zelfwerkzaamheid het kostenplaatje 
naar beneden toe kan worden bijgesteld. Ook dient op korte termijn 
de aannemer op de hoogte te worden gesteld van aanvang van de 
werkzaamheden, zodat deze ingepland kunnen worden.

Voorzitter Ger van Leeuwen en ondergetekende hebben onlangs met 
Martijn Bour van de sportraad Vlissingen een oriënterend gesprek 
gehad over allerlei onderwerpen zoals :

- verhuur zaal tijdens ongebruikte uren door de week;
- ska project met de schoolkinderen van 12/13 jaar;
- hoe is het sportklimaat in Vlissingen ?
- het uitbouwen van de 50+groep op dinsdagmiddag.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe informatiefolder 
die binnenkort in enkele wijken van Vlissingen zal worden 
rondgebracht. Hopelijk levert dat nog wat nieuwe leden op.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Oproep Facebookpagina
We willen een oproep doen of er 
(jeugd)leden zijn die mee willen 
helpen om een facebook pagina 
van de vereniging in elkaar 
te zetten. Dit is tegenwoordig 
helemaal hot, vooral onder de 
jongeren. 

Graag willen wij in contact komen met 
een of meerdere personen die een beetje 
verstand van facebook hebben en ideeën 

daar over hebben.

Stem op ons!  

2-10 april 

2013BRENG ONZE CLUB IN DE STEMMING!
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 10 april twee stemmen op onze club uit! Breng onze club in de stemming, 
ga naar www.rabobank.nl/wnb en stem op ons!

          Twitter mee via #RaboClubkas



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 10

   
 
                  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! 
 
 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 11

Hallo allemaal
De competitie is al weer een paar weken aan de gang.
Team 1 speelt momenteel 3e klasse junioren en doet het aardig in deze 
klasse al staan ze momenteel nu ik dit stukje schrijf op de 5e plaats.
Team 2 speelt 4e klasse aspiranten en doet het behoorlijk goed want zij 
staan nu op de 2e plaats, nu proberen deze plaats vast te houden of zelfs 
te verbeteren, maar er zijn nog heel wat wedstrijden te spelen dus nog 
even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen.
Nu nog even een oproep als jeugdtrainer.
De maandagmiddag/donderdagmiddag (1e uur)  groep dunt op dit 
moment aardig uit, er zijn nog maar 2 jeugdleden die regelmatig op 
deze trainingen komen (van de op papier staande 5 jeugdleden)
Vaak gebeurt het dan ook dat ik voor niks naar de zaal kom op deze 
trainingsuurtjes. Dus een oproep aan deze jeugdleden om toch naar de 
zaal te komen om te trainen.
Ook zou ik graag zien dat er wat jeugdleden bij zouden komen voor 
deze groep, dus weet je iemand die graag een balletje wilt komen slaan, 
vriendjes of vriendinnetjes, neem ze eens mee en laat ze kennismaken 
met deze leuke sport. Dan is het niet alleen voor jullie zelf leuk om te 
spelen maar dan blijf ik er ook plezier in hebben als trainer want elke 
keer naar de zaal komen voor niks is niet leuk en ik kan dan mijn tijd 
beter besteden.
Dit jaar wil ik weer iets organiseren voor alle jeugdleden.
We hebben in het verleden een slaapfeest gedaan, zijn naar het 
zwembad geweest maar hebben jullie zelf ook ideetjes om iets te 
gaan doen ?? Graag hoor ik jullie ideeën, reacties zodat ik iets kan 
organiseren. Eventueel met een eigen bijdrage van de jeugdleden zelf 
want bv naar het zwembad gaan kost een aardige duit.
Ook roep ik dan andere leden op om vrijwillig mee te gaan of te helpen 
als er iets georganiseerd word.
Je kan het naar mij mailen op mailadres jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl 
Ik sluit nu af, iedereen veel tafeltennis plezier gewenst en kijk geregeld 
eens op de website www.ttvwesterzicht.nl 

Groetjes van Ed Sleijpen wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie 
en jeugdtrainer
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Clubkampioenschappen 2013
Elk jaar zijn er aan het begin van het nieuwe jaar weer de 
clubkampioenschappen.
Zowel bij de jeugd als bij de senioren waren er maar weinig 
aanmeldingen helaas maar met degene die er waren hebben we er 
gewoon een hele gezellige dag van gemaakt 12 januari om 9 u (in de 
ochtend) waren er 10 jeugdleden die in 3 verschillende poules konden 
gaan uitmaken wie er zich clubkampioen 2013 jeugd kon gaan noemen.
In poule A waren dit Ruud Wisse, Bram Huissen, Thijs Tange en Kevin 
Vreeke.
In poule B waren dit Jordi v/d Klundert, Douwe Kingma, Dyani Veira 
en Erik Polderman.
In poule C waren dit Bryan Rijke en Justin Belfroid.
In poule D is er niemand op komen dagen helaas, dus die bekers gaan 
volgend jaar weer meedoen.
Omdat poule C maar 2 deelnemers had heb ik ze bij poule B mee laten 
spelen maar wel met behoud van de bekers poule C.

Zo hadden ze dus wat meer partijen te spelen dan 1 enkele partij tegen 
elkaar.
Zowel in poule A en poule B/C werden er leuke wedstrijdjes gespeeld 
en omdat poule A vrij snel ging heb ik ze een 2e ronde gegeven zodat 
als je de 1e ronde wat minder gespeeld had, je dus een 2e kans kon 
krijgen om de felbegeerde wisselbeker te bemachtigen en de titel 
Clubkampioen jeugd 2013.
Rond 11.45 u waren alle wedstrijden gespeeld en kon er overgegaan 
worden naar de prijsuitreiking.
Voorzitter Ger van Leeuwen was naar de zaal gekomen om het een en 
ander te volgen en om deze taak tot zich te nemen zodat ik zelf leuke 
foto’s kon maken van de prijsuitreiking.

De eindstand van poule A, B en C:
Poule A, 1e pl en tevens clubkampioen jeugd Ruud Wisse, 2e pl Bram 
Huissen, 3e pl Thijs Tange en 4e pl Kevin Vreeke;
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Poule B, 1e pl Jordi v/d Klundert, 2e pl Erik Polderman, 3e pl Douwe 
Kingma, 4e pl Dyani Veira;
Poule C, 1e pl Bryan Rijke, 2e pl Justin Belfroid.
Iedereen had het goed naar zijn zin gehad en daar gaat het uiteindelijk 
natuurlijk ook om en als je dan nog een leuke eindplaats bemachtigd is 
de dag helemaal goed.

De clubkampioenschappen senioren.
Deze begonnen om 12 u dezelfde dag, dus de tafels waren nog warm 
van de jeugdwedstrijdjes die ochtend.
Ook hier helaas maar weinig aanmeldingen dit jaar, een aantal 
afzeggingen ivm gezondheidsklachten van enkele spelers die er elk jaar 
wel bij zijn.
Maar ik heb nog 2 poules kunnen maken voor die middag.
Poule A, Thijs Berkx, Lowy Simonse, Arnold van Gorp, Jeffry van 
Beek, Ruud Wisse en ondergetekende Ed Sleijpen.
Poule B, Ger van Leeuwen, Bas Dijkstra, Pia Simonse en Ferdinand 
Vangheluwe.
Bij aanvang van de wedstrijden ontbrak Thijs, dus deze maar even 
gebeld om te vragen of hij nog kwam maar helaas werd er niet 
opgenomen dus dan maar zonder Thijs van start gaan.
Er werden leuke wedstrijden gespeeld op beide tafels maar na 
2 wedstrijden moest Lowy het opgeven wegens lichamelijke 
ongemakken.
Om 14 u kwam Thijs de zaal binnen en was er helemaal van overtuigd 
dat het toernooi om 14 u zou beginnen.
Ik heb besloten om hem alsnog mee te laten spelen maar zou dan wel 
wat wedstrijden achter elkaar moeten spelen om een beetje bij de rest te 
komen qua wedstrijden die al gespeeld waren.
Dit aanbod werd dankbaar aanvaard en zodoende kon Thijs ook nog 
een gooi doen naar de felbegeerde wisselbeker die Rudy v Waterschoot 
door lichamelijk ongemak niet kon verdedigen dit jaar.
De laatste wedstrijden in poule A waren nog bezig maar ondertussen 
was poule B al afgelopen en besloten zij nog wat dubbel partijtjes te 
gaan spelen, zo maar voor de fun.
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De balans kon worden opgemaakt, alle wedstrijden waren gespeeld en 
zodoende kon de voorzitter wederom de taak op zich gaan nemen de 
bekers uit te gaan reiken aan de winnaars van deze middag.
De eindstand van de senioren clubkampioenschappen 2013 zijn dan als 
volgt:
Poule A, 1e pl en clubkampioen Thijs Berkx, 2e pl Arnold van Gorp, 
3e pl Jeffry van Beek, 4e pl Ruud Wisse, 5e pl Ed Sleijpen, 6e pl Lowy 
Simonse;
Poule B, 1e pl Ger van Leeuwen, 2e pl Ferdinand Vangheluwe, 3e pl 
Bas Dijkstra, 4e pl Pia Simonse.
Iedereen was tevreden met zijn/haar plaats en na het genot van een 
drankje van de nieuwe clubkampioen is iedereen weer rustig naar huis 
gegaan.
Nog even dank aan Hans Scharpentier die de jeugd 
clubkampioenschappen mede heeft begeleid en de dames Joke 
Scharpentier en Yvonne van Eenennaam die de bar respectievelijk 
s’morgens en s’middags voor hun rekening hadden genomen.

Clubkampioenschappen recreanten
Op de gebruikelijke woensdagavond, de recreanten avond werd op 16 
januari om 19.00 u de clubkampioenschappen gespeeld.
Deze zouden dus om 19.00 u aanvangen maar dit was voor enkele 
leden toch niet zo heel duidelijk dus zijn de wedstrijden een kwartiertje 
later begonnen.
Met 15 personen die mee wilden spelen kon ik 3 vijfkampen maken, 
dus op 3 tafels spelen.
De spelers in overleg met Ger ingedeeld over de 3 poules en de 
wedstrijden konden gaan aanvangen.
Er werd gelijk fanatiek gestreden voor elke bal en zo werden de 
wedstrijden 1 voor 1 gespeeld.
Tegen 22.00 u werden de laatste poulewedstrijden beslist en zo kon de 
balans opgemaakt worden. 
Iedereen dacht al klaar te zijn maar dat was dus niet het geval
De wedstrijden waren namelijk nog niet klaar, van elke tafel werd de 
nrs 1 in een nieuwe poule geplaatst, een driekamp en dit zo ook voor 
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de nrs 2, 3, 4 en 5 van elke tafel zodat er de rangschikking van 1 tot en 
met 15 gemaakt kon worden.
De beslissende wedstrijd voor de 1e plaats werd gespeeld door de nr 1 
van tafel 1, debutant Cesar Maldonado, nr 1 van tafel 2 Ton Nuiten en 
de nr 1 van tafel 3 Martin Poortvliet.
De strijd ging los, de ballen vlogen je letterlijk rond de oren nu op 5 
tafels en zo kon er na een kleine 45 minuten strijd gekeken worden wie 
er dus zich nu voor een heel jaar clubkampioen mocht noemen en met 
de felbegeerde wisselbeker naar huis mocht gaan.
Op tafel 5, voor de  plaats 13, 14 en 15 moesten de sets geteld worden 
maar dat was ook gelijk dus moesten vervolgens de games geteld 
worden en dit was ook gelijk dus als laatste mogelijkheid werden de 
behaalde punten van elke game geteld en zo kon er gekeken worden 
wie dus als laatste geëindigd zou zijn.

De uiteindelijke stand is geworden
Nr 1 en clubkampioen recreanten is Cesar Maldonado geworden
Nr 2 Martin Poortvliet
Nr 3 Ton Nuiten

Onze voorzitter Ger van Leeuwen had de eer om de bekers te geven 
aan de nr 1 en nr 2 en deed een dankwoord richting ondergetekende 
voor het organiseren van de clubkampioenschappen en een dankwoord 
aan Yvonne voor het bemannen van de bar zodat alle dorstige kelen op 
tijd gesmeerd konden worden.
Het was weer een geslaagd toernooi, althans ik kan hier wel vanuit 
gaan want ik heb alleen maar fanatieke sportende recreanten gezien 
deze avond en met deze woorden wil ik iedereen bedanken voor alle 3 
de toernooien die meegespeeld hebben.
Volgend voorjaar is er weer voor iedereen de mogelijkheid om 
zich in te schrijven en dan hoop ik bij de jeugd en senioren 
clubkampioenschappen wat meer deelnemers aan te treffen.
Want met meer deelnemers kunnen er meer wedstrijden gespeeld gaan 
worden.

Ed Sleijpen
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 17

LEDENVERGADERING

WOENSDAG 
24 APRIL 2013 

OM 20.00 UUR 

IN DE ZAAL
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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 ledenvergade-
ring van de TTV Westerzicht  welke zal worden gehouden op woens-
dag 24 april 2013,aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de van 
Doornlaan 33a te Vlissingen (West-Souburg).

Agenda
Opening
Notulen van de ledenvergadering van 18 april 2012.
Mededelingen.
Bestuurszaken.
Herverkiezing c.q.aftreden bestuursleden (zie toelichting)
Jaarverslag secretariaat 2012.(zie toelichting)
Overige mededelingen
Financiële zaken
Financiële rekening 2012 met verslag kascontrolecommisie en Begroting 2013
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie ( zie toelichting)
Commissies
Activiteitencommissie
Bouwcommissie
Rondvraag
Sluiting

Toelichting 4a
De bestuursleden Bangma,van Breen  en Versteeg zijn aftredend.Evt.kandidaten voor 
een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secreta-
ris of via e-mailadres secretariaat@ttvwesterzicht.nl
Secretaris J.Versteeg en bestuursleden Bangma en van Breen stellen zich herkiesbaar 
voor de periode van 1 jaar tot april 2014.
Toelichting 4b
Een exemplaar van het jaarverslag ligt vanaf ongeveer 2 weken vóór de vergadering ter 
inzage bij de bar in de zaal.
Toelichting 5b
De kascontrolecommissie dient aangevuld te worden met een reservelid voor het jaar 
2014 tevens lid voor de jaren 2015 en 2016.
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Hallo Tafeltennisvrienden
Afgelopen 16 januari 2013 was het weer clubkampioenschappen van de 
recreanten.
We werden om kwart voor 7 verwacht om, om 7 uur te beginnen met 
de kampioenschappen.
Voor mij is dat zeer vroeg,maar ik heb alles op alles gezet die dag om 
op tijd te zijn.
Het viel toch nog tegen,want ik was pas om 18.30 uur thuis. Vlug eten, 
toen douchen en op weg naar de van Doornlaan. Daar aan gekomen 
waren ze net aan het uitleggen wie bij wie er in dezelfde poule zouden 
zitten. 
We waren met totaal 5 spelers. De commissie, waar Ed en Ger weer 
alles goed verzorgd hadden, daar zeer hartelijk dank voor. Toen 
begonnen we met 3 poulen te spelen, waar elke poule met 5 spelers, die 
steeds tegen de andere 4 spelers moeten spelen. Elke keer een set van 
3 spelen, waarvan je dan moest winnen. Als dat lukte om kampioen te 
worden van 2013. 
Maar ja, dat valt natuurlijk bij sommige personen niet altijd mee, er 
zijn makkelijke, maar ook moeilijke of betere spelers natuurlijk, maar 
voor mij zelf viel het de 16e januarie reuze mee, de balletjes vielen zeer 
goed, dat ik in mijn poule 1e werd. Van de andere 2 poules werd Cesar 
en Ton Nuiten 1e, dus toen moesten de 3 eersten nog eens tegen elkaar 
spelen. 
Na een sapje genomen te hebben en tegen de winnaar van poule 2, 
dat was Ton Nuiten gewonnen te hebben moest ik tegen Cesar spelen 
dat viel niet gunstig uit voor mij zelf, ik verloor met 3 tegen 1 dat was 
jammer voor mij zelf maar ach het is maar een spelletje, dus Cesar nog 
van harte gefeliciteerd met de 1e plaats mocht ik toch nog een beker 
meenemen, toch ook leuk??!! Na nog op de foto gezet te zijn en een 
sapje genomen te hebben was de avond weer snel omgevlogen!!! Maar 
toch veel genoten en daar doen we het voor!!

Groetjes,
Martin
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Mooie Beker
El club  como una segunda casa, cada vez es una buena experiencia, 
siempre con su sonido especial y característico, si, ping-pong, ping-
pong, ping-pong, ping. 

Donde lo único que esperas es ganarte a ti mismo, cada vez un poco 
más y así aprendes de la experiencia. No importa con que mesa, no 
importa con cuantas pelotas, cada experiencia es única y agradable. 

Gracias Club por darme la oportunidad de compartir y disfrutar de 
agradable compañía con gente con la que nos identificamos y que si 
algo nos distingue es nuestro amor por el deporte si éste bello deporte 
el tenis de mesa. 

Hoy me llevo un premio a mi casa y que desde ya adorna mi sala, pero 
más me llevo en el corazón la agradable experiencia que siempre he 
tenido de jugar y pasar el tiempo en el club.
De Westerzicht Club als een tweede thuis, iedere keer is het weer een 
mooie ervaring. Altijd met het bijzondere en karakteristieke geluid, tja, 
ping-pong, ping-pong, ping-pong, ping. 

Alles wat je er verwacht, is te winnen van jezelf. Iedere keer weer een 
beetje meer en zo leer je van je ervaring. Het maakt niet uit welke tafel, 
het maakt niet uit hoeveel ballen, elke ervaring is uniek en plezierig. 

Dank je Westerzicht Club voor de gelegenheid om in goed gezelschap 
te genieten met mensen met wie we ons identificeren. Als iets ons 
onderscheidt, is het onze liefde voor de sport, voor een mooi spelletje 
tafeltennis. 
Vandaag heb ik een beker mee naar huis genomen en deze siert nu mijn 
kamer, maar in mijn hart neem ik de aangename ervaring mee die ik 
altijd krijg als ik een spelletje tafeltennis speel en tijd doorbreng in de 
Westerzicht Club.

César Maldonado
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Clubkampioenschappen jeugd
Op vrijdag 12 januari ging ik vol moed naar het toernooi.
Het klinkt best raar want ik moest alleen tafeltennissen tegen Justin.
Justin kan goed tafeltennissen maar ik heb toch nog gewonnen.
Het was wel spannend maar ook leuk.
Tafeltennissen vind ik altijd leuk.
Er waren wel meer jongens maar daar moest ik niet tegen.
Ik hoop dat er volgend jaar toch meer mensen mee doen in mijn pool, 
dus als je nog mensen kent vraag of ze een keer mee kunnen.
Ik weet zeker dat ze het leuk vinden.
Ik hoop ook dat alle anderen die er waren het leuk vonden.

 van Bryan Rijke

Op zaterdag 12 januari werden de clubkampioenschappen gehouden 
voor de jeugd. 
Omdat Bryan en ik (Justin) de enige waren die geen competitie  spelen 
zaten wij alleen in 1 poule. 
Dus altijd prijs!! 
Ik moest dus 1 wedstrijd spelen en dit was dus gelijk de finale. 
Bryan heeft deze spannende wedstrijd met 3 tegen 1 gewonnen. 
Ik ben dus tweede geworden en heb een beker als herinnering gekregen 
van onze voorzitter Ger.

Sportgroeten van Justin Belfroid
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Clubkampioenschappen 2013
“En nu je kampioen bent moet je ook een stukje in het Schuivertje 
schrijven”. Aldus onze wedstrijdleider Ed. Nou leuk. Daar zit je dan 
met je mooie beker achter de tekstverwerker. Als ik dat geweten had, 
had ik tegen Arnold wel een paar ballen meer over de tafel kunnen 
rammen; maar niet heus.

Dankzij Ed’s organisatorisch talent kon ik nog meespelen ondanks het 
feit dat ik vrolijk kwam binnenzeilen om 2 uur ’s middags, terwijl er 
om 12 uur was gestart. Ik heb net even teruggezocht in mijn gewiste 
mails en het stond er echt 12:00 uur! IK zat dus behoorlijk mis. Niet 
makkelijk om te moeten toegeven voor een (ex-)leraar, die denkt altijd 
gelijk te hebben.

Mijn eerste pot was meteen tegen Ed, die ik uit dank natuurlijk niet 
kon afslachten, zo me dat al ooit zou lukken… Nog een beetje koud 
(maar dat is géén excuus) moest ik de winst met 3-1 aan hem afstaan, 
meerdere keren verrast door zijn snelle backhandpushes, die perfect 
aankwamen.

Wat minder agressief, achter 
elkaar doorspelend en dus flink 
op stoom werden de volgende 
drie potjes tegen Ruud, Jeffry 
en Arnold met enig geduld en 
zelfbeheersing omgezet in winst voor 
ondergetekende. 

Bij Ruud hoefde ik maar af te wachten 
tot hij zich kapot sloeg. Als zijn klappen 
aankomen, dan zijn ze meestal 
onhoudbaar. 
Helaas voor hem gingen teveel van de 
loeiers net over de tafel, waardoor hij 
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met 3-0 verloor. Jeffry speelde veel beheerster, maar gaf de ballen vaak 
zo verleidelijk hoog terug, dat je wel moet meppen. En dat lukte me die 
zaterdagmiddag nog goed ook, zodat ik de pot met 3-0 won. 

Arnold had blijkbaar zijn dag niet. Pech voor hem, geluk voor mij. 
Nooit gedacht dat ik met 3-0 van hem kon winnen. We trainen vaak 
en dan heb ik veel moeite met al zijn gemene balletjes, die nu net niet 
wilden lukken.
Meevaller voor mij: Hans, Rudi, Maurits deden niet mee en Lowy viel 
na zijn eerste partij af. Allemaal in meer of mindere mate vanwege 
gezondheidsproblemen. Boze tongen beweren dat ik me pas op 
het laatste moment op de deelnemerslijst heb gezet toen ik zag dat 
bovenstaande geduchte potentiële tegenstanders niet zouden deelnemen. 

Dat Lowy al was afgehaakt voordat ik binnenkwam vergrootte mijn 
perspectieven op winst nog eens extra. Tja de een zijn dood (=voet) is 
de ander zijn brood (=beker).

Kortom, met maar 6 mensen in de poule, waarvan er ook nog een 
uitvalt, hoef je maar 4 potjes te spelen en was 3 winnen 1 verliezen 
genoeg voor de eindzegen. Het spreekwoord: “In het land der blinden is 
eenoog koning”, lijkt mij in dit geval dus echt van toepassing.

Uitslag: 
6-de Lowy  1 gewonnen gestopt 
5-de Ed 1 gewonnen  
4-de Jeffry 2 gewonnen 
3-de Ruud 2 gewonnen 
2-de Arnold 3 gewonnen (3-0, 3-2, 3-0) 
1-ste Thijs 3 gewonnen (3-0, 3-0, 3-0)

Jullie zien het; of ik de volgende keer weer zo’n stukje moet schrijven 
lijkt me op zijn zachtst gezegd hoogst onwaarschijnlijk, maar …. je 
weet ’t nooit.

Thijs Berkx
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Top 6-kamp Jordi v/d Klundert 19-1-2013 
te Bergen op Zoom
Na in de competitie een mooi percentage gescoord te hebben werd 
Jordi uitgenodigd om een zeskamp te spelen.
In eerste instantie had hij niet heel veel zin om hiervoor weer een vrije 
zaterdag op te offeren, maar uiteindelijk besloot hij mee te doen.
Zaterdag de 19e januari was het zover. Het werd gehouden bij TTV Het 
Markiezaat in Bergen Op Zoom.
Om tien uur zou het beginnen, maar ik geloof dat de coördinator zich 
in het tijdstip vergist had. Deze moest uit bed gebeld worden maar 
gelukkig konden we iets na tienen van start.

Jammer genoeg was Jordi de enige van TTV Westerzicht. Andere 
verenigingen hadden meer afgevaardigden.
Maar de sfeer was gemoedelijk en zo leer je ook al snel weer mensen 
kennen.

De eerste wedstrijd verloor Jordi met 3-1. Die jongen was echt goed, 
maar voor Jordi’s moraal was het even minder.

Ook de tweede wedstrijd eindigde in een 3-1 nederlaag en toen ging het 
koppie wel een beetje hangen.
Dus naast coach ben ik ook maar even als mental coach opgetreden.

Zijn derde wedstrijd was tegen een andere Jordi van TTV Belcrum (de 
club waar Jordi’s opa en oma actief zijn).
In de competitie had hij daar ook van verloren dus ik zei dat hij iets 
goed te maken had. Vol goed moed begon hij aan zijn derde partij.
Ook opa en oma kwamen weer kijken en dat is altijd prettig…een 
beetje supporters aan de kant.

En ja hoor….Jordi trok de wedstrijd volledig naar zich toe en won 
overtuigend. Zo…die competitienederlaag had hij even rechtgezet.
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Ook de vierde wedstrijd won hij. De enige 3-0 in deze poule. En die 
jongen was toch echt goed, maar ja…..Jordi was gewoon beter.

Opeens kreeg Jordi door dat de derde plaats nog binnen handbereik 
was. En de jongen tegen wie hij zijn laatste wedstrijd moest spelen was 
daarvoor zijn directe concurrent.
Spannend dus. En die spanning was ook van de gezichten af te lezen.
De wedstrijd begon door beide partijen voorzichtig. En Jordi won de 
eerste set. Zo, die was binnen.

Maar de tweede en de derde set gingen naar de tegenstander. Oeps…nu 
was het alles of niks. 
De vierde set stond hij met 7-5 achter. Opa en oma en ik riepen “kom 
op Jor” en daarna maakte hij zes punten op rij en won dus de vierde 
set. 
De spanning steeg. Het wisselen van helft gebeurde met een 5-1 
voorsprong voor Jordi en er leek niet veel meer aan de hand. 
Maar het werd 8-8 en daarna kreeg zijn tegenstander een matchpoint. 
We durfden bijna niet te kijken, maar na een knappe rally werd het 
10-10. 
De tegenstander mocht serveren maar serveerde fout. 
Matchpoint Jordi. Wat een spanning zeg. 
Jordi sloeg op en er werd over en weer geschoven. Geen van beide 
durfden de aanval te openen maar uiteindelijk was het de tegenstander 
die de bal over de tafel sloeg en Jordi de derde plaats bezorgde.
Een oerkreet klonk door de zaal…..wat een ontlading……en wat een 
ontknoping. 

Er werden high-fives gegeven en er werd geknuffeld. Wat een top 
prestatie. 
De beker werd uitgereikt en de trotse glimlach verdween voorlopig niet 
meer van zijn gezicht.

Barry v/d Klundert, vader van Jordi
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De Biografie van ………….
• Volledige naam: Jarno de Jonge 
• Geboorteplaats: Vlissingen
• Geboortedatum: 11-5-2001
• Zussen/broers: zus Daphne
• Getrouwd/samenwonend: nvt
• Kinderen ?: nvt
• Lagere school: de Vlieger
• Als ik later groot ben word ik: kok of banketbakker
• Opleiding(en): nvt
• Werk: nvt
• Hobby’s: zwemmen, waterpolo, schaatsen, tafeltennis en gamen
• Vreemde tic: ben ik niet bewust van
• Lekkerste eten: bakje “kapsalon” en patat
• Smerigste eten: bloemkool
• Huisdieren: kobus het konijn
• Mooiste film: karate kit
• Mooiste muziek: D-Double
• Mooiste tv programma: lachen om home video’s
• Daar blijf ik voor thuis !: als we iets super leuks gaan doen
• Hekel aan: het schoolvak spelling
• Daar kun je mij voor uit bed halen: als we op vakantie gaan 
• Wat snoep/snack je graag: snoep: zure matjes snack: vlammetje
• Je favoriete drankje: ice thee  
• Je droomwens: bij de Olympische spelen te mogen zwemmen 
• Welk dier zou je graag willen zijn: een witte haai
• Vakantieland: Frankrijk
• Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Thijs Heijboer 
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Wij feliciteren:
APRIL
  9 April Monica Cornelisse
15 April Marco Sturm
16 April Ger van Leeuwen

MEI
  6 Mei Corrie Geelhoed
  6 Mei Jaap Versteeg
  7 Mei Sandy Celalic
  9 Mei Rudy van Waterschoot
11 Mei  Jarbo de Jonge
12 Mei Han Houmes
14 Mei Salah Ross
14 Mei Hao Guo
14 Mei Douwe Kingma
14 Mei Ferdinand Vangheluwe
15 Mei Daan Vastrick
26 Mei Martien Bangma
31 Mei Bert Kraak

JUNI
20 Juni Bas Dijkstra
22 Juni Ed Sleijpen
22 Juni Rafael Hamelink
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:
Rafael Hamelink 1 maart 2013

Opzeggingen:
Er zijn in deze periode geen 
opzeggingen ontvangen.

Wij 
wensen 
iedereen 

een 
prettige 
en fijne 

verjaardag 
toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 84,60 per jaar (€ 7,05 per maand)
Jeugd competitie  € 120,60 per jaar (€ 10,05 per maand)
Senioren recreatie € 111,00 per jaar (€ 9,25 per maand)
Senioren competitie € 156,60 per jaar (€ 13,05 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 67,80 per jaar (€ 5,65 per maand)
Stille leden € 52,80 per jaar (€ 4,40 per maand)
Donateurs € 10,80 per jaar (€ 0,90 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


