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

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdinglaan119  
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

Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen 
Tel. 0118-410255

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
We zijn alweer een paar maanden in 2014. De verbouwing loopt goed. 
Er is de afgelopen tijd veel werk verzet en het is goed te zien hoe het 
geheel er uit komt te zien. 

Op de ledenvergadering is er afgesproken dat we begin mei een herope-
ning willen organiseren en daar de nodige publiciteit aan willen geven. 
Een ander evenement dit jaar (oktober) is het veertigjarig bestaan van 
de vereniging. Ook daaraan moeten we de nodige publiciteit geven. De 
verwachting is door meer naamsbekendheid meer leden te kunnen trek-
ken.  

Maar goed, even bij het begin beginnen. 
De verbouwing. Dankzij de inzet van een groot aantal personen maken 
we vorderingen. Financieel hebben we het in de hand en zoals gezegd 
springen we niet verder als onze polsstok lang is.
Een nieuwjaarsreceptie is er niet geweest maar dat is niet zo verwon-
derlijk.

Dan de clubkampioenschappen. Daar lees je verderop in het Schui-
vertje het nodige over. Wat mij wel is opgevallen de opkomst en de 
belangstelling bij de jeugd. Veel lachende gezichten, een teken dat een 
ieder het naar zijn zin had. Ik zei net belangstelling. Geweldig hoeveel 
toeschouwers er waren. Zou ik graag ook bij de competitiewedstrijden 
willen zien. Kom ze aanmoedigen.

Dan de ledenvergadering. Ook daarvan vind je het nodige elders in het 
Schuivertje. Bemoedigend was de opkomst. Een aantal leden die wil 
weten wat er omgaat in de vereniging was groot. Ik denk dat we goed 
uit hebben kunnen leggen waar we mee bezig zijn en hoe het te verant-
woorden is.

De jubilarissen. Op de ledenvergadering heb ik Corrie Geelhoed in het 
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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

Je vindt bij ons kwaliteitsproducten voor 
alle soorten huisdieren. Van gezonde 

voeding tot speeltjes, snacks, manden 
en hokken.

DOBEY
Dierenspeciaalzaak

Scherminkelstraat 32
4381 GJ  Vlissingen
Tel.: 0118 – 417828

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op al uw aankopen!
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zonnetje mogen zetten vanwege haar 35 jarig lidmaatschap van de 
vereniging. Dat was al op 1 februari maar voor haar vond ik het gepast 
dat op de ledenvergadering te doen.
Op 1 april is Leidy Kroezen 35 jaar lid en ook op 1 april is Hans 
Wamelink lang lid van TTV Westerzicht. Geen 35 jaar maar 25 jaar.
Vervolgens 1 oktober. Arnold van Gorp is 40 jaar lid. Veertig jaar!!! 
Net zolang als TTV Westerzicht bestaat. Een heugelijk feit.
Als laatste dit jaar ben ikzelf aan de beurt. 25 jaar lid van de vereni-
ging.

Bij allen kom ik daar op terug met een cadeaubon.
In het bestuur ook de nodige mutaties. Maurits van Luijk treed toe 
tot het bestuur en gaat, als de werkzaamheden van 
de financiën van de verbouwing achter de rug zijn, 
de taak van Monica als penningmeester op zich 
nemen.

De al eerder genoemde Leidy Kroezen heeft zich 
bereid getoond om het bestuur te komen verster-
ken.
Waar mensen bijkomen gaan er ook weg. Aller-
eerst Martien Bangma. Hij had aangegeven nog 
maximaal een jaar in het bestuur te blijven. 

Nu Leidy in het bestuur komt heeft Martien 
plaats gemaakt. We danken Martien voor 
zijn jarenlange betrokkenheid. Jaap 
heeft hem bezocht en een attentie 
overhandigd. Zodra Monica afscheid 
neemt zullen we daar op dezelfde 
wijze aandacht aan schenken.

Ger van Leeuwen
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Van het Secretariaat
Namens “Vlissingeninbeweging” onderdeel van de sportraad van de 
gemeente Vlissingen wordt ook dit jaar weer het Naschools Aanbod 
(NSA) aangeboden. Het programma bestaat uit max. 5 workshops die 
wekelijks bij sportverenigingen gegeven worden in de periode eind 
maart t/m eind mei m.u.v. 26 april t/m 5 mei a.s.
Het bestuur heeft gemeend ook hier wederom haar medewerking aan te 
willen verlenen met het geven van tafeltennisclinics op  maandag van 
16 – 17 uur voor groep 4, 5 en 6 en op donderdag van 16 – 17 uur voor 
groep 7 en 8. Per workshop max.12 kinderen.
Ook in 2013 hebben wij hier met succes aan meegewerkt.
Per 1 januari j.l. is het alcoholverbod van kracht geworden voor het 
schenken of verkopen van alcoholische dranken (ook zwakalcoholische 
dranken!) aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. Ook is het voor 
hen verboden  om alcoholische dranken in het bezit te hebben tijdens 
aanwezigheid in de zaal. Het bestuur heeft besloten hier de aandacht 
op te moeten vestigen middels stickers etc. die op het zaalbord en 
in de ontmoetingsruimte opgehangen zullen worden. Tevens zullen 
barmensen en bestuursleden erop toe moeten zien, dat deze nieuwe  
regels van de Drank-en Horecawet nageleefd worden.
Er is een verzoek ingekomen bij het bestuur van de heer Roubos, 
directeur van de Graaf Jan van Nassauschool in de van Doornlaan 
te Vlissingen (West-souburg) om bij slechte weersomstandigheden 
voor de schoolkinderen van groep 1 en 2 gebruik te mogen maken 
van ons clubgebouw. Het bestuur heeft gemeend hier mee in te 
stemmen onder voorwaarde, dat de vaste zaalhuurders van de zaal en 
de 50+ middag op dinsdag altijd voorrang hebben. Voorlopig is een 
proefperiode overeengekomen met de school vanaf 10 maart t/m 11 juli 
(zomervakantie). Hierna zal worden bezien of verlenging mogelijk is. 
Dit houdt wel in, dat te allen tijde de speeltafels na het spelen aan de 
kant gezet dienen te worden.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van de Penningmeester
Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2014 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, 2012 en 
2013 was dit respectievelijk € 164,33, € 263,70 en € 242,36. 
Dit moet toch meer kunnen worden in 2014? 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 ken-
nissen 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_club-
kas_campagne/.
Hier staat nog meer informatie over deze actie. De stemweek is van 
dinsdag 3 april t/m woensdag 14 april 2014.

Website vereniging
Zoals jullie hebben kunnen zien is de website van onze vereniging 
aangepast zodat we weer up to date zijn en volop nieuwtjes en andere 
zaken kunnen vermelden.

De website is gemaakt met Wordpress (gratis). Dit programma wordt 
door miljoenen mensen in de hele wereld gebruikt en bied nog veel 
meer mogelijkheden om uit te breiden.
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Dus in de komende tijd zullen we dit ook proberen te realiseren. Vooral 
het foto-album is hoofdzaak. Dit moeten we proberen zo snel mogelijk 
in te bouwen.

Kijk in ieder geval regelmatig op de website want we zullen ook alle 
belangrijke nieuwtjes en evenementen vermelden. Via de agenda kun-
nen we ook belangrijke datums aangeven.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Bowlingavond op 11-12-2013
Op deze datum gingen wij bowlen. Deze avond werd door Yvonne 
georganiseerd omdat de zaal gesloten was in verband met de 
verbouwing. De bowling ging door in de Kruitmolen te Middelburg.
Yvonne hadt 20 leden van de vereniging bijgekregen om te gaan 
bowlen. Wij waren van plan om er een leuke avond van te maken. Daar 
ik dacht dat men om 19.30 uur in de Kruitmolen moest zijn waren ik 
en mijn vrouw met de auto om Corrie, Pia en Lowy gegaan en waren 
we om 19.20 uur aanwezig. Maar ja het was fout. Het was om 20.00 
uur. Wij hebben dan maar koffie besteld. De ander leden waren om 
19.45 uur aanwezig, die hebben ook nog een versnapering genomen. 
Yvonne stelde nog de vraag of wij alle kosten zouden delen. Dat werd 
met alle stemmen goed gekeurd. Intussen had de uitbater de ploegen 
samengesteld. Die waren als volgt:
 Ploeg 1 Anton - Bas - Carla - Ed - Leidy
 Ploeg 2 Han - Ina - Hans Scharpentier - Pia - Ferdinand
 Ploeg 3 Marco - Ria - Ger - Yvonne - Corrie
 Ploeg 4 Tom - Hans.v/d Haven - Joke - Lowy - Maria
En nu beginnen maar met bowlen.
Er was veel animo, er werd veel gelachen en bovenal door een aantal 
personen goed gegooid.
Af en toe strike, maar ook ballen die in de goot belanden. Er was op 
iedere baan een rode lijn getrokken, als men daar over stapte ging er 
een belletje af, en kreeg men 0 punten.
Bij ploeg 1 werd Anton nr 1 met 81 punten. Hij gooide steengoed, 
volgens mij heeft hij meer gebowld. Nr 2 was Carla met 67 punten, zij 
gooide ook prima, was balvast.
Nr 3 werd Ed met 66 punten, hij gaf de ballen te veel effect mee en 
daardoor belandden veel ballen in de goot, maar toch goed gespeeld.
Nr 4 Bas met 57 punten, die gooide, hoe moet ik het zeggen, beroerd, 
maar hij kon er nog om lachen.
Nr 5 werd Leidy met 44 punten, zij had veel pech, de ballen had zij 
goed vast maar ze wilden niet rollen.
Bij pl 2 werd genaamde Ik nr 1 met 84 punten. Toch waren wij in ploeg 
2 aan elkaar gewaagd. Ina was ook prima en werd 2e met 83 punten.
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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! 
 
 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 13

Nr 3 werd Han met 79 punten. Hij was weer de oude. Gelukkige nr 4 
werd Hans Scharpentier met 75 punten. Hij gooide niet voluit, want 
moest nog karweien in de zaal. Pia werd laatst met 72 punten, maar 
Pia, je gooide super.
Bij ploeg 3 werd Marco nr 1, maar dat kon ook niet anders, hij had zijn 
eigen ballen meegebracht. Ik bedoel zijn bowlingballen. Er was niks 
aan te doen, hij haalde 140 punten. Nr 2 Yvonne met 81 punten. Nr 3 
werd Ger met 74 punten, maar hij gooide te wisselvalig. Volgens mij 
gebeurde dat omdat hij met beslommeringen zat met de verbouwing. Nr 
4 werd Ria met 58 punten, maar zij oogde vermoeid, volgens mij had 
zij thuis te veel het huishouden gedaan [grapje]. En dan onze Corrie ze 
werd 5e met 56 punten. Prima gedaan, je bent toch nog zo actief. 
Dan als laatste: ploeg 5, daar werd Tom nr 1 met 99 punten, wat kan 
men zeggen hij gooide alle ballen met gevoel. Hij werd dan ook de 
terechte winnaar. Nr 2 werd Hans v/d Haven met 93 punten. Goed 
gedaan Hans, ik was verwonderd dat jij zo goed kon bowlen. Zo zie 
maar: je hebt verborgen kwaliteiten. Nr 3 werd Maria met 87 punten. 
Ze gooide in de 1e worp een strike, maar ik wist het dat ze kon bowlen, 
ik verlies altijd van haar. Nr 4 werd Lowy met 84 punten. Goed je 
best gedaan, je kon van Maria niet winnen, ook niet meer met kaarten, 
hahaha [OOK grapje]. Nr 5 werd Joke met 39 punten. Ze gooide wel 
met plezier, maar veel belandden naast de baan.
Na een uurtje was het gedaan met bowlen, maar het was zo leuk 
geweest, wij hebben dan nog maar een half uurtje bij gedaan. Die 
uitslagen zal ik maar niet meer vermelden.
Na het bowlen hebben wij nog tv gekeken: A.C. milaan- Ajax stand 
1-1.
De kosten waren 18 euro per persoon, wat niet veel was.
Het was wel een zeer geslaagde avond en zeker gezellig. En Yvonne, 
nog bedankt voor deze avond, misschien voor herhaling vatbaar. En nu 
nog een laatste woordje van mij.
Ik hoop dat ik niemand vergeten ben en ook niemand heb te kort 
gedaan met dit schrijven, hoop ook dat ik niet veel Belgsche woorden 
heb gebruikt.

Ferdinand Vangheluwe
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Opening zaal 
De verbouwde zaal zal feestelijk geopend worden.
Hierover zal nog nader bericht worden.
Onze verbouwde ruimte van de bar heet nu op papier ontmoetings-
ruimte.
We willen hier graag een andere naam 
voor dus mail je suggestie(s) door 
naar onderstaand email-adres.
We zullen met een paar mensen de 
beste en of leukste uitkiezen.

Yvonne van Eenennaam
Email: yllvaneenennaam@hetnet.nl

Bedankje
Ik wil het bestuur en de leden van 
de vereniging bedanken voor de 
waardebon die ik mocht 
ontvangen van voorzitter 
Ger tijdens de 
ledenvergadering voor 
mijn 35 jarig 
lidmaatschap.

Corrie Geelhoed
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In December 2013 kreeg ik van Thijs Berkx een mailtje na de plaatsing 
in het vorige Schuivertje
hieronder zien jullie deze staan

Hoi Ed,
Bedankt voor de plaatsing van de foto met Anton en mij. (zie vorige 
Schuivertje)
Net voordat Anton wegreed bedacht ik, dat ik ”mijn” shirtje nog aan-
had.
Tot grote hilariteit van de aanwezige bediendes heb ik het uitgetrokken 
en kon het nog net door het raampje van Antons auto mikken.
Mochten er in een volgend nummer van het schuivertje plaatjes van de 
verbouwing komen, dan is deze bijlage mogelijk bruikbaar onder de 
titel ”bouwstof” of ”klussers hadden genoeg (gespreks)stof” o.i.d.

groet Thijs

Hieronder de foto die hij meegestuurd had
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De verbouwing/renovatie
Zoals iedereen die de laatste tijd in de zaal is geweest kunnen jullie de 
vorderingen van de verbouwing goed volgen.
Er wordt enorm hard gewerkt door vele vrijwilligers van de vereniging 
maar ook niet leden van de vereniging leveren een steentje bij, mijn 
complimenten hiervoor.
Hieronder plaats ik wat foto’s van het verloop van deze verbouwing en 
binnen nu en korte tijd hopen we het fotoalbum van de website weer 
online te hebben waarin ik dan meerdere foto’s kan plaatsen.

de bar zoals het was (herkend u deze nog ?)

resultaat na enige sloopwerkzaamheden



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 18

JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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de sloop in volle gang

bommetje ontploft ?

slopen maar
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“Demolition” team Hans en Ger 
(voor al uw sloopwerkzaamheden, bel 09457732)

het vordert al een heel klein beetje

Ook wat straks niet meer zichtbaar is heeft veel werk gekost
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de barvloer is bijna klaar

Tegeltje tegeltje aan de wand……..

Ook de bar ruimte vordert gestaag
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Nog zo’n 80 vloertegels te gaan ?

Zo dit is voorlopig een kleine impressie, er wordt nu nog steeds hard 
gewerkt en vooral de afwerking van alles neemt veel tijd in beslag

Hou jullie mail en de website in de gaten, er volgt vast nog een verzoek 
naar veel leden (of ouders van jeugdleden) te helpen schoonmaken als 
de werkzaamheden geëindigd zijn zodat we weer in een volledig gereno-
veerde bar, kleedkamers en schone zaal terecht kunnen want hier komen 
ook nog vele sopdoekjes en emmers water aan te pas
Aan alle klussers, toppie en mijn petje af voor jullie harde werk de laatste 
tijd

Ed Sleijpen
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Top 6-kamp 2014
Op zaterdag 25 januari hebben Erik Polderman en Douwe Kingma 
meegedaan aan de top 6-kamp te Bergen op Zoom
Zij hadden een hoge percentage gehaald tijdens de najaarscompetitie 
2013 en zodoende mochten zij meedoen met de top 6-kamp
Beiden moesten uitkomen in de Starters 1e klasse
In deze 6-kamp mochten er zelfs dit jaar 7 deelnemen en zodoende was 
Douwe die eerst reserve (7e plaatst) stond alsnog meedoen.
Erik was als 3e genomineerd om mee te doen
Het waren spannende wedstrijden tijdens deze kamp
Uiteindelijk wist Erik zijn 3e plaats te behouden en wist Douwe zelfs 
nog de 6e plaats te bemachtigen.
Voor elke deelnemer was er nog een kleine attentie

Douwe Kingma in 
actie

Erik Polderman in 
actie

Ed Sleijpen, jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd
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Voorjaarscompetitie jeugd
Eind januari is de voorjaarscompetitie weer begonnen en net als het 
vorige seizoen hebben we 2 jeugdteams die meedoen
In de 3e klasse junioren spelen Thijs Tange, Kevin Vreeke en Erik Pol-
derman als team 1 en in de Starters 1e klasse spelen Douwe Kingma, 
Dyani Veira, Hao Guo en Bryan Rijke als team 2
Na nu 3 wedstrijden gespeeld te hebben is de stand als volgt
Team 1 2e plaats met 17 punten en team 2 1e plaats met 28 punten
Er zijn nog 7 wedstrijden te spelen voordat de competitie klaar is 
maar team 1 maakt een redelijke kans om 1e of 2e te worden en team 
2 maakt een hele goede kans om 1e of 2e te worden. Dus nog even 
afwachten en ik wens jullie veel succes toe met de competitie en hope-
lijk hebben we dan op 19 april 1 of 2 kampioenteams.

Ed Sleijpen, jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd

Naschoolse workshop 2014
In november 2013 hebben we in onze zaal een naschoolse workshop 
gehouden met verschillende basisscholen uit de regio. Dit was een 
groot succes wat ons tot nu toe 9 nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd 
die we heel erg hard nodig hebben want zoals bij meerdere sportvereni-
gingen het geval was liep het leden aantal sterk terug.
Nu hebben we weer nieuwe naschoolse workshop gepland in mei en 
juni en er staan ook al datums gepland in november en december.
Net als vorig jaar willen we dit ook weer tot een groot succes laten 
uitkomen en daarom zoek ik weer veel vrijwilligers die mij met deze 
naschoolse workshop(s) willen komen assisteren.
De datums zijn op maandag 12, 19, 26 mei en 2 juni van 16 u tot 17 u 
voor basisschoolklassen 4 t/m 6 en op de donderdag 15, 22 mei, 5 en 
12 juni van 16 u tot 17 u voor basisschoolklassen 7 en 8.
Dus heb je zin om te komen helpen al is het maar 1 of enkele datums 
dat je kan geef je dan op bij mij en dat kan in de zaal of via de mail 
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl en dan zet ik je naam op het schema.
Voor de datums in november en december heb ik ook assistentie nodig 
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maar tegen die tijd vermeld ik dat weer in het Schuivertje.
Laten we het met zijn allen weer een groot succes worden want we 
kunnen nog steeds veel nieuwe jeugdleden gebruiken want de jeugd 
heeft de toekomst. 

Workshop 2013 basisschool leerlingen groep 3 t/m 6

Workshop 2013 
basisschool leerlingen 
groep 7 en 8

Ed Sleijpen jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd

Clubkampioenschappen 2014
Net als voorgaande jaren heb ik de clubkampioenschappen ook dit jaar 
weer georganiseerd
De datums stonden eerst in januari gepland maar door de verbouwing 
in het clubgebouw is het verzet naar data in februari
De clubkampioenschappen voor de recreanten senioren werd gespeeld 
op woensdag 19 februari om 19 u.
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Er waren redelijk wat inschrijvingen maar het waren er toch weer min-
der dan voorgaande jaren wat ik wel erg jammer vindt.
Anton Belfroid had 2 jaar terug ook de wisselbeker weten te winnen, 
vorig jaar helaas verloren en wilde dit jaar ook weer graag zijn naam 
op de beker hebben want of 3x achter elkaar winnen of 5x totaal op de 
beker met je naam staan betekend dat je de wisselbeker mag behouden.
Voorgaande jaren heb ik de indelingen gemaakt aan de hand van 
de sterkte van de deelnemers maar dit jaar heb ik Corrie Geelhoed 
gevraagd om mee te helpen met de loting wie in welke poule zou spe-
len en zodoende kwamen er gevarieerde poules uit.
Allereerst werd er op 3 tafels gespeeld met elk 4 deelnemers en de win-
naars van deze voorronde zouden dan gaan strijden voor de 1e plaats.
De nummers 2, 3 en 4 van elke tafel speelden dan ook nog een keer 
tegen elkaar dus na de voorronde werd er op 4 tafels gespeeld.
Hier volgen de plaatsen van elke deelnemer

Tafel 1 Voorronde
1e pl Anton Belfroid 3 gewonnen
2e pl Wilfred Riteco 2 gewonnen
3e pl Marco Sturm 1 gewonnen
4e pl Jarien Sinke 0 gewonnen

Tafel 2 Voorronde
1e pl Jaap Versteeg 3 gewonnen
2e pl Tom v Pienbroek 2 gewonnen
3e pl Abheeru Daansen 1 gewonnen
4e pl Rong Riteco 0 gewonnen

Tafel 3 Voorronde
1e pl Bert Kraak 2 gewonnen *
2e pl Han Houmes 2 gewonnen * 
3e pl Paul Kuyt 2 gewonnen *
4e pl Corrie Geelhoed 0 gewonnen
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* Bert 1e omdat hij totaal 8 partijen gewonnen en 4 verloren dus blijft 
er 4 partijen staan, Han had totaal 7 partijen gewonnen en 3 verloren 
dus bleven er ook 4 partijen staan maar Bert heeft van Han gewonnen 
dus daarom is Bert 1e en Han 2e geworden. Paul had er 6 gewonnen en 
6 verloren dus bleef op 0 staan en kon dus niet meer 1e of 2e worden in 
deze voorronde
Alle nrs 1 van elke voorronde tegen elkaar, zo ook nrs 2, nrs 3 en nrs 4

De finaletafel
1e pl Anton Belfroid en clubkampioen  2 gewonnen
2e pl Jaap Versteeg 1 gewonnen
3e pl Bert Kraak 0 gewonnen

Tafel voor de 4e t/m 6e plaats
4e pl Tom v Pienbroek 2 gewonnen
5e pl Han Houmes 1 gewonnen
6e pl Wilfred Riteco 0 gewonnen

Tafel voor de 7e t/m 9e plaats
7e pl Paul Kuyt 2 gewonnen
8e pl Marco Sturm 1 gewonnen
9e pl Abheeru Daansen 0 gewonnen

Tafel voor de 10e t/m 12e plaats
10e pl Rong Riteco 2 gewonnen
11e pl Corrie Geelhoed 1 gewonnen
12e pl Jarien Sinke 0 gewonnen 
Iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad deze avond en dat is dan toch 
ook het allerbelangrijkste van deze clubkampioenschappen.

Op zaterdag 22 februari waren de jeugdleden en de seniorenleden aan 
de beurt voor de clubkampioenschappen.
Om 9 u s’morgens konden alle jeugdleden die zich hiervoor hadden 
opgegeven aan de slag.
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Ik had 4 poules gemaakt, A t/m D waarin het zo eerlijk mogelijk zou 
gaan verlopen want je kan geen beginners tegen ervaren competitiespe-
lers laten spelen.
Poule D was volledig onbekend met de clubkampioenschappen omdat 
zij nog maar pas lid waren geworden van de vereniging, dus nog echte 
beginners.
Poule A en B heb ik samen gevoegd omdat er in poule A maar 2 deel-
nemers waren en die zouden dan zo klaar zijn geweest na 1 wedstrijd 
en zo hadden ze toch nog 4 extra partijtjes te spelen.
Poule C heb ik 2x tegen elkaar laten spelen want zij waren maar met 
zijn 3tjes.
Poule D had 5 deelnemers dus hadden voldoende wedstrijden te spelen.
Het ging er leuk, sportief en spannend aan toe in alle poules met win-
naars en verliezers.
In Poule B werd het nog heel spannend wie er 2e zou worden want 
er waren 3 spelers die evenveel keer gewonnen hadden en zodoende 
moest ik de sets gaan tellen. Hier bleven dan 2 spelers over die even-
veel sets gewonnen hadden. Bij hun 2 moest ik dus de punten gaan tel-
len van elke partij die ze gespeeld hadden.

Dit was nog een hele klus maar na enig rekenwerk kwam er een ver-
schil van 14 punten uit en zodoende kon ik een nr 2, 3 en 4 aanwijzen.
Dit zijn de resultaten van de wedstrijden

Poule A
1e pl en clubkampioen Thijs Tange
2e pl Kevin Vreeke

Poule B
1e pl Erik Polderman
2e pl Douwe Kingma
3e pl Hao Guo
4e pl Dyani Veira
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Poule C
1e pl Bryan Rijke
2e pl Justin Belfroid
3e pl Rick Minnaard

Poule D
1e pl Achraf Tabiee
2e pl Vincent Swager
3e pl Laura Bakker
4e pl Rachel Stroo
5e pl Cheyenne Beijer

Om ongeveer 12 u konden de senioren aan de bak, 7 deelnemers in 
poule A en 3 deelnemers in poule B. Ook hier weer erg jammer dat er 
zo weinig deelnemers aan meededen
Hopelijk volgend jaar weer meer
In poule A moest Thijs Berkx zijn titel verdedigen en wist dat dit niet 
gemakkelijk zou zijn en kwam bij mij wat nerveus over, zeker omdat 
ik vorig jaar als enigste van hem had gewonnen en volgens mij dus erg 
opzag tegen die partij.
Nou hij is voor niks nerveus geweest want hij wist met gemak nu dit 
jaar van mij te winnen.
In poule B zoals al vermeld maar 3 deelnemers en daarom besloten 
deze poule 2x te spelen om een winnaar aan te wijzen en zo hadden ze 
tenminste ook nog wat wedstrijden te spelen.
Rond 16 u kon de clubkampioen zijn welverdiende beker in ontvangst 
nemen en niet verrassend was dit weer Thijs Berkx.
Hier de resultaten van de wedstrijden

Poule A
1e pl en clubkampioen Thijs Berkx (2e achtereen volgende jaar)
2e pl Jeffry van Beek
3e pl Hans Scharpentier
4e pl Ed Sleijpen
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5e pl Arnold van Gorp
6e pl César Maldonado
7e pl Adrian Sinke

Poule B
1e pl Ger van Leeuwen
2e pl Bas Dijkstra
3e pl Hans vd Haven

Ik ben blij dat alle clubkampioenschappen weer goed verlopen zijn en 
zal deze volgend jaar ook weer organiseren en hopelijk dan meer deel-
nemers die een gooi willen doen naar de felbegeerde wisselbeker in hun 
eigen discipline.
Ook mijn dank aan Yvonne, Joke en Carla voor hun zorg van de natjes 
en de droogjes tijdens de clubkampioenschappen en Ger voor het uitrei-
ken van de bekers.
Nu volgen er nog verslagen van de clubkampioenen recreanten, jeugd, 
senioren en de nrs 2 van elke poule 

Ed Sleijpen jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie

Clubkampioenschappen recreanten door 
Anton Belfroid (clubkampioen)
Zoals elk jaar werden ook dit jaar clubkampioenschappen gehouden. 
De verbouwing van het clubhuis heeft dit een beetje vertraagd maar het 
resultaat mag er dan ook zijn. Door een groot aantal vrijwilligers wordt 
het hele clubhuis onder handen genomen. Super mannen nog even vol-
houden!!!
Op deze gezellige avond werd er door Corrie geloot. Hieruit ontstonden 
3 poules van 4 spelers. 
Poule 1 bestond uit Wilfred, Marco, Jarien en mezelf, poule 2 uit 
Jaap,Tom P, Abheeru en Rong en dan de poule des doods Bert, Han, 
Paul en Corrie. 
'Er werd gestreden om 3 gewonnen sets een zgn best of five  met als 
hoofddoel meedoen is belangrijker dan winnen. In de poule des doods 
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ging het er hard aan toe, om elk punt werd gestreden, met als eindre-
sultaat dat Ed zijn spelregelboekje moest raadplegen om een winnaar 
aan te wijzen . Dit bleek in deze poule Bert te zijn. In poule 2 bleek de 
grote favoriet Jaap inderdaad de sterkste met 3 gewonnen partijen. Dan 
nog poule 1 waar Wilfred verrassend van Marco won, maar zich uit-
eindelijk gewonnen moest geven tegen mij in een overigens zinderende 
partij.
Na een drankje en een lekkernij van Rong gingen we dus met 3 man de 
finale in. Jaap won op routine van Bert, en aangezien Bert ook van mij 
verloor bleef er nog 1 partij over. Jaap verweerde zich tot het uiterste 
maar uiteindelijk verloor hij de partij.
Op de overige tafels werd gestreden om plek 4 tot 12. 
Vervolgens het moment van de prijsuitreiking en de gebruikelijke 
foto´s. Zo werd een leuke avond afgesloten door onze voorzitter Ger. 
Bedankt voor de leuke avond

Sportgroeten van Anton Belfroid

Clubkampioenschappen recreanten door 
Jaap Versteeg (2e plaats)
Als op een entourage van een bouwplaats werd dit kampioenschap 
gehouden,maar de sfeer was prima en dat is vanzelfsprekend het 
belangrijkste.
Even na 19.00 uur opende Ed Sleijpen met een welkom en enige uitleg 
het kampioenschap. 12 deelnemers hadden zich aangemeld en deze 
werden verdeeld over 3 poules van 4 personen.
De verdeling had ditmaal plaatsgevonden door middel van loting en 
niet zoals gebruikelijk door een sterkte-indeling. De winnaars van de 
poules zouden onderling gaan uitmaken wie de clubkampioen zou wor-
den.
Ik was geplaatst in een poule met Tom van Pienbroek, Abheeru Daan-
sen en Rong Riteco. Toen ik de naam van Tom zag, zakte de moed mij 
al in de schoenen want daar zou ik zeker niet van winnen dus waar-
schijnlijk ook geen prijs uiteindelijk.
In de eerste de beste partij moest ik al aantreden tegen Tom en wat 
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schetste mijn verbazing want Tom had blijkbaar zijn dag niet of in dit 
geval zijn avond niet. Ik bond Tom met 3-0 aan mijn zegekar. De won-
deren zijn de wereld blijkbaar nog niet uit. 
Mijn 2e partij was tegen Rong Riteco en die is niet altijd gemakkelijk 
te overwinnen. Ze mepte werkelijk alles terug en ik moest alle zei-
len bijzetten om haar tot overgave te dwingen hetgeen uiteindelijke 
lukte met 3-1. Nu nog 1 zege verwijderd van de finaleronde. Abheeru 
was mijn laatste “angstgegner” . Abheeru kan best een leuk balletje 
slaan,maar nu gaf hij het eigenlijk al op na verlies van het eerste potje. 
3-0 en de plaats in de finaleronde was binnen.
De winnaars van de andere tafels waren Bert Kraak en Anton Belfroid 
(vanzelfsprekend).
Bert, Anton en ondergetekende moesten nu uitmaken wie de felbe-
geerde bekers en wisselbeker mee naar huis mochten nemen. Ik begon 
tegen Bert en daar had ik nog nooit tegen gespeeld.
En Bert bleek inderdaad een moeilijke tegenstander die een apart 
opslagje had en ook vele ballen terugsloeg. Vooraf was door Ed 
aangegeven,dat men i.v.m. tijdgebrek bij 2 potjes winst de partij zou 
winnen. Gelukkig won ik van Bert met 2 -0 . Doordat ook Anton van 
Bert won, had ik in ieder geval de 2e prijs gewonnen en was voor mij 
het toernooi geslaagd. Als laatste moest ik nog tegen Anton,maar dat 
was bijna spelen als David tegen Goliath. Hoewel de eerste set nog wel 
spannend was, won Anton toch met 2-0 en werd hij hierdoor clubkam-
pioen recreanten 2014.
Anton, alsnog proficiat ! 

Na afloop reikte voorzitter Ger van Leeuwen de prijzen uit onder dank-
zegging aan Ed Sleijpen voor de prima organisatie. Tussen de bedrijven 
door had Ed nog vele foto’s genomen waarvan u waarschijnlijk een 
samenvatting kunt zien op onze nieuwe website.
Ed,nogmaals hartelijk dank voor de organisatie en hopelijk kunnen we 
volgend jaar nog wat meer deelnemers verwelkomen. Ook Yvonne nog 
bedankt voor de goede drankvoorziening.

Groeten, Jaap Versteeg
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Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Thijs Tange (clubkampioen)
Hallo allemaal,
Ik ben 1e geworden in poule A en wil daar wat over vertellen. Tijdens 
het inspelen moest ik even inkomen en ging het niet zo goed. Ik zat 
samen met Kevin in poule A, maar omdat we maar met z’n tweeën 
waren werden we samengevoegd met poule B. Als eerst moest ik tegen 
Hao en won zonder problemen met 3-0. Vervolgens moest ik tegen 
Douwe deze was ook niet zo moeilijk. Na een poosje rust en wat tellen 
moest ik tegen Dyani en won deze vrij gemakkelijk met 3-0 (niet alle-
maal beledigend bedoeld hoor;)). Daarna moest ik tegen Erik, de win-
naar van poule B. Tijdens het spel kreeg ik weer een beetje hoop. Het 
was een snel en aanvallend partijtje en deze won ik met 3-1. Tenslotte 
moest ik tegen Kevin. Deze partij zou uitmaken wie de clubkampioen 
werd! Ik begon goed door een 2-0 voorsprong. Ik had toen al een beetje 
hoop op een winst, maar dat viel tegen door de stand van 2-2. De laat-
ste set ging redelijk gelijk op. Na 6-6 werd het 8-6 voor mij en had 
gewonnen met 11-7. Het was een spannende wedstrijd en ik heb een 
leuke dag gehad.

Thijs Tange

Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Kevin Vreeke (2e plaats poule A)
Op zaterdag 22 februari hebben we weer de clubkampioenschappen 
gespeeld.
Het was heel gezellig en redelijk druk.
Ik ben jammer genoeg niet eerste geworden

Kevin Vreeke

Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Douwe Kingma (2e plaats poule B)
de clubkampioenschappen waren erg leuk en gezellig.
ik ben tweede geworden.
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voor mij was het een  lastige poule.
we hadden een zes kamp.
we hadden vier poules : poule a, poule b, poule c en poule d. 
het was superleuk.

groetjes, Douwe

Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Bryan Rijke (1e plaats poule C)
Ik had er heel de week al zin in, in de clubkampioenschappen. 
Ik zat in poule C samen met Justin en Rick. De eerste wedstrijd was 
Justin tegen Rick, en ik moest tellen. Justin won de eerste set. Daarna 
de tweede en derde ook. Toen moest ik tegen Rick spelen en Justin ging 
tellen. Ik won alle sets. Daarna moest ik tegen Justin spelen en dus ging 
Rick tellen. De eerste set won ik. De tweede won Justin. Toen werd 
het spannend  maar ik won de derde set dus nu stond het 2-1 voor mij. 
Justin ging steeds moeilijker spelen. Maar ik won toch de vierde set. 
En dus had ik gewonnen van Justin. Daarna moesten we alles nog een 
keer spelen omdat we met zo weinig waren. Dat ging precies hetzelfde 
als de eerste keer. Bij de prijsuitreiking kregen Justin en ik een beker. 
want er waren er maar twee. Ik werd eerste, Justin werd tweede en 
Rick werd laatste. Jammer voor Rick dat hij geen beker gewonnen 
heeft. Maar ja, volgend jaar weer een kans!

Bryan Rijke 

Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Justin Belfroid (2e plaats poule C)
Op zaterdag 22 Februari waren de clubkampioenschappen.
Er waren ongeveer 20 deelnemers verdeeld over 4 poules.
Het ging over 3 gewonnen sets per wedstrijd.
Ik zat in een poule met Bryan en Rick.
De eerste wedstrijd heb ik met 3-0 gewonnen van Rick.
De wedstrijd daarna moest Bryan tegen Rick die heeft ook 3-0 gewon-
nen
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Daarna was er tijd om wat te drinken en eten het ging er heel sportief 
aan toe.
Bryan werd op den duur eerste en het zag er naar uit dat hij ging win-
nen. 
De laatste wedstrijd was de beslissende wedstrijd.
Bryan tegen mij het was een mooie finale.
Bryan won met 3-1 daarmee is Bryan clubkampioen.
Gefeliciteerd Bryan terechte winnaar,
Bedankt voor de leuke sport ochtend.

Gr Justin

Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Achraf Tabiee (1e plaats poule D)
Ik herinner me de clubs kampioenschappen als de dag van gisteren. 
Ik heb de wekker om 5:30 gezet ik heb toen ruim en uur gedoucht (ik 
wou fris zijn bij de clubs kampioenschappen), 
daarna ben ik een half uur tegen de muur wezen slaan met mijn batjes 
en balletjes (het hele huis wakker). 
Vervolgens werd mijn broer wakker en we speelde en potje tafeltennis. 
Ik was om 8 uur buiten om op tijd te komen, 
vervolgens liep de toernooi heel gesmeerd ik heb iedereen kunnen ver-
slaan en ik heb 0 keer verloren. 
De omroeper vertelde dat ik sinds 2 dagen tevoren lid was en dat ik net 
binnen kwam en wegliep met de prijs. 
Toen ik thuis kwam stond de hele familie versteld (ze zeiden dat ik niet 
te veel moest verwachten want ik zit er net op). 
Nou die maandag had ik het verteld aan de klas (ze stonden ook ver-
steld). 
Ik kon het aan alle groepen laten zien zelfs aan de conciërge en de 
directeur. 
Ik heb het allemaal te danken aan Ed, dus bij deze, bedankt Ed.
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Clubkampioenschappen jeugd 2014 door 
Vincent Swager (2e plaats poule D)
Hoi ik ben Vincent Swager, 10 jaar
Ik heb zaterdag 22 februari mee gedaan aan de clubkampioenschappen.
Dat vond ik best spannend, omdat ik nog maar heel kort lid ben.
De eerste wedstrijd won ik, dus kreeg ik er zin in. 
De twee wedstrijden daarna won ik ook.
Maar de laatste verloor ik jammer genoeg.
Ik vond dat niet zo heel erg leuk, maar ik kreeg wel een heel mooie 
beker voor de tweede plaats in het toernooi. 
Deze heb ik maandag direct mee naar school genomen, want ik was er 
best trots op.
Ook vond ik het erg leuk om de punten telling van de andere deelne-
mers in mijn groep te doen.
Daar leer je weer van.
Al met al een leuke en sportieve morgen.

Groetjes Vincent

Dit kwam ik op 3 maart tegen op mijn Facebook account en dit stond 
bij Jeffry zijn berichten. Hij had het ook weer van Twitter.
Dat is mooi en dat willen we in 2014 ook natuurlijk zien te scoren (zie 
ook Naschoolse Workshop).
Dus ken je nog iemand die graag wil komen tafeltennissen, neem ze 
dan mee en laat ze met de sport kennismaken. Dit geldt voor senioren, 
recreanten en jeugd

Ed Sleijpen
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Jouw stem is geld waard!

Rabobank Clubkas Campagne

Stem jij op ons?
Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt ook dit jaar weer €150.000 beschikbaar. 

Leden van de Rabobank bepalen hoe dit bedrag over alle deelnemende verenigingen 

en stichtingen wordt verdeeld. 

Ben jij lid van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland? Stem dan mee!  

Ga naar www.rabobank.nl/wnbleden en stem op ons!

Samen sterker

Stemweek: 
3 t/m 14 april

#rabownbclubkas



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 38



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 39

De Biografie van Yvonne 
Volledige naam: Yvonne van Eenennaam
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 05-09-1949
Zussen/broers: 1 zus en 3 broers
Getrouwd/samenwonend: samenwonend
Kinderen : 2 dochters
Lagere school: lang geleden
Als ik later groot ben word ik: oud
Opleiding(en): LHNO
Werk: vrijwillegerswerk
Hobby’s: achter mijn naaimachine
Vreemde tic: kieskeurig
Lekkerste eten: roerbak
Smerigste eten: stokvis
Huisdieren: parkiet
Mooiste film: not without my daughter
Mooiste muziek: nederlandstalige
Mooiste tv programma: weerbericht
Daar blijf ik voor thuis !: nergens
Hekel aan: rommel
Daar kun je mij voor uit bed halen: weekendje weg
Wat snoep/snack je graag: niets 
Je favoriete drankje: koffie
Je droomwens: gezond blijven
Welk dier zou je graag willen zijn: geen
Vakantieland: Portugal
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Monica Cornelisse
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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
  9 Mei Rudy van Waterschoot
12 Mei Han Houmes
14 Mei Hao Guo
14 Mei Douwe Kingma
14 Mei Ferdinand Vangheluwe
26 Mei Martien Bangma
27 Mei  Rachel Stroo
31 Mei Bert Kraak

JUNI
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.

Vincent Swager 1 februari 2014 
Rachel Stroo 1 februari 2014
Kay Timmerman 1 februari 2014 
Manoj Brunner 1 februari 2014 
Laura Bakker 1 februari 2014 
Bjorn de Bruin 1 februari 2014 
Boris de Bruin 1 februari 2014 
Cheyenne Beijer 1 februari 2014 
Achraf Tabice 1 maart 2014 

Opzeggingen:
Hanny Roodenburg 30 april 2014 
Danny Verberkmoes 31 maart 2014 
Tibor de Vries 31 mei 2014 

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. NL23 RABO 0126 1148 70 incassant-ID: NL67ZZZ403099090000
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


