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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.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
Weten jullie het nog? Ik wilde zo graag wat positiefs kunnen schrijven 
over de gezondheid van Maurits. Nou dat kan. Op een woensdagavond 
kwam hij als eerste binnenstappen. Geweldig om hem te mogen 
begroeten. Grappig was ook om te zien als er anderen binnenkwamen. 
Je kent dat wel “goedenavond”. Maar dan ontdekten ze dat Maurits er 
was en werd er gelijk een praatje gemaakt en uiteraard gevraagd – hoe 
gaat het nu -.
Vervolgens moet Maurits weer zijn verhaal vertellen. Fijn dat het weer 
beter gaat.

Er is ook nog de ledenvergadering geweest. Volgens mij best een 
prettige vergadering. Aan het eind van de vergadering heb ik uitéén 
gezet wat de plannen zijn met het dak en de zaal. Zowel de tekening 
als de omschrijving waren aanwezig en daardoor kon er een duidelijke 
uitleg worden gegeven. Niet alleen door mij maar ook daar de andere 
leden van de bouwcommissie.   

Inmiddels is aan de aannemer de opdracht verstrekt om het dak te 
vervangen. Dit zal waarschijnlijk in augustus worden gedaan. Half juni 
zijn de buren van de zaal d.m.v. een brief ingelicht over onze plannen 
m.b.t. het dak. 

Verder kan ik jullie melden dat er van de Delta en Zeeland Refinery een 
afwijzing is binnengekomen op de vraag om subsidie te verlenen. Zeer 
positief is dat de door de gemeente toegezegde subsidie inmiddels op de 
rekening van de vereniging is gestort. 

Van de Nederlandse Tafeltennisbond is de overeenkomst binnen voor 
een lening van € 7500,00 tegen gunstige voorwaarden en is er ook een 
redelijk zekere toezegging gedaan voor de resterende € 2500,00. Over 
een lening bij de Rabobank zijn we nog in gesprek met de Stichting 
Waarborgfonds Sport. Deze organisatie staat, als ze het eens zijn 
met de lening, voor 50% garant voor de lening in combinatie met de 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 6

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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Gemeente die mogelijk garant staat voor de andere 50%. Hier moeten 
we hopen op een positief resultaat. Verder kreeg ik nog een brief van De 
Stichting Moerman Promotie Vlissingen.   Het bestuur van de Stichting 
heeft besloten de voor hen maximale bijdrage van € 4000,00 toe te 
kennen aan TTV Westerzicht, te besteden aan de renovatie van onze 
accommodatie.
Geweldig nieuws dus.

Ten slotte promotie voor de vereniging. Als er positief op wordt 
gereageerd zal er eind augustus een folderactie zijn waarin we onze 
vereniging aanprijzen en mensen uitnodigen te komen tafeltennissen. 
Ook mogen jullie dat als leden doen en potentiële nieuwe leden 
meenemen en ze de eerste vier keer gratis tafeltennissen aanbieden. 

Verder gaat de Gemeente Vlissingen via – Vlissingen in Beweging – een 
actie opzetten om de inwoners van 23 jaar en ouder te stimuleren meer 
te bewegen. Omdat wij daar ook voor zijn hebben we aangeboden daar 
aan mee te doen en zal de naam van TTV Westerzicht bij de promotie te 
zien zijn. 
Een vraag aan jullie: Komen er nieuwe leden maak ze dan wegwijs in 
de sport en zorg dat ze zich bij ons thuis voelen.

De vakantietijd breekt aan en daarom wens ik iedereen een prettige 
vakantie, vooral veel zon en wat minder regen, dat hebben we de 
afgelopen tijd genoeg gehad.     

Ger van Leeuwen   
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Van het Secretariaat
Vanuit het programma “Naar een Veiliger Sportklimaat” heeft de NTTB 
budget gekregen om dit jaar 25 verenigingen de module “Besturen met 
een visie” aan te bieden.
De module bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over een 
traject van 3 a 4 maanden. Onderdelen van deze bijeenkomsten zijn :
Introductie besturen (Wat is een bestuurder,wat doet een 
bestuurder,introductie van het beleidsproces etc.)
Onderzoek,beleid en uitvoeringsdiscipline.
Presentaties van beleidsplannen,feedback en interactie. 
De module die speciaal is ontwikkeld voor verenigingsbestuurders, 
wordt gegeven door een organisatie- en adviesbureau. Voorzitter 
Ger van Leeuwen en ondergetekende hebben zich voor deze module 
aangemeld.

Ter activering van volwassenen en senioren tot sport- en 
bewegen organiseert de gemeente Vlissingen (in beweging) een 
sportkennismakingsaanbod voor de doelgroepen van 23-plus en 
55-plus. Een groot deel van deze groepen doet niet aan sport. 
Deelnemers kunnen een keuze maken uit één of meerdere sporten in de 
periode van 1 september tot 18 oktober a.s. en zij kunnen 2 tot 4 keer 
gratis bij de aangemelde verenigingen komen sporten.

De vereniging bepaalt zelf op welke tijden er gesport kan worden. 
Ook onze vereniging heeft haar zaal beschikbaar gesteld voor dit 
sportkennismakingsaanbod. 
Hopelijk kan het ledenbestand hierdoor weer wat uitgebreid worden.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht

e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

(Kent u hem nog van 1993) ? -->
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Van de Penningmeester
Overgang naar IBAN
Misschien heeft u het al gehoord in de media maar misschien ook niet. 
Per 1 februari 2014 worden de bankrekeningnummers van iedereen 
langer en gaan we op een iets andere manier betalen. Dit heet betalen 
via IBAN. Dit heeft gevolgen voor alle betaalsystemen van bedrijven 
en van verenigingen. Ook wij krijgen er mee te maken.
Een poosje geleden ben ik bij een bijeenkomst van de Rabobank 
geweest waar uitleg werd gegeven over de procedure van de incasso 
van bijvoorbeeld contributies. Als vereniging krijgen we een 
nieuw incassocontract met een ID-nummer. Dit nummer moet dan 
bekend worden gemaakt aan de leden waarvan de contributie wordt 
geïncasseerd. Zodra dit nummer bekend is zal ik dan ook de leden 
hierover informeren.
Verder was er nog informatie over het omzetten van de 
rekeningnummers. Gelukkig doet de Rabobank dit automatisch bij 
rekeningnummers die in het adresboek van telebankieren zitten. En wij 
werken met dit adresboek dus daar heb ik dan weinig aan te doen. Als 
wij betalingen moeten doen dan moeten wij ook het IBAN-nummer 
hebben. Het is dus van belang dat als je een declaratie indient je het 
juiste IBAN-nummer vermeld.
Het IBAN-nummer van TTV Westerzicht is: 
NL23 RABO 0126 1148 70.

Rabobank Clubkas Campagne
De stemweek was van dinsdag 2 april t/m woensdag 10 april. In 
die week hebben er 64 leden van de Rabobank op onze vereniging 
gestemd. Het heeft ons een bedrag opgeleverd van 
€ 242,36. Dit was iets minder als vorig jaar (€ 263,70) maar alles is 
welkom.
Als er in 2014 weer een actie wordt gehouden zullen we toch meer de 
publiciteit moeten zoeken want dat helpt enorm.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren
Voor de najaarscompetitie 2013 bij de senioren zijn onderstaande teams 
bij de competitieleider van de NTTB aangemeld.
Team 1. Jeffry van Beek, Maurits van Luijk, Hans Scharpentier, Ed 
Sleijpen en Ruud Wisse.
Speelklasse: 5
Thuisspeelavond: maandag.
Team 2. Arnold van Gorp, Cesar Maldonado Urbina, Lowy Simonse, 
Adrian Sinke en Hans Wamelink.
Speelklasse: 6
Thuisspeelavond: vrijdag.
Team 3. Bas Dijkstra, Hans van der Haven, Meindert van der Heide, 
Ger van Leeuwen, Pia Simonse en Ferdinand Vangheluwe.
Speelklasse: 7
Thuisspeelavond: maandag. 

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren 
TTV Westerzicht

 wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 11

Een middagje ttv Westerzicht = Biggekerke
Op 09-04-2013 was het weer zover. Een middag vriendschappelijk 
tafeltennissen.

De middag begon om 13.00 uur.
Er werden door Lowy 3 ploegen samengesteld: 3 ploegen Westerzicht
+ 3 ploegen Biggekerke.

1e ploeg Westerzicht bestond uit Thijs—Lowy—Fritz.
Ploeg biggekerke Leo—Ad—Meindert. Meindert was overgestapt naar 
Biggekerke.
1 Thijs: 2 gewonnen westrijden == 1 verloren; zoals altijd prima 
spelend.
2 Lowy: 1 gewonnen == 2 verloren; wordt ook al een jaartje ouder.
3 Fritz: 1 gewonnen == 2 verloren; ook een lekkere speler met van die 
draaiballen.

O ja, onze Meidert had beter bij ttv Westerzicht gebleven, hij heeft bij 
Biggekerke niks gewonnen [grapje].

Hier ploeg 2 Westerzicht
Bestaande uit 1 Ferdinand 2 Ger 3 Pia.
Hier ploeg 2 Biggekerke: 1 Jan 2 Huib 3 Karel. Was zoals Meindert ook 
overgelopen naar Biggekerke.

Uitslag groep 2:
1 Ferdinand: 1 gewonnen == 2 verloren; Ik dacht zal wel even 3 
wedstrijden winnen, maar dat viel wel tegen. 
2 Ger 3: gewonnen == 0 verloren; was wederom te goed voor de 
tegenstander, zoals altijd was zijn rotopslag niet te stoppen [haha].
3 Pia: 1 gewonnen == 2 verloren; ja ze verloor de 2 eerste wedstrijden, 
maar hoera, de laatste wedstrijd won ze gemakkelijk in 3 games. Dus 
Pia geen zorg je kan het nog altijd. 
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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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hier dan ploeg 3 westerzicht:
1 Bert: 3 gewonnen == 0 verloren; onze Bert met zijn snelle speelwijze 
was niet te stuiten. Hij verpletterde zijn tegenstanders met speels gemak. 
2 Jarien: 1 gewonnen == 2 verloren; Jarien was een van onze sierlijkste 
spelers.
3 Corrie: 3 gewonnen == 0 verloren; Corrie wat was je lekker aan ´t 
spelen, ik mag het misschien niet zeggen, maar op jou ouderdom [maar 
ja wat is ouderdom], mijn petje af. Ga nog maar een paar jaartjes verder.

Hier de volledige standen:
Ploeg 1 = 5 gewonnen 5 verloren dus 5-5.
Ploeg 2 = 6 gewonnen 4 verloren dus 6-4.
Ploeg 3 = 8 gewonnen 2 verloren dus 8-2.

Totaal stand = Westerzicht 19 Biggekerke 11.

Ik denk dat de spelers die mee hebben gedaan aan deze 
tafeltennismiddag het ook gezellig hebben gevonden. Mag ik ook 
Biggekerke bedanken voor de gezellige middag, jullie zijn een gezellig 
vereniging.

Als slot Yvonne nog bedankt voor de goeie service. Zoals altijd was 
weer voor alles gezorgd, zoals koekjes, kaas, vleeswaren, koffie en de 
nodige drankjes, nog maals bedankt. 

En verder nog bedankt aan Meindert voor het organiseren van deze 
middag, en Lowy voor het samenstellen van de ploegen.

Mag ik ook onze voorzitter bedanken voor zijn aanwezigheid.

Hoop dat alles te lezen is, als er soms Begische woorden gebruikt 
worden, sorry.

Ferdinand Vangheluwe
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Beste tennisvrienden
Hier een berichtje van mij nu ik een lang weekendje thuis mag en kan 
zijn, van vrijdagmiddag tot zondagavond. Ik ben volop bezig met de 
revalidatie en binnen mijn trainingsprogramma is er ook ruimte gemaakt 
om weer te tafeltennissen. Dat heb ik inmiddels 2 x gedaan en viel 
allemaal nog niet mee om dat hele kleine balletje op de juiste tijd en op 
de juiste wijze te raken. Maar goed het begin is er. 

Ik heb begrepen dat team 2 een makkie had in de afgelopen competitie, 
bij deze nog gefeliciteerd. In de volgende competitie zal het vast een 

stuk moeilijker zijn.

Tevens wil ik iedereen bedanken 
voor de vele blijken van medeleven 
tijdens mijn ziekte de afgelopen 

maanden, bezoekjes, 
fruitmanden, en de 
vele kaarten. Het 
is geweldig om 
te ervaren dat er 
zoveel mensen aan 

je denken en draagt 
zeker bij tot herstel!

Mijn herstel zal 
nog wel enige 
maanden duren 
maar we zijn 

onderweg, hopenlijk 
kan ik binnenkort weer 

eens langs komen.

Maurits van Luijk
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BBQ 
Zaterdag 24 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse BBQ.
Opgave formulieren zullen t.z.t.  in de zaal liggen.
De prijs zal € 11,--  p.p. bedragen.
Bij aanmelding van meer dan 2 personen uit een gezin is er 
een korting.
De prijs is inclusief vlees, salades en stokbrood.
We hopen een grote opkomst.  

Yvonne van Eenennaam

Grote Club Actie
Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten van de 
Grote Club Actie. Op 14 september start de verkoop van de loten. Het 
grootste deel van de opbrengst gaat rechtstreeks naar de club. Dus 
het is van groot belang dat we veel loten zien te verkopen. Doe dus 
allemaal je best!

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Clubkampioenschappen 2012, poule B
Er is iets mis gegaan, wat weten we (Arnold en ik) niet maar in het 
vorige Schuivertje stond mijn bijdrage aan de clubkampioenschappen 
niet.
Omdat ik jullie mijn hersenspinsel niet wil onthouden volgt hier mijn 
verhaal.

Net als verleden jaar een stukje voor het Schuivertje n.a.v. de 
clubkampioenschappen. Bij de senioren waren er twee poules.
Een A en een B poule. Vanwege mijn kwaliteiten zat ik in de B poule.
Vervolgens ga je bekijken wat je kansen die dag zijn. 

Gezien de tegenstanders dacht ik: ik moet minimaal bij de eerste vier 
kunnen eindigen. Dan beginnen de wedstrijden. De eerste was Bas 
(volgens mij mijn sterkste tegenstander) tegen Ferdinand.(volgens mij 
mijn zwakste tegenstander)

Het werd een spannende partij. Eerste set: 9-11 voor Ferdinand. De 
tweede set: 11-9 voor Bas. De derde set: 9-11 voor Ferdinand. De 
vierde set: 11-4 voor Bas en dacht ik nu is het gedaan met Ferdinand. 
Maar nee hoor. Als een kat met zeven levens krabbelde hij op en won 
de vijfde set met 5-11. Hierdoor werden voor mij de kansen groter 
op een goed resultaat. Bas op een wedstrijd verlies en Ferdinand 
uitgewoond door een slopende vijfsetter. 

De volgende wedstrijd voor mij een kans om af te rekenen met een 
andere geduchte tegenstander, Pia. Dat lukte in 3 sets.
Elke set ging het een poos gelijk op en wist ik een paar punten te 
pakken en de winst op te eisen.

Na een pauze een wedstrijd tegen Bas. Ook in deze partij ging het in de 
sets gelijk op en wist ik ook hier een paar punten te pakken en de winst 
op de eisen.
Toen de wedstrijd tussen Pia en Ferdinand. Ik was benieuwd hoe 
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Ferdinand was na zijn eerste slopende partij. Pia pakte gewoon de 
eerste twee sets met een regelmatige 11-6 en 11-6. We gaven geen 
stuiver meer voor de kansen van Ferdinand. Zoals ik al zei het is net 
een kat met zeven levens. De derde en vierde set waren met 7-11 
en 9-11 voor Ferdinand. Ook de vijfde set schreef hij op zijn naam 
met 5-11. Daarna de wedstrijd van Bas tegen Pia. Dit werd weer een 
spannende vijfsetter die eindigde met winst voor Bas.

De laatste wedstrijd was tussen Ferdinand en mij. Ferdinand twee 
vijfsetters gespeeld en ik twee driesetters. Toch ging de eerste set niet 
soepel. Wel 11-8 winst. De tweede set liep naar wens 11-5. De derde 
set werd een regelmatige zege van 11-8. Hierdoor werd Ferdinand 
tweede en ik eerste. 

Inmiddels hadden we een toeschouwer gekregen, Corrie. Toen de 
wedstrijd was afgelopen en we naar de kant gingen zei ze niet: wat 
een leuke wedstrijd of hij was helemaal niet spannend. Nee, ze zei: 
jullie mogen wel eens wat aan je buik doen en toen Bas, als teller, er 
achteraan kwam zei ze tegen hem: dat is bij jou niet nodig. 

Als voorzitter heb ik Ferdinand de beker uitgereikt maar omdat het 
vreemd is aan jezelf de beker te overhandigen was Lowy bereid om dat 
te doen.

Ger van Leeuwen
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Familietoernooi 2013
Zoals elk jaar wordt er een familietoernooi gespeeld in de zaal en dit 
keer was het op zaterdag 4 mei om 10 u dan zo ver.
Er hadden zich 10 koppels voor ingeschreven dus al gauw een indeling 
gemaakt voor 3 tafels.
1 tafel speciaal met alleen maar jeugdleden met een ouder of opa wat er 
erg fanatiek aan toe ging.
Op de andere 2 tafels de meer geroutineerde onder ons met hun 
familieleden.
Niet dat het er hier minder heftig aan toe ging hoor.
Iedereen was fanatiek genoeg en zo werd het toch nog een gezellig 
familietoernooi.
Onder het genot van een drankje of versgebakken tosti, wat verzorgd 
werd door Yvonne werd er tot ongeveer 15 u doorgespeeld en was er 
voor alle deelnemers een aardigheidje in de vorm van een kaarsje in 
glas.
Yvonne, dank voor je spandiensten achter de bar, Pia bedank voor het 
mee organiseren van dit toernooitje.

Ed Sleijpen

Zwemmen met de jeugd
Vorig jaar is er door omstandigheden het er niet van gekomen, toen 
waren er ook al plannen om iets te organiseren voor de jeugdleden.
Nu dan toch gelukt om iets te gaan doen.
De jeugdleden kregen de mogelijkheid te kiezen tussen 2 opties nl een 
slaapfeest in de zaal of zwemmen.
Het was een nek aan nek race maar uiteindelijk is het zwemmen 
geworden met jammer genoeg maar 8 jeugdleden die er aan mee wilde 
doen.
Op zaterdag 1 juni om 12.45 u verzamelen bij de zaal om richting het 
zwembad te gaan.
Hans, Yvonne en ondergetekende zorgden voor het vervoer richting 
Kamperland naar een Roompot zwembad aldaar
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Al gauw omgekleed en werden de baden opgezocht en zo hoefden we 
eigenlijk zelf niet veel meer te doen.
Zorgen voor een natje en een droogje in de vorm van drinken en wat 
snoep of koek was het enigste wat onze arbeid was.
Na afloop in het restaurant van het zwembad nog een hapje gegeten, 
het menu waren frietjes met een snack en wat drinken en nog als 
afsluiting een ijsje wat er bij iedereen goed in ging.
Rond 19.45 u waren we weer terug bij de zaal en iedereen was moe en 
voldaan en ik denk dat ik wel mag spreken van een geslaagde middag
Hans en Yvonne, bedankt voor jullie inzet en hopelijk gaan er de 
volgende keer als er weer iets georganiseerd word voor de jeugd wat 
meer jeugdleden mee.

Ed Sleijpen

Huishoudelijke mededeling jeugdlessen
Er zijn geen lessen voor de jeugd in de periode 27-6-2013 t/m 
11-8-2013.
Aanvang van de lessen is op 12 -8-2013.
Alles is ook terug te vinden in de agenda op de website
Hopelijk zie ik jullie dan allemaal weer terug na een welverdiende 
vakantie.
Prettige vakantie allemaal gewenst.

Ed Sleijpen
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Uitwisseling Neunkirchen - Vlissingen 
9 mei t/m 12 mei
Om de 2 jaar hebben we met een vast gezelschap van de vereniging 
een uitwisseling met eveneens een vast gezelschap uit Neunkirchen 
Duitsland met Hemelvaartsdag en aangezien zij 2 jaar geleden hier zijn 
geweest viel het onze beurt om weer naar Neunkirchen af te reizen.
Ger en Carla van Leeuwen, Hans en Joke Scharpentier, Wil en Ron 
Corveleijn, Leidy Kroezen, Gerda Daniels, Guido Scharpentier, Nicky 
Sleijpen en ondergetekende zouden de reis gaan maken.

Met 3 auto’s vol geladen werd de reis om 10.15 u aangevangen.
Nicky had inmiddels al een hele reis achter de rug, zij moest eerst 
nog vanuit Amsterdam komen met de trein maar dat mocht geen 
belemmering zijn om de reis die er nog voor de boeg stond te 
aanvaarden.

De reis verliep goed en al gauw waren we net voorbij Luik in België 
alwaar we in een groot wegrestaurant zouden gaan lunchen.
Zodra iedereen zijn buik had rond gegeten werd de reis verder gegaan 
maar na een paar kilometer ging de vaart er volledig uit door een file 
wat ons een oponthoud van 45 minuten bezorgde. 
Maar verder niet getreurd, we zouden toch wel arriveren op de plaats 
van bestemming.

Vanuit Neunkirchen werd er inmiddels ook al een keertje gebeld, hoe 
laat wij ongeveer zouden aankomen.
Volgens de berekeningen tussen 16.15 u en 16.30 u en dit klopte dan 
ook helemaal toen wij om 16.20 u arriveerde bij de TUS-Halle waar al 
onze vrienden al zaten te wachten.

Handen schudden, kussen, omhelzen je kan wel een beetje voorstellen 
hoe dit uitgezien moet hebben want de meeste hadden elkaar in 2 jaar 
niet gezien.
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Al gauw werd er plaats genomen op het buitenterras en kreeg iedereen 
een verfrissing aangeboden, dit kon frisdrank zijn of een biertje.
Nadat we wat bijgeklets waren is iedereen naar de gastgezinnen gegaan 
alwaar we even konden opfrissen.
Nicky en ik waren te gast in het huis van Nadine en haar dochtertje 
Leonie.

Na onze tassen te hebben uitgepakt en te zijn opgefrist zijn we naar 
Hardy en Daniela, de ouders van Nadine gereden alwaar nog enkele 
andere gasten waren en een overheerlijke maaltijd te wachten stond.
Diverse salades en de BBQ was aangestoken waar al een menig lekker 
stukje vlees lag.

Er werd veel gelachen, gegeten, gedronken en zo is de avond jammer 
genoeg veel te snel voorbij gegaan.
De volgende dag, inmiddels vrijdag stond er een bezichtiging van een 
kolenmijn op het programma maar omdat dit pas aan het begin van de 
middag zou plaatsvinden konden we op het gemakje ontbijten en nog 
wat tot rust komen van de vermoeiende reis en gezellige avond ervoor.
Het ontmoetingspunt was midden in de stad en van daaruit zouden we 
met zijn allen de stadsbus nemen richting de kolenmijn.
Het laatste stuk werd te voet afgelegd.

Bij de kolenmijn aangekomen stond daar een gids ons te woord en 
werd de tentoonstelling van allerlei attributen uit de inmiddels gesloten 
(niet meer werkende) kolenmijn bezichtigd.
Het was een zeer uitgebreide rondleiding van zo’n 1,5 uur. Iedereen 
kreeg inmiddels toch wel trek en dorst dus werd het restaurant van de 
kolenmijn opgezocht alwaar koffie en thee klaar stond voor iedereen 
met een overgroot stuk gebak, want klein gebak dat kennen ze denk ik 
niet.

Al gauw was er weer een uurtje voorbij maar de dag nog lang niet en 
werd er aangevangen aan het volgende wat op het programma stond.
Naast het terrein van de kolenmijn ligt een enorme grote berg van 
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300 meter hoog met alleen maar restanten van wat er uit de kolenmijn 
gekomen is van grond, gesteente en dergelijke.
Hier bovenop stond een grote blokhut, de Alm alwaar we de verdere 
middag en avond door zouden brengen onder het genot van menig 
drankje en een wederom overheerlijke maaltijd.
De beklimming van deze berg kon te voet worden gedaan wat ongeveer 
)20 minuten duurde of je kon met een busje naar boven gereden 
worden.

De echte diehards van het gezelschap zijn uiteraard te voet naar boven 
gegaan wat overigens best nog wel meeviel.
De wat ouderen onder ons zijn ook boven gekomen al was het dan 
inderdaad met het busje.
Bovenaan had men een mooi uitzicht over de stad.
Onder het genot van een drankje kon er weer flink bijgeklets worden en 
rond 19 u werd dan de hoofdmaaltijd binnen gebracht.
Dit was een gebraden biggetje wat gevuld was met gehakt een 
aardappelen en hier kon men dan nog wat salade en brood bij pakken.
Wat was dit lekker zeg, als ik er nu weer aan denk loopt het water me 
al weer in de mond.

Al gauw was er dan niet veel meer over van het biggetje, alleen de kop 
en de staart was nog over en deze werd al gauw aan Erik toebedeeld die 
er een van de volgende dagen thuis nog zou van genieten. De meesten 
van het gezelschap gruwelden al bij de gedachten hoe dit er uit zou 
gaan zien.

Helaas gaat ook hier het gezegde op, gezelligheid kent geen tijd en 
was het dan al gauw weer laat geworden. Iedereen werd naar huis 
vervoerd met taxibusjes want door de genuttigde consumpties zo het 
niet meer verantwoord zijn geweest om dit met eigen vervoer te hebben 
gedaan, vandaar dat we dan ook op de heenreis met de stadsbus waren 
gekomen.
De zaterdagmiddag staat altijd in het teken van het tafeltennissen maar 
de ochtend kon vrij besteed worden. Na een ontbijtje werden Nicky 
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en ik opgehaald door Hardy die ook Wil en Ron had meegenomen 
en zo gingen we richting het stadscentrum waar een groot overdekt 
winkelcentrum ligt en dus de ochtend in het teken van het shoppen zou 
staan.
Dit vond ik zelf nu niet zo erg want ze hadden mij al verteld dat er 
allerlei reptielen tentoongesteld zouden staan in het winkelcentrum 
en aangezien ik zelf natuurlijk ook de nodige slangen in huis heb was 
dit geen straf. De dames konden zich goed vermaken met het shoppen 
natuurlijk.
We zouden allemaal naar de TUS-Halle komen zo rond 14 u en al gauw 
werden daar de tafeltennistafels in orde gemaakt en er een balletje 
geslagen kon worden.

De gastvrouwen van onze Duitse vrienden hadden menig uurtje in 
de keuken gestaan die ochtend want zij hadden diverse lekkernijen 
gebakken of gemaakt.
Hans en Hardy hebben gauw een wedstrijdschema in elkaar gezet en al 
gauw konden de wedstrijdjes beginnen maar niet voordat wij officieel 
welkom werden geheten en werden bedankt voor onze aanwezigheid in 
Neunkirchen en van onze kant natuurlijk ook onze woorden van dank 
aan onze Duitse vrienden voor de ontvangst en goede zorgen.
De spelers waren zo ingedeeld dat er geen eigen spelers tegen elkaar 
zouden moeten spelen want dat zou niet leuk zijn behalve dan in de 
dubbelpartijen die uit gemengde koppels bestond.
Zoals al menige jaren ging het er weer bloedfanatiek tegenaan met de 
wedstrijden met wel geheel sportief.
Ook hier dus weer onder het genot van een hapje en een drankje werd 
na ruim 2 uur spelen de balans opgemaakt en waren degene die onder 
de Duitse ploeg vielen de winnaar met 1 meer gewonnen wedstrijd. 
Gauw werd alles opgeruimd en konden de spelers de douche gaan 
opzoeken want dit was wel nodig na al de gespeelde wedstrijden van 
die middag.
Iedereen werd weer rond 19 u verwacht bij de TUS-Halle waar in een 
zaaltje ernaast een gezellige avond op het programma stond en u raad 
het al, ook hier werd de inwendige en dorstige mens absoluut niet 
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vergeten. Er stonden dan ook verschillende schalen met heerlijk eten 
klaar om genuttigd te worden.
Onder het genot van live muziek, gespeeld door dezelfde muzikant van 
4 jaar geleden werd er volop gelachen, gezongen, gegeten, gedronken 
en gedanst.
Halverwege de avond kwam er nog een mime ten tonele, een opvoering 
van 2 dames die in een wachthuisje zaten te wachten op de komst van 
de trein. Er werd geen woord gesproken maar de uitdrukkingen en 
uitbeeldingen vertelde genoeg om bij iedereen de lachspieren overuren 
te bezorgen.
Al gauw kwamen de kleine uurtjes in zicht en zo ging een ieder zijns 
weg naar huis want de volgende dag zou de terugreis op het programma 
staan.

Na een ontbijtje en alles weer ingepakt te hebben werd rond 10.30 u 
wederom richting de TUS-Halle gegaan waar het afscheid plaats zou 
gaan vinden maar niet na het maken van een groepsfoto.
Nadat deze gemaakt was en een ieder nog het toilet bezocht had werden 
de auto’s weer gestart om de reis te beginnen richting Vlissingen.
Ook op de terugreis kwamen we in dezelfde wegversmalling terecht 
met deze keer een half uurtje vertraging net voor Luik en net als op 
de heenreis het grote wegrestaurant opgezocht en werd hier de lunch 
genuttigd. 
Nicky moest dezelfde dag nog doorreizen naar Amsterdam en daarom 
was het handiger om even via Bergen op Zoom te rijden zodat ze daar 
de trein kon pakken richting Amsterdam en zo een uurtje reistijd kon 
besparen.
Om 17.30 u mijn laatste passagiers thuis afgezet en was de uitwisseling 
met onze Duitse vrienden tot een einde gekomen.
Iedereen bedankt voor de gezellige tijd die we met elkaar doorgebracht 
hebben en over 2 jaar zijn wij weer aan de beurt om onze Duitse 
vrienden te ontvangen en dit altijd met Hemelvaartsdag.
Alle foto’s van deze uitwisseling zijn te vinden op de website in het 
fotoalbum.

Ed Sleijpen
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De Biografie van Ruud
· Volledige naam: Ruud Wisse
· Geboorteplaats: Mariekerke
· Geboortedatum: 13-10-1995
· Zussen/broers: 2 zussen en 1 broer
· Getrouwd/samenwonend: n.v.t.
· Kinderen?: n.v.t.
· Lagere school: Graaf Jan van Nassauschool
· Als ik later groot ben word ik: werktuigbouwkundige
· Opleiding(en): vmbo en werktuigbouwkunde bol 4
· Werk: C1000
· Hobby’s: gamen, wielrennen
· Vreemde tic: nek kraken
· Lekkerste eten: eten van de king
· Smerigste eten: aardappels (kan er ook niets aan doen)
· Huisdieren: n.v.t.
· Mooiste film: the last samurai
· Mooiste muziek: HB
· mooiste tv programma: Family Guy
· Daar blijf ik voor thuis!: lekker rustig dagje niks doen
· Hekel aan: winter
· Daar kun je mij voor uit bed halen: vakantie
· Wat snoep/snack je graag: alles wat heel zoet is 
· Je favoriete drankje: cola en Energy
· Je droomwens: slapend geld verdienen
· Welk dier zou je graag willen zijn: luiaard (zie hier boven)
· Vakantieland: maakt niet uit als maar warm is
· Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Arnold van Gorp
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Wij feliciteren:
JULI
  2 Juli Ton Nuiten
  9 Juli Hans van der Haven
24 Juli Paul Kuijt
29 Juli Rony Riteco-Liao

AUGUSTUS
  4 Augustus Pia Simonse
  9 Augustus Thijs Heijboer
23 Augustus Leidy Kroezen
23 Augustus  Cesar Maldonado
 Urbina
27 Augustus Kevin Vreeke
29 Augustus Marleen Rottier

SEPTEMBER
  5 September Yvonne van 
 Eenennaam
  9 September Meindert van der 
 Heide
11 September Thijs Tange
12 September Cor Pleijte

Nieuwe leden:
Rafael Hamelink 1 maart 2013

Opzeggingen:
Daan Vastrick 31 maart 2013
Jelles van Geffen 31 maart 2013
Thijs Heijboer 1 juli 2013
Jarno de Jonge 31 juli 2013

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
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


