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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Johan Meijer
Middelburgsestraat 106a
4388VR Oost-Souburg
Tel. 0118-850899 of 06-36334773
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471168

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
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen 
Tel. 0118-410255
lkroezen@zeelandnet.nl

Ed Sleijpen 
Zuiderzeestraat 15 
4388 GN Oost-Souburg 
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
ejmsleijpen@zeelandnet.nl

Marleen Rottier
Elzenstraat 5
4388 PP Oost-Souburg
Tel. 0118-468562
spookjie@zeelandnet.nl

Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

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/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

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

De Vrijbuiter
Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Voor al uw boeken
en wenskaarten

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335
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Van de Voorzitter
Ik ga beginnen met de ziekenboeg.
Wat dacht je wat. Ferdinand, daar gaat het een stuk beter mee.
Al diverse malen op de vereniging gesignaleerd. Nog niet om te spelen 
maar wel voor het contact en de gezelligheid. Ferdinand is er nog niet 
maar de vooruitgang is geweldig.
Yvonne huppelt ook weer rond. Nog niet helemaal 100% maar alweer 
een eind op weg.
Jan Verton al een poosje niet meer gezien maar die had het te druk met 
Koos. Zij heeft een nieuwe heup en het herstel verloopt niet helemaal 
zo vlot. Rustig aan dan breekt het lijntje niet.
Op de valreep kreeg ik nog te horen dat ook Karel Bertram half juni 
een nieuwe heup krijgt. Sterkte Karel. Ik weet niet of ik het juist heb 
maar ik heb gehoord dat revalidatie in de vorm van tafeltennis zeer 
goed is.

Wat hebben we verder nog beleefd in de afgelopen periode.

Allereerst NL doet aangemeld. Monica heeft in het vorige Schuivertje 
nog kunnen vermelden dat het € 400,00 heeft opgebracht.
Door problemen met de levering zijn de delen later geleverd, zijn er op 
20 maart allerlei voorbereidingen getroffen. Inmiddels zitten de delen 
er tegenaan.
Nu nog de verdere afwerking en dan ziet het er weer knap uit.    
Vervolgens in maart en april het naschoolse aanbod. Hiervoor kunnen 
kinderen van de basisschool zich aanmelden en wordt er met een aantal 
vrijwilligers een clinic gehouden. De opkomst was niet overweldigend 
maar we hebben er toch het tafeltennissen mee gepromoot.  
Dan de Rabo Clubkas Campagne, dat heeft het mooie bedrag van 
ruim 200 euro opgebracht. Hopelijk worden er volgend jaar nog meer 
stemmen uitgebracht en kunnen we een nog hogere opbrengst noteren.

En dan op 24 april is de dag dat we meedoen met de nationale 
sportweek.
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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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E.e.a. met de HZ. Er zou landelijke publiciteit zijn. Op gemeente 
niveau zou er publiciteit zijn. Er zouden flyers worden gemaakt.
Kortom er zou weer het nodige tromgeroffel zijn.
Niets van dat al. Wijzelf hebben het nog op Facebook en op de site 
gezet. Er is door de HZ één flyer gemaakt. 
Op de site van Vlissingen in Beweging was het zoeken. Geen wonder 
dat we gezellig met een aantal leerlingen van de HZ hebben staan 
tafeltennissen zonder dat er potentiële nieuwe leden waren. Jammer van 
de nodige energie. 
In de evaluatie zal hier nog over worden doorgepraat en we hopen 
volgend jaar op een betere afloop.

Van 27 april tot 2 mei kon er gecollecteerd worden voor het 
Oranjefonds. TTV Westerzicht had zich hiervoor opgegeven en opdat 
de helft van het opgehaalde geld voor de vereniging was kon er de 
nodige inkomsten mee worden gegenereerd. Jammer dat er zich zo 
weinig leden zich hebben gemeld om te collecteren. Uiteindelijk heeft 
het toch nog € 280,00 opgeleverd. Met meer inzet en hulp had er veel 
meer ingezeten.

Tenslotte hebben we meegedaan aan de sport- en speldagen van vier 
Oost Souburgse scholen. We hebben er vier tafels neergezet en in 
twee dagen tijd zijn er zo ongeveer 300 kinderen aan de tafels voorbij 
gekomen. We weten niet of het leden gaat opleveren maar het was een 
promotie voor het tafeltennis. Allemaal positieve opmerkingen van 
leraren, begeleiders en kinderen. Zeker voor herhaling vatbaar. Ook 
hier gold, wat extra menskracht had helemaal niet verkeerd geweest.

We gaan nu op naar de vakantie. 
Voor die tijd wordt nog op 11 juli het familietoernooi gehouden.
Het aanmeldingsformulier hangt al in de zaal. 
 
Ik hoop dat ik niets ben vergeten en wens een ieder een fijne en prettige 
vakantie.

Ger van Leeuwen.
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Van de Penningmeester
Het is dit jaar iets rustiger met de financiele zaken dan vorig jaar. Vorig 
jaar zaten we diep in de verbouwing van de zaal en nu zijn we in de 
afrondende fase aangekomen. De gevel is klaar aan de buitenkant. 
De binnenkant moet nog afgewerkt worden maar dat is allemaal 
ingecalculeerd. We houden waarschijnlijk nog geld over!
Dit komt ook door een paar acties die we gehad hebben. Ten eerste 
de Rabobank Clubkascampagne. Die heeft dit jaar € 201,33 
opgeleverd. Weer iets minder als vorig jaar maar……er doen steeds 
meer verenigingen mee aan deze actie. Ook het beschikbare bedrag van 
de Rabobank was minder. Hierdoor is de opbrengst per stem een stuk 
minder. Maar alle beetjes helpen! 
Verder hadden we eind april/begin mei voor de eerste keer de Collecte 
van het Oranjefonds. Met een paar collectanten haalden we een bedrag 
op van € 560,24. De helft is voor onze vereniging dus dat betekent 
€ 230,12 voor ons. Ook namens het Oranjefonds: alle collectanten 
bedankt!
Momenteel zitten we nog midden in de actie voor gratis zonnepanelen. 
Dit is al op diverse manieren naar u gecommuniceerd. Heeft u nog niet 
gestemd? Doe het nog gauw want elke stem telt.
En in september is het weer tijd voor de  Grote Club Actie. Ook dit jaar 
doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote Club Actie. 
Op 19 september start de verkoop van de loten. Het grootste deel van 
de opbrengst (80%) gaat rechtstreeks naar de club. Dus het is van groot 
belang dat we veel loten zien te verkopen. Als ieder lid al minimaal één 
lot koopt dan hebben we een mooie start. En dan nog allemaal ons best 
doen om er meer te verkopen. 
Succes!
En zo proberen we nog steeds op diverse manieren extra geld binnen te 
krijgen. Want alleen met de contributie redden we het niet. Dus weet u 
nog een leuke actie waar geld mee verdient kan worden, meld het aan 
ons!

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl

mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Een avondje vergaderen met de N.T.T.B.
Hallo sportvrienden,

Op woensdag 27 mei ben ik met onze voorzitter Ger van Leeuwen mee 
geweest naar de vergadering van de N.T.T.B. zuidwest.
Nou ik kan jullie wel vertellen dat ik super blij ben dat ik lid ben van de 
vereniging Westerzicht.
Wat een organisatie en wat agenda tjonge zeg ik wist niet dat er zoveel 
bij komt kijken.
Geef mij dan maar het gezellige en intieme van onze vereniging.

Als ik naar hun financiën kijk en zie hoeveel geld er omgaat binnen de 
N.T.T.B nou mijn hoofd tolde ervan.
Zoveel verschillende inkomsten en uitgaven, wat mij daarbij opviel 
zijn de diverse “potjes” die gemaakt zijn voor ondersteuning van de 
verenigingen.

Ik vraag me af of wij daar wel voldoende mee doen, van sommige potjes 
wist ik het bestaan niet eens van.
Misschien toch eens goed naar kijken met ons allen?

Verder was er iemand van het landelijk dagelijks bestuur die uitleg 
kwam geven over veranderingen cq aanpassingen binnen het 
competitiegebeuren van de N.T.T.B. 
In Limburg loopt een pilot om met teams van twee spelers te spelen, 
hieraan zitten natuurlijk voor- en nadelen.
Het grote voordeel voor de jeugd is wel dat ze op zaterdag niet de hele 
dag kwijt zijn, reistijd plus speeltijd kan al snel oplopen tot een uurtje of 
vijf zes.
Dat is voor de ouders die vrijwillig meerijden dikwijls een reden om af 
te haken.

Het spel met twee spelers duurt  ca. anderhalf uur in plaats van drie, wat 
inhoud dat de mensen ook nog iets aan hun zaterdag hebben.
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Een ander voordeel is ook wel dat je meer teams kunt samenstellen 
waardoor het aanbod binnen de eigen regio een stuk vergroot.
Dus behalve kortere speeltijden ook kortere reistijden.

Tja voor de senioren die gewend zijn een lekker avondje te tafeltennissen 
die komen natuurlijk wat bedrogen uit.
Maar voor de mensen die de andere dag weer moeten werken is dit 
natuurlijk een prachtige oplossing. Lekker ballen en op tijd weer thuis en 
niet s’nacht om 01.00 uur en s’morgens weer om zes uur op om te gaan 
werken.

Als team van twee spelers speel je altijd 3 partijen 2x enkel 1x dubbel 
zonder al te lange wachttijden.
Dit is misschien een aanmoediging naar onze recreanten die het niet 
zien zitten om half nacht thuis te komen, Dus mensen laat je horen.

Tot slot moedig ik iedereen aan om tijdens de training cq recreanten 
avonden te oefenen met teams van twee spelers.
Als het definitief door gaat dan hebben wij al een indruk hoe dat is.

Tot slot is het spelen met nieuwe plastic ballen verplaatst naar januari 
2016.
De nieuwe ballen zijn namelijk bijna 2x zo duur en ze gaan een stuk 
sneller kapot.

Al met al een drukke vergadering die aan de bar werd afgesloten met 
een wel verdient drankje en gezellig napraten.

Tot hier mijn eerste ervaring  met vergaderen op hoger niveau.
Het was zeer leerzaam en ik ga volgende keer zeker weer meer.

sportgroeten,
Johan Meijer secretaris t.t.v. Westerzicht 
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Kortingscode Sport Europe.nl
Tafeltennis is een sport voor iedereen. 

Daarom richt Sport Europe zich op zowel de professionele  
tafeltennissporter, de liefhebber als de thuissporter. 

Bij bestelling in de webshop krijgen leden van TTV Westerzicht een 
korting van 15%. 

Gebruik hiervoor kortingscode WESTERZICHT.

www.sporteurope.nl | www.facebook.com/sporteurope 
| www.twitter.com/sporteurope

http://www.sporteurope.nl
http://www.facebook.com/sporteurope
http://www.twitter.com/sporteurope
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het is goed gegaan met de competitie.
Team 1 heeft zich kunnen handhaven in de 5e klasse.
Het volgende seizoen wordt de samenstelling een beetje anders, 
i.v.m. een nieuwe competitiespeler, namelijk Kim Apers. Hij wordt 
bijgevoegd aan team 1. Hij komt van Sas van Gent af, waar hij in de 
4e klas speelde (20%). Het is wel verantwoord om hem in de hoogste 
groep te zetten. Daar tegenover wordt Cesar Maldonado Urbina 
verplaatst naar team 2, daar hij weer naar zijn thuisland gaat (voor  
4 maanden?). Team 1 bestaat nu uit Lowy Simonse, Hans Wamelink, 
Kim Apers en Johan Meijer.
Team 2 heeft het heel goed gedaan, zij zijn namelijk weer 
gepromoveerd naar de 5e klasse (toppie). Zij moeten dit seizoen 
misschien wel tegen team 1 in de competitie. Team 2 bestaat nu uit 
Hans Scharpentier, Ed Sleijpen, Jeffrey van Beek, Maurits van Luijk en 
Cesar Maldonado Urbina.
Team 3 heeft moeten knokken voor hun handhaving in de 6e klasse. Zij 
moesten een degradatie-(promotie)-wedstrijd spelen tegen Scaldina 4 
(eindstand 6-3). Zij blijven dus in de 6e klasse. Team 3 bestaat uit Ger 
van Leeuwen, Bas Dijkstra, Martin Poortvliet en Lajos Cselik.
Team 4 bleef wat onderaan de 7e klasse hangen, maar hebben dan 
ook wat problemen gehad met de spelers. Jarien Sinke kon niet met 
het hulphondje in de zaal spelen, want het hondje werd gek van die 
balletjes en Ferdinand Vangheluwe heeft lang in het ziekenhuis gelegen. 
Jarien stopt dus (voorlopig) met spelen. Ferdinand wou wel doorgaan 
met competitiespelen, maar voorlopig nog maar als algemeen invaller. 
Team 4 bestaat nu uit Ferdinand Vangheluwe (algemeen invaller), 
Pia Simonse, Hans van der Haven, Tom Dol, Jouwy Simonse en een 
nieuwe ster aan het hemel: Edwin Steenbeek. Edwin was een recreant, 
maar wilde wel graag competitie spelen. Deze hebben we (voorlopig) 
in team 4 ingedeeld, kunnen we kijken wat hij is zijn mars heeft (voor 
de volgende competitie alweer).

Groetjes, 
Arnold van Gorp



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 13

Uitwisseling met Biggekerke
Dinsdag 13 april gingen wij weer met 6 personen op weg naar 
Biggekerke om onze jaarlijkse ontmoeting met Smash te ondergaan.
De afspraak was 13.00 uur allemaal aanwezig zijn, maar om 13.45 uur 
waren Lowy en Pia nog steeds niet aanwezig. 
Wat bleek nu: Lowy kon Biggekerke niet vinden .
Met telefonische begeleiding van Bas konden wij ze om 14.00 uur 
eindelijk verwelkomen en met de wedstrijden beginnen.
Zoals altijd was het weer gezellig en zeker nadat de uitslag bekend 
werd gemaakt, waren wij in jubelstemming,
De groep van Corrie - Pia - Meindert - won met 8-2.
Ton - Bas - Lowy brachten een 10-6 overwinning mee naar Vlissingen.

Volgende keer ontvangen wij onze vrienden uit Biggekerke weer met 
veel plezier in onze tafeltennisarena, maar dan verwacht ik wel wat 
meer belangstelling van onze gezellige dinsdagmiddag groep, je weet 
niet wat je mist om eens tegen andere tegenstanders te spelen.
 

Groetjes Ton Nuiten

Hoi Ed, 
Zoals je in de bijlage 
kunt zien is het 
Westerzicht-shirt nog 
steeds in  gebruik. 

Op de foto 'onze' 
chauffeur, Anton, met 
vrouw en kinderen in 
Bantul ten  zuiden van 
Yogyakarta op Java.

groetjes,
 Thijs
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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! 
 
 

http://info@sasassurantien.nl
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Bondscoach Timina: 
Niet alles hoeft leuk te zijn in opleiding
Het WK tafeltennis is weer thuis in het beloofde land. In Suzhou, 
vlakbij Shanghai, zullen de Chinezen deze week opnieuw het gros van 
de medailles veroveren.
Voorspelbaar en saai? In China zien ze dat anders. Als je zo veel in een 
sport investeert, is het ook wel prettig als het zich jaarlijks uitbetaalt. 
Kinderen kunnen nog maar net lopen of ze krijgen een batje in hun 
hand gedrukt. Uren maken. De grootste talenten, of zijn het de sterkste 
karakters, blijven over.

Het is een systeem van opleiden dat we in Nederland raar vinden. Het 
drillen van kinderen, of ze het spelletje nu leuk vinden of niet, past 
niet bij onze westerse opvattingen van een onbekommerde jeugd. Elena 
Timina (45), de vrouwenbondscoach van Nederland, ziet dat iets anders. 
„Natuurlijk, het is leuk om kind te zijn in Nederland”, ziet de moeder 
van twee kinderen met eigen ogen.
„Maar als je wilt gaan voor de grote doelen in het leven, in sport of 
muziek of wat dan ook, dan kom je niet ver met de instelling dat alles 
leuk moet zijn.”

Op de Olympische Spelen van Londen zwaaide Timina, geboren in 
Rusland en sinds 2006 uitkomend voor Oranje, af als tafeltennisster. 
Als haar carrière iets had bewezen, was het wel dat een top 
sportmentaliteit minimaal zo belangrijk is als talent. „Maar in 
Nederland is alles nonchalanter.

Mijn dochter zit op de theater school en ik hoor van haar docenten dat 
het zelfs in België beter is gesteld wat mentaliteit betreft.
En als je ziet hoe de tafeltennisjeugd in Duitsland en Frankrijk is, dat 
is zó anders als hier. Discipline, gezond gezag, daar is niets mis mee.” 
Timina, die in China is met Li Jiao, Li Jie en Britt Eerland, krijgt vanaf 
augustus de kans om ook in Nederland wat te veranderen. Op Papendal 
is plek gecreëerd voor zes jonge tafeltennistalenten van veertien en 
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vijftien jaar. Meiden die ervoor willen gaan, die niet angstig zijn om op 
die leeftijd hun ouderlijk huis te verlaten.
„Voor Nederlandse begrippen uniek”, zegt Timina, die zeer uit kijkt 
naar het programma. „Het is een diverse groep, met verdedigsters, 
aanvalsters, topspinspeelsters. We hebben deze zes zorgvuldig gescout, 
ze willen echt voor hun droom gaan. 

Krijgen ze heimwee, zullen ze moeten huilen? Tuurlijk. Maar als je niet 
bereid bent te lijden, hoef je er ook niet aan te beginnen. Hun voordeel 
is: hier op Papendal is álles.
Een diëtiste, lifestylecoach, onderwijsbegeleider. En dan nog alle 
trainers en coaches. Aan de faciliteiten kan het niet liggen.”

Oudspeelster Mirjam Hooman gaat met name het eerste jaar de 
kar trekken, omdat Timina zich met haar team voorbereidt op de 
Olympische Spelen van Rio. „Mirjam en ik zijn nogal verschillend.

Waar we het zeker over eens zijn is: welke mentaliteit heb je nodig om 
de top te bereiken. Dat gaan we doen: talenten opvoeden tot topsporter.”
Eigenlijk ben je met jeugd van veertien of vijftien jaar al te laat, vindt 
Timina. „In China of Rusland vinden ze kinderen van twaalf jaar al te 
oud. Tafeltennis is een bijzonder moeilijke sport.

Als je bijvoorbeeld als Nederland zegt: over acht jaar willen we 
olympisch goud winnen in het roeien. Je steekt er een paar miljoen in, 
plaatst een advertentie in de krant: ‘Sterke kerels gezocht’.

En er melden zich honderden mensen aan. Dan kan dat best lukken. 
Maar in een tafeltennis carrière moet je vijftien jaar investeren wil je 
het van de Chinezen kunnen winnen. Vijf, zes uur per dag trainen. Jaar 
in, jaar uit.”

Het nieuwe talentenprogramma op Papendal dicht dat gat natuurlijk ook 
niet in een paar jaar. Timina hoopt een fundament te leggen voor de 
toekomst van Nederland tafeltennisland. Want de gouden generatie blijft 
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niet spelen.
Tussen 2008 en 2011 werd de vrouwenploeg, met Li Jiao, Li Jie en Ti 
mina, vier keer op rij Europees kampioen. „Dat is aan het land voorbij 
gegaan alsof het niets was. Nou, dat was een geweldige prestatie die 
misschien nooit meer door een land geëvenaard wordt.”

Ze heeft nog zo’n voorbeeld. Li Jiao won vorig jaar op het WK in 
Tokio, toen alleen de landenwedstrijd werd gespeeld, van de Japanse 
topspeelsters Kazumi Ishikawa en Sayaka Hirano. „Heroïsch”, zei 
Timina.
„We kregen de hele hal stil. Later werden we op straat herkend. Die 
wedstrijd tegen Hirano is in China opgenomen in de studieboeken voor 
tafeltennis.”

De waardering in Nederland? Nihil. „Li Jiao stond vijf jaar in de top 
tien van de wereld. Als we twee tennissers bij de eerste veertig van de 
wereld hebben, zouden we dat geweldig vinden.”

De tafeltennismannen blijven achter bij de vrouwen. Daarom trekt 
CTO Papendal er eind van het jaar de stekker uit. Ondoordacht, vindt 
Timina. „Je kweekt geen goede lichting in een paar jaar tijd. 

En met wie moeten Li Jiao en Li Jie dan trainen? Gelukkig proberen 
we nu als tafeltennisbond om die mannen hier te houden en een 
appartement te regelen. Hopelijk blijven ze.”

Timina kan overigens zelf ook nog aardig mee. Ze speelt geregeld in 
de tweede Duitse Bundes liga. „Ik vind het belangrijk om fit te blijven, 
zodat ik kan inspelen en trainen met de meiden. Maar het is ook een 
momentje voor me zelf. Alle remmen los, de adrenaline eruit.”

door Rik Spekenbrink 
(uit de PZC)
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van mijn kant over de sportdag van 
basisscholen Oost-Souburg, de sportuitwisseling met Neunkirchen en 
andere mededelingen.

* Sportdag van 4 basisscholen in Oost-Souburg
Op uitnodiging van de organisatie van deze sportdag hebben wij op 11 
en 12 mei hier met 4 tafels aan meegewerkt om de sport tafeltennissen 
onder de jeugd te brengen in sporthal de Belt te Oost-Souburg.
Het waren 2 dagen waar wij acte de présence gaven. Op de maandag 
voor kinderen van groep 7/8 en op de dinsdag voor kinderen van groep 
5/6 beide dagen van 09.00 u tot 15.00 u.
Elk half uur kwamen er gemiddeld zo’n 24 kinderen langs die dan 
“even” het tafeltennissen leerde kennen door allereerst uit te leggen wat 
tafeltennis precies inhoud en om daarna een balletje te slaan. Dit ging 
voor de groepen 7/8 wat makkelijker dan voor de groepen 5/6 die wat 
meer begeleiding nodig had. In totaal van beide dagen samen bijna zo’n 
540 kinderen die kennis hebben gemaakt met de sport.
Op de maandag waren Ger van Leeuwen (hele dag), Frans Daniels 
(s’morgens) , Hans Scharpentier (hele dag),  Thijs Berkx (van 10u – 
12u) en ondergetekende (hele dag) er om te helpen als begeleiding, op 
de dinsdag waren Ger van Leeuwen (hele dag), Hans Scharpentier (hele 
dag), Thijs Berkx (van 10u – 12u), Monica Cornelisse (s’morgens), 
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Leidy Kroezen (12.30u – 15.00u) en ondergetekende (hele dag) er om 
te helpen als begeleiding.
Het was dan ook voor ons als begeleiding 2 zeer vermoeiende dagen, 
zeker degene die er de gehele dag waren en eigenlijk waren we met te 
weinig vrijwilligers en we hopen dan ook als we het volgend jaar weer 
willen doen op wat meer respons van onze leden om hierbij te helpen 
want wij vonden het toch 2 geslaagde dagen.
Hierbij een paar foto’s van de sportdagen.

Ed Sleijpen
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* 2-jaarlijkse uitwisseling met onze vrienden uit Neunkirchen
Om de 2 jaar met Hemelvaartsdag hebben wij deze uitwisseling, deze 
keer waren zij hier te gast.
Op donderdag 14 mei kwamen Hardy en Daniela, Nadine en Leonie, 
Michael en Tanja, Hermann en Gisela, Jurgen en Christel, Inge en 
Walter, Arnold en Manni en waren na een lange reis rond 16.30 u 
aangekomen bij onze zaal.
Wij: Ger en Carla, Joke en Hans, Frans en Gerda, Ron en Wil, Guido, 
Leidy, Nicky en ondergetekende stonden ze al op te wachten.
Iedereen was weer blij elkaar te zien en na de hartelijke begroetingen 
buiten was het tijd om wat te gaan drinken binnen. Er werd volop 
gekletst door iedereen, herinneringen werden opgehaald van de 
2 jaar ervoor dat wij te gast waren in Neunkirchen en de gedane 
verbouwingen in de zaal werden volop bewonderd want dit hadden zij 
natuurlijk nog niet kunnen aanschouwen.
Op een gegeven moment werd het tijd om de spullen naar huis te gaan 
brengen en zo ging iedereen met zijn gasten naar huis om daar de 
avond naar eigen inzicht door te brengen.
De vrijdagochtend was voor iedereen vrij te besteden, zo zijn wij 
(Nicky, Nadine, Leonie, Arnold en ik) na een heerlijk ontbijtje naar 
Vlissingen vertrokken waar de Ruytermarkt bezig was en waar we ook 
met Hardy, Daniela, Ron en Wil hadden afgesproken.
Die middag zouden we toch vanuit Vlissingen naar een andere 
bestemming vertrekken.
Ik zou Ruben gaan ophalen op het station van Vlissingen want die 
moest nog komen vanuit Amsterdam en zou om 12.30 u arriveren.
Iedereen zou verzamelen rond 14.00 u bij het Museum op de 
Nieuwendijk waar wij met zijn allen in de Zonnetrein zouden stappen 
om daar een rondrit door Vlissingen via de boulevard te krijgen en om 
daarna via de zeedijk richting minicamping de Karnemelkse Hoek bij 
Ritthem te rijden waar we verzocht werden om uit te stappen en werden 
ontvangen met koffie of thee met een echte Zeeuwse Bolus. Nadat de 
versnaperingen genuttigd waren werden we door de eigenaar van de 
Karnemelkse Hoek uitgenodigd om het spel Boerengolf te gaan spelen. 
Boerengolf is een spel waar je met een stok waar een klomp op 
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bevestigd is en waar dan tegen een kleine voetbal geslagen moet 
worden op een parcours in een groot weiland wat uit 12 holes bestaat 
en waar de bal in zo min mogelijk slagen in een in de grond gestopte 
emmer moet slaan. Ieder mocht om de beurt slaan.
We werden verdeeld in 6 groepen die we zelf konden samenstellen 
Groep 1 genaamd de Oudjes bestond uit Hans, Hermann, Manni en 
Gisela.
Groep 2 genaamd de Jokers bestond uit Gerda, Leidy, Michael, Tanja 
en Frans.
Groep 3 genaamd die Fantastische vijf bestond uit Nicky, Ruben, 
Arnold, Nadine en Ed.
Groep 4 genaamd de Vlotte vier bestond uit Ger, Walter, Inge en Carla.
Groep 5 genaamd Die Holland flyers bestond uit Hardy, Ron, Wil, 
Daniela/Leonie.
Groep 6 genaamd de Westerzichtjes bestond uit Jurge, Joke, Christel, 
Guido en Imke.
Iedereen had veel plezier tijdens dit spel en halverwege stond de 
eigenaar te wachten met een drankje voor een ieder en waar even gerust 
kon worden.
Groep 3 werd 1e met 101 slagen, groep 5 werd 2e met 108 slagen, 
groep 6 werd 3e met 114 slagen, groep 1 en groep 4 werden gedeeld 4e  
met 117 slagen en groep 2 werd 6e met 124 slagen.
Na deze veldslag konden we weer een heerlijk drankje nuttigen.
De maaltijd zouden we hier ook gaan nuttigen. Er stond al een kok 
de BBQ op te stoken om allerlei heerlijkheden te bakken en de tafels 
werden in orde gemaakt. Ook diverse salades stonden klaar om 
genuttigd te worden.
We hebben allemaal heerlijk gegeten en gedronken en vooral om dit 
laatste zou dan ook iedereen naar huis gebracht worden met taxibusjes 
in de late avond.
De zaterdagochtend was voor een ieder weer vrij om in te delen en 
wij Nicky, Ruben, Nadine, Leonie, Arnold en ik zijn na het ontbijten 
naar Ritthem gereden waar een demonstratie ringrijden bezig was. Dit 
was voor onze 3 Duitse gasten en de Amsterdamse Ruben een leuke 
attractie om te zien maar aangezien het niet zulk lekker weer was, het 
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regende zijn we nog even naar het Ritthemse strandje gereden om voor 
onze gasten wat schelpen te zoeken en daar was de kleine 6 jarige 
Leonie heel erg blij mee.
Ook Nicky en Ruben deden zich te goed aan het zoeken van kreukels 
die thuis nog even werden genuttigd. (Kreukels, die buiten Zeeland 
netjes alikruiken heten, zijn zeeslakken met een donkerbruin huisje en 
een doorzichtig geelbruin dekseltje. Ze zitten aan wieren, op schorren 
tussen de hoog- en laagwaterlijn, op golfbrekers en steenglooiingen. Ze 
worden dan ook met de hand geraapt. Een traditioneel Zeeuws recept is 
kreukels met krentenbrood. Met een speld wurm je de kreukel uit zijn 
huisje. Daar prik je vervolgens een klein stukje krentenbrood aan en 
dan kun je genieten van de smaak van zilt en zoet tegelijk!).
Om 13.00 u werden we weer in de zaal verwacht waar we met een 
aantal wat tafeltennis partijtjes zouden gaan spelen.
We hadden er voor gekozen om het spel te spelen zoals we het ook 
altijd op het nachttoernooi/pepernotentoernooi spelen. 
We begonnen op 4 tafels maar omdat dit eigenlijk vrij snel ging met 
zijn 14-en totaal zijn we vrij snel maar op 3 tafels gaan spelen. 
Zoals gewoonlijk was er weer moeilijk van onze Duitse gasten te 
winnen en Michael had dan ook de meeste partijen gewonnen. Het ging 
vooral om het plezier hebben met elkaar dan om te winnen en na een 
paar uurtjes gespeeld te hebben zijn we op tijd gestopt zodat iedereen 
nog zich kon gaan opfrissen voordat de maaltijd genuttigd kon worden
Ik had voor alle spelers nog een vaantje klaar liggen en nadat deze 
uitgedeeld waren werd Joke nog bedankt voor de organisatie van de 
dagen door Hardy namens alle andere Duitse gasten.
Het enigste wat nu nog stond te wachten voor deze dag was de 
heerlijke maaltijd die op een zeer professionele manier bereid was 
door Karim, hij had een lam aan het spit al uren draaien,  heerlijk mals 
rundvlees, diverse salades en pesto’s  enz klaar staan en rond 19.30 u 
konden wij gaan aanvallen. Ook heerlijke nagerechten had hij gemaakt 
Karim, het was buitengewoon heerlijk allemaal wat je had bereid, nog 
onze dank hiervoor.
Guido zorgde voor de muziek en ik had zelf thuis nog wat 
Duitse muziek opgezocht waar door de Duitse gasten volop werd 
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meegezongen maar ook de wat modernere muziek werd gewaardeerd. 
Er werd zelfs nog een aantal keren door diverse aanwezigen gedanst.
Het was een zeer geslaagde avond en deze werd rond 01.00 u 
afgesloten maar toen waren er al meerdere naar huis gegaan omdat het 
toch best wel vermoeiende dagen waren geweest alles bij elkaar.
Op zondagochtend zouden we gezamenlijk afscheid nemen en werd 
er verzameld bij de zaal om 10.00 u waar nadat we de traditionele 
groepsfoto gemaakt hadden onze Duitse gasten weer richting 
huiswaarts gingen en wij de zaal weer in orde konden gaan maken.
Ik wil iedereen weer heel erg bedanken voor deze fijne dagen samen 
en over 2 jaar gaan we weer de uitwisseling herhalen, maar dan zal het 
weer in Neunkirchen zijn.
Hier de groepsfoto van de uitwisseling, alle andere foto’s zijn op onze 
Facebook pagina te bewonderen

Ed Sleijpen
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* Familietoernooi
Alle leden hebben inmiddels al een mail ontvangen met de uitnodiging 
voor het familietoernooi op zaterdag 11 juli om 10.00 u
Er kan tot uiterlijk zaterdag 4 juli worden ingeschreven dus kom je 
in de zaal en wil je meedoen, schrijf dan zo snel mogelijk je naam en 
naam speelgenoot op het inschrijfformulier wat op het grote prikbord in 
de zaal hangt

* Zomerstop jeugdtrainen
Donderdag 16 juli is de laatste les voor de zomervakantie
De lessen beginnen weer vanaf maandag 31 augustus dus schrijf het in 
je agenda
Ik wens dan iedereen ook een hele fijne vakantie toe.

Ed Sleijpen

Toernooien

Zaterdag 11 juli familietoernooi

Zaterdag 19 september barbeque

Dinsdag 24 november pepernotentoernooi

Vrijdag 18 december nachttoernooi
Gr.

Monica
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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http://www.veldsink.nl
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Het Oranje Fonds
Het Oranje fonds steunt sociale initiatieven.
We hebben als vereniging gecollecteerd voor het Oranje Fonds.
De eerste avond heb ik met Ebi gecollecteerd.
Ebi deed het heel goed die avond.
De volgende avond samen met Ron gecollecteerd, 
Zij vond het wel moeilijk, maar over de tafeltennis praten ging haar 
beter af.
Dan zijn er ook nog woningen zonder bel, dus collecteren met 
hindernissen.
De derde avond samen met Leidy en Carla.
Toen Carla aanbelde  bij een van de  huizen bleef de bel rinkelen,
en de bewoonster van het desbetreffende huis kwam met een van 
kwaad aangelopen rood gezicht aan de deur, met de mededeling dat dit 
haar nog nooit overkomen was.
Bij de volgende woning werd niet opengedaan ondanks dat de mensen 
aan tafel zaten.
Carla werd hier echt niet vrolijk van.
Gelukkig reageerden er nog veel mensen positief met een gift.  
Woensdagmoren hebben we met andere verenigingen de bussen 
geleegd en geteld.
Er was zelfs een mevrouw die de hele week gecollecteerd had en ook 
nog kwam tellen.
Ger coördineerde op zijn eigen wijze de telling wat hem goed af ging.
Het was een leuke morgen en een ieder vertelde zijn belevenissen van 
het collecteren.

Het uiteindelijke resultaat was dat er voor onze vereniging een deel van 
de opbrengst overbleef van 230 Euro.

Een ieder die heeft geholpen heeft willen we namens de vereniging 
bedanken.

Yvonne van Eenennaam
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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
  3 Augustus Bert Jellema
  4 Augustus Pia Simonse
23 Augustus Leidy Kroezen
23 Augustus  Cesar Maldonado
 Urbina
29 Augustus Marleen Rottier

SEPTEMBER
  5 September Yvonne van
 Eenennaam
  9 September Meindert van der
 Heide
11 September Thijs Tange
12 September Cor Pleijte
14 September Gerard Duvekot
18 September Sjoerd Verkere
30 September Susanne Rodemann

Nieuwe leden
Marcel Hoeven 1 april 2015
Kim Apers 1 mei 2015

Opzeggingen
Er zijn geen opzeggingen

Jubileum
Tom Dol, 12 ½ jaar lid
 1 september 2015

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
 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 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
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