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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
Het was me het kwartaal wel. Eerst op vakantie en gelijk daarna 
de mededeling van de aannemer: we gaan komende week het dak 
vervangen. De vooraankondiging dat het dak vervangen ging worden 
had Yvonne tijdens mijn vakantie al bij alle buren rondom de zaal in 
de bus gedaan. Dus snel weer een briefje gemaakt, gekopieerd en bij 
alle buren bezorgd. Afzetting neergezet zodat de kraan e.d. naar de 
zaal konden rijden. ’s Avonds de telefoon, gaat deze week niet door. 
Zal volgende week worden. Een week later ging het wel door en het 
resultaat mag er zijn. Alle foto’s staan op de website. De eerste hobbel 
is genomen.

Vervolgens moesten we een tegenvaller incasseren. Bericht van de 
Rabobank dat zij geen geldelijke bijdrage leveren aan de renovatie. 
Ik had er wel op gerekend n.a.v. het gesprek wat Monica en ik met de 
Rabobank hebben gehad. Jammer maar waar.
Met zelfwerkzaamheid zal het ontstane financiële gat moeten worden 
gedicht.

Dan ineens de plannen om van het voormalig duivenonderkomen 
een uitvaartcentrum te maken. Ben je toch weer even mee bezig. 
Inlichtingenavond bezoeken, briefje naar de Gemeente enz. enz. Het 
geheel ligt nog bij de Gemeente.
Heet van de naald: de begrafenisondernemer heeft zich teruggetrokken, 
het uitvaartcentrum komt er niet. Wat er wel gaat komen weten we nog 
niet. 

De barbecue. Jammer dat er maar weinig waren. Het was er niet minder 
gezellig om. Vlees goed, sfeer goed en na wat regen het weer goed. 
Wat wil je nog meer.

Ten slotte de jubilarissen. Op de ledenvergadering van 24 april heb ik 
Hans van der Haven een cadeaubon overhandigd ter ere van zijn 30 jaar 
lidmaatschap van de vereniging.
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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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Dan Jaap Versteeg. Hij was op 1 juni 25 jaar lid van de vereniging. 
Omdat ik op dat moment op vakantie ging heb ik Jaap beloofd er een 
borrel op te drinken en dat ik er later op terug zou komen. Dat heb ik 
gedaan tijdens de bestuursvergadering van 26 juli.

Op 1 augustus was Jeffry van Beek 12,5 jaar lid van de vereniging. 
Hem heb ik tijdens de barbecue van 24 augustus in het zonnetje gezet.

Ten slotte Lowy Simonse. Hij was 1 september 25 jaar lid van de 
vereniging. Het toeval wilde dat ik met Pia op stond om schoon te 
maken. Na afloop ben ik mee naar hun huis gereden en heb Lowy daar 
de cadeaubon overhandigd. Ze waren zeer verrast, des te leuker.
  
Nog even over het aantal leden: het ledenaantal loopt terug. Doe je best 

en haal vrienden kennissen en andere over om te 
komen tafeltennissen.
Tafeltennisvereniging Westerzicht biedt veel 
voor de gevraagde contributie.   

Binnenkort gaan de competities 
weer van start. Zeker de jeugd 
maar ook de volwassenen kunnen 
aanmoedigingen gebruiken.

Op de mededelingenborden kun je 
zien wanneer er wordt gespeeld.
Door op de maandagavond of 

de vrijdagavond te komen 
supporteren kun je het 
combineren door zelf ook een 
balletje te slaan. 

En voor de competitiespelers: 
succes.

Ger van Leeuwen   
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Van het Secretariaat
In het vorige clubblad heb ik mededeling gedaan van de mogelijkheid 
voor volwassenen in de leeftijd van 23+ en 55+  zich aan te 
melden  voor het sportkennismakingsaanbod , dat op initiatief van 
“Vlissingeninbeweging” is opgezet.
Als Vlissingse sportaanbieder heeft ook onze vereniging zich hiervoor 
aangemeld.
Op onderstaande data bestaat van 19.30 uur – 23.30 uur de 
mogelijkheid voor deelnemers van voornoemde leeftijdscategorieën 
om zich in onze zaal te melden en wat ervaring in onze mooie 
tafeltennissport op te doen.

Woensdag 4 september
Vrijdag 13 september
Woensdag 25 september
Vrijdag 4 oktober

Het zou leuk zijn om toch wat deelnemers te kunnen begroeten.

Verder zijn onlangs de handtekeningen geplaatst 
onder de nieuwe kontrakten met onze vaste 
zaalhuurders D.I.O.S en de Gymclub Nederlandse 
vrouwenvereniging.
Deze kontrakten hebben een looptijd t/m juni 2014.

Tevens wil ik bij deze het bestuur en leden nog 
bedanken voor de bon die onlangs door voorzitter 

Ger van Leeuwen aan mij tijdens een 
bestuursvergadering is uitgereikt i.v.m. mijn 
25-jarig lidmaatschap per 1 juni j.l.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van de Penningmeester
Nieuwe adverteerder
Hierbij wil ik onze nieuwe adverteerder “Dobey dierenspeciaalzaak” 
van harte welkom heten. Met ingang van 1 september heeft Dobey een 
advertentie in ons clubblad. Bij inlevering van  deze advertentie krijg je 
10% korting bij al je aankopen bij Dobey.

Declaraties
Ik wil iedereen verzoeken om bij je declaratie het IBAN-nummer te 
vermelden. De uitbetaling kan dan sneller plaatsvinden. 

Incasso contributie
Zoals jullie inmiddels wel vernomen zullen hebben gaat het 
grootste deel van de Europese landen per 1 februari 2014 over 
op Sepa. Dit betekent dat het bankrekeningnummer van iedereen 
aangepast wordt naar een IBAN-nummer. Dit is je eigen vertrouwde 
bankrekeningnummer met een aantal aanvullingen. Meestal gaat dit 
allemaal automatisch en hoef je zelf (bijna) geen actie te ondernemen.

Als vereniging wijzigt er echter wel een en ander. Wij moeten jullie 
rekeningnummer omzetten naar IBAN. Gelukkig helpt de bank 
ons hierbij zodat dit voor een groot deel automatisch gaat. Voor de 
penningmeester wijzigt de procedure van aanleveren op een paar 
punten maar daar zullen we jullie niet mee lastig vallen.

Met ingang van de maand september 2013 gaan wij over om te 
incasseren via het nieuwe systeem (euro-incasso). De incasso zullen we 
(zoals nu gebeurd) elke maand uitvoeren op de 5e dag van de maand. 
Als deze dag in het weekend valt dan wordt er de eerste werkdag 
na deze dag geïncasseerd. In de omschrijving van de incasso zullen 
jullie ons incassant-ID terug vinden. Dit is NL67ZZZ403099090000. 
Tevens wordt het kenmerk van de machtiging genoemd. Dit zal jullie 
lidnummer zijn.

Vervolg op pagina 13
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
De indeling voor de najaarscompetitie 2013 is als volgt:

Team 1; Jeffry van Beek - Maurits van Luijk - Hans Scharpentier - Ed 
Sleijpen en Ruud Wisse.
Speelklasse: 5e klasse, poule B met 
Kapelle 3 - Kerkwerve 2 - Kerkwerve 4 - TTVO 1 en TTC Middelburg 
13 en Westerzicht 1.

Team 2; Arnold van Gorp - Cesar Maldonado - Lowy Simonse - 
Adrian Sinke en Hans Wamelink.
Speelklasse: 6e klasse, poule B met 
Het Markiezaat 6 - ’t Batje 2 - Hotak ’68  6 - Kerkwerve 5 - TCS 3 - en 
Westerzicht 2.

Team 3; Bas Dijkstra - Hans van der Haven - Meindert van der Heide - 
Ger van Leeuwen - Pia Simonse en Ferdinand Vangheluwe.

Speelklasse: 7e klasse, poule A met
The Back Hands 10 - De Pingpongers 5 
- Hotak ’68  8 - Kapelle 5 - SVNB 

1 - TTVO 2 - Vice Versa ’51  8 en 
Westerzicht 3.

De najaarscompetitie begint in week 37 en 
eindigt in week 47.

Veel sportief succes toegewenst.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren 
TTV Westerzicht

wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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24 augustus barbecueavond
Deze avond werdt georganiseerd door Yvonne, Ed en Monica. Deze 
avond zou beginnen om plus minus 17.00. Daar het nog droog weer 
was gingen ik, mijn vrouw, Paul en Ingrid om 16.30 met de fiets naar 
de zaal. Wij waren daar om 16.45 en de zaal was al helemaal gereed 
gemaakt voor ieder die ging barbecueën. 

De tafelindelig was als volgt: 2 rijen van 12 personen en nog een tafel 
van 4. Ook alle slaatjes, brood, groenten, boter en ander benodigheden 
stonden ter beschikking. 

Wij waren al 15 minuten aanwezig toen opeens een hevige regenbui 
losbarste. Ed die de partytent met de barbecue er onder reeds had 
klaargezet tikte de onderkant van de tent aan om het regenwater dat op 
het zeil lag te verwijderen. Maar toen kwamen de andere genodigden 
binnen, de ene nog natter dan de anderen. 

Toen allen aanwezig waren werden de vleespakketten uitgedeeld. Deze 
pakketten waren samengesteld als volgt: 1 speklap niet gemarineerd 
(de rest allen gemarineerd), 1 biefstuk, 1 kippeboutje, 1 hamburger, 1 
satestokje met kip. 

Toen iedereen zijn pakket in zijn bezit had werd het sein gegeven om te 
gaan barbecueën. Niet iedereen ging meteen barbecueën, er waren ook 
genodigen die hun bord gingen vullen met brood, slaatjes en nog meer. 
Rond de barbecue, werdt terwijl het vlees lag te bakken, lekker met 
elkaar gekwebbeld. Op zeker ogenblik stonden wel 6 personen rond de 
barbecue. Er werdt ook veel gelachen. Oh ja, het regende nog altijd. 
Oh ja, ik was weer de slimste, ik had mijn speklapje op de barbecue 
gelegd, daar het vet uit het speklapje drupte sloegen de vlammen 
omhoog, dus goeie raad, hou het voor laatst op de barbecue. 

Na het barbecueën werd iedereen getrakteerd op fruit, ijs en slagroom.
Na deze traktatie kregen wij koffie met pralines, dus voor iedereen 
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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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genoeg. Na alles verorberd te hebben gingen wij bingo spelen; er werd 
3 maal bingo gespeeld.
De 1e bingo was iets leuks, de getallen werden niet gedraaid met het 
trommeltje, neen, Monica had een verrassing, zij had namelijk een 
brief samengesteld. Deze brief ging over het onstaan van de vereniging 
tot het heden. Bij het lezen van de brief waren er getallen te horen, 
waardoor je bingo kon halen. Het was een leuke brief monica, ik en alle 
aanwezigen vonden deze brief mooi. Wij zeggen dus gefeliciteerd met 
deze brief. 

De 2 andere bingo´s werden op de normale wijze gespeeld.Er waren 
verschillende winnaars. Onder ander het zoontje van Anton, Ed, Hans, 
Carla en nog een paar jeugdleden, ook Anton en ikzelf had 2 maal 
bingo. 
De laatste bingo die was een rare, ik moest nog één nummer, namelijk 
66. Ik vroeg dit nummer en laat het zoontje van Monica nou net dat 
nummer trekken, was dat even boffen. Oh ja, misschien volgend jaar 
een bingo-avond organiseren. 

Ook nog onze dank aan Yvonne, Ed, Monnica en ook alle andere die ik 
vergeten ben. Al met al een geslaagde avond. Ik hoop dat mijn briefje 
goed over komt, ik ben ook maar een eenvoudig iemand.

Ferdinand Vangheluwe

 

Vervolg van pagina 9 (van de Penningmeester)

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. 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!

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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TTV Westerzicht – Bingoverhaal 24-08-2013 
Bonusgetal: 44

Dit verhaal gaat over een tafeltennisvereniging in Vlissingen. 
Deze is opgericht op 1 oktober 19 74 door de toen 27-jarige Rudi 
van Waterschoot en zijn vrouw Anneke. Die hebben zich uit de naad 
gewerkt om onze vereniging uit de grond te stampen.

Het tafeltennissen gebeurde in de gymzaal in Westerzicht op nummer 
64. Vandaar dat de vereniging Tafeltennisvereniging Westerzicht werd 
genoemd.
3 jaar na de oprichting verlaten Rudi en Anneke de vereniging en laten 
met trots een mooie erfenis achter.

Als je in Westerzicht begint probeer je ook in Westerzicht te blijven.  
Maar als de huur van de sporthal niet meer is op te brengen moet er 
naar wat anders worden uitgekeken.  
Die wordt gevonden in een gymnastiekzaal in West-Souburg. In de 
van Doornlaan 33a. Een zaal waar, in niet competitieverband 6 tafels 
kunnen staan.  
Een prachtige zaal waar veel aan moest gebeuren in verband met de 
leeftijd van de zaal. Veel leden hielpen daarom mee en 73 handen doen 
veel werk. 

Bij de opening van het gebouw werd dat als volgt geformuleerd: te 
weinig verlichting? Geen probleem, dan hangen we er toch even 20 
twintig T.L. armaturen bij. En zo kunnen we misschien nog wel 66 
klussen verzinnen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Er is in ieder 
geval genoeg getimmerd en er zullen daarom wel meer dan 58 spijkers 
en 31 schroeven gebruikt zijn.

Inmiddels zijn we de laatste 8 jaren bezig om groot onderhoud te 
plegen aan de zaal. Er werd een kantine gemaakt zodat er na afloop van 
een wedstrijd nog een lekker drankje gedronken kan worden. Daarbij 
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kan gekozen worden uit wel 35 soorten drankjes. De dakgoten zijn 
vervangen en deze zomer zijn de asbest dakplaten vervangen door 42 
nieuwe mooie platen. Die werden er met een 41 hoge kraan opgelegd.
Door dat nieuwe dak hopen we nu geen lekkage meer te hebben zodat 
er bij hevige regenbuien geen 69 mm water in de opvangbakken op 
zolder staat.

Er zijn nu zelfs plannen om de zaal een groot facelift te geven. Een 
interne verbouwing die wel 30 duizend euro gaat kosten. Maar dan 
komt er ook wat voor terug. Een geheel nieuwe indeling met mooie 
kleedkamers. Ook nieuwe douches zodat we met 62 mensen tegelijk 
kunnen douchen. 

Bonusgetal: 49

Wat zijn de 43 belangrijkste spelregels?

Het spel begint telkens met een opslag, de serverende speler speelt 
eerst de bal op zijn eigen veld en daarna moet de bal op de helft van de 
tegenspeler worden gespeeld. Er wordt om de 2 punten geserveerd. Bij 
elke fout is het een punt voor de tegenspeler. Het is dus niet zo als bij 
tennis dat je na 25 foute services nog een keer mag serveren.

Wie het eerst 11 punten heeft behaald wint de game. Tenzij het 10 
gelijk is, dan moet er om de beurt worden geserveerd totdat er een 
verschil ontstaat van 59 punten. Na iedere game wordt er gewisseld van 
kant.

Het spel is gewonnen als er bij een best of 37,  68 games zijn 
gewonnen. 
Bij het dubbelspel spelen we met 4 spelers en dan zijn de spelregels iets 
aangepast.

Een aantal jaren geleden was trouwens een game nog 21 punten maar 
dat is gewijzigd om de sport wat leuker en sneller te maken.
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De tafel
Het oppervlak van de tafel moet rechthoekig zijn. Namelijk 18 meter 
lang en 9 meter breed. De tafel moet in een horizontaal vlak 29 cm 
boven de vloer liggen. 
Op de tafel staat een net die 15 centimeter en nog een beetje hoog moet 
zijn.

De bal
Er zijn heel veel verschillende ballen, de normale ballen zijn wit 
of oranje. Er zijn natuurlijk ook nog de zogenaamde funballen. In 
misschien wel 47 kleuren en maten. Echter alleen met de  officiële bal 
mag competitie gespeeld worden. Vroeger was deze bal 38 mm rond 
maar tegenwoordig is deze bal iets groter. Deze nieuwe bal heeft als nut 
om het tafeltennis aantrekkelijker te maken voor het publiek. De bal 
moet zuiver rond zijn met een diameter van 40 mm.

De nieuwe competitie begin op vrijdag 13 september voor de senioren 
en op zaterdag 14 september voor de jeugd. Wij zijn ingedeeld bij de 
afdeling Zuidwest die 61 + 34 verenigingen telt. 

Bonusgetal: 52

Leden
In een oud jaarverslag van 5 jaar na de oprichting heb ik terug kunnen 
vinden dat er in dat jaar 22 senioren, 23 recreanten en 46 jeugdleden 
waren.
Momenteel hebben we 70 leden. Dit zijn 16 jeugdleden en 54 senioren.

Het oudste lid is momenteel ouder dan 75 jaar. Het jongste lid is jonger 
dan 12 jaar. En dan hebben we ook nog een lid die al lid is vanaf de 
oprichting. Dat is Arnold van Gorp en die is volgende maand dus 39 
jaar lid. 

We hebben diverse trainingsdagen en op de dinsdagmiddag hebben we 
zelfs een 50+ middag. Hier kunnen ouderen gezellig een balletje of 
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57 komen slaan. Ook op de woensdagavond is de gezelligheid troef. 
Meer dan 26 leden komen 56 of 65 partijen tafeltennissen en nemen 
ook ieder 55 drankjes zodat Yvonne zich niet hoeft te vervelen. De 
drank wordt ingekocht door Ger en Carla en zij zorgen ervoor dat er in 
het voorraadhok minimaal 36 kratten staan. En verder natuurlijk de 48 
zakken snoep.

Op maandag- en vrijdagavond wordt er competitie gespeeld door 
de 53 seniorenteams. Op zaterdag spelen de 17 jeugdteams hun 
competitiewedstrijden.
Uit-wedstrijden worden gespeeld in Zeeland maar ook in West-Brabant. 
Er moet dan soms meer dan 67 kilometer worden gereden.

Bonusgetal: 60

Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd. Diverse toernooien 
maar ook een gezellige barbecue zoals vandaag. Hiervoor hadden zich 
28 leden aangemeld. Die hebben met zijn allen per persoon 45 stukken 
vlees, 51 stokbroden gegeten en dan ook nog 72 kilo salades gegeten.

Tevens wordt er om elke paar jaar een sportuitwisseling met 
Neunkirchen gehouden. Dit is altijd in het weekeinde van 
Hemelvaartsdag. Afgelopen mei zijn we weer naar Duitsland gereden. 
Dit was wel een heel eind, namelijk 7 x 63 km.

Natuurlijk heeft onze vereniging een clubblad. We zijn inmiddels 
bezig met de 24e jaargang. Ik denk dat er nu dan wel al in totaal 71 
clubbladen zijn uitgegeven. Elke clubblad telt ongeveer 32 pagina’s. In 
het clubblad staan diverse vaste rubrieken en ook schrijven sommige 
leden een leuk verhaal wat met de club te maken heeft.
Dit zijn serieuze verhalen maar ook verhalen die met een korreltje zou 
te nemen zijn, zoals dit verhaal.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hallo alle tafeltennisvrienden
De zomervakantie zit er weer op, iedereen weer pas op de plaats en 
overgaand naar de dagelijkse dingen, werken, school en natuurlijk 
tafeltennissen.
Bij de trainingen komen langzamerhand ook weer alle jeugdleden om 
te oefenen.
Maar helaas moet ik constateren dat er de laatste tijd menige 
jeugdleden zijn gestopt met tafeltennissen wat ik natuurlijk heel erg 
betreur.
Daarom een oproep aan iedereen om je sport die je zo graag beoefend 
om die bij vrienden, vriendinnen klasgenoten,  buren kennissen enz enz 
onder de aandacht te brengen want zonder leden geen sportvereniging, 
en heb je steeds minder medesporters waar je tegen kan spelen dan 
wordt het steeds moeilijker om te trainen.
Dus kom op voor je vereniging en promoot zoveel als je kan, vertel dat 
iedereen sowieso 4x gratis mag komen kijken/trainen voordat hij/zij 
lid mag worden. We hebben daar speciale formulieren voor en wil je er 
wat uitdelen in je klas, buurt of ergens anders dan kan je bij mij terecht, 
dan lever ik het aantal wat nodig is.
Doe een beetje actief mee voor je club, het kost je niet veel moeite 
maar levert uiteindelijk meer plezier in je sport op en zo kan de 
vereniging blijven bestaan.

Bij het schrijven van dit stuk moet de najaarscompetitie nog beginnen.
Deze begint voor de beide jeugdteams op zaterdag 14 september.
Het 1e jeugdteam speelt net als vorig seizoen 3e klasse junioren en 
zullen weer net zo hard aan de bak moeten om in die klasse te kunnen 
blijven.
Het 2e jeugdteam speelde vorig seizoen in de aspiranten klasse, dit is 
door de NTTB veranderd in starters 1 en starters 2 en het 2e team speelt 
dan nu in starters 1.
Ook zij moeten er hard aan gaan trekken om de nodige punten bij 
elkaar te scoren om goed te kunnen eindigen in hun poule
Alle competitiespelende jeugdleden hebben inmiddels hun 
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competitieboek in huis en weten waar ze aan toe zijn met het spelen 
van de wedstrijden.
Alvast weer mijn dank aan de bereidwillige ouders die naar de 
uitwedstrijden willen rijden, zonder jullie is het moeilijk te realiseren.
Nu zou het helemaal perfect zijn als ik elke zaterdag wanneer de 
thuiswedstrijden gespeeld worden dat ik dan de ouders in de zaal 
aantref om hun zoon aan te moedigen. Het kost weinig moeite maar 
stimuleert zo erg veel en dan onder het genot van een bakje koffie, thee 
of ander drankje aan de bar steun je zo ook weer de vereniging met wat 
baropbrengst.
Het mes snijdt zich aan vele kanten zullen we maar zeggen.
Op 31 augustus zijn er in Middelburg in sporthal de Sprong de Open 
Zeeuwse Kampioenschappen voor de jeugd gespeeld en er hebben 4 
jeugdspelers van onze vereniging aan meegedaan.
Het ochtendprogramma bestond uit wedstrijden in de desbetreffende 
klasse die een speler ook in de competitie speelt en het 
middagprogramma werd er op leeftijd gespeeld.
Zo kreeg je een heel ander spelverloop of je in klasse speelt of op 
leeftijd wat soms in je voordeel maar ook soms in je nadeel kan spelen.
Thijs Tange, Kevin Vreeke, Erik Polderman en Douwe Kingma 
hebben de vereniging vertegenwoordigd en Hans Scharpentier en 
ondergetekende waren aanwezig om te coachen/begeleiden van de 
spelers.
De eindresultaten van alle wedstrijden zijn bij dit schrijven nog niet 
bekend bij mij maar zullen op de website wel te lezen zijn.
Hier een link http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-09-01/513674/
ttc-middelburg-wil-tafeltennis-nieuwe-impuls-geven  naar een kleine 
uitzending van Omroep Zeeland waar Thijs Tange geregeld in beeld 
komt en waar Erik Polderman ook nog in een flits te zien is
Er werd ook een clinic gehouden van 2 Nederlands kampioenen 
tafeltennis die dag en dit was een genot om naar te kijken. Had ik 
maar slechts 1/10 van hun baltechniek dan was ik al zeer tevreden. De 
snelheid, de perfectie om een balletje zo terug te plaatsen is schitterend.
Zelfs met een koekenpan, een pannendeksel en een broodplankje 
werden de ballen zo mooi en met effect terug geplaatst dat je zelf met 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 21

een tafeltennisbatje bijna niet voor elkaar kan krijgen.
Vele uren trainen zijn hier aan vooraf gegaan en dat levert dan ook dit 
resultaat op.
Jong beginnen met deze sport is wel zo belangrijk als evenveel de 
liefde en gedrevenheid voor de sport.
Nou dat waren weer alle zaken omtrent de jeugd
Ik ga iedereen weer hele fijne sportieve wedstrijden en trainingsuurtjes 
toewensen en hoop gauw vele nieuwe leden te mogen verwelkomen bij 
de vereniging.

Ed Sleijpen, jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd

BBQ 24 augustus 2013 
De BBQ oftewel het inmiddels jaarlijks terugkerende bakken van 
vleesproducten op een bak met gloeiende kolen is dit jaar ook weer 
geweest.
Jammer genoeg met minder deelnemers dan voorgaande jaren maar dit 
wilde niet zeggen dat het minder lekker of minder gezellig was.
Yvonne, ja onze woensdagavond bardame had weer zoveel mogelijk 
leden benaderd om deel te nemen aan de BBQ.
Uiterst plannen is een pre, je moet met zoveel rekening houden maar 
met 1 ding valt niet te sollen en niet in te plannen.
Dat is het weer, zou het droog blijven of zou de regen met bakken uit 
de lucht gaan vallen.
De zomer van 2013 gaat nu al de boeken in als één van de warmste 
en erg droge maar juist uitgerekend op 24 augustus dacht Moeder 
Natuur er over om maar eens wat regen te laten vallen op de Zeeuwse 
Provincie en dan zeer zeker op West-Souburg in de van Doornlaan 33a.
Dit was gelijk een goede manier om het nieuw geplaatste dak uit te 
testen maar moest dit nu uitgerekend rond 17.00 u zijn ?
Dit was namelijk de tijd dat alle uitgehongerde gasten zouden arriveren 
en enkele hadden deze grote waterdruppels getrotseerd en kwamen dan 
ook als “verzopen katjes” binnen.
Andere hadden de bui maar even afgewacht en kwamen wat later 
binnen vallen.
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De BBQ zelf stond al lekker in de hens door onze eigen clubpyromaan 
Jos, de echtgenoot van Yvonne.
Hij had de boel al lekker opgestookt en zo stond de vrij nieuwe 
BBQ te glunderen onder het dak van de partytent die eerder door 
ondergetekende was geplaatst.
Geen enkele regenbui zou de BBQ uit krijgen en zo kon er ondanks de 
regen er toch fijn en lekker droog gebarbecued worden.
Maar bij vlees bleef het niet alleen, Yvonne en ondergetekende hadden 
er ook voor gezorgd dat er 3 soorten salades, stokbrood, satésaus, fruit 
enz enz aanwezig waren om alle hongerige monden te kunnen voeden.
Ook kon al dit lekkers worden weggespoeld met diverse drankjes die er 
bij de bar aanwezig waren.
Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan al dat lekkers was er nog 
een toetje dat op iedereen stond te wachten.
Dit jaar gekozen voor Boerenroomijs en Aardbeienijs en dit kon met 
een toef slagroom verorberd worden.

Na al dit lekkers werd er een bingo gedaan, de 1e was geen gewone 
bingo maar een verhalenbingo. Monica las een verhaal voor over de 
vereniging en daar waren getallen in opgenomen en die kon je dan 
afkruisen op de bingo kaarten die je voor 50 eurocent per stuk kon 
kopen. Dit was een lastige bingo want je moest goed luisteren naar het 
verhaal en dan op tijd alle juiste getallen aan te kruisen en dan ook nog 
in de gaten houden of je geen bingo had.

Na deze aparte bingo werden er nog 2 gewone bingo rondes gespeeld 
met de getallen op balletjes. De 2 zonen van Monica assisteerden haar 
bij het draaien en opnoemen van de getallen.
Yvonne had voor wat prijsjes gezorgd en zo konden enkelen met leuke 
spulletjes naar huis keren.
Ik denk dat ik voor meerdere kan spreken dat ook dit keer weer de 
BBQ een geslaagde missie was.
Yvonne bedankt voor je inzet om alles weer in goede banen te leiden en 
dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis kon gaan.

Ed Sleijpen
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Van de Bouwcommissie
Het onderstaande stukje heb ik reeds via e-mail verzonden aan alle 
senioren van de vereniging.
Ik herhaal het nog maar een keer in het Schuivertje omdat het aantal 
reacties niet overweldigend was.
Ook richt ik me tot de ouders van onze jeugdleden. Lees het eens door 
en reageer als u iets voor de vereniging kunt en of wilt betekenen.

Zoals jullie misschien wel weten is en poosje geleden het dak van de 
zaal vervangen.
De volgende stap is het, volgens plan, renoveren van de overige 
ruimtes.
Om het geheel binnen het budget te realiseren is een zelfwerkzaamheid 
van meer dan 10.000,00 euro nodig.

Hiertoe is de bouwcommissie, bestaande uit Lowy Simonse, Bas 
Dijkstra, Hans van der Haven en ondergetekende, bij elkaar gekomen.
Omdat we voor de klus meerdere personen nodig hebben willen we 
jullie het volgende vragen:

Schrijf eens op waar je goed in ben, wat je wil doen, hoeveel tijd je erin 
wil steken en wanneer je dit voor de vereniging wil doen.

Werkzaamheden die moeten gebeuren zijn o.a. slopen, kozijnen stellen, 
metselen, loodgieters werk, elektra werk, ventilatie montage, schuren, 
schilderen, timmerwerk, enz. enz.

E.e.a. is afhankelijk wat we zelf kunnen en wat we dus uit moeten 
besteden.
Wat wel belangrijk is: als er iets wordt gedaan moet het van uitstekende 
kwaliteit zijn.
Laat het één van ons is weten.

Met een vriendelijke groet namens de bouwcommissie,
Ger van Leeuwen



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 24



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 25

De Biografie van Arnold van Gorp
•	 Volledige naam: Arnoldus Petrus Antonius van Gorp
•	 Geboorteplaats: Vlissingen
•	 Geboortedatum: 6 November 1954
•	 Zussen/broers: Één oudere broer en één jongere zus
•	 Getrouwd/samenwonend: Vrijgezel
•	 Kinderen ?: Neen
•	 Lagere school: Frans Naereboutschool
•	 Als ik later groot ben word ik: Ik ben al groot en ik ben 

nog steeds niets
•	 Opleiding(en): M.E.A.O.
•	 Werk: Werkeloos
•	 Hobby’s: Tafeltennis, computeren
•	 Vreemde tic: Erg stil
•	 Lekkerste eten: Chinees (mihoen met Chinese garnalen)
•	 Smerigste eten: Weet ik niet
•	 Huisdieren: Geen
•	 Mooiste film: Aktiefilms
•	 Mooiste muziek: Tubular Bells
•	 Mooiste tv programma: Big Bing Theorie
•	 Daar blijf ik voor thuis !: Goede film op TV
•	 Hekel aan: Macho’s
•	 Daar kun je mij voor uit bed halen: Lekker potje tafeltennis
•	 Wat snoep/snack je graag: Chips
•	 Je favoriete drankje: Druivensap
•	 Je droomwens: Heb ik niet (nooit gehad)
•	 Welk dier zou je graag willen zijn: Cavia
•	 Vakantieland: Ik ga nooit op vakantie
•	 Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Martien 

Bangma
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Wij feliciteren:
OKTOBER
10 Oktober Maurits van Luijk
12 Oktober Erik Polderman
13 Oktober Ruud Wisse
20 Oktober Tom van Pienbroek
20 Oktober Lowy Simonse

NOVEMBER
  2 November Bram Huissen
  6 November Arnold van Gorp
  6 November Guido Scharpentier
10 November Thijs Berkx
11 November Abheeru Daansen
16 November Rinus van Breen
19 November Frans Daniels
22 November Collin Bostelaar
24 November Jeffry van Beek
27 November Carel Betram

DECEMBER
11 December Martin Poortvliet
12 December Adrian Sinke
26 December Anton Belfroid

Nieuwe leden:
Tibor de Vries 1 september 2013
Gerard Duvekot 1 september 2013
Sjoerd Verkerke  1 september 2013

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

Rafael Hamelink
 30 november 2013
Bram Huissen 30 november 2013
Salah Rosse 30 november 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 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


