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

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119  
4388 JX  Oost-Souburg 
Tel. 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Copij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471831

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682

Martien Bangma 
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen 
Tel. 0118-465502

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.

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

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/
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Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287

De Vrijbuiter
Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Voor al uw boeken
en wenskaarten

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335
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Van de Voorzitter
Als ik dit stukje schrijf is het pepernotentoernooi net achter de rug. Een 
gezellig toernooi, zoals Ed het zo mooi verwoorde, met alleen maar win-
naars.

Helemaal geweldig was het dat er redelijk wat ouders aanwezig waren. 
Dat gaf een lekkere drukte rond de bar en zorgde ook nog voor de omzet. 
We moeten ten slotte overal aan denken.

De competitie is niet helemaal gelopen zoals ik had gehoopt. Alleen het 
seniorenteam 1 was nog de hoop in bange dagen. Zij moesten een vrijdag 
30 november een promotie/degradatie wedstrijd spelen. Deze is verlie-
zend afgesloten. Derhalve blijven zij in de vijfde klas. 
Het tweede seniorenteam is gedegradeerd naar de zesde klas. Ook het 
derde seniorenteam moest een promotie/degradatie wedstrijd spelen. 
Deze is ook verliezend afgesloten. Derhalve degraderen zij naar de 
zevende klas. 

En dan de jeugd. Het eerste jeugdteam stond op 24 november samen 
met Middelburg onderaan met elk 25 punten. De laatste wedstrijd op  
1 december zou bepalen of ze na de laatste speeldag nog laatste zouden 
staan of toch nog een plaatsje zouden klimmen. De wedstrijd is verloren 
gegaan waardoor laatste zijn gebleven.

Het tweede jeugdteam is laatste in de poule geworden. De achterstand op 
de één na laatste was na negende wedstrijd al zo groot dat er niets meer 
aan te doen was. 
Toch moet ik zeggen dat, wat ik bij de trainingen en tijdens de wedstrij-
den heb gezien mij niet ontevreden stemmen.

Dan is iets over de adverteerders en bordsponsors. Zij leveren een, niet 
onbelangrijke, bijdrage aan de inkomsten van de vereniging. Of je nu 
levensmiddelen, je rijbewijs, elektrische apparaten nodig hebt of andere 
spullen die onze adverteerders of bordsponsors verkopen denk daarbij 
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ruitschade?
• sterreparatie zonder afspraak
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

Autotaalglas Vlissingen 
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828
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dan aan hen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd en helaas heeft één 
van de bordsponsors n.l. Bar de Belt besloten met ingang van het nieuwe 
jaar te stoppen. Ik wil de beheerder hier hartelijk bedanken voor zijn 
bijdrage in de afgelopen tien jaar. Geweldig. 

Ten slotte zijn we bezig met de financiering van het vervangen van het 
dak. Daar zit toch nogal wat werk in. 

We hebben natuurlijk wat gespaard, hebben subsidie aangevraagd 
bij de gemeente, proberen een lening te krijgen bij de Nederlandse 
Tafeltennisbond en zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een 
steunfonds van de RABObank. Bij elke aanvraag dient er en goed ver-
haal te zitten en een (meerjaren)begroting. 
Als daar ontwikkelingen in zijn, positief of negatief, horen jullie dat.

De komende tijd zijn er nogal wat activiteiten. Eind december, om pre-
cies te zijn de 21e, is het nachttoernooi. De opzet van het nachttoernooi is 
dezelfde als het pepernotentoernooi. Vergeet je niet in te schrijven. 

De nieuwjaarreceptie is gepland op woensdag 2 januari 2013 aanvang 
half acht. Het zou leuk zijn als ik op die avond heel veel leden kan 
ontmoeten. Dus niet alleen de leden die altijd al op de woensdagavond 
komen maar ook de groepen van de maandag, dinsdag en vrijdag. Tijdens 
het pepernotentoernooi heb ik een aantal ouders van jeugdleden gezien. 
Ook zij en de andere ouders – met kinderen – zijn van harte welkom.

Ook wil ik jullie nog wijzen op de clubkampioenschappen. Voor de jeugd 
en daarna de senioren op zaterdag 12 januari en voor de recreanten op 16 
januari. De inschrijfformulieren hangen al op het prikbord.

Al met al toch nog een heel verhaal geworden. Mag ik jullie alvast van-
achter mijn computer prettige kerstdagen en een heel goede jaarwisseling 
wensen.

Ger van Leeuwen
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Van het secretariaat
Op 1 november j.l. is er op verzoek van Peter Boon, technisch manager  
TTCMiddelburg, een bijeenkomst in de zaal geweest.
Namens WESTERZICHT waren hierbij aanwezig jeugdtrainer Ed 
Sleijpen, voorzitter Ger van Leeuwen en ondergetekende.
In deze korte bijeenkomst werden een aantal vormen tot samenwerking 
besproken met name de mogelijkheid tot een wat intensievere samenwer-
king voor jeugdleden te komen die zich willen of  kunnen verbeteren.
Ook werd door Peter Boon nog een toelichting gegeven op de interne 
werkwijze bij TTCM zoals:

- Een aantal keren per jaar een vrije interne competitie waarbij spelers 
zich kunnen aansluiten;

- Op welke manier men ouders en jeugdleden betrekt bij de vereniging;
- Kleine vergoedingen per training voor assistent-trainers.

Alles in een beleidsplan vastleggen.
Tussen beide verenigingen wordt nog afgesproken ook in de toekomst 
hieromtrent in kontakt te blijven.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Hallo allemaal
Jammer genoeg is de competitie weer afgelopen. We hadden niet echt 
een goed eind resultaat, maar we hebben wel veel plezier gehad. Bij de 
jeugd was het wel jammer dat Bram er halverwege mee stopte, zodat we 
nog maar 3 spelers overhadden. Ook bij de senioren was het wel even 
schrikken dat Hans naar het ziekenhuis moest, maar gelukkig gaat het nu 
weer goed. Bij deze wil ik Ed en Hans eens bedanken voor  het trainen 
en regelen van de vele jeugdcompetities.

groetjes Ruud Wisse
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Van de Penningmeester
Grote Clubactie 2012
Op 29 november heeft de trekking van de Grote Clubactie plaats 
gevonden. Zover als ik heb kunnen zien zijn er volgens mij geen grote 
prijzen gevallen via onze vereniging.
Onze vereniging heeft dit jaar een flink aantal loten verkocht. De 
jeugdleden verkochten 120 loten. Namens de senioren verkocht Yvonne 
nog eens 43 loten. Dus een totaal van 163 loten!
Alle lotenkopers hartelijk bedankt voor het steunen van onze club!

Rabobank Clubkas Campagne 2013
Zover nu bekend zal de Rabobank deze actie ook week in 2013 houden. 
Ik wil jullie alvast op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid 
kunnen worden bij de Rabobank. Wat is ook alweer de bedoeling? 
Iedereen die een bankrekening heeft bij de Rabobank kan lid worden. 
Dit lidmaatschap kost niets maar levert wel een heleboel voordelen 
op (kortingboekjes ed). Als je lid bent van de Rabobank kun je tijdens 
deze actie stemmen op verenigingen, waaronder onze vereniging. 
Afhankelijk van het aantal stemmen kunnen we een leuk bedrag binnen 
halen. In 2011 hadden wij € 164,33 opgehaald en in 2012 was dit € 
263,70. Dit moeten we toch kunnen overtreffen in 2013? Dus ben je 
klant bij de Rabobank en je bent nog geen lid? Wordt snel lid via 
www.rabobank.nl of vraag het bij je bankkantoor.

Contributieverhoging 01-01-2013
Op de ledenvergadering van 18 april van dit jaar is er besloten dat 
per 1 januari 2013 de contributie met 7,5% verhoogd wordt. De 
vorige verhoging was twee jaar geleden op 1 januari 2011. De nieuwe 
bedragen staan verderop in het boekje vermeld.
Leden waarbij de contributie elke maand automatisch wordt 
afgeschreven door de vereniging hoeven zelf geen actie te ondernemen. 
De verhoging wordt automatisch doorgevoerd. De paar leden die hun 
contributie nog zelf overmaken worden verzocht zelf het bedrag aan te 
passen.
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Declaraties 2012
In verband met het naderende einde van het jaar wil ik iedereen vragen 
om zijn declaratie op tijd in te dienen (vóór 20 december). Dan kan ik 
alles op tijd uitbetalen.

En dan nog even dit….
De laatste tijd wordt ik geconfronteerd met leden die een beetje 
ongeduldig zijn. Via andere leden krijg ik dan te horen dat ze vinden 
dat ik laat reageer op mail of declaraties laat uitbetaald. Hierbij mijn 
reactie.
Ik doe dit werk als penningmeester als vrijwilliger en doe dit naast mijn 
werkzaamheden bij mijn twee bedrijven die ik heb. Ik zal dus niet altijd 
direct (kunnen) reageren. Ik doe in principe (minimaal) 1x per maand 
de betalingen van de vereniging dus declaraties zullen 1x per maand 
verwerkt worden. Mijn mailbox bekijk ik bijna elke dag en een mail 
waar direct op gereageerd moet worden zal ik ook direct beantwoorden. 
Andere mailtjes beantwoord ik dan daarna zo snel mogelijk.
Ik hoop dat jullie nu begrijpen waarom ik soms niet a la minuut 
reageer. Jullie kunnen er echter vanuit gaan dat de declaraties en mails 
toch tijdig behandeld zullen worden. 

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl

Eindstand Team 1:
Hans Wameling, Lowy Simonse, Arnold van Gorp, Adrian Sinke

5e klasse C
Vereniging Gesp Punten
Big Smash 2 10 77
Westerzicht 1 10 56
Kerkwerve 4 10 47
Hotak ’68 7 10 44
Smash ’76  5 10 41
TCO ’78    4 10 35

 (Blijft in de 5e klas)
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren
Op het moment,dat ik dit stukje vastleg is de laatste week begonnen van 
de najaarscompetitie 2012. 
Met nog één wedstrijd voor de boeg heeft het 1e team een vaste 2e plaats 
in handen in de 5e klasse C. Dat wil zeggen, dat er op 30 november een 
beslissingswedstrijd zal moeten worden gespeeld bij in Arnemuiden voor 
promotie naar de 4e klasse of behoud 5e klasse. De tegenstander is op dit 
moment nog niet precies bekend, maar wordt naar alle waarschijnlijkheid 
Hotak ’68  5. In ieder geval al een prima prestatie tot nu toe.
Voor het 2e team is in de 5e klasse B helaas het doek gevallen met als 
gevolg degradatie naar de 6e klasse wederom. Jammer mannen, volgende 
keer beter. 
Ook het 3e team moet op 30 november a.s. een beslissingswedstrijd spe-
len bij Tanaka te Etten-Leur waarbij behoud 6e klasse of degradatie naar 
de 7e klasse op het spel staat.
Alsnog ingekomen de uitslagen van de hiervóór genoemde beslissings-
wedstrijden:
Hotak ’68  5 – Westerzicht 1   = 6 – 0
De PingPongers 4 – Westerzicht 3  = 6 – 2
Dit houdt in,dat het team van Westerzicht 1 in de voorjaarscompetitie 
2013 5e klasse blijft spelen.
Al met al is de 2e plaats toch een prima prestatie.
Het betekent ook,dat het team van Westerzicht 3 wederom terugkeert 
naar de 7e klasse.
Na de najaarscompetitie 2012 volgt al op redelijke korte termijn de 
voorjaarscompetitie 2013 weer. De teamlijsten dienen door mij vóór  
8 december a.s. ingezonden te worden, waarbij ik hoop dat alle teams 
intakt blijven, maar dat zich ook eens nieuwe spelers voor de competitie 
zullen aandienen. Vers bloed doet misschien wonderen???
Aanmelden kan bij het hieronder vermelde mailadres.

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren  TTV Westerzicht
e-mail : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Wedstrijdsecretariaat jeugd en andere zaken 
betreffende de jeugd
2012 is bijna ten einde en 2013 staat al weer bijna voor de deur.
Dit houdt in dat de najaarscompetitie van de jeugd weer ten einde is en 
dat het ook nu weer niet gelukt is om de teams hoog te laten eindigen 
in de standen.
Het 1e jeugdteam is als 5e geëindigd in de 2e junioren klasse en het 2e 
jeugdteam is als 6e geëindigd in de 3e aspiranten klasse.
Voor het voorjaar ga ik voor beide teams een klasse lager aanvragen 
want nu was het voor beide teams toch een maatje te groot.
De teams voor het voorjaar 2013 zijn al weer bekend, in het 1e team 
spelen Kevin Vreeke, Thijs Tange, Jordi v/d Klundert en Ruud Wisse 
als reserve speler. In het 2e team spelen Douwe Kingma, Dyani Veira, 
Hao Guo en Erik Polderman.
De Grote Clubactie is ook weer geweest en de jeugd heeft weer flink 
zijn best gedaan om loten te verkopen. 
Ze hebben dan ook totaal 120 loten verkocht dus dat betekent dat de 
clubkas weer wat gespekt is.
De meeste loten werden door Thijs Heijboer verkocht, wel 24 loten, 
Justin Belfroid  21 loten, Jarno de Jonge 18 loten, Thijs Tange 13 loten, 
Hao Guo 12 loten, Jelles van Geffen 11 loten, Douwe Kingma 8 loten, 
Bryan Rijke 7 loten, Jordi v/d Klundert 5 loten en Erik Polderman 1 lot.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en ik hoop volgend jaar 
weer zoveel.

Op 27 november jl heeft de jeugd weer het traditionele pepernoten 
toernooi gespeeld, net als vorige jaren was de opkomst weer groot en 
onder het genot van menige pepernoten die op de bar in de zaal stonden 
werden er weer leuke wedstrijdjes gespeeld. In totaal zijn er in 2 uurtjes 
tijd 141 sets gespeeld. 
En het leuke van dit toernooi is dat er géén verliezers zijn, alléén 
maar winnaars want iedereen had het goed naar zijn zin en dat is het 
belangrijkste.
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Ook was er een grote opkomst van ouders en andere familieleden die 
kwamen kijken naar het toernooi, geweldig om te zien.
Na afloop was er voor elke deelnemer weer een heerlijke 
chocoladeletter die door niemand geweigerd werd.
Ger bedankt voor het helpen tijdens dit toernooi en Monica bedankt 
voor je hulp aan de bar.
Foto’s van dit gebeuren staan inmiddels al weer in het fotoalbum op de 
site.
Op 21 december a.s. staat het nachttoernooi weer op de agenda en dan 
hoop ik dat er wat meer jeugd mee zal doen dan vorig jaar. 
Dus bij deze nodig ik alle jeugdleden uit om hier aan deel te nemen, het 
begint om 21 u en duurt tot 02.00 u maar wil je om 24.00 u al stoppen 
dan kan dit natuurlijk ook. 
Het is voor iedereen vrij om te stoppen op een bepaalde tijd.
Dus schrijf je nog in op het formulier in de zaal.
Voor 2013 staat er ook al wat in de agenda.
De clubkampioenschappen staan gepland voor de jeugd op 12 januari, 
inschrijfformulier hangt op in de zaal. 
De voorjaarscompetitie voor de jeugd begint 26 januari en hopelijk 
is half januari bekend tegen welke verenigingen gespeeld zal moeten 
worden, maar daar zal ik alle competitie spelende jeugdleden hiervan 
op de hoogte brengen zodra ik alle gegevens binnen heb.
Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor hun inzet om tijdens 
de competitie de jeugd veilig naar de uitwedstrijden te rijden en ook de 
bardames bedanken voor hun inzet tijdens de thuiswedstrijden en hoop 
weer op iedereen te kunnen rekenen in 2013.
Verder zijn er geen jeugdlessen tijdens de kerstvakantie, dus op 20 
december is de laatste les van 2012 en op 7 januari 2013 beginnen de 
lessen weer.
Ook wil ik Ger en Lowy bedanken voor hun inzet tijdens de 
trainingsuurtjes die heel wat lessen hebben over genomen van Hans 
tijdens zijn afwezigheid ivm zijn gezondheid en ondergetekende tijdens 
mijn afwezigheid toen ik bij het WK kustvissen het Zuid-Afrikaanse 
dames team heb begeleid/gecoacht.
Hans is inmiddels weer goed hersteld van zijn operatie en is ook weer 
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begonnen met het geven van trainingen.
Verder staat alles in de agenda op de site van onze vereniging  
(www.ttvwesterzicht.nl) waar je kan kijken wat er welke datum/tijd 
gepland staat.
Zo langs deze weg wil ik iedereen hele fijne kerstdagen toewensen en 
een fijne overgang van 2012 naar 2013.

Ed Sleijpen, 
jeugdtrainer en 

wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie

      Datums om even te noteren
in de agenda 

(zie ook website)
•	 Kerstvakantie jeugdleden, laatste les op 20 december, lessen 

beginnen weer op maandag 7 januari 2013. 

•	 Vrijdag 21 december 2012, Nachttoernooi voor alle leden van 
21.00 u tot 02.00 u. 

•	 Nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2013 om 19.30 u 
voor alle leden, dus ook jeugd en hun ouders !! 

•	 Clubkampioenschappen jeugd is op zaterdag 12 januari 2013 
om 09.00 u. 

•	 Clubkampioenschappen senioren is op zaterdag 12 januari 2013 
om 12.00 u. 

•	 Clubkampioenschappen recreanten (senioren) is op woensdag 
16 januari 2013 om 19.00 u. 

•	 Voorjaarscompetitie senioren, begint in week 4.
•	 Voorjaarscompetitie jeugd begint op 26 januari.
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Timo Boll in China
De Duitse top tafeltennisser Timo Boll is niet alleen in zijn eigen land 
populair, maar ook in China. Op Twitter heeft Boll 4500 volgers. In de 
Chinese versie van Twitter (Weibo) heeft Boll maar liefst 100.000 vol-
gers. De meeste volgers zijn vrouwen die hem bewonderen en sexy vin-
den. Bij sommige wedstrijden van hem in China is soms zoveel publiek 
aanwezig dat er politie aanwezig moet zijn om hem te beschermen. 

Hij heeft er de status van een rockster. Iedereen wil wel met hem op de 
foto of even aanraken. Timo is getrouwd. Zijn vrouw gaat soms ook mee 
op reis naar China. In 2011 speelde hij in de Chinese Super League.
Timo Boll is ”hot” in China.
 
Tafeltennis trainingskamp in Hongarije
De verleden keer in 't Schuivertje had ik geschreven over trainen in 
China. Het is echter ook mogelijk om een stuk dichterbij te trainen. 
In Balatonfured, een badplaats in Hongarije, worden 4 tafeltennis trai-
ningskampen gehouden in de maanden juli en augustus. Afstand naar 
Boedapest is 130 km. Het trainingskamp duurt 5 dagen met ongeveer 
20 uur training. De trainers zijn o.a een voormalig nationaal kampioen. 

Men komt in internationale groepjes terecht van een gelijkwaardig 
niveau. Er worden ook video-opnamen gemaakt van de trainingen die 
door een trainer geanalyseerd worden. Het verblijf is in toeristenhotel 
Marina. Een eenpersoonskamer met ontbijt, middageten en training kost 
€490. Een tweepersoonskamer kost €460 per persoon. Als men alleen 
de training wilt volgen kost dit €210. Kinderen tot 14 krijgen tot 50% 
korting. Familie mag meegenomen worden naar het kamp. Meer info op  
http://www.tabletennis.hu. De website is ook in het Nederlands.
 
Tafeltennismerken
Het Japanse bedrijf Tamasu maakt allerlei tafeltennisartikelen onder 
de merknaam Butterfly. Verschillende topspelers gebruiken hen mate-
riaal zoals Timo Boll, Zhang Jike (wereld/olympisch kampioen) en 
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Zhang Yining (wereldkampioen bij de vrouwen in 2005/2009). Bij de 
Nederlanders gebruiken Trinko Keen en Li Jiao spullen van Butterfly. 
Website is http://nl.butterfly.tt/. Een ander topmerk is het Duitse Donic. 
Andere bekende tafeltennismerken zijn Joola, Stiga, Andro, Yinhe en 
Friendship.
 
Tafeltenniswinkels Nederland
Twee bekende online tafeltenniswinkels in Nederland zijn Game11.nl 
en Tafeltenniswinkel.nl. Game11 levert alleen online en heeft een keuze 
uit 164 frames van diverse bekende merken en 175 rubbers. Levertijd is 
normaal gesproken binnen twee werkdagen. De Tafeltenniswinkel heeft 
twee winkels in Utrecht en Zwolle. Op hun website kunnen vele model-
len batjes/frames voor beginners, gevorderden en clubspelers gekocht 
worden van o.a. Joola, Donic, Tibhar, Stiga, Yasaka, Juic en Andro. De 
batjes voor clubspelers worden bij Tafeltenniswereld naar wens gemaakt 
en rubbers plakken is gratis.
 
Tafeltenniswinkels buitenland
Een grote buitenlandse tafeltenniswinkel is Tabletennis11.com. Zij ver-
kopen 275 frames waaronder de DHS Hurricane Long 2 die de Chinese 
speler Ma Long gebruikt. Betalen kan met Paypal; orders boven de €50 
hebben geen verzendkosten. Een andere belangrijke onlinestore in het 
buitenland is Megaspin.net. 

Deze Amerikaanse website heeft een kleine 400 frames te koop: Grootste 
merken zijn Yinhe (79 soorten), Butterfly (64), Donic (55), Joola (37), 
Yasaka (36) en Andro (35). Joola en Adidas producten kan Megaspin niet 
buiten Amerika leveren. Megaspin claimt de laagste prijzen in Amerika 
te hebben. De lokale douane in Nederland kan eventueel belasting heffen 
op deze geimporteerde spullen.
 
Tafeltennisballetjes
Nittaku 3-star Premium ballen worden algemeen gezien als de beste 
tafeltennisballen. Ze worden dan ook vaak gebruikt op Olympische 
Spelen en wereldkampioenschappen. Kosten zijn ongeveer €2 per stuk. 
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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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DHS 3-star en Butterfly 3-star tafeltennisballen zijn ietsje minder van 
kwaliteit en zijn geschikt voor internationale toernooien. Deze balletjes 
kosten ongeveer een Euro per stuk. Oefenballetjes zijn het goedkoopst: 
6 stuks voor €1.

- Video met uitleg over de balletjes:  
http://www.youtube.com/watch?v=Ypvsc4OMdeg

- Zhang Jike (nr 1 bij de mannen) kiest een balletje uit:  
www.youtube.com/watch?v=elVQJhnD0rQ

 
Tafeltennis boeken
Bij Bol.com is te bestellen ”21 Historische Batverhalen”. In het boek 
blikken 21 bekende mensen uit de mediawereld terug over hun gedeelde 
passie: het tafeltennis.

Met o.a Paul Witteman, schaker/tv personality Hans Bohm en Langs de 
Lijn reporter Theo Bakker. In de Zeeuwse Bibliotheek van Middelburg 
en in de bieb in Oost-Souburg is ook een boek van Bettine Vriesekoop 
waarin haar levensverhaal staat geschreven. Het boek heet ”Overwinnen, 
Overleven” en staat op kastnummer 619.62.
 
Nederlands clubkampioenen
In het jaar 2000 werd tafeltennisvereniging 't Zand uit Middelburg 
Nederlands kampioen bij de mannen voor clubteams. In 2004 fuseerde  
't Zand met TTV Middelburg-Zuid tot TTV Middelburg.

In 2010 en 2011 waren respectievelijk Li-Ning/MF Services en TTV 
Westa clubkampioen bij de mannen. Beide clubs komen uit Limburg. 
Li-Ning/MF Services komt uit Heerlen en heeft tevens een sterk vrou-
wenteam met daarin een aantal Chinese dames. Het vrouwenteam van 
Li-Ning/MF Services werd 6 keer Nederlands clubkampioen (2005-
2010). Ook waren ze winnaar van de Europese Champions League in 
2008 en 2010 en van de Europese ETTU-Cup in 2011. Bij de mannen-
teams was TTV Feijenoord van Teylingen overheersend van 1996 tm 
2009: ze wonnen 9 keer in die periode.
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Grote tafeltennisverenigingen in Nederland
De grootste tafeltennisverening van Nederland schijnt TTV Hilversum te 
zijn met 330 leden. Persoonlijk verbaasde mij dit wel. Ik had een hoger 
ledenaantal verwacht van de grootste clubs. Andere grote tafeltennis-
clubs zijn:

TTV Flash Eindhoven  (240 leden), 
SKF Veenendaak  (240 leden), 
Amsterdam '78  (180 leden), 
TTV Middelburg  (170 leden) 

en Tempo-Team Amsterdam (150 leden).

Met vriendelijke groet,
Wilfred Riteco

Hallo, wij zijn Erik en Thijs en wij gaan een verslagje maken over het 
pepernotentoernooi van dinsdagavond. Veel leesplezier.
Dinsdag was het pepernotentoernooi van de jeugd.
Het waren spannende wedstrijden met leuke uitslagen. 
Aan het einde kregen we allemaal nog een chocolade letter.
En er waren…..Drie schalen vol PEPERNOTEN !!
Het was een erg leuk en spannend toernooi.

Van: Erik Polderman en Thijs Heijboer

PepernotentoernooiPepernotentoernooi
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Najaarscompetitie senioren 5e klasse A, 
een trede te hoog voor mijn ladder!
Als lid van team 2 heb ik weer genoten van de najaarscompetitie, al 
heb ik er zelf maar weinig wedstrijden kunnen winnen omdat het voor 
mij net iets te hoog gegrepen is, die 5e klasse.
Maar met Hans Scharpentier, Jeffry van Beek, Ruud Wisse en Maurits 
van Luijk als teamgenoten is het gewoon gezellig spelen en gaat 
het eigenlijk niet zo zeer om hoe hoog we in het klassement kunnen 
eindigen.
Natuurlijk doet iedereen zijn stinkende best om een wedstrijd te 
winnen, maar dit wil niet altijd zo lukken.
Zo ook dit najaarsseizoen wilde het bij mij niet echt lukken, steeds net 
niet winnen, in een 4e of 5e set verliezen met kleine verschillen in de 
stand.
Dat is gewoon balen maar ik bleef de moed er toch maar gewoon in 
houden in de hoop dat het een keertje zou lukken.
Dit was ook het geval bij mijn teamgenoten en dit resulteerde dan ook 
dat we als laatste in de poule zijn geëindigd jammer genoeg en zullen 
we in de voorjaarscompetitie van 2013 genoegen moeten nemen met 
wedstrijden in de 6e klasse.
We gaan er dan weer volop tegen aan en hopen dan kampioen te 
worden, zodat we in het najaar van 2013 weer 5e klasse kunnen gaan 
spelen.
Maurits, Ruud, Jeffry en Hans bedankt voor jullie gezelligheid en ben 
blij met zo’n leuk team.

Ed Sleijpen
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Het winnende team
Westerzicht team 2 (Hans, Jeffry, Ed, Ruud, en ondergetekende) 
speelden voor de tweede keer een seizoen in de 5de  klasse, jawel de 5de  
klasse u leest het goed. Onze doelstelling voor dit seizoen was eigenlijk 
eenvoudig: zien te overleven en vooral veel plezier in het spelen van de 
wedstrijden.
Nu na 10 wedstrijden, tegen Kerkwerve, TTVO, Smash (wat een eind 
weg!), Scaldina en Kapelle kunnen we zeggen dat we ruimschoots onze 
doelstelling hebben gehaald. We troffen tegenstanders die goed getraind 
waren, maar het af en toe toch lastig hadden tegen ons, veel 5-setters 
en men moest soms toch behoorlijk aan de bak tegen dat Westerzicht. 
Daarbij kwam helaas ook nog de enorme pech dat onze beste man Hans 
uit viel, en kregen we in de meeste wedstrijden de ballen flink rondom 
onze oren, kunnen we het volgende toch concluderen:

1. gelukkig gaat het met Hans weer de goeie kant op;
2. wij hebben als team weer heel veel geleerd;
3. als team hebben wij met veel plezier gespeeld en zijn altijd weer met
    opgeheven hoofd weggegaan.

Kortom een leuk en leerzaam seizoen, zeker niet getreurd,  maar een 
maatje te groot voor ons, daarom volgend seizoen een klasje minder, 
enne …………………………we zullen zien of we dan nu weer gaan 
promoveren, wij gaan er in ieder geval weer met plezier tegenaan!

Maurits van Luijk
5e klasse B

Vereniging Gesp Punten
Kerkwerve 3 10 62
TTVO 1 10 55
Smash ’76 4 10 54
Scaldina 5 10 54
Kapelle 2 10 39
Westerzicht 2 10 36
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T.T.V.  WESTERZICHT
Opgericht 1 oktober 1974   Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975

VERHOGING 
CONTRIBUTIE

per 1 januari 2013
De nieuwe bedragen per maand zijn:

Jeugd recreatie €   7,05
Jeugd competitie € 10,05
Senioren recreatie €   9,25
Senioren competitie € 13,05
Zeevarenden  €   5,65
Stille leden  €   4,40
Donateurs  €   0,90

Bij de meeste leden wordt de contributie automatisch 
geïncasseerd. Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Het 
bedrag wordt automatisch aangepast. 
De paar leden die nog wel zelf betalen worden verzocht het 
bedrag aan te passen!

TTV Westerzicht
Het bestuur
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Team 3
Team 3, al enige tijd bestaande uit : Bas, Ger, Meindert, Ferdinand, Pia 
en Hans werd in de voorjaarscompetitie van dit jaar kampioen in de 7e 
klasse, promoveerde, en mocht dus de najaarscompetitie in de 6e klasse 
uitkomen.

Hoewel, zoals bekend, het talent aanwezig is, bleven aansprekende resul-
taten, mede door blessures, vakanties en andere dringende bezigheden, 
uit. Aan het eind van de rit was slechts één team, met minder punten. 
Hierdoor moest een promotie-degradatie wedstrijd gespeeld worden. De 
beste teams in een poule promoveren automatisch net zoals de laatste 
automatisch degradeert.

De tafeltennisbond had vrijdag 30 november gereserveerd om op een 
aantal plaatsen in de diverse klassen deze wedstrijden te spelen. Team 
3 van Westerzicht werd uitgenodigd om deze wedstrijd te spelen tegen 
Pin Pongers 4 uit Wouwse plantage die in hun Poule in de 7e klas op de 
tweede plaats waren geëindigd.

Zo togen Bas, Meindert en Hans op die bewuste Vrijdagavond, vol goede 
moed, richting Etten Leur. De Zeeuws Brabantse grens werd zonder 
noemenswaardig oponthoud gepasseerd en even na half acht bereikten 
we, geleid door de Tom Tom, de Tanaka zaal in Etten Leur. Dit bleek een 
prachtige, nieuwe accommodatie te zijn die uitsluitend voor tafeltennis 
wordt gebruikt. Voorzien van een grote kantine, douches en kleedkamers. 

Die kantine stroomde al snel vol met allerlei teams want er werd maar 
liefst op 8 tafels gespeeld. Wij kregen tafel 8 toegewezen. Onze tegen-
standers waren samen met een ander team van de Pin Pongers met een 
busje gekomen en werden door nogal wat supporters gesteund.
We zagen al snel dat wij, met een gezamenlijke leeftijd van 215 jaar, ver-
uit het oudste ploeg waren. Onze tegenstanders waren een tweetal oudere 
heren en een jonge dame, invalster uit team 3. Gelet op de bondsnum-
mers hadden ze allemaal veel meer competitie ervaring. 
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Bas mocht beginnen tegen Lizette, een Brabantse. Na 2 nipt verloren sets 
won Bas de volgende, dan maar in vijven is in zo’n situatie ons motto, 
maar helaas… die vierde set ging verloren. 

De tweede wedstrijd ging tussen Meindert en leeftijdsgenoot Kees. Ook 
hier gingen de eerste twee sets verloren. Meindert kreeg inmiddels grip 
op het spel van de Pin Ponger en won de volgende 3 sets. In de derde 
wedstrijd kreeg Hans geen vat op de opslag van Wim en verloor. 

De dubbel werd gespeeld door Hans/Meindert en Lizette/Wim. Een 
gekke wedstrijd, 1e set verloren met 11-3, 2e set gewonnen met 11-2, 3e 
set ook gewonnen maar veel moeizamer met 11-9 en daarna de 4e en 5e 
tussen de vingers laten glippen. Stand nu 3-1. Daarna verloor Meindert in 
5 sets van Lizette en Bas in 4 sets van Wim. Stand 5-1. Bij 6 punten voor 
een team is zo’n wedstrijd afgelopen. Hans begon tegen Kees met een 
verloren set van 11-2 en won de 3 volgende sets. Inmiddels was het stil 
geworden in de zaal, er werd nog maar op 3e tafels gespeeld. Meindert 
verloor zijn partij van Wim. En dat was het dan. Resultaat 6-2. We heb-
ben nog een biertje genuttigd om ons verdriet weg te spoelen waarna we 
weer in de Peugeot stapten en naar huis reden.
Volgend jaar spelen we weer met hernieuwd elan in de 7e klas. 

Hans van der Haven

6e klasse B
Vereniging Gesp Punten
Scaldina 6 10 69
TTVO 2 10 67
Kapelle 4 10 53
Kerkwerve 5 10 51
Westerzicht 3 10 32
TTVO 3 10 28
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De Biografie van ………….
•	 Volledige naam: Hao Guo
•	 Geboorteplaats: Vlissingen
•	 Geboortedatum: 14-5-2000
•	 Zussen/broers:  1 broertje Rui
•	 Getrouwd/samenwonend: nog niet
•	 Kinderen ?: zeker nog niet
•	 Lagere school: Ravenstein
•	 Als ik later groot ben word ik: weet ik nog niet
•	 Opleiding(en): op dit moment de lagere school
•	 Werk: nog niet
•	 Hobby’s: Tafeltennis en rekenen
•	 Vreemde tic: geen
•	 Lekkerste eten: Kipburger
•	 Smerigste eten:  rookworst
•	 Huisdieren: nu niet meer, in China hadden we een hond
•	 Mooiste film: 8e groepers huilen niet
•	 Mooiste muziek: Flo Rida – Whistle,  Taio Cruz - 

Dynamite
•	 Mooiste tv programma: Nickelodeon
•	 Daar blijf ik voor thuis !:  Als het buiten héél erg koud is
•	 Hekel aan: pesten
•	 Daar kun je mij voor uit bed halen: computeren of als ik 

een nieuwe PSP krijg
•	 Wat snoep/snack je graag: Frikadel
•	 Je favoriete drankje: 7-up en Fanta
•	 Je droomwens: Dat als je iets wilt hebben dat je het dan 

krijgt
•	 Welk dier zou je graag willen zijn: Vogel
•	 Vakantieland: Luxemburg
•	 Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:   

Sandy Celalié
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Wij feliciteren:
JANUARI
  8 Januari Bryan Rijke
  9 Januari Marijke Kole-Cleeren
15 Januari Joke Scharpentier
21 Januari Dyani Veira
24 Januari Robin v/d Haven
29 Januari Tom Dol
29 Januari Jordi van de Klundert

FEBRUARI
  7 Februari Nicky Sleijpen
13 Februari Jarien Sinke
15 Februari Annie Post
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton

MAART
  4 Maart Johnny de Rijke
  5 Maart Frits de Rijke
  9 Maart  Hanny Roodenburg
  9 Maart Joury Simonse
12 Maart Rita Taunay
14 Maart Timo Vellekoop
14 Maart Ad Sanderse
21 Maart Leo Leunis
30 Maart Hans Scharpentier
30 Maart Hans Wamelink

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging:

Cesar Maldonado Urbina
 1 november 2012
Sandy Celalic 1 december 2012

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

Bjorn de Nooijer
 31 december 2012
Frans Post 28 februari 2013
Annie Post 28 februari 2013
Marcel van Gemert
 28 februari 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. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 06 - 24214755
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
 13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
 19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag 19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW  RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00 ¼ pag. A5 € 25,00 ¼ pag. A5
€ 75,00 ½ pag. A5 € 37,50 ½ pag. A5
€ 85,00  1 pag. A5 € 47,50  1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als het bord door ons gemaakt wordt) € 150,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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T.T.V. WESTERZICHT


