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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
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdinglaan119  
4388 JX  Oost-Souburg 
Tel. 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Copij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Leidy Kroezen: lkroezen@zeelandnet.nl

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

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

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

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

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

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
Er is weer bijna een jaar voorbij.
Een enerverend jaar met bijna alleen maar hoogtepunten. 
De heropening en het 40 jarig bestaan van TTV Westerzicht.
Al met al geslaagde evenementen. Dank, dank en nogmaals dank voor 
de personen die het hebben georganiseerd en er heel  veel energie in 
hebben gestoken.
Het idee dat door de nodige publiciteit het een behoorlijke aanwas van 
nieuwe leden zou opleveren is echter niet uitgekomen. 
Hopelijk hebben we het komende jaar met o.a. het naschoolse aanbod 
meer succes.
Achter de schermen wordt gewerkt aan het opleuken van de 
ontmoetingsruimte.

Dan tafeltennis. De competitie. Bij de jeugd hadden we dit najaar maar 
één team. Zij zijn keurig tweede geworden met een aantal mooie en 
spannende wedstrijden. Een goed resultaat als je maar twee punten 
achter de nummer één bent geëindigd.
Bij de senioren was wisselend resultaat. Ons vlaggenschip, Westerzicht 
één, is laatste in hun poule geworden en daardoor gedegradeerd naar 
de zesde klas. Westerzicht 2 speelde in de zesde klas en is daar eerste 
geworden. M.a.w. KAMPIOEN. Gefeliciteerd. Gepromoveerd naar de 
vijfde klas. Stuivertje wisselen dus.
Westerzicht 3 is tweede in de zevende klas geworden en moet derhalve 
nog een beslissingswedstrijd spelen. Als die wordt gewonnen gaan 
ze naar de zesde klas en heb je kans dat ze het volgend seizoen de 
tegenstander worden van team één. Verliezen ze deze wedstrijd blijft 
alles bij het oude.
Westerzicht 4 is, eveneens in de zevende klas, één na laatste geworden 
met een keurige voorsprong op de laatste.

Dan iets van een heel andere orde. Op een auto van de buren, die 
bij de zaal geparkeerd stond zat een flinke diepe kras. Een gesprek 
daarover gehad. Daarbij kwam het over parkeren bij de zaal. Ook 
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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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Bedankje
Hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes 
en bloemen bij thuiskomst uit het ziekenhuis, 
ook namens mijn vrouw.
Hoop weer vlug de Woensdagavonden te 
bezoeken.

H. Gr. Jan Verton

vele Westerzichters parkeren hun auto daar. Toch lijkt het me veel 
verstandiger de auto’s in de van Doornlaan te zetten. Voordelen daarvan 
zijn: geen ongenoegen en minder kans op beschadigingen.
En dan het neerzetten van de fietsen, met name door onze jeugdige 
clubgenoten. Volgens mij komen ze aanfietsen, stoppen ze en zetten de 
fiets neer waar ze zijn gestopt. Of dat langs de kant is of midden op het 
plein voor de zaal maakt ze niet uit. Denk eens aan een ander en zet je 
fiets fatsoenlijk weg.

Dan mijn oproep om bestuursleden. Zowel de penningmeester als de 
secretaris stoppen ermee.
Zeker als je het zoveel jaar bent geweest is het een keer tijd voor een 
ander om zich voor de vereniging in te zetten. Een aantal personen zijn 
persoonlijk benaderd en hebben daarvoor bedankt.
Jammer. Ik weet zeker dat er een aantal mensen in de vereniging zijn 
die zeer capabel zijn om een dergelijke functie te vervullen.
Neem je verantwoordelijkheid en breng het voortbestaan van de 
vereniging niet in gevaar.

Ten slotte zoals gebruikelijk in het laatste Schuivertje van het jaar wens 
ik een ieder Prettige Feestdagen.

Ger van Leeuwen
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Van het Secretariaat

Op de bestuursvergadering van 12 september jl. werden ondermeer de 
laatste ontwikkelingen besproken m.b.t. de feestweek van 7 t/m 11  
oktober. In deze week heb ik persoonlijk de verzorgde middag voor 
de jeugdleden met allerlei oud-hollandse spelletjes, een groot succes 
gevonden. Iedereen van erg jong tot wat ouder was erg enthousiast en 
ook de organisatie stak goed in elkaar. Een positief punt was ook,dat er 
redelijke belangstelling was van ouders.
Het succes van de feestavond werd bij mij persoonlijk wat getemperd 
door het vroegtijdige vertrek van vele aanwezigen. Na 11 uur waren 
velen al huiswaarts vertrokken. Jammer ! Het eten was prima en de 
muziek  van Joop Meulmeester was eveneeens uitstekend. Toch hulde 
aan de organisatie. Op de eerstvolgende bestuursvergadering van 28 
november zal deze feestweek nog wel geëvalueerd worden.
In de periode 12 september t/m 18 oktober werden door “Vlissingen-
inbeweging“ sportkennismakingsaktiviteiten georganiseerd voor vol-
wassenen van 23+ en 55+ .
Helaas hadden zich maar 2 personen aangemeld voor deze aktiviteiten. 
Zij konden  op een aantal data binnen de hiervóór genoemde periode in 
de zaal  kennismaken met de tafeltennissport. Het is mij niet bekend of 
dit nog enige ledenwinst opgeleverd heeft.
Nog een aktiviteit, dat zich op dit moment afspeelt in de zaal namens 
“Vlissingeninbeweging” zijn de Naschoolse workshops voor basis-
schoolleerlingen. Van groep 4 t/m 6 hebben zich 10 deelnemers aan-
gemeld en van groep 7 t/m 8 een 6-tal deelnemers. Op een aantal 
maandagen en donderdagen van 4-5 uur zullen zij zich o.l.v. een aantal 
vrijwilligers kunnen uitleven in onze leuke sport.
U ziet, het bestuur en de vrijwilligers doen er alles aan om onze sport 
“aan de man”te brengen. Helaas resulteert dit niet altijd in ledenwinst, 
maar niets doen is helemaal geen optie. 

met vriendelijke groet, Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht

e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

mailto:secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Veluwenaren op bezoek bij ons van Westerzicht

Op 31 maart verhuisden mijn vrouw en ik van Heerde bij Zwolle naar 
Vlissingen. We wilden iets nieuws na 31 jaar daar te hebben gewoond, 
maar daar gaat het nu niet om. In Heerde speelde ik tafeltennis op 
maandag- en donderdagochtend in een groep recreatiespelers. Ik was 
een gemiddelde speler en won en verloor even vaak, maar altijd met 
plezier om het spel en de gezelligheid.

Hier in Vlissingen ben ik meteen op zoek gegaan naar de tafeltennis-
club voor Vlissingen en omstreken: Ttv Westerzicht. En ook hier speel 
ik met veel plezier en vind ik het erg gezellig, maar ik verlies wel veel 
vaker, altijd eigenlijk.

Mijn Heerder tt-vrienden voelden er voor om mij eens te bezoeken 
en meteen tegen de Westerzichter tafeltennissers te spelen. Zo kwam 
het dat op 14 oktober een groepje van 6 dames en heren aan de Van 
Doornlaan aankwamen na 260 km te hebben gereden. Na de koffie 
met taart werd er gespeeld tegen zes van ons. Er werd gestreden in 
een uitstekende sfeer, ook al waren het echt thuiswedstrijden voor ons: 
Westerzicht won verreweg de meeste partijen.

De Heerdenaren waren blij met de ontvangst, zij bewonderden onze 
accommodatie en stelden de aanwezigheid van voorzitter Van Leeuwen 
op prijs, ook omdat hij hun een cadeautje gaf.

Hierna gingen zij met mij naar huis om te lunchen. Helaas was het echt 
rotweer, zodat van een wandeling op de boulevard niets kwam. Tegen 
vijven gingen ze de weg op om drie uur terug te rijden. Een tegenbe-
zoek lijkt me niet echt haalbaar, maar in het voorjaar zal ik een klein 
balletje opgooien.

Albertus Jellema
09-11-14
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
De najaarscompetitie 2014 loopt al weer ten einde.
Mijn aanmelding van de zaal voor het spelen van de 
beslissingswedstrijden op vrijdag 12 december a.s. werd ditmaal door de 
competitieleider gehonoreerd.

Toch weer een beetje p.r. voor onze vereniging !!
Waarschijnlijk zullen onderstaande beslissingswedstrijden worden 
gespeeld.

Ik zeg “waarschijnlijk” omdat er nog één competitieronde te gaan is en 
er dus nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

nr.5 poule 3B – nr.2 poule 4B   Kapelle 1 – TTVO 1
nr.5 poule 5B – nr.2 poule 6B  Kerkwerve 4 – Kapelle 2 
(ook nog WZ 2 mogelijk)
nr.5 poule 6B – nr.2 poule 7A  Kapelle 3 – WZ3 
(ook TTVO 3 of SVNB 1 mogelijk)

Sinds kort kunnen de teams voor de voorjaarscompetitie van 2015 al 
weer opgegeven worden bij de Nttb.
De eerste speelweek vangt aan in de week van 26-31 januari en eindigt 
in de week van 20-25 april.

Dit was mijn laatste kopy voor het wedstrijdsecretariaat-senioren. De 
volgende kopy zal door de nieuwe wedstrijdsecretaris Arnold van Gorp 
geleverd worden.

Met  vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren 
TTV Westerzicht

 wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

mailto:wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Wist u dat.......................

Er in de jubileumweek er ook een feestmiddag voor de jeugd was?
En dat deze naast onze jeugd ook druk bezocht werd door kinderen, 
broertjes en zusjes, kleinkinderen van al onze andere leden?
Dat dit een hele gezellige bonte drukte was?
Dat er naast tafeltennisspelletjes ook andere leuke activiteiten waren? 
Dat ze onder anderen konden spijkerbroekhangen of cupcakes versieren?
Dat dit een hele gezellige geslaagde middag was?
Wist u ook dat...........
De feestavond zelf ook als zeer geslaagd mag worden genoemd?
Dat het eten heerlijk, de muziek goed en de sfeer gezellig was?
Dat er nog goeie dansers tussen de leden zitten?
Dat de leuke bloemstukjes, die her en der verspreid stonden, gemaakt 
waren door de vrouw van een recreanten-lid?
Dat we blij en tevreden mogen zijn met onze activiteitencommissie?
En wist u ook al dat............
Onze seniorenmiddag steeds drukker bezocht wordt?
Dat er best wel wat nieuwe leden zijn bijgekomen?
Dat dat de gezelligheid alleen maar verhoogd?
Dat er een  uitwisseling met Biggekerke heeft plaatsgehad?
Dat ze teleurstellend maar met 4 spelers kwamen opdagen?
Dat ze, wellicht door toevoeging van 2 van onze dames aan hun teams, 
toch wonnen met 6 - 4 en 9 - 1 ?
Dat het toch een geslaagde middag mag worden genoemd?
Wist u dat?

Leudy Kroezen
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Een woensdagavond bij de tafeltennis

Tegen zevenen ga ik alles klaar zetten voor de koffie.

Even in de koelkast kijken of er bijgevuld is, want de mannen willen 
een koud biertje na afloop.

Om ongeveer kwart over zeven komen de eerste tafeltennissers binnen
De jeugd is dan nog aan het spelen dus tijd voor een bakje en een praat-
je.

Er zijn ook mensen die wat later komen dus er wordt tot zeker tot elf 
uur getafeltennist.

Op een avond waren er zelf twee Duitse dames die hier op vakantie 
waren, en ze wilden graag een balletje slaan.

Daar er niet zoveel dames komen op de woensdagavond was dit voor de 
heren een welkome afwisseling.

De dames konden er wel wat van zodat de mannen moe en bezweet 
plaats namen aan de bar voor een welkome verfrissing.

Vaak zijn er nog (vaak dezelfde) mannen die nog een afzakkertje wil-
len.

Om twaalf uur gaan we sluiten en moe maar voldaan kijken we terug
op (weer) een leuke avond.  

Yvonne van Eenennaam
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Van de Penningmeester
Grote Clubactie 2014
Op 28 november heeft de trekking van de Grote Clubactie plaats 
gevonden. Zover als ik heb kunnen zien zijn er volgens mij helaas geen 
prijzen gevallen via onze vereniging.
Het aantal verkochte loten dit jaar was groot, we hebben zelfs 2x moeten 
bijbestellen! De jeugdleden verkochten 111 loten. Namens de senioren 
verkocht Yvonne 62 loten. Dus een totaal van 173 loten (2013 = 122 
loten en in 2012 =161 loten).
Alle lotenkopers hartelijk bedankt voor het steunen van onze club!

Rabobank Clubkas Campagne 2015
Op dit moment van schrijven is het nog niet bekend of de Rabobank 
deze actie ook weer in 2015 zal houden. Ik ga er toch maar vanuit 
dat ze deze actie weer gaan organiseren. Daarom wil ik 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. 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.

Declaraties 2014
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.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl

http://www.rabobank.nl
mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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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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Hallo allemaal

2014 zit er weer bijna op, het is een mooi jaar geweest, de verbouwing 
afgerond, het 40 jarig bestaan van de vereniging gevierd.
Ook hebben we nu een Facebook pagina https://www.facebook.com/
ttvwesterzicht, de website www.ttvwesterzicht.nl  is vernieuwd en er 
zijn best weer wat nieuwe leden bij gekomen.
Op de Facebook pagina staan alle foto’s die er van de vereniging zijn.
Net als in het voorjaar hebben we dit najaar een na-schoolse workshop 
gehouden voor basisschoolleerlingen uit deze regio, terwijl ik dit zit te 
schrijven nog een paar keer te gaan en zodra dit Schuivertje uitkomt is 
het achter de rug. Hopelijk komen er hierdoor wat nieuwe jeugdleden 
bij en zijn het “blijvertjes” want het is en blijft moeilijk om jeugdleden 
te krijgen en te houden in deze tijd.
Alle vrijwilligers die hier aan meegeholpen hebben tijdens deze work-
shops weer heel erg bedankt voor jullie inzet en ik hoop er weer op dat 
ik bij de volgende keer ook weer op jullie kan rekenen.
Ook hebben we op 25 november ons jaarlijkse pepernotentoernooi 
gespeeld voor alle jeugdleden en de opkomst was heel erg groot, op 2 
jeugdleden ná was iedereen er, het was een gezellige avond onder het 
genot van pepernootjes, schuimpjes, taaitaai en ander suikergoed wat 
op de bar stond en de schalen waren dan ook zo leeg.
Ook leuk dat er wat ouders kwamen kijken.
Er is bij dit toernooi nooit een echte winnaar aan te wijzen, iedereen is 
een beetje winnaar en zo was er voor elke deelnemer een lekkere cho-
colade letter.
Er zijn in totaal 137 wedstrijdjes (1 set tot 11) gespeeld door 15 spelers 
op 4 tafels in 2 uurtjes tijd. Dus iedereen heeft heel wat sets tot 11 kun-
nen spelen. 
Even over de Grote Clubactie, een aantal jeugdleden had dit jaar ook 
weer flink wat loten verkocht en wel 122 stuks bij elkaar opgeteld. 
Douwe was de koploper met 28 loten, Joey 27 loten, Jarno 25 loten, 
Wesley 20 loten, Vincent 10 loten, Bryan 5 loten, Justin 5 loten en 
Laura 2 loten. 

https://www.facebook.com/ttvwesterzicht
https://www.facebook.com/ttvwesterzicht
http://www.ttvwesterzicht.nl
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Fantastisch gewoon, dit levert de vereniging weer wat extra geld in het 
laatje wat weer goed besteed gaat worden.
De najaar jeugdcompetitie is ook weer afgelopen, team 1 (we hebben 
helaas maar 1 team) heeft het heel erg goed gedaan, van de starters 
klasse in het voorjaar naar 4e klasse junioren in het najaar en ze zijn 
dan ook 2e geworden in hun poule met een klein verschil van slechts 2 
punten. Het was heel spannend op het einde en dan net met zo’n klein 
verschil 2e te worden is erg jammer maar een hele goede prestatie 
natuurlijk.
Ik had gehoopt voor de voorjaarscompetitie een 2e team te kunnen 
samenstellen maar dit is helaas niet gelukt. Misschien volgend najaar 
dan maar.
De competitie is een hele leuke gelegenheid om je tafeltennistechniek 
te verbeteren en het is ook altijd erg gezellig, je leert een hoop nieuwe 
kinderen kennen die ook allemaal veel plezier hebben in tafeltennissen 
en plezier hebben is de voornaamste reden om het spel te spelen.
Ook leer je goed om te gaan met verlies, want je speelt wedstrijdjes en 
die kan je winnen maar natuurlijk ook verliezen maar dat hoort er nu 
eenmaal bij. 
De wedstrijdjes vinden plaats op zaterdag, thuis om 13 u en uit is 
afhankelijk van de tegenstander waar je tegen moet spelen.
Ik heb nog tot 14 december de tijd om een team toe te voegen dus 
mocht je je bedenken om alsnog competitie te willen spelen, ik heb nog 
3 spelers nodig om een volledig team samen te stellen en dan zou ik 
een team kunnen plaatsen in de starters klasse, dit gaat er nog niet zo 
hard aan toe, allemaal beginnende spelertjes tegen elkaar en je hebt een 
hoop plezier.
Meld je dan met spoed aan bij ondergetekende via een mailtje  
(wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl) en dan ga ik er mee aan de slag.
De voorjaarscompetitie begint 30 januari 2015 en duurt tot en met 25 
april.
Het nachttoernooi staat gepland voor vrijdag 19 december en begint om 
21.00 u en zal ongeveer tot 02.30 u gaan duren. Dit is voor alle leden 
een heel leuk toernooitje waar jeugd tegen senioren kan spelen in de 
nachtelijke uurtjes.

mailto:wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
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Het inschrijfformulier hangt op het prikbord dus schrijf je hiervoor in.
Er wordt op 21 januari 2015 de clubkampioenschappen recreanten  
(senioren) gespeeld en op 24 januari 2015 de clubkampioenschappen 
jeugd (’s morgens) en senioren (’s middags) gespeeld. Hou het prikbord 
in de gaten in de zaal want daar komen de inschrijfformulieren te han-
gen, het wordt aangekondigd op de website en iedereen krijgt een mail 
van mij.
Nou dat was het zo’n beetje wel weer wat betreft de mededelingen van 
mijn kant.
Ik wens iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en een goede jaarwis-
seling en dan gaan we weer een nieuw gezellig tafeltennis jaar tege-
moet.

Groetjes van Ed Sleijpen, 
jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie 

Pepernotentoernooi 25-11-2014
Hier nog een paar leuke stukjes van jeugdleden over het pepernoten-
toernooi, foto’s zie onze Facebook pagina https://www.facebook.com/
ttvwesterzicht 

* Ik heb meegedaan aan het pepernotentoernooi.
Ik vond het leuk, omdat het gezellig was, en dat 
ik een keertje gewonnen had met de stand 11-6.
Mijn vader en zusje kwamen kijken. We kregen
pepernoten, en op het einde een chocolade letter.

Groetjes Dave Koelewijn *

* Ik vond het pepernotentoernooi heel erg leuk!
En gezellig ik heb wel een stuk of 15 wedstrijdjes gespeeld. 
En lekker pepernoten gegeten 

Groetjes Laura Bakker *

https://www.facebook.com/ttvwesterzicht
https://www.facebook.com/ttvwesterzicht
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Beste allemaal
Als nieuw lid van TTV Westerzicht wil ik me even voorstellen aan 
iedereen.
In maart 2014 ben ik met mijn vriendin samen verhuisd vanuit het mooie 

Brabant naar Het heel mooie 
Walcheren.
Wij zijn neergestreken in Oost 
Souburg alwaar wij een mooi 
huis hebben gekocht.
Tot vandaag hebben wij nog 
geen moment spijt gehad van 
dit toch wel grote avontuur.
Want zeg nou zelf, op 66 
jarige leeftijd deze stap nog 
ondernemen is best wel een 
avontuur.

Ik zelf kom al 50 jaar naar 
Zeeland, twee á drie maal per 
jaar moet ik de zee hebben 

gezien, de vrijheid die het mij geeft het 
open karakter de kracht van het water 
prachtig allemaal,
Nu kan ik zo vaak ik wil even naar het 
strand genieten, en dat doe ik met volle 
teugen.
Mijn vriendin bleek dezelfde drang 
naar de zee te hebben zodoende zijn 
wij vanaf 2013 aan het pionieren 
gegaan in het mooie Zeeland om 
uiteindelijk hier terecht te komen.
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Een van mijn grote hobby’s is, je raad 
het al, tafeltennis. Maar hoe kom ik aan 
een fijne vereniging?
Nou gewoon internet raadplegen en 
kijken wat er een beetje in de buurt is, 
vervolgens bezoekjes brengen bij de 
diverse verenigingen. 
Al met al erg leuk geweest om te doen 
hoor.
Uit eindelijk heb ik gekozen voor 
Westerzicht, lekker dichtbij was mijn 
eerste gedachte.
Maar ik ben gezwicht voor de ambiance 

de gezelligheid en de hartelijkheid waarmee ik de eerste avond werd 
ontvangen.
Een fijne vereniging met voor jong en oud voldoende faciliteiten, 
meespelen in de diverse competities en ook als recreant ben je welkom.
Voor mij een schot in de roos, heerlijk op de dinsdagmiddag met 
leeftijdgenoten een partijtje slaan en gezellig kletsen aan de bar, 
daarnaast fijn meespelen in de competitie ik voel me meer dan welkom 
bij deze prachtige vereniging.
Ik wil jullie hiervoor bedanken, de open ontvangst het spontane en de 
gezellige sfeer bij de vereniging echt top voor mij.
Graag wil ik de pen doorgeven aan iemand die zijn of haar verhaal ook 
een keer in het schuivertje wil zetten.

Ik hoop nog heel lang te kunnen en mogen genieten van het tafeltennis 
in het algemeen 
en van 
Westerzicht in 
het bijzonder.

Een warme 
Brabantse groet 

van
Johan Meijer
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Het was spannend tot de laatste game
Bij het tweede team van Westerzicht wat bestaat uit Hans Wamelink, 
Lowy Simonse, Johan Meijer, Joury Simonse en Cesar Maldonado was 
het echt spannend, kampioen of tweede worden, we hadden het in eigen 
hand, dus gewoon winnen was de opdracht.
Hans speelde de eerste partij tegen Wendy en verloor de eerste set 
(zenuwen?).
Maar daarna, in een strak gevecht, trok hij de partij naar zich toe.
De tweede partij moest Johan tegen Jack en won de eerste set met 11 – 
4, makkie. Niet echt want de tweede set stond hij ineens met 5 –1 ach-
ter, toch trok hij ook deze set naar zich toe en dus ook de partij.
Toen was Cesar aan de beurt tegen Eugene, de partij begon veelbelo-
vend in de eerste set, maar de tweede en derde set was het hard werken 
voor Cesar, maar hij won toch de partij in drie sets.
Het dubbel, jawel dan mag er een vierde man ingezet worden, en dat 
was ik, dus dubbelen met Hans, wat ons altijd redelijk tot goed afgaat, 
tegen Jack en Wendy. Zo ook deze keer, goed concentreren en gewoon 
de partij winnend afsluiten, wat ook gebeurde.

Na een lekker drankje in de kantine mocht Hans in de ring om het vijf-
de punt binnen te halen tegen Jack Boef de Haas (zo noemde een kapel-
lenaar hem), wat ons kampioen zou maken en na een zinderende partij 
(9-11, 7-11, 9-11) waren we officieel kampioen, wat felicitaties uitlokte 
van bijna alle spelers van Kapelle (leuk toch).
De druk was er af, maar toch waren de volgende games nog best span-
nend om naar te kijken en we wonnen vervolgens met 9-1 de wedstrijd, 
en dat hebben we gevierd met een hapje en een drankje(s) en af en toe 
een mopje (dus veel gelachen) in de kantine van Kapelle, en nu op naar 
de vijfde klas.

Namens het kampioensteam wensen wij iedereen prettige feestdagen en 
een mooi tafeltennis nieuwjaar.

Groetjes lowy
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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http://www.veldsink.nl
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De Biografie van Hans Wamelink
• Volledige naam: Hermanus Wilhelm Wamelink
• Geboorteplaats: Vlissingen
• Geboortedatum: 30-3-1965
• Zussen/broers: van elk soort 1
• Getrouwd/samenwonend: nvt
• Kinderen ?: Bennie en Tessa
• Lagere school: JH van Daleschool
• Als ik later groot ben word ik: nog wijzer
• Opleiding(en): MAVO, MEAO, diverse aanvullende 

opleidingen
• Werk: planner/voorraadbeheer chemie
• Hobby’s: tafeltennis, lezen, koken
• Vreemde tic: tsja…..
• Lekkerste eten: witlof, stoofvlees
• Smerigste eten: spruiten
• Huisdieren: als het goed bereid is ….
• Mooiste film: The Godfather, Awakenings, Shawshank 

Redemption
• Mooiste muziek: Dire Straits, George Michael
• Mooiste tv programma: Homeland, Spooks, Penoza
• Daar blijf ik voor thuis !:  als het lief gevraagd wordt …..
• Hekel aan: stress
• Daar kun je mij voor uit bed halen: friet stoofvlees
• Wat snoep/snack je graag: van Dobben bitterballen, 

paprikachips
• Je favoriete drankje: Duvel
• Je droomwens: dat mijn kinderen gelukkig zijn
• Welk dier zou je graag willen zijn: lekkerbek
• Vakantieland: Griekenland
• Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Jan Verton
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Wij feliciteren:
JANUARI
  5 Januari Carla But-Boorsma
  6 Januari Koos Verton
  8 Januari Bryan Rijke
  8 Januari Gijs van der Lee
15 Januari Joke Scharpentier
21 Januari Dyani Veira
24 Januari Robin v/d Haven
29 Januari Tom Dol

FEBRUARI
  1 Februari Laura Bakker
  6 Februari Achraf Tabiee
  7 Februari Nicky Sleijpen
  9 Februari Johan Meijer
13 Februari Jarien Sinke
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging.
Jarno Eijke 1 oktober 2014
Edwin Steenbeek  1 november 2014
Peter Smid 1 november 2014
Carla But-Boorsma  1 november 2014
Dave Koelewijn  1 december 2014

Opzeggingen
Martien Bangma 31 december 2014

MAART
  1 Maart Sander van der Weijden
  4 Maart Johnny de Rijke
  5 Maart Frits de Rijke
  9 Maart Joury Simonse
11 Maart Edwin Steenbeek
12 Maart Rita Taunay
14 Maart Ad Sanderse
18 Maart Vincent Swager
21 Maart Leo Leunis
30 Maart Hans Scharpentier
30 Maart Hans Wamelink
31 Maart Peter Smid

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


	Button 14: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 52: Off
	Pagina 73: Off
	Pagina 94: Off
	Pagina 115: Off
	Pagina 136: Off
	Pagina 157: Off
	Pagina 178: Off
	Pagina 199: Off
	Pagina 2110: Off
	Pagina 2311: Off
	Pagina 2512: Off

	Button 18: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 52: Off
	Pagina 73: Off
	Pagina 94: Off
	Pagina 115: Off
	Pagina 136: Off
	Pagina 157: Off
	Pagina 178: Off
	Pagina 199: Off
	Pagina 2110: Off
	Pagina 2311: Off
	Pagina 2512: Off

	Button 16: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off
	Pagina 2210: Off
	Pagina 2411: Off
	Pagina 2612: Off

	Button 20: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off
	Pagina 2210: Off
	Pagina 2411: Off
	Pagina 2612: Off



