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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Westerzicht 277
 4385 AK Vlissingen
Tel. 0118-463052
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-12783180
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

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

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

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen 
Tel. 0118-410255
lkroezen@zeelandnet.nl

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

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

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

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.

mailto:voorzitter@ttvwesterzicht.nl
mailto:schuivertje@zeelandnet.nl
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mailto:hanswamelink%40hotmail.com?subject=
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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
8 maart jl. hadden we de Algemene Ledenvergadering van TTV 
Westerzicht. 
Bij de mededelingen moest ik melden dat Jarien Sinke in de dr. 
Daniel den Hoed kliniek ligt. Een ieder schrok nogal van dit bericht. 
Hartverwarmend was dat veel leden van TTV Westerzicht hun naam 
en of een bemoedigend woord op de kaart wilde zetten. De kaart is 
inmiddels bij de fam. Sinke bezorgd. Natuurlijk staat het een ieder vrij 
om zelf een kaartje naar Jarien te sturen. Het adres staat op de ledenlijst 
die achter de bar ligt.
Op de ledenvergadering zelf kom ik zo in dit stukje nog terug.

We beginnen bij het begin. Naar ik hoop staan er verderop in dit 
Schuivertje stukjes over de diverse onderwerpen die ik hier aanhaal.
Het nachttoernooi. Gelukkig waren er zeer veel leden aanwezig. Werd 
er goed gespeeld. Een zwakkere speler kreeg de gelegenheid om ook 
zijn of haar balletje mee te slaan. De sfeer was goed en de partijen 
werden vlot achter elkaar gespeeld.

Het scholierentoernooi werd weliswaar niet zo druk bezocht als 
verleden jaar maar verliep weer vlekkeloos. Mede dankzij de inzet van 
een aantal jeugdleden. Ook door de inzet van de jeugdleden verliep de 
finale in Middelburg ook soepel.  
Ook moet hier de inzet van Ed en Hans, onze jeugdtrainers, worden 
vermeld. In de krant hebben jullie kunnen lezen dat een team van 
de Theo Thijssenschool, onder begeleiding van onze jeugdtrainers, 
landelijk eerste in Zwolle zijn geworden. Geweldig.
Net als verleden jaar is er weer een groep wezen bowlen. Een 
evenement wat niets met Tafeltennis heeft te maken maar wel goed is 
voor de onderlinge sfeer. Yvonne heeft dat, toen de zaal dicht was i.v.m. 
de renovatie, voor het eerst georganiseerd. 
Dat was toen zo in de smaak gevallen dat het nu weer is georganiseerd. 
Gezien de opkomst en het plezier zal het zeker aan het einde van dit 
jaar weer worden gehouden.
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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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Het nieuwe jaar starten we altijd met de nieuwjaarsreceptie. De 
nieuwjaarsreceptie is een gezellig samenzijn en tijdens dit samenzijn 
pleeg ik als voorzitter het e.e.a. te vertellen. Ook heb ik de vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. Dat zijn o.a. de trainers, het barpersoneel, de 
schoonmakers, de klussers en het bestuur. Het bestuur wordt meestal 
niet genoemd als de vrijwilliger. Vandaar dat ik het nodig vond dit nu 
eens wel te doen.  
Dan de clubkampioenschappen. Het aantal deelnemers viel uiteindelijk 
nog wel mee. Op de nieuwjaarsreceptie waren er nog zo weinig 
aanmeldingen dat ik er een zwaar hoofd in had. De namen en de foto’s 
van de winnaars staan op de site.

Terug naar de Algemene ledenvergadering. Ikzelf vond dat de 
vergadering soepel en vlot verliep. Aan het slot van de vergadering 
is het voorstel van het bestuur om de ad interim secretaris, 
Albertus Jellema, te benoemen tot secretaris en Jeffry van Beek tot 
penningmeester aangenomen.

Monica was niet op de vergadering aanwezig maar we willen haar 
toch niet zomaar ongemerkt weg laten gaan. Als je meer dan 12,5 jaar 
met het penningmeesterschap bezig 
bent geweest dien je niet via de 
achterdeur maar echt via de voordeur 
weg te gaan. Als bestuur hebben 
we afgesproken dat ik haar thuis 
de dank, ook namens de leden, ga 
overbrengen.

Ten slotte wens ik alle 
competitiespelers een goed en 
succesvol verloop van de competitie 
toe.
Alle overige leden veel plezier bij 
TTV Westerzicht.

Ger van Leeuwen
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Van de Penningmeester
Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2017 wordt deze weer houden door de Rabobank Walcheren/
Noord–Beveland. De bank gaat dit jaar € 150.000,00 verdelen onder 
ruim 385 verenigingen/stichtingen. Iedereen die een rekening heeft bij 
deze Rabobank en zich heeft aangemeld als lid zal mee mogen stemmen 
in de stemperiode. 

Ieder lid van de Rabobank heeft 5 stemmen om weg te geven aan 
een vereniging. Elke stem die een vereniging ontvangt levert geld op. 
Hoeveel een stem oplevert is afhankelijk hoeveel leden er uiteindelijk 
gaan stemmen.

Dus ben je lid van de Rabobank: stem op onze vereniging! Vraag ook 
aan je familie, vrienden en kennissen of ze op onze vereniging willen 
stemmen. Wil je meer informatie over deze actie? Kijk dan eens op de 
volgende site van de Rabobank: 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/walcheren-noord-beveland/
rabobank-clubkas-campagne-2017/

De stemweek is van 6 april t/m 18 april 2017. De uitslag wordt 20 april 
2017 bekend gemaakt.

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/walcheren-noord-beveland/rabobank-clubkas-campagne-2017/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/walcheren-noord-beveland/rabobank-clubkas-campagne-2017/
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Nieuwe penningmeester/ledenadministratie
Op de jaarvergadering van 8 maart 2017 is Jeffry van Beek benoemd 
in de functie van penningmeester. Hij gaat mijn werkzaamheden 
als penningmeester overnemen. Jeffry is gewoon bereikbaar via het 
emailadres van de penningmeester (penningmeester@ttvwesterzicht.
nl). 

Vanaf begin maart zijn Jeffry en ik al een paar keer bij elkaar geweest 
zodat ik de diverse werkzaamheden aan hem kan uitleggen en 
overdragen. En er zullen misschien nog wel meer uurtjes nodig zijn. We 
nemen er goed de tijd voor zodat niet alles in een keer op zijn bord komt 
te leggen. 

Als u vragen heeft kunt u dus gewoon mailen naar het adres van de 
penningmeester. We kunnen allebei deze mail lezen en zullen samen 
overleggen wie actie onderneemt. 
Toen ik begon als penningmeester stond de vereniging er niet goed voor. 
In de jaren die volgden hebben we toen vele acties gehouden om de 
clubkas te spekken. 
Volgens veel leden was ik ook streng en zuinig. Maar ik denk dat door 
deze combinatie de financiële positie van de vereniging in de loop van 
de jaren flink is vooruitgegaan. 

Ik wil daarom alle 
leden bedanken voor 
het vertrouwen wat ik 
alle jaren heb gehad. Ik 
wens Jeffry ook hetzelfde 
vertrouwen toe zodat de 
vereniging op financieel 
vlak nog verder kan 
groeien.

Monica Cornelisse

mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Even voorstellen:
Mijn naam is Jeffry van Beek, ik ben 26 
jaar en ik woon in Vlissingen.

Ik ben al 15 jaar lid van de vereniging.

Op de laatste ledenvergadering ben ik 
verkozen tot penningmeester.

Ik heb een administratieve opleiding (bedrijfseconomie) gevolgd en 
wordt goed ingewerkt door Monica.

Ik ga mijn uiterste best doen om deze functie zo goed mogelijk uit te 
voeren.

Voor mij een mooie manier om iets te kunnen betekenen voor de 
vereniging.

Daarnaast speel ik in het 1e senioren team. We spelen momenteel 4e 
klas senioren. Best pittig, maar een leuke uitdaging en leermoment.

Daarnaast speel ik regelmatig toernooien in het weekend. Toernooien 
spelen vindt ik heel leuk, omdat je weer andere tegenstanders tegenover 

je hebt en er lekker 
een dagje tussen uit 
ben.

In het dagelijks 
leven ben ik 
werkzaam bij Sagro, 
op de crediteuren-
administratie.

Jeffry van Beek
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Jubilaris 40 jaar lid
Allereerst hartelijk dank voor de 
cadeaubon die ik heb ontvangen 
i.v.m mijn 40j lid van ttv Westerzicht 
Op de Nieuwjaarsreceptie waren 
we geveld door de griep; toen we 
beter waren kwamen Ger en Carla 
de VVV-bon persoonlijk brengen; 
gezellig; 
Ik ben begonnen met tafeltennis in 
Middelburg (1952) bij de vereniging; 
Wil van Zoelen; niemand had in die tijd en auto in ons team, dus bij 
uitwedstrijden met de trein /bus en veel op de fiets; gestopt met spelen 
in 1955 i.v.m. oproep Mill-dienst. Na mijn dienstijd en vele jaren later 
opnieuw begonnen bij ttv. ”Sorry” in Vlissingen, in die tijd nog met de 
veerboot naar de ”overkant”, s'avonds naar Oostburg en als een gek racen 
om de laatste boot te halen, Zaterdags naar Grauw.
Daar er geen genoeg leden meer waren stopte Ttv. ”Sorry” er mee. Toen 
ben ik gaan spelen bij Ttv. ”Wilno” en later kwam Hans Scharpentier er 
ook bij; heb jaren met Hans in de derde kl. gespeeld. Ook hier dezelfde 
problemen: te weinig senioren, we zijn toen in 1976/77 samen naar Ttv. 
Westerzicht gegaan. Met een team in de derde klas gespeeld.
Ben in 1984/85 i.v.m mijn werk gestopt met in de competitie te spe-
len, en met veel plezier een balletje gaan slaan bij de recreanten op de 

Woensdagavonden.
 Heb ook met veel plezier mee-
geholpen aan de vele verbou-
wingen van ons clubgebouw o.a 
aanleggen van complete venti-
latie install. samen met Hans 
v.d.Haven.
Dit is kort overzicht van mijn 
tafeltennisloopbaan .

Jan Verton
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Bowlen
Woensdag 28 december een keer niet tafeltennissen maar bowlen in “de 
Kruitmolen”.
Een groep van 29 personen, waarvan 5 jeugdleden, gingen met elkaar 
de strijd aan.

Bij binnenkomst in de bowlinghal eerst wat drinken, en daarna samen 
met Ed de indeling van de groepen opgesteld.
Er werd fanatiek gegooid en Marco (een ervaren bowler) werd met een 
verschil van drie punten eerste voor Marek.

Ook de echtgenotes die niet tafeltennissen hielden een competitie.
Hierbij ging de eerste prijs naar Kasia.
Het was een heel sportieve en gezellige avond en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Yvonne van Eenennaam

Familiedag
Zaterdag 13 mei is er weer de jaarlijkse familiedag waarbij een lid van 
de t.t.v. Westerzicht iemand mee kan nemen die geen lid is.
In het verleden was dit altijd een zeer geslaagde dag en dit jaar willen 
we dit uitbreiden met de jaarlijkse bbq.

Voor degene die deze dag niet tafeltennist is het toch mogelijk om mee 
te doen aan de bbq.

Nadere informatie wordt nog door Ed opgeven via de website en mail.
Deze datum kunnen jullie al in je agenda noteren.

Yvonne van Eenennaam
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Nieuwe tafeltennisrobot

Tennissers die een betere backhand willen, zijn meestal aangewezen op 
een zogenoemd ballenkanon. Maar die apparaten kunnen hooguit wat 
variëren in balsnelheid en hoek. Nee, dan tafeltennissers. 

Sinds kort hebben zij de beschikking over Forpheus, een tafeltennisrobot 
die het niet alleen eindeloos volhoudt te pingpongen, maar die ook de 
baan van de bal op de tafel projecteert, zodat de menselijke tegenstander 
beter kan inschatten hoe hij moet slaan. Tachtig keer per seconde 
brengen de sensors van de robot in kaart hoe het balletje beweegt, 
kunstmatige intelligentie schat het niveau van de menselijke tegenstrever 
in, zodat de robot zijn vaardigheid daarop kan afstemmen. 

Volgens de - uiteraard - Japanse maker Omron Corp. is de robot 
ook bedoeld om ervaring op te doen met de omgang tussen mens en 
machine.

Thijs Berkx
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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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Vacatures
De laatste twee jaar hebben we regelmatig een oproep gedaan voor 
nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Tot op heden zijn we nog 
niet overspoeld met aanmeldingen.  En bij een gebrek c.q. tekort aan 
vrijwilligers komt het werk helaas ook te vaak bij dezelfde vrijwilligers 
neer die al meerdere taken binnen onze vereniging uitvoeren. We zijn er 
van bewust dat tijd bij iedereen kostbaar is, echter vele handen maken 
licht werk! Verder is het zo dat sommige taken niet elke week of zelfs 
elke maand voorkomen, denk hierbij aan activiteiten die maar af en toe 
(jaarlijks) georganiseerd worden.
Als er geen of niet genoeg vrijwilligers zijn dan kan het in de toekomst 
misschien wel gebeuren dat we leden verplicht vrijwilligerswerk moeten 
laten doen of dat zelfs de contributie omhoog moet omdat we taken uit 
moeten laten besteden. Er zijn al verenigingen binnen de NTTB die een 
vrijwilligersbijdrage ingevoerd hebben……

Over welke functies/taken hebben we het binnen onze vereniging? 
Hieronder vind u een lijstje met vacatures (in willekeurige volgorde):

Medewerker schoonmaakploeg
Organisatie jaarlijkse barbecue
Organisatie familietoernooi (1x per jaar)
Schrijvers voor clubblad ’t Schuivertje
Organisatie nachttoernooi (1x per jaar)
Medewerker bar op speelavonden en/of zaterdagmiddag tijdens 
competitiewedstrijden van de jeugd
Bestuursleden
Helpers bij (jeugd)activiteiten (ter promotie van onze vereniging)

Zoals u ziet een hele lijst waar we u als vrijwilliger voor nodig hebben. 
En voor al deze vrijwilligers, medewerkers, helpers, schrijvers telt: 
geslacht (man/vrouw) en leeftijd is niet van belang. Hebt u interesse 
voor één van deze vacatures laat het ons dan weten via een e-mail aan 
een van onze bestuursleden. Ook als u vragen heeft over de vacature 
of uw inzetbaarheid binnen onze vereniging kunt u bij een van onze 
bestuursleden terecht. Het bestuur
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het nieuwe seizoen is alweer gestart en het loopt voor TTV Westerzicht 
best wel goed.

Team 1 speelt best wel hoog: in de 4e klasse. 
Het is al weer enige jaren geleden dat er een team van TTV Westerzicht 
in de 4e klasse heeft gespeeld. Ze spelen gelijk in de A-klasse, wat ook 
in de 4e klasse gelijk het hoogste is. Ze staan in de ranglijst op één na 
onderste, maar spelen om in de 4e klasse te blijven.
Lajos speelt met 73% heel goed, want zelfs Richard (67%), die nog 
maar één keer ingevallen is (tegen Yerseke) heeft een lager percentage.

Team 2 doet het niet beter, maar als je naar de punten kijkt, zie je 
dat het hoogste team ver voorstaat op de rest met (nu al) 15 punten 
voorsprong. De nummers 2, 3 en 4=Westerzicht 2, met 19, 19 en 18 
punten. Daaronder staat dan het laagste team (TTVO 2) met maar 10 
punten (er zijn maar 5 teams in de 6e klasse B).

Team 3 speelt in de 7e klasse B in de middenmoot, wat punten betreft. 
De gemiddelden van Joury (78%) en Ger, Hans en Marek (ieder 67%) 
zijn zeker niet als ”slecht” te noemen. Hoewel Tom (11%) en Pia (0%) 
wel wat beter zouden moeten kunnen.

Team 1
4e klasse - Poule A 
TTC Middelburg 9 5 - 37
TTVO 1 5 - 33
Smash ‘76 4 6 - 31
Yerseke 4 7 - 28
Westerzicht 1 6 - 23
Reynaert 1 5 - 18

Team 2
6e klasse - Poule B 
Scaldina 2 4 - 34
Kapelle 3 4 - 19
TCO ‘78 4 4 - 19
Westerzicht 2 4 - 18
TTVO 2 4 - 10

Team 3
7e klasse - Poule B 
Kapelle 4 5 - 35
SVNB 1 5 - 30
Westerzicht 3 5 - 27
Kapelle 5 5 - 23
TTVO 3 5 - 22
Scaldina 3 5 - 13

Groetjes,
Arnold van Gorp
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van mijn kant. Een samengevoegd stuk van de 
activiteitencommissie en het wedstrijdsecretariaat jeugdcompetitie en 
andere zaken.

Er zijn weer een hoop dingen achter de rug wat ik hier allemaal 
zal bespreken, in dec 2016 het nachttoernooi, voorronde Zeeuws 
scholierentoernooi en het bowlen, in 2017 zijn we begonnen met de 
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finale van het Zeeuws scholierentoernooi, de clubkampioenschappen 
zowel voor de jeugd, de senioren en de recreanten, de top 6-kamp voor 
enkele competitiespelers en als kers op de taart de finale van Table Stars 
the Battle in Zwolle.

We beginnen dan maar om eerst de punten van 2016 te bespreken.
Het nachttoernooi was op 16 december. Er waren veel deelnemers zowel 
senioren en toch ook nog best veel jeugdspelers die eraan mee hebben 
gedaan en ik denk dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad en het 
ging dan ook tot in de late uurtjes door.

Op 28 december hebben we de voorronde van het Zeeuws 
scholierentoernooi gehouden, er waren slechts 16 deelnemers van 
de groepen 5/6/7/8 van 4 verschillende basisscholen uit de gemeente 
Vlissingen. 

Jammer dat het er maar zo weinig waren van de ruim 1700 kinderen 
die een uitnodiging hebben ontvangen in de gemeente Vlissingen. Maar 
ondanks de weinige deelnemers moet ik er wel bij zeggen dat degene die 
er waren enorm 
hun best hebben 
gedaan tijdens 
deze voorronde.

Er mochten 
dan ook een 
aantal spelers 
door naar de 
finalewedstrijden 
op 4 januari in 
Middelburg. 

Hier werd 
er echter geen 1e plaats behaald maar een 3e plaats en we konden 
ondanks dat toch een team van 4 spelers doorsturen naar de landelijke 
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finale in Zwolle van de Theo 
Thijssensschool omdat zij vorig 
jaar Nederlands kampioen waren 
geworden en de wisselbeker 
mochten verdedigen. Tijdens de 
voorronde en de finale van het 
Zeeuws scholieren–toernooi waren 
en veel vrijwilligers zowel jeugd 
als senioren van onze vereniging 
aanwezig en die wil ik dan heel 
erg bedanken voor hun inzet. 
Zonder deze inzet zou ik het zelf 
niet hebben kunnen laten slagen. 
Over het eindresultaat van de 
Table Stars the Battle schrijf ik 
zo nog een stukje verderop in dit 
verslag.

Op 28 december zijn we met een 
groot aantal senioren en jeugdleden gaan bowlen in de Kruidmolen te 
Middelburg. Ook dit was een geslaagde avond die iedereen toch wel erg 
gezellig gevonden heeft.

We gaan verder 
met 2017, na 
de finale van 
het Zeeuws 
scholieren-
toernooi 
waren de 
clubkampioen-
schappen aan 
de beurt, eerst 
op 7 januari 
de jeugd 
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s ’morgens en in de middag de 
senioren en op 11 januari waren de 
recreanten aan de beurt. 
Hier de resultaten: Bij de Jeugd: A 
1e plaats en clubkampioen jeugd, 
Thijs Tange, 2e plaats Dyani Veira, 
3e plaats Douwe Kingma. Jeugd B 
1e plaats Laura Bakker, 2e plaats 
Joey Louws, Jeugd C 1e plaats Jesse 
Akkerman, 2e plaats Daan van den 
Hoogen, 3e plaats Ian Machielse, 
4e plaats Sven van Nugteren. Jeugd 
D 1e plaats Boaz Jacobse, 2e plaats 
Wesley de Ruiter.

Bij de senioren: Poule A 1e 
plaats en clubkampioen senioren, 
Richard Trimpe, 2e plaats Rob 
Keerssemeeckers, 3e plaats Rudy van Waterschoot, 4e plaats Lajos 
Cselik, 5e plaats Ed Sleijpen, 6e plaats Jeffry van Beek. Poule B: 1e 
plaats Edwin Steenbeek, 2e plaats Bas Dijkstra, 3e plaats Ferdinand 

Vangheluwe.

Bij de recreanten: 
1e plaats en 
clubkampioen 
Anton Belfroid, 
2e plaats Tom 
van Pienbroek, 
3e plaats Frans 
Daniels, 4e plaats 
Ton Nuiten, 
5e plaats Bert 
Kraak, 6e plaats 
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Marco Sturm, 7e plaats Paul Kuyt, 8e plaats Wilfred Rieteco, 9e plaats 
Albertus Jellema, 10e plaats Abheeru Daansen, 11e plaats Rong Rieteco

Op 21 januari mochten 6 jeugdleden meedoen aan de top 6-kamp in 
Bergen op Zoom. Hier konden de beste 6 van elke klasse uit de najaar 
competitie 2016 tegen elkaar strijden om de titel van de beste van je 
klasse in de regio ZuidWest. 

Om mee te mogen doen werd er naar 
het percentage gekeken wat je in de 
najaar competitie behaald had.
In de 2e klasse mocht Thijs Tange 
meedoen en behaalde een 3e plaats, 
Justin Belfroid deed in de 4e klasse 
mee en behaalde een 4e plaats. 

In de Startersklasse 1 deden Jesse 
Akkerman, Daan van den Hoogen, 
Ian Machielse en Justin Huang mee 
en zij werden respectievelijk 1e, 2e, 
3e en 5e dus ook goede resultaten 
behaald tenslotte.

De voorjaarcompetitie is inmiddels 
ook weer begonnen. Het 1e team 
speelt net als vorig seizoen 2e klasse 
junioren, het 2e team ook weer 4e 
klasse junioren en het 3e team, dat vorig seizoen kampioen werd in de 
startersklasse 1 speelt nu 5e klasse junioren. 

Hoe dit voor alle teams gaat verlopen is nu nog afwachten want de 
competitie loopt nog tot 22 april en per week veranderen de standen 
in de poules. Kan nu wel alvast zeggen dat het 3e jeugdteam het 
wederom ontzettend goed doet, zij behalen zeer goede resultaten in de 
5e klassen junioren en staan ruim op de 1e plaats, dus verwacht voor 
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dit team weer een 
kampioenschap 
aan het einde van 
de rit.
Als laatste nog het 
nieuws over de op 
5 maart gespeelde 
Table Stars 
the Battle, een 
scholentoernooi  
in Zwolle met 
4 leerlingen 
van de Theo 
Thijssenschool 
uit Vlissingen. 1 
van deze leerlingen, Ian Machielse is lid van onze vereniging en heeft 
samen met Nikki Weterings, Jelle Mosterd en Tom Akkerman, de 
tweelingbroer van Jesse Akkerman (lid van onze vereniging) aan dit 
toernooi mee gedaan en moesten dus de wisselbeker van vorig jaar gaan 
verdedigen en weer proberen Nederlands kampioen te worden.

Het toernooi begon met 17 scholenteams aan de 1e ronde verdeeld in 1 
poule van 5 scholen en 3 poules met elk 4 scholen. Deze 1e ronde werd 
vrij makkelijk gewonnen, alle 4 de spelers wisten hun wedstrijden, 3 
stuks elk te winnen. Op naar de 2e ronde, hier moesten de nummers 1 
en 2 van de 1e ronde tegen elkaar en de andere teams moesten dan ook 
nog vervolgwedstrijden spelen voor een totale eindstand want alle teams 
bleven spelen, het was geen afvalrace.

De 2e ronde werd op 2 wedstrijdjes na (van de 12 totaal) gewonnen dus 
stonden we als 1e geplaatst in de finaleronde en deze ronde bestond 
uit 3 scholenteams. Ons team moest dus tegen st Franciscusschool 1 
en 2. Zij moesten eerst tegen elkaar spelen om vervalsing van het spel 
te voorkomen. Met de 1e wedstrijden tegen het “zwakste” team van st 
Franciscus ging het niet goed, enkel Nikki won haar wedstrijd en de 

Vlnr: Ian Macielse, Jelle Mosterd, Nikki Weterings, 
Tom Akkerman
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andere 3 spelers verloren 
deze. Ik zag de beker in 
gedachten al naar Nijkerk 
gaan, dat was de plaats 
waar deze 2 scholen 
vandaan kwam en zij 
zagen vorig jaar de beker 
aan hun neus voorbij 
gaan die zij toen moesten 
verdedigen. 

Afijn, de laatste 
wedstrijden tegen het 
“sterkste” team vingen 
aan en dit waren toch de 
beslissende wedstrijden en 
laten we deze nu allemaal 
winnen, dit betekende dat 
we toch als 1e geëindigd 
waren en de wisselbeker 
weer mee terug naar 
Vlissingen genomen kon 
worden. 

Omdat Nikki dus beide 
wedstrijden had gewonnen 
besliste zij eigenlijk het 
lot van het team. Chapeau 
hoor.
De media heeft er toch 
nog de nodige aandacht 
aan besteed, Omroep 
Zeeland belde mij al op 
net na de prijsuitreiking 
en ik kreeg de uitnodiging 
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om de volgende ochtend 3 minuten 
live op de radio mijn verhaal te 
doen, de PZC heeft jammer genoeg 
maar een heel klein stukje in de 
krant geplaatst maar de Bode heeft 
daar in tegen wel het volledige 
artikel geplaatst wat ik had 
geschreven over het toernooi. En 
ook de school heeft een interview 
gehad met de Bode. 

Volgend jaar moet er weer een team 
de beker gaan verdedigen in Zwolle, 
dit zal echter een volledig nieuw 
team gaan worden want de 4 spelers 
die nu dit gepresteerd hebben gaan 
door naar de middelbare school en 
mogen dan niet meer mee doen. 
We zullen dus op zoek moeten 
gaan naar nieuwe talenten op de 
Theo Thijssenschool, ik hoop dat 
dit gaat lukken en dat ik volgend 
jaar weer een leuk verslagje kan gaan schrijven over het landelijke 
scholentoernooi van Zwolle, Table Stars the Battle.
Op zondag 12 maart hebben Jesse Akkerman en Ian Machielse 
meegedaan aan het Maaslandtoernooi in Oss en zij hebben gespeeld in 
de 4e/5e klasse junioren.
Hans Scharpentier is mee geweest om ze te coachen en naar ik heb 
begrepen zijn de wedstrijden goed verlopen. Het eindresultaat zegt 
genoeg denk ik, ze zijn op de 1e plaats geëindigd.
Top gedaan mannen, als mede jeugdtrainer ben ik trots op jullie.

Wat staat er verder nog op de agenda.
Er wordt door de Souburgse basisscholen weer een sportdag gehouden 
waarbij wij weer op 2 dagen een clinic tafeltennis gaan geven, dit is op 
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20 en 21 april, vrijwilligers kunnen zich nog opgeven bij ondergetekende 
om mee te helpen bij deze clinic’s.
Op 13 mei willen we weer een familietoernooi gaan houden en daarna 
een BBQ
Info hierover volgt nog later op het prikbord in de zaal en op onze 
website en facebook pagina.
Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. 
Op de oproep in het vorige Schuivertje voor meer vrijwilligers die 
mee willen werken/denken met de activiteitencommissie heeft helaas 
niemand gereageerd maar bij deze doe ik weer een nieuwe oproep. Heb 
je ideeën om iets te gaan doen met de leden of wil je meewerken met het 
organiseren/uitvoeren van activiteiten dan kan je je opgeven bij Yvonne 
van Eenenaam (bar) of bij ondergetekende want we kunnen altijd nog 
meer mensen gebruiken, want nu komt het vaak op dezelfde personen 
neer en die hebben vaak al veel hooi op hun vork en vele handen maken 
licht werk tenslotte.
Met Hemelvaart gaan er weer een aantal leden van onze vereniging naar 
Neunkirchen, de 2 jaarlijkse uitwisseling met onze Duitse vrienden, 
in het volgende Schuivertje zal ik daar weer een uitgebreid verslag van 
doen.
Binnenkort zijn er weer een aantal feestdagen o.a. Pasen (maandag 17 
april), Koningsdag (donderdag 27 april), Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei), 
Hemelvaart (donderdag 25 mei) en Pinksteren (maandag 4 juni), tijdens 
deze dagen is de zaal gesloten, worden er geen jeugdlessen gegeven of 
gewoon trainen. Uiteraard komt dit ook op de bekende plaatsten te staan 
zodat niemand voor niks naar de zaal gaat komen.
Zo dat was het wel zo’n beetje, ik heb weer een aardig stukje geschreven 
voor het Schuivertje en als meerdere leden dit zouden doen dan hadden 
we heel wat te lezen. Dus schroom niet om een leuk stukje voor het 
Schuivertje te schrijven en dit kan gestuurd worden naar schuivertje@
zeelandnet.nl zodat Arnold van Gorp het kan plaatsen in de volgende 
editie.
Veel leesplezier gewenst

Ed Sleijpen, jeugdtrainer, 
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en 

algemeen bestuurslid 

mailto:schuivertje@zeelandnetnet.nl
mailto:schuivertje@zeelandnetnet.nl
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~update 2~   Jeg er en pilegrim på vei 
fra Oslo til katedralen i Trondheim

(Ik ben een pelgrim en onderweg van Oslo 
naar de kathedraal in Trondheim.)

December was een beetje lastige maand om te trainen. Extra druk op 
het werk en al die feestdagen. Dat schiet niet echt op.  Al heb ik van 
de nood een deugd gemaakt door te wandelen naar een feestje wat ik 
in Heinkenszand had. En ook maar wandelend naar het kerstdiner bij 
familie. 

Gelukkig komt dan januari. 
Eerst al een verrassing om bij de 
nieuwjaarsborrel te ontdekken 
hoeveel mensen me echt volgen. Wat 
voelt dat goed!
Leuk wat kilometers gedaan door 
soms nog bevroren landschappen. 
En dan komt die woensdag dat 

het helemaal niet zo koud is. 
Prachtig wandelweer. Helaas 
was het nog wel glad bij het de 
jachthavensluis in Vlissingen en 
ploink daar ging ik, stuiterend 
op mijn stuitje. Achteraf is dat 
toch wat harder aangekomen 
en had ik misschien niet meer 
heel mijn ronde moeten doen. 
Lang verhaal ingekort; lichte 
hersenschudding. Ik kon nog 
wel werken maar dat was dan alles voor een paar dagen. Genoeg rust 
gehouden en met een week of twee was het weer voldoende hersteld. 
Ik heb ook ontdekt waarom ik nou net last had van dat ene minieme 
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gladde stukje. Mijn profielzolen zouden dat echt aan moeten kunnen. 
Dat kunnen ze ook… als je nog profiel hebt… De hakken waren gladder 
dan glad, is me dat even onverwacht snel gegaan! In 4 jaar tijd meer dan 
1000 km erop is ook heel wat natuurlijk! Dus in een doos en opsturen 
naar gespecialiseerde schoenmaker dan maar. 

Ook dit jaar toch maar besloten de KenndeyMars Sittard te lopen. 15 
april a.s. ga ik de strijd aan met mezelf en de 80 km die dan voor me 
liggen. Ik krijg er maximaal 20 uur voor. Wandelen werkt verslavend!
In februari nog een mooie trainingsdag in België gehad. In de buurt van 
La Roche-en-Ardenne. De eerste 8 km ging leuk een beetje omhoog 
en een beetje omlaag in een prettig afwisselend ritme. Maar toen we 
eenmaal in La Roche waren en weer terug naar de auto moesten was 
het alleen nog maar klimmen voor 8 km. Dát heb ik heftig gevoeld. 
Na 6 km moest ik het echt even heel rustig gaan doen. Op elke spier in 
mijn lichaam kon je muziek spelen, zo gespannen stonden ze. Wat een 
heerlijk gevoel als je dat op een vlak stuk alle verzuring er weer uit kan 
wandelen. De prachtige omgeving helpt ook heel erg mee. Gemiddeld 
was de snelheid nog altijd 3,6 km/u wat absoluut niet slecht is. Zeer 
tevreden over de training en trots op mezelf (en mijn maat) voor het 
volbrengen ervan.
In maart stukje polder gedaan over allemaal zompige dijken richting 
Wolphaartsdijk. Tractorsporen, rupsbandsporen in de natte modder en 

bergen pas gesnoeid hout. Dat was een 
bijzondere training. Kruip door, sluip door 
en bijna tot je knieën in de bagger. Het 
echte avontuur gewoon in Zeeland. Ook 
deze training toch flink snelheid gehouden; 
24,2 km in 4:51 uur. De natuur was nog 
wat kaal. Al waren op veel akkers de 
konijnen al aan het vergaderen hoe ze het 
dit jaar ging aanpakken zodra er wat boven 
de grond zou komen .
Hilsen,

Marleen
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Interview
Li Jie, tafeltennisser
Na een moment van wanhoop krijgt Li Jie grip op dat duivelse balletje
 
ROB GOLLIN
Het waren de dagen waarin de Nederlandse tafeltennisser Li Jie (32) 
uit het dal van diepe wanhoop naar opperste euforie klom. Twee weken 
geleden was ze na een nederlaag in een interland tegen Roemenië nog in 
staat het batje definitief op te bergen, zondag won ze in Antibes voor de 
eerste keer in haar carrière de prestigieuze Europese Top-16. Ze was al 
vaker heel dichtbij geweest: in 2009 en 2012 was ze verliezend finalist 
op de toen nog Top-12, in 2010 en 2011 was het brons geweest.
De vertwijfeling had alles te maken met de moeizame gewenning aan 
de komst van een nieuw balletje in het circuit, gemaakt van een hard 
soort plastic en naadloos. De verdediger pur sang slaagde er maar niet 
in de gewenste effecten op tafel te toveren. Ze verloor in Roemenië 
kansloos van Bernadette Scosz, een speler die veel lager staat op de 
wereldranglijst. Li Jie: 'Ik heb me toen echt afgevraagd of ik het nog wel 
kon, tafeltennissen.'
Een trainingsweek in Denemarken zou genoeg moeten zijn het 
slagenrepertoire op het gewenste niveau te krijgen. Bondscoach Elina 
Timina van het Nederlandse vrouwenteam had het haar na de deceptie 
tegen Scosz al voorgehouden: 'Slechte verdedigers stoppen er nu mee, 
goede verdedigers weten zich aan te passen.'

Volgens Li Jie moet ze voortaan meer op kracht spelen met de bal die 
volgens nogal wat spelers wat zwaarder en groter aanvoelt maar het in 
werkelijkheid niet is. Ze moet meer geduld hebben nu de rally's langer 
worden, de bewegingen net wat verder doorvoeren en, misschien wel 
tegen haar natuur in, meer voor de aanval kiezen. Er is wat meer tijd 
om zelf de kansen te benutten, de bal gaat een fractie langzamer het net 
over. Met die bagage stapte ze vorige week vrijdag het vliegtuig naar 
ZuidFrankrijk in.
Maar op de eerste dag in Antibes, waar ook met het nieuwe balletje 
werd gespeeld, ging het meteen mis. Met 3-0 werd ze in de eerste ronde 
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weggeslagen. In de tweede wedstrijd in de poule kwam ze met 2-0 in 
games achter. 'Ik was gelijk weer verdrietig. Ik dacht: was is dit nu? Ik 
begin net!'
Dit keer was het de voormalige topspeler Li Jiao, meegereisd als coach, 
die haar op het goede spoor zette: het was nu vooral een mentale 
kwestie. 'Ze zei: probeer er gewoon niet meer aan te denken. Maak je 
hoofd leeg. Dat lukte. Ik speelde alsof het me niet meer uitmaakte of 
ik zou winnen of verliezen. Ik kon toch niks meer veranderen aan de 
situatie. En ik hield me ook voor dat iedereen in hetzelfde schuitje zat. 
We hebben er allemaal last van.'
Ze wist ook, met de opmerking van Timina in het achterhoofd: goede 
verdedigers blijven toch wel goede verdedigers. Dat bleek: ze versloeg 
Scosz dit keer wel en won de finale, nadat haar tegenstander, de Duitse 
Petrissa Solja, wegens een armblessure opgaf. In de derde game nam 
Solja een medische time-out van tien minuten, om twee games verder 
het spel definitief te staken.
'Ze maakte eerder in de wedstrijd een verkeerde beweging, ik kon zien 
dat ze echt pijn had. Als je zover bent gekomen, geef je niet zomaar op. 
Maar na de hervatting vond ik het moeilijk. Je weet niet goed hoe je 
verder moet spelen. Ik wist niet hoe erg het met haar was. Misschien 
dat je je toch wat inhoudt.' Ze had liever de finale op de tafel willen 
beslechten. 'Maar als ik terugkijk, heb ik in het toernooi goed gespeeld. 
Ik vind dat ik verdiend heb gewonnen.'
Li Jiao (2008, 2010, 2011), Mirjam Hooman-Kloppenburg (1991) en 
Bettine Vriesekoop (1982, 1985) gingen haar al voor als de beste van 
Europa. Li Jie, die in 2000 naar Nederland kwam om voor de Helderse 
vereniging TTV Noordkop te spelen, vindt dat het verschil tussen de 
spelers van Chinese afkomst en de Europeanen nauwelijks nog bestaat. 
In Antibes waren vier Chinezen actief, voor Polen, Oostenrijk en 
Turkije. 'Ik heb veel wedstrijden gezien. Elke keer was het heel close. 
Iedereen kan van iedereen winnen.'
Gisteren is ze vertrokken naar China, naar haar man en haar zoontje. Ze 
gaat er ook weer trainen. In de koffer zitten zo'n honderd balletjes, van 
de nieuwe soort. 'Je moet wel, hè. Ze gaan ook nog eens sneller kapot.'

Thijs Berkx
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Dat is wennen, zo'n nieuw balletje
Het vertrouwde tafeltennisballetje (met naad en van celluloid) is 
afgeschaft. Het nieuwe speeltuig (zonder naad en van plastic) moet het 
spel vertragen en de kans de bal effect mee te geven, verminderen. 'Het 
voelt aan als een golfbal.'

ROB GOLLIN
Op hoge snelheid schiet het tafeltennisballetje heen en weer over het 
net. Li Jiao, voormalig topspeelster en nu de coach van de nationale 
mannenploeg, en het talent Roel Bogie ogen gretig tijdens de 
slagenwisseling in de hal op het sportcentrum Papendal. Terwijl ze 
alweer een mep uitdeelt, zegt Jiao dat ze het gevoel heeft dat ze niet kan 
missen. Bogie deelt mee dat het makkelijk gaat. Lekker wat langzamer 
ook.
Met het oog van de toeschouwer nauwelijks waarneembaar, maar voor 
het gevoel van de spelers zelf, ging het er tijdens een eerdere rally tussen 
Jiao en Bogie wat moeizamer aan toe. Meer effect,
een wat hogere snelheid, krommere banen. De reden lijkt minuscuul: 
simpelweg een ander balletje. Maar het was dan ook een balletje van een 
vorige generatie. Li Jiao laat ze beide even stuiteren. 'Hoor je het? De 
nieuwe klinkt harder.'

Ondanks een tamelijk precies voorgeschreven gewicht van 2,7 gram 
(een marge van 2,67 tot 2,77 wordt door de vingers gezien) en een 
diameter van 40 millimeter (enkele tienden meer mag ook) is het ene 
balletje dus het andere niet. De jongste werkelijkheid bestaat uit ballen 
van hard plastic. En uit één gegoten geheel: de voor velen vertrouwde 
naad ontbreekt. Directeur Judit Farago van de internationale federatie 
(ITTF) bevestigt per mail dat vanaf april op alle titeltoernooien met dit 
type wordt gespeeld. Specifieker: ballen van het merk DHS (Double 
Happiness) van Chinees fabricaat.
Of het alle spelers meervoudig geluk gaat brengen, is nog de vraag. Ze 
moesten zich al enkele jaren geleden ook al aanpassen. Omwille van het 
milieu kwam er een ban op ballen van celluloid. De grootte nam toe van 
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38 naar 40 mm. De bedoeling was het spel wat trager te maken. Voor 
het publiek waren de soms wonderlijke krommingen in de rally's steeds 
moeilijker te volgen. Vanaf juli 2014 schrijft de ITTF ballen van plastic 
voor. Puristen hebben het overigens over non-celluloid, de keus van het 
materiaal is vrij, er is ook al een exemplaar van polyester gesignaleerd.
Volgens bondscoach Elina Timina van het Nederlandse vrouwenteam 
krijgen vooral verdedigers het lastig met de nieuwste generatie. 'Deze 
soort is harder. Je kunt er nog maar nauwelijks een deukje in knijpen. 
Het voelt aan als een golfbal. Het is moeilijker om er effect aan te 
geven.'

Vorige week verloor Li Jie, een defensief ingestelde Nederlandse 
speelster en 28ste op wereldranglijst, in een interland kansloos van de 
Roemeense Bernadette Scozs, 57ste in de ranking. Voorheen waren 
de rollen steevast omgekeerd. De bal kreeg de schuld. Jie verliet 
gefrustreerd de tafel. Geen grip. Niet de gewenste zwenkingen en 
rotaties. Scozs sloeg er dwars doorheen.
Waar het pingpongballetje voor de één een moeilijk te temmen monster 
is geworden, voelt het voor de ander als een prettige bondgenoot. In 
Arnhem rolt Li Jiao het product, hier niet van een Chinees maar Duits 
merk, liefdevol over de tafel in haar kantoortje. Ze maakte kennis met 
het type in 2015, tijdens een wereldbekertoernooi in Japan. 'Eerlijk 
gezegd had ik er geen moeite mee. Ik speelde er misschien wel de beste 
wedstrijd van mijn leven.'

De aanvaller die simpel en op explosiviteit speelt, heeft er voordeel bij, 
denkt ze. 'Doordat de verdediger minder effect kan geven, springt de 
bal minder weg van de tafel en stuit meer omhoog. Het gaat dus iets 
langzamer. Dat geeft de aanvaller de tijd om naar de tafel toe te lopen en 
uit te halen. Maar daarvoor zul je wel met je hele romp moeten werken. 
Ik denk dat we wat meer aan krachttraining zullen moeten gaan doen.'
Maar de verdediger heeft volgens haar ook de mogelijkheid om zich aan 
te passen. 'Je zult de bewegingen die je nu maakt om de bal effect mee te 
geven, iets overdrevener moeten uitvoeren.'
Vermoedelijk zijn de Chinese tafeltennissers al veel langer bezig 
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een eigen woning, met
de meest voordelige
hypotheek én alle
verzekeringen
... onder één dak!
Veldsink Adviesgroep is een
gerenommeerd adviseur voor al uw
zakelijke en particuliere financiële
vraagstukken. We behoren tot de
top-50 van Nederlands grootste
intermediairs. We zijn onafhankelijk
en kunnen bijzonder lage tarieven
bedingen, met daar bovenop nog
zeer aantrekkelijke kortingen.

Bel of mail voor een afspraak: 
Veldsink Adviesgroep
Park Veldzicht 75, Middelburg
Telefoon 0118 - 61 63 55
of info@veldsink.nl

http://www.veldsink.nl
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met dit type ballen, om de voorsprong op de concurrentie weer te 
kunnen vergroten. Het viel Li Jiao al op, toen ze enkele maanden na 
de Olympische Spelen in Londen in 2012, op een toernooi in Linz 
spelers zag die hun armen verder lieten doorzwaaien dan tot die tijd 
gebruikelijk was.
Ook bondscoach Timina verwacht dat er atletisch meer zal worden 
gevraagd van de spelers. 'Ze zullen meer hun lichaam moeten gaan 
gebruiken.' Ook zal er volgens haar meer worden geëxperimenteerd met 
ander rubber op de batjes, en dat terwijl de zoektocht naar effectievere 
vering sinds het verbod op lijmen met oplosmiddelen nog altijd in volle 
gang is.
Denkt Judit Farago van de ITTF dat het spel veel zal veranderen? 'De 
invloed zal positief zijn', schrijft ze, 'maar een gamechanger is het 
niet.' Het belangrijkste streven van de ITTF was een verbetering van 
de kwaliteit. Zeker van de eerste plastic ballen was die nogal eens 
twijfelachtig.
Volgens Farago is de atletencommissie van de ITTF tevreden over 
de ballenkeus. Ze wijst erop dat de producten van DHS voldoen aan 
alle eisen. De organisatie hanteert een document van tien pagina's 
met voorwaarden. Zo moeten de ballen vanaf een hoogte van 30,5 
centimeter minimaal 24,5 centimeter terug stuiteren, maar niet verder 
reiken dan 26,5 centimeter: en dat dan op een oppervlakte van staal, 
welteverstaan. Ook mogen ze hooguit 0,7 tot 0,9 millimeter kunnen 
worden ingedrukt.
Oud-scheidsrechter Piet van Egmond, tegenwoordig lid van het 
materialencomité van de ITTF, verwacht dat de spelers snel gewend 
zullen zijn aan verandering. 'Volgend jaar weten ze niet beter.'
Een laatste bericht van Li Jie duidt er op: ze liet Li Jiao en bondscoach 
Timina weten dat het de goede kant op gaat. In Denemarken heeft 
ze enkele dagen met het nieuwe materiaal kunnen trainen, komende 
weekeinde speelt ze in het Franse Antibes in het toernooi op de 
Europese Top 16 Cup.
In de hal op Papendal heropent Li Jiao (44) de rally met Roel Bogie met 
de naadloze bal. 'Het gaat lekker, zo. Ik denk dat ik maar mijn comeback 
ga maken.'

Thijs Berkx
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Wij feliciteren:
APRIL
  9 April Monica Cornelisse
15 April Marco Sturm
16 April Ger van Leeuwen
23 April Karel Deutekom
24 April  Jeremey van den Elshout

MEI
  6 Mei Corrie Geelhoed
  6 Mei Jaap Versteeg
  9 Mei Rudy van Waterschoot
11 Mei Daan van den Hoogen
12 Mei Han Houmes
14 Mei Hao Guo
14 Mei Douwe Kingma
14 Mei Ferdinand Vangheluwe
15 Mei Wesley de Ruiter
31 Mei Bert Kraak

JUNI
  5 Juni Peter Meliefste
13 Juni Mark van Driel
20 Juni Bas Dijkstra
22 Juni Ed Sleijpen
28 Juni Justin Belfroid
30 Juni Thomas Franse

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

Gabriel Platteeuw 1 februari
Marina Wanninkhof 1 maart

Opzeggingen:
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:
Rob Keersemeeckers 31 maart 
Xander Fliers 31 mei 
Marco Heijdens 30 juni 
Timo van der Peijl 30 juni 

Jubileum:
Maurits van Luijk, 12,5 jaar lid 
1 juni 2017
Tom van Pienbroek, 12,5 jaar lid 
1 juli 2017

Wij wensen 
iedereen 

een prettige 
en fijne 

verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 88,80 per jaar (€ 7,40 per maand)
Jeugd competitie  € 126,60 per jaar (€ 10,55 per maand)
Senioren recreatie € 116,40 per jaar (€ 9,70 per maand)
Senioren competitie € 164,40 per jaar (€ 13,70 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 71,40 per jaar (€ 5,95 per maand)
Stille leden € 55,20 per jaar (€ 4,60 per maand)
Donateurs € 11,40 per jaar (€ 0,95 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 13.45 - 15.45 uur Big Smash
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
 19.00 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt 

kan er langer gespeeld worden
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
 10.30 - 11.30 uur ZUMBA door Mw. Wallaart
 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
 20.30 - 21.30 uur Dance with Emotion
Woensdag 15.00 - 17.00 uur Dance with Emotion
 18.30 - 19.30 uur extra les competitiespelende jeugd
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginners)
 17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Vrijdag 18.45 - ±  21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt 

kan er langer gespeeld worden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00 ¼ pag. A5 € 25,00 ¼ pag. A5
€ 75,00 ½ pag. A5 € 37,50 ½ pag. A5
€ 85,00  1 pag. A5 € 47,50  1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

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