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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
06-28096785
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.
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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

Vertrouwenspersoon NTTB:
Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met 
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten neem dan contact 
op met Inge Schultze van de NTTB. Zij is te bereiken via 06 – 481 717 26. Je kunt ook 
naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 
0900 – 202 55 90  (€ 0,10 p.m.)



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 5

Van de Voorzitter
Het afgelopen kwartaal werd overschaduwd door het overlijden van 
Jarien Sinke. Ik heb jullie, via een aparte e-mail, daarvan op de hoogte 
gesteld. Het In Memoriam vinden jullie elders in dit Schuivertje.
Ook hierbij waren de reacties vanuit TTV Westerzicht hartverwarmend. 
Het aantal personen van onze vereniging dat bij de uitvaart aanwezig 
was, was overweldigend. Fijn om dit zo te ervaren.

Het leven gaat verder, ook bij TTV Westerzicht.
Zaterdag 16 september was de eerste (thuis)wedstrijd van de jeugd.
Drie teams thuis. Wat een ambiance, vijf blauwe tafels waarvan vier 
competitietafels en één “oudere” blauwe tafel. Zag er heel professioneel 
uit. Resultaat van een jarenlang bestuursbeleid om regelmatig een 
nieuwe tafel aan te schaffen.
Vervolgens de keuze van Hans Scharpentier om solide tafels met een 
vast netje aan te schaffen.
Dan naar de bar, met daarachter voor het eerst Ina Akkerman. De 
moeder van het jeugdlid Jesse. Met Yvonne als back-up om Ina bij te 
staan en wegwijs te maken. Bijstaan was niet nodig, Ina had het wel 
druk maar het ging prima. 
Nu was er naast Ed Sleijpen en Hans Scharpentier nog een coach, 
Julian Flamman. Een voormalig lid van onze vereniging die vanwege 
zijn kwaliteiten elders heeft gespeeld. Toch ligt zijn hart bij TTV 
Westerzicht en heeft aangeboden een jeugdteam te willen coachen. Dat 
is het 2e jeugdteam geworden. Prachtig om te zien dat de tegenstander 
met 10-0 werd ingepakt. Uiteraard lag dit voor een heel groot deel aan 
het talentvolle team zelf maar zeker ook met de inbreng van de nieuwe 
coach.
Fijn ook om te zien. Helaas gaan we er in het nieuwe jaar maar met 
twee jeugdteams tegenaan.
Positief is te melden dat we, al is de bezetting krap, met een vierde 
seniorenteam de voorjaarcompetitie in gaan.
We gaan alweer in de richting van de jaarwisseling. Altijd een drukke 
tijd, maar wel gezellig.
Net als voorgaande jaren doe ik een oproep aan alle leden. 
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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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Kom naar de nieuwjaarsreceptie. 
Het gaat er ontspannen aan toe, je ontmoet ook leden die je niet al te 
vaak ziet. Je kunt er iedereen de hand schudden en een voorspoedig 
2018 wensen.
Dat hoop ik ook te doen. Niet alleen de leden maar ook de partners 
daarvan alsmede jeugdspelers met hun ouders hoop ik te mogen 
verwelkomen.

Ger van Leeuwen

In Memoriam
Jacoba Henriëtta Johanna Sinke – Blacquière
13 februari 1957 – 28 september 2017
Op 28 september overleed Jarien Sinke. Ze werd slechts 60 jaar. Zij 
hield van mensen: ‘haar onuitputtelijke liefde voor mens en natuur’ 
staat op de afscheidskaart. Jarien was de jongste van een groot gezin 
uit Voorburg dat bij de pensionering van haar vader naar Vlissingen 
kwam. Volgde de opleiding verpleegkunde en werkte o.a. in Dijkzicht 
en ziekenhuis Bethesda. Ze trouwt met Hans Sinke. David, Daniël en 
Adrian komen in hun leven.
Ruim 10 jaar geleden hoort ze de diagnose ALS. 
Ze wordt afgekeurd voor haar werk maar zoals we Jarien kennen zet 
ze zich strijdbaar in voor Stichting ALS Nederland met als klap op de 
vuurpijl het oprichten van een Zeeuwse afdeling.
Altijd bezig, zoals het beklimmen van de Ventoux, inzet voor de kerk 
en het zingen in diverse koren.
Veel kon ze blijven doen door haar trouwe hulphond Cate. 
In het voorjaar van 2017 blijkt ze een lymfoom in de hersenen te 
hebben. Ze gaat met goede moed de vele behandelingen in. Ze kan nog 
op vakantie maar een fatale hersenbloeding betekent uiteindelijk het 
einde van haar leven.
Bij haar afscheid hing er een wolk van verdriet, tederheid, liefde en 
dankbaarheid.
We wensen Hans, David, Daniël, Adrian en allen die haar dierbaar 
waren sterkte en kracht om samen maar zonder Jarien verder te gaan.

Ger van Leeuwen
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Van de Penningmeester 
Er zijn dit jaar weer veel loten verkocht. 

In totaal zijn er 100 loten verkocht!!

Wat een prachtige prestatie.

Dit jaar hebben vooral de senioren veel 
loten verkocht.

Lowy heeft de meeste loten verkocht, 

daarna Yvonne en als derde Daan.

Jeffry van Beek
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Slaapfeest van de jeugd
De voorbereiding is ook altijd leuk. Op woensdagavond bij de jeugd 
was mijn vraag wie kan mij helpen donderdagavond. Justin was wel 
bereid om op donderdagavond met mij mee te gaan naar Kapelle om de 
ouderwetse spelletjes op te halen. Het was wel gezellig in de auto, Justin 
zijn interesse is heel breed. Vrijdagsmiddag alles klaar gezet voor de 
avond en nacht.

Ina Akkerman is bij de activiteitencommissie van de jeugd gekomen. Ed 
en ik vinden dit heel fijn, een jonge moeder die ook wat andere ideeën 
aan kan brengen. De avond was heel gezellig, Ina en ik om half twaalf 
naar huis, om de volgende morgen met verse broodjes enz. te 
komen.

Maar bij binnen komst was de helft van de jeugd spelletjes 
aan het doen met Ed en Julian en ze hadden niet geslapen 
De broodjes smaakten wel erg goed.  De andere jongens 
wakker gemaakt en rond half tien tijd om naar huis te gaan, 
enkele om verder te slapen.

Volgend jaar weer of toch wat anders  ?

Yvonne van Eenennaam
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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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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Hieronder geef ik alvast het voorlopige speelschema voor de 
voorjaarscompetitie 2018 (onder voorbehoud) 

Beslissingswedstrijden worden op VRIJDAG 04 mei 2018 gespeeld, 

in verband met Dodenherdenking zullen de wedstrijden om 20.15 uur 
aanvangen. 
 

Groetjes,
Arnold van Gorp

 1
22 jan – 27 jan 

2
29 jan – 03 feb

 3
19 feb – 24 feb 

 4
5 mrt – 10 mrt 

 5
12 mrt – 17 mrt 

A-B
 C-D 
 E-F 

F-A
 B-C
 D-E 

A-C
 E-B
 D-F 

E-A
 B-D
 C-F 

A-D
 F-B
 C-E 

 6
19 mrt – 24 mrt 

7
26 mrt – 31 mrt 

8
2 apr – 7 apr 

9
9 apr – 14 apr 

10
16 apr – 21 apr 

B-A
D-C 
F-E 

A-F
C-B 
E-D 

C-A 
B-E 
F-D 

A-E 
D-B 
F-C 

D-A 
B-F 
E-C 
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugd competitie
Bij dit schrijven is de najaar competitie net ten einde.
De 3 jeugdteams hebben weer goed hun best gedaan en hopelijk ook 
veel plezier gehad met het spelen van de wedstrijden want winnen is 
leuk maar plezier hebben is veel leuker ook al verlies je dan meerdere 
wedstrijden.
Die strijd is er al eeuwen natuurlijk, er kan er maar 1 de beste zijn want 
als iedereen de beste is dan is er uiteindelijk geen wedstrijd.

Het 1e jeugdteam 
met Thijs Tange, 
Dyani Veira, Hao 
Guo en Douwe 
Kingma is 3e 
geworden in hun 
poule, 2e klasse 
junioren
Het 2e jeugdteam 
met Jesse 
Akkerman, Daan 
van den Hoogen, 
Laura Bakker en 

Justin Belfroid is nu al kampioen en zij moesten dan nog 1 wedstrijd 
spelen. Zij hadden dit seizoen de luxe van een hele goede en super 
gemotiveerde coach, Julian Flamman, die zelf ooit als jeugdspeler bij 
onze vereniging is begonnen met tafeltennissen. Hierdoor heeft het team 
een hele goede vooruitgang geboekt in hun spel, techniek en tactiek. 

Kampioen foto team 2 vlnr: Laura Bakker, Daan van den Hoogen, Jesse 
Akkerman, coach Julian Flamman en Justin Belfroid
Het 3e jeugdteam met Ian Machielse, Justin Huang, Sven van Nugteren 
en Joey Louws heeft het dit seizoen helaas niet zo goed kunnen 
presteren, de 4e klasse junioren was voor enkele spelers toch een maatje 
te groot. Maar ze hebben hun uiterste best gedaan en dat vind ik het 
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allerbelangrijkste en door mee te doen aan de competitie leer je het spel 
alleen maar beter en sneller en met het omgaan van tegenslagen. Zij zijn 
5e geworden in hun poule
De najaar competitie is nog niet ten einde als we de nieuwe teams weer 
moeten aanmelden bij de NTTB, hier zit altijd een hele korte periode 
tussen.
Nu hebben we de nieuwe teams al weer samengesteld en doordat enkele 
jeugdspelers stoppen met de competitie zullen we maar 2 teams kunnen 
presenteren voor de voorjaar competitie.
De nieuwe teams gaan er als volgt uitzien: Team 1, Dyani Veira, Hao 
Guo en Justin Belfroid met coach Hans Scharpentier en zij zullen in de 
2e klasse junioren gaan spelen. Team 2, Daan van den Hoogen, Jesse 
Akkerman, Laura Bakker en Ian Machielse met coach Julian Flamman 
en zij gaan ook 2e klasse junioren gaan spelen.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen moeten we maar denken en hopelijk gaan 
ze het nieuwe seizoen allemaal weer goed presteren en wie weet hebben 
we in de najaar competitie 2018 een team in de 1e klasse spelen maar dat 
is ver vooruit kijken.

Ed Sleijpen, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie, jeugdtrainer en 
algemeen bestuurslid

Het slaapfeest (nacht van 13 op 14 oktober 2017)
Het slaapfeest 
was erg leuk. Er 
waren spelletjes, 
je kon film 
kijken, darten en 
natuurlijk ook 
tafeltennissen. De 
meesten waren 
druk aan het 
tafeltennissen. 
Op enkelen 
na, die kozen 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 14

voor het darten. 
Sommigen die het 
nog niet zo goed 
konden presteerden 
het om de dartpijlen 
in de muur te laten 
belanden in plaats 
van op het bord. Er 
waren ook een paar 
die het wel goed 
konden. Zij leverden 

tegen elkaar bijna 
een strijd op leven 
en dood (hé Ed en 
Julian???) 
Eigenlijk viel het 
slaapfeest enorm 
tegen. Want 
geslapen is er dus 
bijna niet. Van de 
12 jeugdleden zijn 
er maar 4 in slaap 

gevallen om half 
7.  Toen het tijd 
was om te ontbijten 
om 8 uur waren zij 
dus nog heerlijk 
in dromenland. 
Gelukkig heeft de 
rest broodjes voor 
hen overgehouden 
en waren enkelen 
zo aardig om de 
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‘dromers’ met koud water te wekken of keihard het luchtbed leeg te laten 
lopen.
Al met al hebben we het allemaal volgens mij heel leuk gehad. Thuis 
ben ik wel direct gaan douchen en daarna gaan slapen want het was toch 
behoorlijk vermoeiend.
Een volgende keer kunnen we het dus beter een Wakker feest noemen. 

Jesse Akkerman, jeugdlid

Jeugd Meerkamp
Daan, Ian en ik hadden ons ingeschreven voor de Meerkamp. 1 Oktober 
mochten Ian en ik naar Tanaka in Etten Leur. Daar mochten wij in 2 
poules bij de kadetten strijden. Ik ben in december geboren en daardoor 
hoor ik bij de kadetten alhoewel ik nog 13 moet worden. Daan speelt bij 
de pupillen en die moest ergens anders spelen.

Het waren vooral grotere jongens dus waartegen ik moest spelen. Ian 
en ik zaten niet in dezelfde poule, hierdoor had Julian het af en toe heel 
druk met coachen als we tegelijkertijd een wedstrijd hadden. Gelukkig 
kwam dit maar een paar keer voor. Ondanks dat sommige tegenstanders 
al landelijk B speelden, werden Ian en ik toch niet van de tafel gespeeld 
en wisten we beiden heel wat wedstrijden te winnen. Om door te gaan 
moest je bij de eerste 4 eindigen, helaas is Ian 5e in zijn poule geworden. 
Zelf werd ik 3e en dat betekende dat ik  29 oktober mee mocht doen in 
Tilburg aan de Finales Zuid West. 
 
29 Oktober gingen Daan (die was ook door) en ik met onze coaches Ed, 
Hans en Julian naar Tilburg. Onze ouders hadden we maar thuis gelaten 
met zoveel coaches, ha, ha. Het niveau lag op deze zondag weer een 
stukje hoger. Sommige tegenstanders speelde ik al tegen in Etten Leur, 
maar er waren ook nieuwe tegenstanders. In onze groep waren weer 2 
poules waarvan er uiteindelijk maar 2 jongens door mochten naar de 
volgende ronde. Het waren allemaal leuke en spannende wedstrijden. En 
er was een wedstrijd bij waarvan ik dacht dat daar toch echt wel meer in 
had gezeten. Maar helaas, dat is achteraf. Hier ook weer veel landelijke 
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spelers, ontzettend leerzaam om tegen te spelen. Het is mij niet geluk 
om bij de beste 2 van de poule te komen en daarom hoefde ik geen 
kruisfinale te spelen. Toch heb ik 2 wedstrijden gewonnen en daar ben 
reuze trots op gezien het niveau. 
Het was een erg leuke dag waar ik met veel plezier op terug kijk. Dat al 
onze coaches mee waren vond ik ook super!   
Daan is wel door en mag naar Almere. Hopelijk komt hij daar ook weer 
een ronde verder.

Jesse Akkerman

Jeugdmeerkamp (gezien door de ogen van een coach)
Zoals jullie hier boven al een stukje hebben kunnen lezen over de NJM 
(Nationale Jeugd Meerkamp) van één van de deelnemers schrijf ik nu 
ook nog een stuk over deze NJM.

Hier ging het dan om de eerste ronde van de regio ZuidWest
Ian Machielse, Jesse Akkerman en Daan van den Hoogen wilden hier 
wel aan meedoen om wat meer ervaring te gaan krijgen in wedstrijden 
spelen buitenom de gewone competitie wedstrijden.

De 1e wedstrijden werden op 1 oktober in Etten-Leur gespeeld voor 
Ian en Jesse, zij zouden meedoen bij de jongens kadetten en Daan 
moest naar Valkenswaard om mee te doen bij de jongens pupillen. Het 
gaat hier dus om leeftijd categorieën. Door de grote belangstelling van 
de regio ZuidWest konden niet alle wedstrijden op 1 locatie gespeeld 
worden want je hebt de junioren, kadetten, pupillen en welpen en 
zodoende moest er op 2 locaties gespeeld worden en zodoende kon ik 
niet alle 3 de jongens tegelijk gaan coachen. Dus zou ik met Daan naar 
Valkenswaard gaan om hem te coachen bij de wedstrijden en Ian en 
Jesse zouden Julian als coach mee krijgen.

Daan moest in een poule van 8 spelen, dus dat waren 7 wedstrijden die 
hij voor zijn kiezen kreeg.
Ik kon hem goed coachen, Daan deed precies wat ik aan aanwijzingen 
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aan hem gaf en kon zodoende de aanvallende spelers van zijn poule 
verslaan door het spel van hen te verstoren.
Daan werd dan hierdoor dan ook 3e in zijn poule en de 1e 4 spelers 
zouden door mogen naar de finale van de voorronde en hij was dan ook 
geplaatst hiervoor.
In Etten-Leur wist Jesse zich ook te plaatsen voor de finale van de 
voorronde, hij werd 4e in zijn poule en ook hier gingen de 1e 4 door naar 
de finale. Ian wist zich jammer genoeg niet te plaatsen voor de finale, hij 
werd 5e in de eerste voorronde en was dus uitgeschakeld.
Het was in ieder geval een goede ervaring om het eens mee te mogen 
maken.

De finales van de voorronde zouden voor Daan en Jesse in Tilburg 
gespeeld gaan worden op 29 oktober, dus met Hans, Julian en 
ondergetekende zouden we de jongens gaan coachen.
Jesse kwam in een hele moeilijke poule van 6 te zitten en moest daar 
toch behoorlijk zijn best doen om door deze poule heen te komen en 
wist helaas maar 2 wedstrijden te winnen. Hierdoor kon hij zich jammer 
genoeg niet plaatsen voor de landelijke kwartfinale maar was inmiddels 
ook weer ervaringen rijker geworden door toch mee te doen aan deze 
NJM.

Daan zat in een poule van 8 spelers en moest dus weer 7 wedstrijden 
spelen. Dit keer was het veel lastiger dan de wedstrijden in 
Valkenswaard, de wedstrijden veliepen moeilijker dan gedacht en de 
tactiek die we bedacht hadden, wat bij de voorronde wel zijn vruchten 
had afgeworpen bleken nu niet van toepassing te zijn, dus Daan moest 
toch behoorlijk zijn best doen om nog wedstrijden zien te winnen.
Uiteindelijk lukte dit dan ook en wist Daan zich wel te plaatsen voor 
de landelijke kwartfinale en die zou dan op 3 december gespeeld gaan 
worden in Arnhem.

Op 3 december was het dus erop of eronder voor Daan. Jammer genoeg 
kon ik niet mee gaan naar deze wedstrijden vanwege nachtdienst dus 
is Julian mee geweest als coach en Daan heeft van de 5 wedstrijden er 
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3 gewonnen en is dus door naar de landelijke halve finale op 4 februari 
2018 in Assen. Hij behoort dus tot de beste 24 van héél Nederland. Top 
prestatie hoor en van harte gefeliciteerd. Wordt vervolgd dus………

Ed Sleijpen, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd en 
algemeen bestuurslid

Basisscholierentoernooi 2017
Voor de 3e keer op rij wordt er in de kerstvakantie een Zeeuws 
basisscholierentoernooi gehouden en de voorronde in onze zaal is op 27 
december 2017.

Elke basisschool uit de gemeente Vlissingen krijgt een uitnodiging voor 
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om hiervoor in te schrijven. We 
hopen op een grote opkomst voor deze voorronde zodat er weer een 
aantal finalisten naar de finale mogen op 4 januari 2018 in Middelburg 
waar er tegen finalisten gestreden mag worden tegen andere Zeeuwse 
deelnemers uit de voorronde van de scholen uit Yerseke, Hulst, 
Terneuzen, Kamperland en Middelburg.
Na deze finale worden de winnaars uitgenodigd om mee te mogen doen 
aan de Landelijke finale, Table Stars the Battle in Zwolle op 4 maart 
2018.

In 2016 en 2017 ging de kampioenstitel naar de Theo Thijssenschool uit 
Vlissingen en het streven is om weer deelnemers van deze school naar 
de Landelijke finale te laten gaan om deze titel te verdedigen voor de 3e 
keer.
Ook dit wordt dus vervolgd……
Overigens voor de voorronde op 27 december kunnen we nog 
vrijwilligers (jeugd en senioren) gebruiken die mee willen helpen 
om het in goede banen te leiden, wil je helpen, geef je dan op bij 
ondergetekende via mailadres jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl 

Ed Sleijpen, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd en 
algemeen bestuurslid

mailto:jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
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Agenda 2017 / 2018
Zoals als op onze website, facebookpagina en in de mail aan iedereen 
al was te lezen plaats ik hier nog maar even de agendapunten die op het 
programma staan. Dan kan niemand zeggen, ik wist het niet…………..

** 15 december 2017 – Nachttoernooi vanaf 09.00u tot 02.30u 
(max) voor alle leden, inschrijven op inschrijfformulier in de zaal 
(prikbord)

** 27 december 2017 – Bowlen met alle leden die hier zin in hebben, 
kosten eigen rekening. Inschrijven/opgeven bij Yvonne van 
Eenennaam (senioren) en bij ondergetekende (jeugd), meer info zie 
affiche in de zaal

** 3 januari 2018 – Nieuwjaar receptie voor alle leden in de zaal vanaf 
19.30u

** 6 januari 2018 – Clubkampioenschappen jeugd, aanvang om 09.00u, 
clubkampioenschappen senioren (competitie), aanvang om +/- 
12.00u. Inschrijven op inschrijfformulieren in de zaal (prikbord)

** 10 januari 2018 – Clubkampioenschappen senioren (recreanten), 
aanvang om 19.00u, inschrijven op inschrijfformulier in de zaal 
(prikbord)

Wacht allemaal niet te lang met het inschrijven voor bepaalde 
evenementen zodat de organisatie weet hoeveel er aan mee willen doen. 
Kom je voordien niet meer in de zaal, je kan ook altijd opgeven via de 
mail naar ondergetekende op mailadres ttvwester@ttvwesterzicht.nl 

Ik hoop op een grote deelname van de evenementen want het kost de 
organisatie elk jaar weer veel (vrije en vrijwillige) tijd om dingen te 
regelen en het zou zonde zijn dat bepaalde zaken geen doorgang meer 
gaan krijgen in de toekomst als de deelname enorm gaat tegen vallen. 

Ed Sleijpen, activiteitencommissie

mailto:ttvwester@ttvwesterzicht.nl
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De moord op John F. Kennedy……
‘Kwart over acht.  Zouden die lui nog wel komen ?’  Het was 
vrijdagavond 22 november 1963.  Wij hingen een beetje rond onze 
tafeltennistafels, sloegen af en toe een paar balletjes met elkaar. Onze 
serve al een aantal malen geoefend. Vanaf zeven uur waren we aanwezig 
in onze speelruimte maar dit hadden we nog nooit meegemaakt: een 
tegenstander die niet op kwam dagen. Het was een belangrijke wedstrijd 
die we zouden spelen. In punten gelijk met onze tegenstander, de eerste 
plaats lonkte. Peter Stobbelaar, Go de Jager, Hero Wit en ik vormden het 
team. Go speelde vanavond niet mee. Ieder drie enkelwedstrijden en dan 
nog een dubbel, totaal tien partijen.
Om de zoveel minuten ging één van ons in de hal kijken of we al wat 
zagen komen, maar niks hoor !
Ineens, om half negen ging de deur open en daar stapten onze drie 
tegenstanders uit Ridderkerk binnen, één man, twee dames.
‘Hè, hè, eindelijk  gevonden. Wat een gezoek !’ In één woord ging de 
dame, met haar sporttas zwaaiend, verder: ‘Maar hebben jullie het al 
gehoord :  president Kennedy is neergeschoten! In Texas. Ze konden nog 
niet zeggen of hij overleden was. Maar in ieder geval zwaargewond.’
Wij keken elkaar schaapachtig aan. Kennedy dood ? Die populaire 
president ! Wat moest je daar nu op zeggen?
Was zeker een smoes omdat ze zo laat waren.
‘Waar hebben jullie dat dan gehoord?’ vroegen wij in opperste 
verbazing en een beetje wantrouwig.  ‘Op de radio thuis.  Daarom 
vertrokken we  later. Hebben eerst het hele bericht beluisterd en tot 
overmaat van ramp hier in Pendrecht totaal verdwaald. We hadden wel 
het nummer van jullie en de straat, maar dat we in een kerkgebouw 
moesten spelen hadden we nooit gedacht! We zijn er al driemaal langs 
gereden.’ Van Tom-Tom of andere navigatie had in die jaren natuurlijk 
nog niemand gehoord.   
Al ruim een jaar speelden wij in de Open Hofkerk, vlakbij de Slinge. 
Eerst speelde onze club in de kelder van de Kweekschool, aan de 
Binnenrotte, naast de Laurenskerk, maar die speelruimte keurde de 
Bond af wegens een te laag plafond en te slechte belichting. Toen ging 



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 21

een deel van TTV ‘Sorry’  in Kralingen spelen en de jongens van 
Zuid kwamen met hulp van Peter Stobbelaar in de kerkruimte op Zuid 
terecht.
Daar waren we voortaan onderdeel van sportvereniging ‘Jong 
Pendrecht’. 

En zo begonnen we  op die 22ste  november, ruim anderhalf uur later 
dan gepland, aan onze belangrijke wedstrijd. Maar die aanslag in 
Dallas had wel indruk gemaakt en duidelijk invloed op ons spel. Toen 
we begonnen dachten we:  een makkie vanavond. Twee dames  bij 
de tegenstander. Maar dat pakte heel anders uit. Ons geheime wapen 
was Peter, hij speelde linkshandig en eer een tegenstander daar vat 
op kreeg, had Peter meestal al gewonnen. Maar die avond werkte dat 
niet. De dames stonden hun mannetje !  Ook Hero en ik konden onze 
goede slag  niet te pakken krijgen. Bij een 5 – 4  achterstand moest de 
laatste partij ons alsnog een punt opleveren en bleven we beide koploper. 
Helaas………..!  Aan het eind van de avond stond het 6 – 4  voor de 
tegenstander. Een grote teleurstelling voor ons en terugrijdend naar huis, 
op Heijplaat, overdacht ik ook nog de gevolgen van die moordaanslag. 
Wat zou er allemaal in Amerika gaan gebeuren?

Als mensen me jaren later wel eens 
vroegen: wat deed jij op de dag dat 
Kennedy vermoord werd, nou, dan 
weet ik dat nù nog drommels goed : 
onze beslissingswedstrijd verliezen.
Maar eerlijk is eerlijk:  de 
manspersoon uit dat team konden 
we wel hebben, de twee dames 
waren een maatje te groot voor ons.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl   

Ger van Leeuwen
Voorzitter TTV Westerzicht

mailto:a.vdstoep@knid.nl
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Vrijwilligers gevraagd
Wat is een vereniging zonder vrijwilligers. Er zijn al een aantal 
vrijwilligers werkzaam bij onze vereniging, waarvoor onze dank groot 
is. Je krijgt veel waardering voor je werk en daarnaast ook een gevoel 
dat je naast spelen ook op een andere manier wat voor de vereniging 
kan betekenen. Voor verschillende werkzaamheden zoeken wij nog 
vrijwilligers. Vele mensen maken licht werk.
Daarnaast als er meer vrijwilligers komen, kan er worden samengewerkt 
wat de werkzaamheden makkelijker en leuker maken.

We zoeken nog mensen voor het volgende:
Barpersoneel:
Iedereen aan de bar voorzien van een drankje en waar nodig een hapje. 
Tussendoor is er nog genoeg tijd om gezellig met iedereen een babbeltje 
te maken.
Een kleine vereiste is vooraf het behalen van een certificaat.
Organisatoren voor een evenement:
Binnen onze vereniging worden regelmatig evenementen en toernooien 
georganiseerd.
Onder evenementen valt te denken aan bbq, bowlen, zwemmen met de 
jeugd, etc.
Jaarlijks worden het familietoernooi en nachttoernooi georganiseerd
Schoonmakers:
Iedereen vind het fijn dat er in een schone en nette zaal getafeltennist 
kan worden. Dit gaat niet vanzelf.
Er wordt in schoonmaakploegen van 2 personen gewerkt om alles er 
prima uit te laten ziet.

Voor al deze activiteiten zoeken we nog graag vrijwilligers.
Voel je wel iets om één of meerdere van deze taken voor de vereniging 
te willen doen, meldt je dan graag aan door middel van een mail aan één 
van de bestuursleden.

Ook voor verdere vragen kan er altijd gemaild of gebeld worden naar 
bestuursleden.
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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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De Biografie van Ina Akkerman
•	 Volledige naam: Ina Akkerman 
•	 Geboorteplaats: Bunne
•	 Geboortedatum: 18-12-1967
•	 Zussen/broers: 1 Zus 
•	 Getrouwd/samenwonend: Getrouwd
•	 Kinderen ?: 3
•	 Lagere school: Ja 
•	 Als ik later groot ben word ik: Gelukkig 
•	 Opleiding(en): HBO
•	 Werk: Voltijd Moeder
•	 Hobby ’s: Paardrijden 
•	 Lekkerste eten: Spareribs
•	 Smerigste eten: Vis
•	 Huisdieren:  2 Katten  1 Konijn  1 Goudvis
•	 Mooiste film: Lion King
•	 Mooiste muziek: Coldplay
•	 Mooiste tv programma: Expeditie Robinson
•	 Daar blijf ik voor thuis !: Zieke man of kind(eren)
•	 Hekel aan: Onrecht
•	 Daar kun je mij voor uit bed halen: Strandrit
•	 Wat snoep/snack je graag: Chocolade
•	 Je favoriete drankje: Thee
•	 Je droomwens: Dat de aarde met al zijn bewoners nog 

heel lang blijft bestaan
•	 Welk dier zou je graag willen zijn: Dolfijn
•	 Vakantieland: Groot Britannië
•	 Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Julian 

Flamman
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Wij feliciteren:
Januari
  6 januari Koos Verton-Louws
  7 januari Justin Huang
  8 januari Gijs van der Lee
10 januari Martijn Baljeu
15 januari Joke Scharpentier
21 januari Dyani Veira
29 januari Tom Dol

Februari
  1 februari Laura Bakker
  7 februari Nikita Sleijpen
  9 februari Boaz Jacobse
13 februari Bart Wassink
15 februari Roeland Deutekom
17 februari Wilfred Riteco
21 februari Sylvia Dix
21 februari Jan Verton

Maart
  4 maart Johnny de Rijke
  5 maart Frits de Rijke
  9 maart Joury Simonse
10 maart Sven Nugteren
11 maart Edwin Steenbeek
12 maart Rita Taunay
14 maart Ad Sanderse
15 maart Nick Berendsen
21 maart Leo Leunis
30 maart Hans Scharpentier
30 maart Hans Wamelink 

Jubileum
Hans van der Haven, 
 35 jaar lid 1 februari 2018

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

Sylvia Dix 1 november 2017
Sharon Lu 1 november 2017

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:

Justin Huang 31 december 2017
Boaz Jacobse 31 januari 2018

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)
Woensdag 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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