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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.)
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Van de Voorzitter
Het eerste kwartaal van 2018 werd overschaduwd door het overlijden 
van Tom Dol. Sommige dingen zie je aankomen, het overlijden van Tom 
helemaal niet. Ik heb jullie daarvan via een aparte e-mail van op de 
hoogte gesteld. 
Vanuit onze vereniging hebben een aantal personen hun medeleven 
betuigd. Namens het bestuur zijn we met twee personen afscheid wezen 
nemen. Het In Memoriam vinden jullie elders in dit Schuivertje.

In het nieuwe jaar zijn we begonnen met de nieuwjaarsreceptie. Het was 
weer ouderwets gezellig en tijdens deze receptie heb ik de vrijwilligers 
van de vereniging in het zonnetje mogen zetten.

Ook de competitie is weer van start gegaan. Ditmaal met twee 
jeugdteams en vier seniorenteams. Over de prestaties vinden jullie 
elders in het Schuivertje vast en zeker meer.

Voorafgaande aan de competitiestart zijn de clubkampioenschappen 
gehouden. Sommige plaatsen (en bekers) kun je bijna op voorhand 
uitreiken. Bij de groep die daaronder zit blijft het altijd weer spannend. 
Toch hoop je altijd op meer deelnemers. Zoals het gezegde luid: hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd en meedoen is belangrijker dan winnen. 
De laatste uitdrukking wordt meestal gebruikt door de zwakkere onder 
ons.
Ook hiervan vinden jullie verderop in het Schuivertje meer informatie.

Een aantal jeugdspelers hebben meegedaan aan deTop 6-kamp, 
gehouden in Bergen op Zoom en Oss. Het wordt afgezaagd maar voor  
meer informatie en de uitstekende prestaties moeten jullie elders in het 
Schuivertje zijn.

Mocht je daar nu niet genoeg informatie vinden kijk dan eens op onze 
site, je weet wel www.ttvwesterzicht.nl daar staan de deelnemers, de 
uitslagen en nog wat leuke foto’s bij.

http://www.ttvwesterzicht.nl


't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 6

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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Jesse, Justin en Daan mochten deelnemen aan de NK jeugd in Zwolle.
Door het slechte weer is e.e.a. niet helemaal verlopen zoals had 
gemoeten maar heeft Justin een wereldprestatie geleverd door zaterdag 3 
maart met de trein naar Zwolle te gaan. Klasse. 

Niet alles in dit stukje staat in chronologische volgorde maar de intentie 
is dat alles aan de orde wordt gesteld.
In december zijn we in onze zaal begonnen met de voorronden van 
het Basisscholierentoernooi. Vervolgens op 3 januari de finales in 
Middelburg. 

Op 4 maart zijn Ed en ik naar Zwolle afgereisd met een team van de 
Theo Thijssenschool omdat een team van die school in 2016 en 2017 
eerste waren geworden in Zwolle en zij wederom de beker mochten 
verdedigen.
Ze zijn geen eerste geworden maar hebben wel goed gepresteerd.

Dan de ledenvergadering. Het was weer een vlotte en plezierige 
vergadering. Meer opkomst dan verleden jaar. Ook hiervan verwacht ik 
dat er e.e.a. wordt verteld in dit Schuivertje.

In het kader van NL Doet hebben we alle TL buizen in de zaal 
vervangen door LED buizen. De verwachting is dat de investering over 
anderhalf jaar al geld gaat opleveren. Ook hier dank aan de vrijwilligers 
die dit hebben gedaan. Frans, Bas, Lowy, Abheeru, Yvonne en ik 
hebben dat gerealiseerd. 

Ten slotte nog iets over TTV Westerzicht. We zijn een gastvrije 
vereniging. Iedereen is welkom. Hoe die er ook uitziet, hoe die zich 
gedraagt, hoe die zich kleed, het maakt niet uit. 

Als je nieuwsgierig bent geworden kijk dan naar de foto op één van de 
laatste pagina’s van dit Schuivertje.

Ger van Leeuwen
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Van de penningmeester
Acties
We zijn nog volop bezig met de jumbo actie. Deze actie gaat 
voorspoedig. We hebben al 684 punten. Hoe meer punten, hoe meer 
geld er naar onze vereniging gaat. Dit geld gaat gebruikt worden voor 
tafeltennisbenodigdheden zoals balletjes, telborden etc. Tot eind maart 
worden de punten verstrekt bij Jumbo Vlissingen en Middelburg.

Na de Jumbo actie, begint de Rabobank Clubkas Campagne weer. 
De Rabobank Walcheren/Noord -Beveland gaat dit jaar € 165.000,00 
verdelen onder ruim 385 verenigingen/stichtingen. Ik wil jullie alvast 
op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid kunnen worden bij de 
Rabobank. 

Wat is ook alweer de bedoeling? Iedereen die een rekening heeft bij de 
Rabobank kan lid worden. Dit lidmaatschap kost niets maar levert wel 
een heleboel voordelen op (kortingsboekjes ed). Als je lid bent van de 
Rabobank kun je tijdens deze actie stemmen op diverse verenigingen, 
waaronder onze vereniging. 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.

Tevens willen wij alle leden vragen om jullie familie, vrienden en 
kennissen ook van deze actie op de hoogte te brengen en op onze 
vereniging te stemmen. 

Jeffry van Beek
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In Memoriam
Tom Dol

29 januari 1945 – 17 januari 2018

Op 17 januari overleed Tom Dol in de leeftijd van 72 jaar.
Tom hield van het strand, dat was ook te zien op de rouwkaart met een 
afbeelding van de zee, het strand en een stukje van een duin. 
Hij vond het fijn daar te wandelen met de honden. Geboren in Hillegom 
alwaar hij de opleiding LTS werktuigbouw heeft gevolgd. Daarna 
nog aanvullende cursussen om zich wat verder te specialiseren. In 
het uitgaansleven van Zandvoort ontmoet hij Els de Koe en zoals 
gebruikelijk in die tijd hebben ze een jaar verkering, hebben zich 
verloofd en een jaar later zijn ze op 30 december 1969 getrouwd.
De moeder van Els, oorspronkelijk een Zeeuwse, verhuisde naar 
Vlissingen en zij volgde haar voorbeeld toen ze hier werk kon krijgen. 
Tom was daar makkelijk in en volgde de liefde naar Zeeland.
Een lange tijd, tot aan zijn pensionering, in 2008, heeft hij gewerkt bij 
RSV montage. De voorloper van Schelde Industrial Construction beter 
bekend als SICON. Vervolgens heeft hij na zijn pensioen nog twee jaar 
op de taxi gereden.
Hierna is hij echt van zijn pensioen gaan genieten. Aan de slag gegaan 
met modelbouw, met de honden wandelen en tafeltennis. Bij ons was hij 
lid van de klusploeg en heeft hij de nodige inbreng gehad bij afgelopen 
grote renovatie. Speelde sinds 2014 competitie, kwam geregeld op 
dinsdagmiddag en altijd op de woensdagavond.

Hij kon genieten van zijn (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen en 
is in bijzijn van zijn geliefden thuis overleden.

We wensen Els, Michel, Renate, Daniëlle, Sander, de kleinkinderen 
Danny, Merel, Kelly, Demi en allen die hem dierbaar waren sterkte en 
kracht om samen maar zonder Tom verder te gaan.

Ger van Leeuwen
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Kampioenschap en de meerkampen van Daan
Zaterdag 2 december 2017

Zaterdag 2 december had het tweede team, bestaande uit Laura, Jesse, 
Daan en Justin, nog maar vier punten nodig tegen de directe concurrent 
Scaldina voor het kampioenschap in de derde klasse. 

De tegenstanders wilden graag op twee tafels spelen, waardoor we eerst 
vier enkelpartijen kregen vóór de dubbel. Hierin lieten Jesse, Daan en 
Justin zien maar voor één ding gekomen te zijn, het kampioenshap. 
Het werden vier duidelijke overwinningen, waardoor team twee zich 
overtuigend kampioen mag noemen in de derde klasse junioren. Laura, 
Justin, Daan en Jesse gefeliciteerd! 

Als coach zag ik het team elke week groeien, het niveau en fanatisme 
bleef maar groeien, waar ik als coach alleen maar trots op kan zijn! Op 
naar volgend seizoen.

Zondag 3 december 2017

Daan mocht een dag na het kampioenschap, spelen bij de landelijke 
kwartfinale meerkampen (de laatste 48 jeugdspelers t/m 12 jaar). 
Hiervoor had hij zich geplaatst via de regionale finale meerkampen. Dit 
is al een super prestatie! 

Daan had echter wel zin om nog iets verder te reizen naar een volgende 
ronde! Met 3 winstpartijen uit 5 wedstrijden plaatste hij zich netjes 
voor de laatste 24 jeugdspelers t/m 12 jaar in februari. Vooral de laatste 
wedstrijd was een zenuwslopende partij. Beiden durfden nauwelijks hun 
aanvallende spel te tonen, maar Daan hield het best zijn zenuwen onder 
bedwang door een close wedstrijd met 3-1 te winnen. 
De volgende ronde is op 4 februari in Assen. 

Jullian Flamman
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Jeugd met ambitie
Onder de jonge garde in de club zitten een aantal ambitieuze spelers en 
dat is hartstikke mooi. Zeker omdat ze elkaar ´meetrekken´ tijdens trai-
ning en spel en hun wensen om wedstrijden te spelen. 

Soest
Zo stond zaterdag 17 Februari Soest op de 
agenda. Een kwalificatietoernooi voor je 
B-rating. Ian, Jesse en Justin wilden wel 
eens een poging wagen en Julian ging graag 
mee om ze te coachen. Daan had daarvoor in 
Assen net zijn B-rating gehaald dus die hoefde 
niet mee, maar mocht zondag starten. Het was 
een gezellige heenreis in de auto, de terugreis 
verliep een stuk rustiger. Dat had vast en 
zeker met het resultaat te maken want dat viel 
een beetje tegen…… 

Het was zo’n dag van: “ze speelden goed, maar de tegenstander speelde 
beter”. Alle heren wisten 1 wedstrijd te winnen. Voordeel was wel dat we 
nu weer op tijd thuis waren.

Zwolle
Zaterdag 03 Maart stond de volgende wedstrijd 
alweer op de kalender. Het Jeugdklassentoernooi 
in Zwolle. Hier hadden Daan, Jesse en Justin 
zich voor geplaatst, ze mochten allemaal starten 
in Groep D. In deze groep zaten 3e en enkele 4e 
klassers.
Na 2 jaar geleden daar Nederlands Schoolkampioen 
geworden te zijn met hun team, had Jesse de wens 
om daar nog een keer te spelen. Dat dit zo snel 
gebeurde was een droom die uit kwam. Dit was 
de 3e keer dat wij dus tijdens het NK Tafeltennis 

Ian in actie

3 spelers coachen, 
Julian was druk
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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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naar Zwolle mochten afreizen. Om dan de avond daarvoor ter plekke te 
zijn bevalt ons goed en zodoende vertrokken Jesse, zijn broer Tom en 
ik vrijdagavond in de sneeuw naar Zwolle. Die sneeuw was bij Brabant 
alweer verleden tijd dus om 20.30 uur konden we inchecken.

De rest van het team zou zater-
dagochtend vertrekken. Maar daar 
waar het in Zwolle nog een nachtje 
lekker gevroren had (niet goed als 
je dan bananen in de auto laat lig-
gen…), was het in Zeeland lekker 
door blijven sneeuwen en was er 
grote kans op ijzel. Het vertrek 
om 06.15uur vanuit Vlissingen is 
daarom afgeblazen. 

Maar zoals gezegd we hebben 
jeugd met ambitie. En dan is er 
één speler die denkt ik zal en moet 
naar Zwolle! Ondanks dat iedereen zei dat het ‘gekkenwerk’ was, dacht 
hij: “niets mee te maken, ik ga met de trein!”.

Toen de ‘uitsla-
pers’ in Zwolle 
wakker werden 
rond 07.30uur, 
was er dus 
gelijk een tele-
foontje; Justin! 
Hij had gezien 
dat we online 
waren (appjes 
lezen natuurlijk) 
en durfde toen 
te bellen. Hij zat 
in de trein en of 

De heren konden elkaar coachen als 
ze niet hoefden te tellen of te spelen.

Justin in aktie tegen Lianne Puttenstein (11-8, 12-14, 
11-9, 11-7) tijdens de 8-kamp.
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wij hem om 10.15 konden halen 
van station Zwolle. Natuurlijk, 
geen probleem. Wij zouden snel 
ontbijten en de organisatie op 
de hoogte brengen dat hij later 
kwam. 
Jesse was ontzettend blij dat 
Justin in de trein zat. Mobiel 
werd dus meegenomen naar 
ontbijt om maar bereikbaar te 
zijn. Wij leefden in spanning 
mee met zijn treinreis want zou-
den pas rustig zijn als hij Zwolle 

bereikt had. En inderdaad een nieuw telefoontje kwam. De trein stond 
stil in verband met een kapotte trein. Hij was nog ‘maar’ bij Boxtel……., 
afwachten hoe het verder zou gaan. Gelukkig ging het verder, alleen werd 
de tijd gewijzigd in aankomst 11.15uur.
En wat is tafeltennis dan een fijne sport en heb je geluk met een organi-
satie die hierop reageert met: “Geen probleem, iemand die zoveel moeite 

Jesse tegen Sander Blume (4-11, 9-11, 
16-14, 12- 10, 11-9). Een ware thriller,die 
Jesse een 2e plaats in de poule bezorgde)

Jesse in de kwartfinale tegen Twan Ketelapper. Jesse heeft keihard 
geknokt maar kon tegen deze ‘blok beton’ beton niet op. (10-12, 8-11, 
9-11)
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doet om hier te komen spelen die kan starten zo snel hij hier is. Als het 
maar voor 12 uur is want voor die tijd kunnen we wel schuiven.”
Het toernooi was inmiddels begonnen en ‘onze’ supporters waren gear-
riveerd. Eén van de supporters (Jesse zijn oom) bood direct aan om Justin 
te halen zodat ik bij Jesse kon blijven. Tom ging mee want die kent Justin, 
dus dat ging goed komen. En inderdaad, na 5 uur en een kwartier treinen 
en 4x overstappen, meldde Justin zich om 11.30uur bij de organisatie!!
Hij mocht direct beginnen te spelen. Pauzes waren er even niet bij. Maar 
dat gaf niets, hij was er. 
Jesse was reuze blij dat hij er was. Aan Justin heeft hij nu eenmaal heel 
wat meer op tafeltennisgebied dan aan zijn moeder. Jesse had toen al heel 
wat wedstrijden gespeeld want ze moesten beiden een 8-kamp spelen.

Justin ging als een raket en in zijn poule wist hij alle wedstrijden te win-
nen. Jesse had in zijn poule één wedstrijd verloren en eindigde als 2e. Dat 
betekende dat beide heren naar de kwartfinale gingen! 

In de halve finale stond hij tegenover Twan Ketelapper. Maar ook hij 
kon de zwakke kant bij deze speler uit Zwartsluis niet ontdekken. (9-11, 
10-12, 8-11)

Justin kwartfinale tegen Winson Shi. Justin had nog genoeg energie! 
11-5, 11-3, 11-6! Op naar de halve finale voor Justin.
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Rond 17.20 zat het er dus helaas voor Justin op. Toch een heel knappe 
prestatie van Jesse en Justin. Justin was in ieder geval de enige die deze 
dag van Lianne Puttenstein heeft gewonnen! Deze dame wist uiteindelijk 
de ‘blok beton’ uit Zwartsluis te vellen en zodoende de finale in deze 
groep te winnen.

Meer dan moe maar super voldaan reden wij terug naar Vlissingen. 
Justin deze keer lekker met de auto uiteraard. En het was een stuk druk-
ker op de achterbank dan de terugreis uit Soest. De heren zaten beiden 
nog vol adrenaline wat begrijpelijk is. 
Het was een bijzondere dag!!! En dat er nog meer wedstrijden gaan vol-
gen buiten de competitie om………., jeugd met ambitie………,u hoort/ 
leest er van!

Ina Akkerman

In de halve finale stond hij tegenover Twan Ketelapper. Maar ook hij 
kon de zwakke kant bij deze speler uit Zwartsluis niet ontdekken. (9-11, 
10-12, 8-11)
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Hallo allemaal
Hier weer een kort schrijven van het wedstrijdsecretariaat 
jeugdcompetitie. 
Er valt nog niet zo veel te melden over de voorjaar competitie, er zijn 
nog maar 3 wedstrijden gespeeld door beide jeugdteams.
 
Team 1 speelt nu 1e klasse junioren en heeft het nog niet zo gemakkelijk 
in deze klasse want het winnen van de wedstrijden lukt nog niet 
zo goed. Misschien gaat dit nog wijzigen gedurende de volgende 
wedstrijden. Ze staan nu op de plaats 5.

Team 2 speelt nu 2e klasse junioren en zij doen het verrassend een stuk 
beter, staan momenteel op de 1e plaats dus dat gaat dus heel goed en 
hopelijk kunnen ze dit tot het einde volhouden. 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om bij de thuiswedstrijden te 
komen kijken in de zaal. 
Op 10 maart, 31 maart en 21 april zijn er nog thuiswedstrijden en die 
beginnen om 13u tot +/- 16.15u. 
Ook zijn er nog natuurlijk nog uitwedstrijden te spelen en op 21 april is 
de laatste wedstrijd van dit seizoen en zullen we weten hoe de teams het 
uiteindelijk gedaan hebben en of we weer een kampioen team hebben. 
 
Table Stars 
the Battle 
 
Eind vorig jaar hebben 
we de voorronde 
gespeeld en begin 
januari van dit jaar de 
finale georganiseerd van 
het scholierentoernooi 
en enkele leerlingen van 
de Theo Thijssenschool 
mochten meedoen aan 
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de landelijke finale van het scholierentoernooi, Table Stars the Battle 
om de wisselbeker te verdedigen die deze school al 2 jaar achter elkaar 
gewonnen hadden om als 1e te eindigen bij de landelijke finale in Zwolle. 
Dat waren toen 2 topteams die deze finales hadden gewonnen.

 
Op 4 maart ben ik met onze voorzitter Ger en 

4 leerlingen met 2 ouders van de Theo 
Thijssenschool naar Zwolle 
afgereisd om deze leerlingen 
te coachen tijdens deze 
wedstrijden. 

Het bleek een hele moeilijke taak 
te worden om de 2 voorgaande jaren te evenaren en we wisten 
eigenlijk al van tevoren dat het een bijna onmogelijke taak zou gaan 
worden.
 
Aan de leerlingen heeft het echt niet gelegen, 
zij hebben gewoon het uiterste gedaan om 
wedstrijden te winnen. 

De 1e ronde ging dan ook zeer goed voorbij 
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maar de 2e ronde troffen zij een paar tegenstanders die ook al bij een 
tafeltennis vereniging speelden (dit mocht wel, indien niet langer dan 
een half jaar) en daar moesten ze toch een beetje het onderspit 
delven. 
 
Dus ronde 3 zou gaan om de plek 5 t/m 8 en 
uiteindelijk na toch nog wat wedstrijden te winnen 
zijn ze nog als 6e van de 17 scholenteams 
geëindigd.
 
Mijn dank aan deze 4 leerlingen voor hun inzet 
en ze vertelde mij dat ze een hele leuke dag hebben 
gehad en dat is meer waard dan alleen maar alles te winnen.

Meike Verkade, Anass Azzknouni, Leart Saliu en Roan Verhage, 
bedankt. 
Ook Ger bedankt voor het coachen en begeleiden samen met mij in 
Zwolle.

Ed Sleijpen, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie

Agendapunt 

Hier alvast een agendapunt wat iedereen alvast kan noteren in zijn 
agenda.
 
Op zaterdag 12 mei willen we weer het familietoernooi organiseren en 
dit weer in combinatie met een BBQ einde middag en avond. 
Te zijner tijd krijgt iedereen weer een mailtje toegestuurd met alle 
gegevens zodat men zich kan opgeven voor het familietoernooi en/of de 
BBQ. 

Ook wordt dit nog medegedeeld op het prikbord in de zaal en op de 
website en facebookpagina van onze vereniging, dus dit ook dan even in 
de gaten houden.

Ed Sleijpen, activiteitencommissie
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het seizoen voorjaar 2018 is van start gegaan en we zijn dit seizoen 
met 4 teams gestart en nog wel met alle teams tegelijk thuisspelend op 
vrijdagavond.
Als alle team tegelijk op vrijdagavond thuisspelen, wat één keer 
voorkomt, dan is er weinig ruimte meer om vrij te spelen voor de 
anderen om te trainen.

Het eerste team (5e klasse) bestaat uit:
H. Scharpentier (Hans), E.J.M. Sleijpen (Ed), J. van Beek (Jeffry), 
R. Trimpe (Richard) en M. van Luijk (Maurits).
Geen veranderingen in dit team dus.

Team twee (6e klasse) bestaat uit:
L. Simonse (Lowy), M. Poortvliet (Martin), J. Simonse (Joury) en 
E. Steenbeek (Edwin).
Een nieuw team eigenlijk.

Team 3 (7e klasse) bestaat uit:
H. Dijkstra (Bas), C. Maldonado Urbina (Cesar), A.J.B.P. Nuiten (Ton), 
M. Niedbala (Marek) en G. van der Lee (Gijs).
Weeral een nieuw team, bestaande uit de oude teams.

Team 4 (7e klasse) bestaat uit:
G. van Leeuwen (Ger), F. Vangheluwe (Ferdinand) (algemeen invaller), 
H. van der Haven (Hans) en C.H.P. Daansen (Abheeru).

De teams 3 en 4 spelen alletwee in de zevende klasse en mogen daarom 
ook bij elkaar invallen. Opgelet, ze spelen niet allen in dezelfde klasse, 
maar ook nog eens twee keer tegen elkaar in die 7e klasse.

Groetjes,
Arnold van Gorp
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Nieuwe CONTRIBUTIE 
Jeugd recreatie € 93,60 per jaar  (€   7,80 per maand) 
Jeugd competitie € 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand) 
Senioren recreatie € 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand) 
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand) 
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€   6,25 per maand) 
Stille leden € 58,20 per jaar (€   4,85 per maand) 
Donateurs € 12,00 per jaar (€   1,00 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.

Jeffry van Beek
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 23

Oranje Fonds Dag
Vrijdag 9 maart j.l. 
waren er diverse 
mannen in de zaal 
om maar liefs 77
TL buizen te 
vervangen door 
led verlichting. Ik 
zelf mocht koffie 
zetten.
De verlichting 
werd gedeeltelijk 
betaald middels 
een donatie van het 
Oranje Fonds. Bas en Ger hadden een steiger geplaatst, wat makkelijker 
is dan trapje op en trapje af.
Eerst koffie met wat lekkers en daarna de steiger op.
Bas en Abheeru stonden op de steiger terwijl en Frans en Lowy de led 

lampen aan konden geven, en de 
oude TL buizen weer aanpakken 
(of misschien een andere volgorde). 
Ger was ondertussen ook met 
allerlei andere zaken bezig.
Er werd hard door gewerkt zodat 
er ook nog een tweede ronde koffie 
werd verdiend, door mij geserveerd 
in mijn oranje overall.
Om 12.00 uur de tosti’s bij 
Ferdinand opgehaald voor de lunch.
Rond half twee was de klus 
geklaard, zodat er nog een 
afzakkertje genomen kon worden, 
op de geslaagde werkzaamheden.

Yvonne
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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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Iedereen is welkom

Zie onderstaande foto.
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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 Jeremy 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 Ferdinan Vangheluwe
15 mei Wesley de Ruiter
27 mei Luca Kleijn
31 mei Bert Kraak

Juni
  5 juni Peter Meliefste

Jubileum
Jaap Versteeg, 30 jaar lid
 1 juni 2018

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

Opzeggingen 
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:

Martijn Baljeu 31 maart 2018
Sylvia Dix 28 februari 2018
Sharon Lu 28 februari 2018
Thijs Tange 30 april 2018

Wij wensen iedereen 
een prettige 

en fijne 
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 93,60 per jaar (€ 7,80 per maand)
Jeugd competitie  € 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand)
Senioren recreatie € 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand)
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€ 6,25 per maand)
Stille leden € 58,20 per jaar (€ 4,85 per maand)
Donateurs € 12,00 per jaar (€ 1,00 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
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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