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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

b

e

s

t

u

u

r

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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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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Van de Voorzitter
Ook het tweede kwartaal van 2018 werd overschaduwd door een 
overlijden. Nu betrof het Jan Verton. Ik heb niet iedereen in de 
vereniging via de e-mail op de hoogte gesteld van zijn overlijden. 
Dit omdat Jan de laatste tijd al niet meer speelde en zijn gezondheid 
achteruit ging. 
Het in Memoriam vinden jullie elders in dit Schuivertje.
Het is triest om zo kort achter elkaar een overlijden te moeten melden.  

Zoals jullie hebben gezien zijn de buren, in het voormalige gebouw 
van de duiven, driftig bezig met verbouwen. Ik heb daar met de nieuwe 
eigenaar al het nodige contact over gehad om ons gebouw te ontzien.

De afgelopen tijd hebben de diverse teams hun best gedaan in de 
competitie. Getailleerde uitslagen vinden jullie elders in dit Schuivertje.
Wel wil ik melden dat bij de senioren Westerzicht 1, 2 en 4 in de 
middenmoot zijn geëindigd. Westerzicht 3 is kampioen geworden in zijn 
klasse. Bij de jeugd is Westerzicht 1 gelukkig niet helemaal onderaan 
geëindigd, Westerzicht 2 is in zijn klasse weer kampioen geworden.
Gestreden is er in ieder team wel, dat was fijn om te zien.

Ik wilde vertellen dat het klusteam in de zaal de TL buizen heeft 
vervangen door LED buizen. Kijk ik echter mijn vorige bijdrage aan het 
Schuivertje na en zie ik dat ik dit de vorige keer al heb vermeld. Je kunt 
maar ergens trots op zijn.
Na die werkzaamheden zijn de klussen op een laag pitje terecht 
gekomen.

Lowy heeft zich nog wel van zijn beste kant laten zien en heeft met een 
zeer grote inbreng van Bas de aftimmering van de ladders gerealiseerd.
Het ziet er goed uit.

Dan het bestuur. Tijdens een vergadering is besloten om een beleidsplan 
te maken. Hierin worden van TTV Westerzicht de sterke en zwakke 
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punten, kansen en bedreigingen genoemd. Tevens wordt aangegeven 
waar we als vereniging staan en waar we naartoe willen.
Albertus heeft dit, samen met Jaap Versteeg, op zich genomen. Er ligt 
momenteel een waardevol stuk en als het voltallige bestuur het heeft 
goedgekeurd worden jullie daar ook van op de hoogte gesteld.

Ook zijn we, zoals elke vereniging, bezig geweest met de AVG. Anders 
gezegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nog anders 
gezegd: de privacy wetgeving.
Een ieder van jullie hebben daar wel iets, van allerlei instanties, over te 
horen gekregen. 
Ook hierin heeft Albertus deze papierwinkel op zich genomen. Met nog 
wat inbreng van mij en Jeffry is er een mooi document, met de daarbij 
behorende formulieren, tevoorschijn gekomen.
Waarschijnlijk als dit Schuivertje uitkomt is ook dit document 
besproken in het bestuur. Zijn er misschien hier en daar nog wat 
komma’s en punten gezet en is het gereed om het aan jullie voor te 
leggen en te laten tekenen.

In het genoemde document geven we aan wat we van de leden weten, 
waarom we dat weten en waar we het voor gebruiken. Tevens wordt 
vermeld hoe en waar we iets bewaren en beveiligen. 
Tevens geven we aan als je het met de gang van zaken inzake AVG niet 
eens bent waar en bij wie je terecht kunt met een klacht.
Al met al is er niet stil gezeten.     

Zoals elk jaar gaan we van de nieuwjaarsreceptie naar de 
voorjaarscompetitie, naar de vakantie en vervolgens weer naar de, 
ditmaal, najaarscompetitie.
Voor je het weet zitten we weer in de sneeuw.

Gelukkig is dat nog niet zover. Vandaar dat ik jullie een fijne vakantie 
en nog heeeeeeeeeeeeeel veel mooi weer toewens.
     

Ger van Leeuwen
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Van de Penningmeester 
Begin april hadden we weer de Rabobank Clubkascampagne. Het wordt 
steeds moeilijker om stemmen, en dus geld, te verzamelen. Er doen 
steeds meer verenigingen mee dus het geld en de stemmen moeten over 
meer verenigingen verdeeld worden. Toch dit jaar nog een opbrengst van 
€ 199,26. Maar alle beetjes helpen! 

Daarnaast hadden we ook de Jumbo spaaractie. Met de opbrengst heeft 
de vereniging 4 nieuwe telborden en balletjes aangeschaft, zodat we nog 
lang en met veel plezier kunnen tafeltennissen! Iedereen bedankt voor 
het mee sparen van de punten!

In september is het weer tijd voor de Grote Club Actie. Ook dit jaar 
doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote Club Actie. 
Op zaterdag 15 september start de verkoop van de loten. Het grootste 
deel van de opbrengst (80%) gaat rechtstreeks naar de club. Dus het 
is van groot belang dat we veel loten zien te verkopen. Als ieder lid al 
minimaal één lot koopt dan hebben we een mooie start. En dan nog 
allemaal ons best doen om er meer te verkopen. Succes!

Jeffry van Beek
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In Memoriam
JAN VERTON 

21 februari 1935 – 22 mei 2018
Op 22 mei overleed Jan Verton in de leeftijd van 83 jaar.

Jan is geboren in Middelburg en wel aan de Veerseweg. Na de lagere 
school is Jan naar de ambachtsschool gegaan. Toen heette dat nog 
ambachtsschool, later is dat LTS geworden en weer later VMBO 
techniek. Hij is toen gaan werken bij Klaassen Machinefabriek. 
Uiteraard hoorde daar, als je wat wilde bereiken, een aantal jaren 
avondschool bij. Na een paar jaar moest Jan in militaire dienst. 
Na zijn diensttijd kon hij bij de Schelde beginnen.
In eerste instantie als dieselmonteur en later als machinebankwerker bij 
de afdeling voortstuwing.
Op dezelfde afdeling is hij bevorderd tot afdelingsplanner. Weer veel 
later, 2 jaar voordat hij met vervroegd pensioen ging werd hij bevorderd 
tot groepsleider. Jan is in december 1992 met pensioen gegaan. 
16 sept. 1960 is hij getrouwd met Jacoba (Koos) Louws. Jan is Koos 
tegengekomen op straat. Vroeger liep je rondjes in de stad, zo ook Jan 
en Koos. Maak je een praatje enz. enz. 
Dan de sportieve kant van Jan. Tafeltennis was zijn grote passie. Eerst 
bij Wilno. De voorloper van TTV Westerzicht. Hij heeft bij ons op hoog 
niveau competitie gespeeld. Later als recreant en toen dat niet meer 
lukte kwam hij zo nu en dan een bakje koffie halen.
Wat ik heel leuk vond was dat Jan een certificaat Jiu Jutsi 2e graad had. 
Tevens was hij in het bezit van de bruine band bij judo. Ook hardlopen 
deed hij graag.
Belangrijk voor beide was het strandleven. Een eigen strandhuisje, 
strandwandelingen, ’s avonds op het bordes en ten slotte slapen in het 
huisje.
Een andere passie was jazz oude stijl. 40 jaar lang in Breda. Een lange 
tijd in Middelburg, ook in de organisatie en het jaarlijkse bezoek aan 
het festival in Domburg.
Ten slotte de natuur. Heerlijk vonden ze het om met schoonzus 
en zwager een huisje te huren en dan te fietsen in de natuur. Vele 
kilometers hebben afgelegd in binnen- en buitenland.
We wensen Koos en allen die hem dierbaar waren sterkte en kracht om 
samen maar zonder Jan verder te gaan.

Ger van Leeuwen
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Jeugdcompetitie voorjaar 2018
Het tweede jeugdteam van TTV Westerzicht, bestaande uit Jesse, 
Laura, Daan en Ian, speelde in het voorjaar van 2018 competitie in de 
tweede klasse junioren. Op voorhand waren zij een grote kanshebber 
voor de titel. 
Als coach was dit mijn tweede seizoen dat ik dit team coachte. Ze zijn 
erg vooruit gegaan de laatste maanden, zowel technische als mentaal. 
Dat is erg tof om te zien. Samen zijn we steeds fanatieker geworden! 
Op één gelijkspel na, werden alle wedstrijden gewonnen dit seizoen 
en is het team ruim kampioen geworden. Dit is een topprestatie van de 
spelers en ik ben erg trots dat ik de coach van dit team mag zijn! 
Volgend seizoen blijft er helaas maar één jeugdteam bestaan van TTV 
Westerzicht. Justin, Dyani, Jesse, Laura, nieuwkomer Manuel en ik 
als coach gaan proberen te promoveren naar de hoofdklasse van de 
regionale jeugdcompetitie. Ik denk dat er zeker kansen zijn voor dit 
team om goed mee te kunnen komen in de eerste klasse junioren. 
Wij gaan de komende maanden hard trainen en natuurlijk veel plezier 
hebben met elkaar en hopelijk kunnen we volgend seizoen weer een 
stukje schrijven over een kampioenschap. 

Julian 
Flamman

Kampioen voorjaar 2018 junioren 2e klasse
V.l.n.r.: Daan, coach Julian, Jesse, Ian en Laura
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Jeugd B-kwalificatietoernooi Aalsmeer 2018
Op 2 juni vertrokken Hans en Julian met jeugdspelers Laura, Justin 
en Jesse richting Aalsmeer. Hier werd de 26e editie van het jeugd 
B-kwalificatietoernooi gehouden. Het begon om 9:30 uur, dat betekende 
dat we vroeg weg moesten. Maar met deze mensen is dat geen straf! 

Voor Laura was dit haar eerste jeugdtoernooi waarbij je punten kan 
behalen voor de ranglijst. Met één verliespartij werd zij knap eerste in 
de poule. De laatste partij in de poule was geen makkelijke wedstrijd, 
maar die werd knap met 12-10 in de vijfde game gewonnen! Hierdoor 
was ze vrijgesteld van de tussenronde en mocht ze gelijk één van de 
twee beslissende wedstrijden voor een B-licentie spelen. Deze wedstrijd 
werd overtuigend met 3-0 gewonnen door Laura wat betekende dat zij 
een beker in ontvangst mocht nemen. Maar nog belangrijker: Laura 
is nu in het bezit van een B-licentie bij de meiden t/m 14 jaar. Een 
topprestatie! Laura mag zich nu gaan meten bij de betere spelers van 
haar leeftijdscategorie bij de meiden. Ze mag met haar licentie ook 
meedoen bij de Nederlandse B Jeugd Kampioenschappen volgend jaar!

Justin had zoals verwacht een pittige poule. Maar ook Justin is heel erg 
vooruit gegaan in zijn spel 
de laatste tijd! Zoals altijd 
vocht hij voor elk punt. Na 
vier wedstrijden had Justin 
twee wedstrijden gewonnen 
en twee wedstrijden 
verloren. Dit betekende dat 
hij zijn laatste wedstrijd 
moest winnen om de 
poulefase te overleven. 
Laura aan het inspelen met een 
bekende van de jeugdcompetitie 
van de afgelopen twee seizoenen 
& tegenstandster van Laura in 
de poule
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Hij moest tegen een speler die toch wel wat hoger speelde en erg vast 
was. Maar dat zegt niet altijd wat! Het werd een mooi gevecht waarin 
Justin er een vijfde en beslissende game uit wist te slepen. Dit was al 
erg knap. Helaas was de tegenstander van Justin in de vijfde game net 
wat beter. Dit betekende dat Justin helaas uit het toernooi lag. Maar er 
waren zeker kansen om door te gaan, hopelijk lukt dit volgend toernooi 
wel!

Jesse was weer eens aan het vlammen die dag. Met drie verloren games 
in de poule ging hij fluitend door naar de beslissende wedstrijd om de 
B-licentie. Ook de laatste wedstrijd tegen de als eerst geplaatste speler 
uit de poule van SKF Veenendaal won Jesse overtuigend met 3-0. 
Het was lang wachten op de laatste wedstrijd van Jesse. Na zo’n twee 
uur gewacht te hebben, mocht Jesse aan de bak. Hij had een goede 
tegenstander geloot. De meeste games waren erg close. Jesse kwam 1-0 
en 2-1 in games voor te staan. Helaas ging de vierde game verloren en 
moest een vijfde game de beslissing brengen. Het was een spannende 
partij met veel mooie rally’s van beide kanten. Persoonlijk vond ik dit 
de beste wedstrijd die Jesse tot nu toe heeft gespeeld. Er kwam veel bij 

Links is Justin aan het inspelen met coach Hans, rechts speelt Jesse in met Dylan van 
tafeltennisvereniging ‘Vice Versa’
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deze wedstrijd kijken: het 
was natuurlijk een finale 
(dus veel spanning), er 
was veel publiek wat veel 
geluid en geklap gaf en er 
waren naast Jesse ook nog 
andere wedstrijden bezig. 
Dit is mentaal natuurlijk 
erg pittig, maar Jesse kan 
goed met druk omgaan. Dat 
heb ik wel gemerkt in de 
laatste maanden! De laatste 
game ging erg gelijk op. 
Jesse had een voorsprong, 
maar zijn tegenstander kwam 
weer knap terug. Het was tijd voor een time-out. Nog even de tactiek 
doornemen en Jesse oppeppen. Hij zat weer goed in de wedstrijd na de 

time-out. Op den duur werd 
het 7-9 voor de tegenstander. 
Op 8-9 nam de coach van de 
tegenstander een time-out. De 
spanning werd nu ook bij mij 
wel erg groot. Helaas verloor 
Jesse de twee volgende punten, 
al had hij bij beide punten 
nogal pech. Helaas geen 
B-licentie voor Jesse deze dag, 
maar die gaat er zeker nog 
komen. We zijn op de goede 
weg en Jesse hoort zeker thuis 
bij de B-licentiehouders voor 
de jongens t/m 14 jaar.

Julian Flamman

Jesse speelt de finale van het B-kwalificatietoernooi 
in Aalsmeer
Leuk feitje: 6 jaar geleden speelde Julian Flamman 
ook de finale van dit toernooi op precíes dezelfde 
tafel als waarop Jesse de finale van dit toernooi 
speelde!

Coach Julian met Jesse in de finale
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Oproep aan alle leden:
Misschien kennen sommige TTV Westerzichters het wel: ‘Ultimate 
Tafeltennis’. Dit is tafeltennis op vier tafeltennistafels, ook wel 
‘viertisch’ genoemd. Het is dus één grote tafeltennistafel. In deze 
variant van tafeltennis worden verschillende toernooien gehouden. Zo 
worden er NK’s en WK’s Ultimate tafeltennis georganiseerd. 

De huidige wereldkampioen Ultimate Tafeltennis is een Nederlander: 
Martijn de Vries. Zelf heb ik ook een keer meegedaan aan een 
voorronde van het NK Ultimate tafeltennis. Het is een gave variant die 
vaak spectaculaire rally’s oplevert. 

Bij Ultimate Tafeltennis gelden er andere regels dan bij het “normale” 
tafeltennis. Zo mag de bal twee keer stuiteren en moet je altijd schuin 
serveren. Ook heb je twee kansen om goed te serveren. Zo zijn er nog 
wel een paar bijzondere regels voor deze variant van tafeltennis. 

Vraag aan de leden:
Het lijkt mij erg leuk om een Ultimate Tafeltennis toernooi 
te organiseren voor de club. Dit zou dan na de zomervakantie 
plaatsvinden. Maar voor ik dit ga organiseren, ben ik erg benieuwd 
wie het leuk lijkt om hieraan mee te doen. Als er genoeg senioren én 
jeugdleden geïnteresseerd zijn, kan ik twee verschillende toernooien 
organiseren waarin de jeugd en de senioren apart verdeeld zijn. Anders 
voeg ik ze samen. Álle leden mogen meedoen! 

Dus lijkt het u/je leuk om deze uitdaging samen met andere leden 
aan te gaan, stuur dan een mailtje naar julianflamman@gmail.com 
vóór vrijdag 10 augustus met je naam en eventueel de klasse waarin 
je speelt. Dan kan ik kijken of het mogelijk is om een datum, vóór de 
competitie of tijdens de competitie, te prikken. Twijfel niet, en stuur een 
mailtje! :-) Dan zorgen we ervoor dat we er iets leuks en sportiefs van 
maken. 

mailto:julianflamman@gmail.com
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Als je benieuwd bent hoe spectaculair Ultimate Tafeltennis kan zijn, 
zoek dan deze link even op: https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/
spelvormen/ultimate-tafeltennis . Hier is wat meer informatie te vinden 
over Ultimate Tafeltennis. Ook is hier een filmpje te vinden van de NK 
Ultimate Tafeltennis Finale van 2017. 

Als je nog meer wilt zien van deze spectaculaire mix tussen tennis en 
tafeltennis, kun je op YouTube genoeg vinden als je de trefwoorden 
(WK/NK) Ultimate Table tennis/tafeltennis intypt. 

Julian Flamman
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Hallo allemaal
Hier nog een kort schrijven voordat de zomervakantie van start gaat van 
het wedstrijdsecretariaat jeugd. 
Alle competitie wedstrijden van het voorjaar zijn afgelopen en dit zijn de 
resultaten van de 2 jeugdteams. 
Team 1 met Dyani Veira, Hao Guo en Justin Belfroid speelden voor de 
1e keer 1e klasse Junioren en dat was nog geen gemakkelijke taak voor 
ze. Ze zijn 5e geworden in hun poule en hebben hun uiterste best gedaan 
om hoger te eindigen maar dat zat er helaas niet in. 
Team 2 met Jesse Akkerman, Daan van den Hoogen, Laura Bakker, Ian 
Machielse en coach Julian Flamman speelden in de 2e klasse Junioren 
en zijn kampioen geworden, een prachtig resultaat kan ik wel zeggen. 
Alsnog van harte gefeliciteerd en inmiddels is de kampioen foto al in de 
zaal te bewonderen. 

In september begint de najaarscompetitie en zal de jeugd met 1 team 
uitkomen in de competitie en ze zullen 1e klasse Junioren gaan spelen.  
Ook zal er voor de 1e keer met 3 jeugdspelers meegedaan worden met de 
Zeeuwse starterscompetitie welke georganiseerd wordt door alleen maar 
Zeeuwse verenigingen. Dit is géén NTTB ZuidWest competitie en is 
bedoeld voor beginnende en andere spelers die in september of voor het 
eerst wedstrijden gaan spelen (starters) en spelers waar we geen volledig 
team hebben voor de “gewone” competitie. Deze wedstrijden worden 
niet als team gespeeld maar in een poule waar individueel gestreden 
gaat worden.  
Het doel is spelers kennis te laten maken met de wedstrijden voor 
zover ze dit nog niet ervaren hebben en de hoop gaat er vanuit dat er 
in de voorjaar competitie wel een team gevormd kan worden voor deze 
spelers. 
Hopelijk krijgen we begin of half augustus de nieuwe poule indelingen 
toegestuurd voor de najaar competitie en dan is het voor mij weer een 
klus om alles op papier te zetten en in goede banen te leiden zodat de 
wedstrijden in goede orde kunnen gaan verlopen. 
Zomervakantie staat voor de deur en in de periode 7 juli t/m 19 augustus 
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zijn er geen trainingen voor de jeugd, de trainers zullen dan ook gaan 
genieten van een welverdiende vakantie. 
Op zaterdag 25 augustus wordt er in sporthal de Sprong te Middelburg 
de Open Zeeuwse gespeeld en hier zullen dan 4 jeugdspelers aan mee 
gaan doen. 
Voor de senioren worden de wedstrijden op zondag 26 augustus 
gespeeld en ook hier zullen dan 3 jeugdspelers meedoen en gaan dan 
wedstrijden spelen tegen senioren. 
Rest mij iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe te wensen en 
ná 19 augustus zien we elkaar dan weer terug tijdens de trainingen.

 
Ed Sleijpen, 

wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie TTV Westerzicht

Mededeling activiteitencommissie
 
Omdat er op 12 mei te weinig deelnemers zich hadden opgegeven voor 
het familietoernooi en de BBQ werden deze beiden afgelast. 
Zeer waarschijnlijk zullen we weer een poging gaan wagen op 1 
september om dit te organiseren maar dat hangt volledig van de leden af 
of dit doorgang kan hebben. 
Dus zaterdag 1 september vanaf 10u tot +/- 14.30u wordt het 
familietoernooi gespeeld en om 17u dezelfde dag zullen we de BBQ 
laten aanvangen. 
Men kan zich hier alvast voor opgeven bij ondergetekende voor A 
(familietoernooi) of voor B (BBQ) of voor A & B (familietoernooi en 
BBQ) door je gegevens en keuze door te mailen naar 
ttvwester@ttvwesterzicht.nl  
Iedereen zal nog een mail ontvangen zo’n 2 weken voordat het zal 
plaatsvinden. 
Pas als er weer voldoende deelnemers zijn voor beide evenementen gaat 
het door en anders zal het wederom afgelast worden.

Ed Sleijpen, 
activiteitencommissie TTV Westerzicht 

mailto:ttvwester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het seizoen najaar 2018 is van start gegaan en de competitie begint 
weer op 3 september. We zijn dit seizoen weer met 4 teams gestart en 
aangevraagd om ook weer met alle teams tegelijk thuisspelend op de 
vrijdagavond.
Let wel op, als alle team tegelijk op vrijdagavond thuisspelen, dan is er 
weinig ruimte meer 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) en E. Terwiel (Eddy).
Eddy Terwiel is een oud lid die weer op de vereniging is gekomen en 
ook gelijk weer competitie wilde spelen. 
Er is aangevraagd om Eddy in team twee te laten spelen, maar er is 
vooralsnog geen goedkeuring binnengekomen.

Team 3 (6e 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 oud team, maar die nu een klasse hoger gaan spelen: 6e 
klasse.

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).
Ook geen verandering in dit team.

Groetjes,
Arnold van Gorp
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Beleidsplan
Een beleidsplan ? Jazeker, sedert de oprichting van de vereniging was men 
nog niet toegekomen aan het opstellen van een beleidsplan. Alle onderwerpen 
die zich aandienden werden in het verleden ad - hoc besproken en beslist. Aan 
vooruitzien en plannen kwam het bestuur niet toe. Secretaris Albertus Jellema 
heeft nu met de medewerking van Jaap Versteeg een  concept-beleidsplan 
opgesteld waarbij diverse aandachtspunten zoals doelgroepen, spel, accomodatie 
en sterkte- en zwaktepunten etc. zijn omschreven en waaraan voornemens zijn 
toegevoegd. Deze voornemens zijn bedoeld om verbeteringen aan te brengen bij 
met name de zwaktepunten.
Een beleidsplan betekent vooruitzien en plannen voor de toekomst,zeker nu de 
vereniging min of meer wordt bedreigd in haar voortbestaan.
Dit alles heeft geleid tot een eerste uitvoerige bespreking op de 
bestuursvergadering van 24 april jl. Tijdens dit overleg zijn met name door de 
voorzitter nog diverse zaken aan het concept toegevoegd.
Secretaris Albertus Jellema en Jaap Versteeg zullen dit alsnog op korte termijn 
bespreken en uitwerken in een aangepast concept-beleidsplan. Daarbij zal 
op verzoek van de secretaris ook nog een gesprek plaatsvinden met enkele 
jeugdleden. Hun inbreng zal ook worden meegenomen in het concept-plan.
Dit aangepaste concept zal op één van de komende bestuursvergaderingen 
opnieuw op de agenda staan en definitief vastgesteld worden waarbij ook per 
onderdeel een tijdpad zal worden vastgesteld. Hierna is het uiteindelijke oordeel 
aan de ledenvergadering die alsnog het concept-beleidsplan wel/niet dient goed 
te keuren. Bij goedkeuring betekent dit, dat de uitvoering van het plan niet 
uitsluitend een verantwoordelijkheid is van het bestuur maar ook van de leden. 
Medewerking van hen is dan ook een vereiste.
Dit houdt eveneens in, dat één of meerdere keren per jaar toezicht dient te 
worden uitgeoefend op de voortgang en uitvoering van het beleidsplan.
Ik heb dan ook redelijk veel vertrouwen, dat het bestuur en de leden het 
beleidsplan serieus zullen nemen en als leidraad beschouwen voor een meer 
toekomstbestendig TTV Westerzicht.

Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

voormalig penningmeester, secretaris en 
wedstrijdsecretaris-senioren van de TTV Westerzicht.
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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: Julian Flamman

• Volledige naam: Julian Jan Otto Roeland Flamman
• Geboorteplaats: Vlissingen
• Geboortedatum: 28 oktober 1998
• Zussen/broers: Ik heb twee broers. Joran is 17 jaar oud en 

Milan is 11 jaar oud.
• Getrouwd/samenwonend: Ik woon nog bij mijn ouders en 

broers in Vlissingen.
• Kinderen ?: -
• Lagere school: Basisschool ‘De Wissel’
• Als ik later groot ben word ik: Later wil ik graag iets met 

kinderen gaan doen, ik denk iets in de gedragsproblematiek. 
• Opleiding(en): Mijn middelbare school was CSW v/d Perre 

Elzenlaan. Op dit moment volg ik de sportopleiding CIOS in 
Goes. Ik zit in het tweede leerjaar.

• Werk: Ik werk nu in café-restaurant SOIF in Vlissingen, hier 
ga ik binnenkort mee stoppen. Op het moment geef ik ook 
bijles in vooral rekenen en wiskunde.

• Hobby’s: Nu ik zelf gestopt ben met tafeltennis, vind ik het erg 
leuk om het tweede jeugdteam te coachen en begeleiden tijdens 
de competitie. Ik probeer ook elke week individueel met ze te 
trainen, wat ik ook erg tof vind. 

• Vreemde tic: Geen.
• Lekkerste eten: Bami met Babi pangang vind ik toch wel het 

meest lekkere eten wat er is. Maar zelfgemaakte frieten sla ik 
ook zeker niet af.
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• Smerigste eten: Kaas en tomaat maak je mij niet blij mee!
• Huisdieren: Wij hebben een hond met de naam Scruffy. Het is 

een mix tussen een Setter en een Spaniel.
• Mooiste film: Ik houd van waargebeurde verhalen waar een 

film van is gemaakt. De mooiste film vind ik Lucia de B.
• Mooiste muziek: Top 40 muziek vind ik meestal wel tof, maar 

ik houd soms ook wel van rap of van andere muziek die niet 
altijd in de top 40 te vinden is. 

• Mooiste tv programma: Ik houd wel van leuke programma’s 
als ‘Alles mag op vrijdag/zondag’ of ‘DINO.’. ‘Wie is de mol?’ 
vind ik ook erg leuk om te zien. Op het moment vind ik de 
serie ‘De luizenmoeder’ erg grappig.

• Daar blijf ik voor thuis !: Een film kijken met vrienden op de 
bank onder het genot van een lekker drankje en hapje.

• Hekel aan: Onrecht.
• Daar kun je mij voor uit bed halen: Een dagje winkelen.
• Wat snoep/snack je graag: Schepsnoep of een Swirl’s Ice 

Cream.
• Je favoriete drankje: Perensap/rode Lieffmans
• Je droomwens: Een reis door Amerika/vakantie in Amerika 

met familie/vrienden.
• Welk dier zou je graag willen zijn: Een (huisdier) hond, omdat 

je dan echt een luizenleventje hebt.
• Vakantieland: We gaan bijna ieder jaar op vakantie in 

Frankrijk.
• Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Ik nomineer 

een fanatieke jeugdspeler van de club: Justin Belfroid.
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Wij feliciteren:
Juli
  2 juli Ton Nuiten
  9 juli Hans van der Haven
17 juli Marina Wanninkhof
24 juli Paul Kuyt
29 juli Rony Riteco-Liao

Augustus
  3 augustus Albertus Jellema
  4 augustus Pia Simonse
23 augustus Leidy Kroezen
23 augustus César
 Maldonado Urbina
29 augustus Marleen Rottier
31 augustus Manuel Murre

September
  5 september Yvonne van
 Eeenennaam
14 september Gerard Duvekot

Jubileum
Lowy Simonse, 30 jaar
 1 september 2018

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:

Ruud Wisse 1 juni
Rudy van Waterschoot 31 augustus
Wesley de Ruiter 31 augustus
Ian Machielse 31 augustus

Voor vragen over het lidmaatschap 
of opzegging graag mailen naar 
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

Wij wensen iedereen 
een prettige en fijne 

verjaardag toe!

mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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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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