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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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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
Sinterklaas is achter de rug, op naar de andere feestdagen in december.
Jammer dat daar ook altijd, voor mij althans, eten bij hoort. Het is altijd 
zo lekker, nadeel is dat mijn buik er niet van weggaat.
Maar goed, daar is bewegen weer goed voor. Met name tafeltennis zorgt 
voor een gezond lijf. Zeg dat voort, zeg dat voort.

Jammer van het uiteenvallen van het (succesvolle) jeugdteam. Het 
stoppen van de één heeft een kettingreactie tot gevolg. Het positieve 
nieuws is dat we toch wel weer een jeugdteam op de been hebben weten 
te brengen. Uiteraard vinden jullie meer wetenswaardigheden van de 
jeugd elders in dit blad. Ik kan me niet voorstellen dat Ed daar niets over 
te melden heeft.

Bij de senioren is alles min of meer bij het oude gebleven zij het dat er 
één team kampioen is geworden dankzij of ondanks invaller Bas.
Ik hoop dat dit team de belevenissen aan het papier hebben toevertrouwd 
en dit met jullie in dit Schuivertje willen delen.

Jammer dat we het familietoernooi en ook het nachttoernooi hebben 
moeten afblazen i.v.m. te weinig belangstelling.
Wie weet waar het aan ligt mag het zeggen dan kunnen we daar actie op 
ondernemen.

Het basisscholierentoernooi is, nadat het er naar uitzag dat het niet door 
zou gaan, best redelijk succesvol geweest.
Een leuke opkomst, al hoop je altijd op meer.

Dan het bestuurlijke. Recent weer een bestuursvergadering gehad. 
Er waren weer de nodige zaken te bespreken. Het afronden van 
de documenten van de AVG. De ontwikkelingen bij de jeugd. De 
ontwikkelingen op het gebied van het ledenbestand. Het beleidsplan 
waar ze zaken uitnemen en bespreken. Het rooster van aftreden.  
Een aantal bestuursleden zijn aftredend. Daar horen jullie meer van.
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Bestuur

Op de intekenlijst voor de clubkampioenschappen stonden, ten tijde 
van dit schrijven, nog niet zoveel namen. Met name de reacties van de 
dinsdagmiddag blijven achter bij het gemiddelde. 
Als daar een oorzaak voor is zou ik het graag willen weten. Als ik het 
niet weet kan ik er ook niets aan veranderen. 
Ga de strijd aan met andere Westerzichters, misschien wordt je wel 
clubkampioen.

Waar ik jullie nog op wil wijzen is de nieuwjaarsreceptie. Die is voor 
iedereen. ALLE leden MET partners.
Ten slotte een wens voor een ieder die dit Schuivertje leest.
Fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019.

Ger van Leeuwen
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Van de Penningmeester 
Er zijn dit jaar weer veel loten verkocht. 
In totaal zijn er 29 loten verkocht!!
Wat een prachtige prestatie.
Helaas zijn er dit jaar geen loten verkocht door de jeugdleden.
De barmedewerkers hebben wel flink hun best gedaan
Lowy heeft de meeste loten verkocht. Jeffry van Beek

team 3 die kampioen zijn geworden in de 7e klasse, voorjaar 2018
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugdcompetitie 
net op het einde van het jaar 2018.
De jeugdcompetitie is klaar en het 1e jeugdteam wat 1e klasse heeft 
gespeeld is als 2e geëindigd in hun poule. 
Zeker een heel goed resultaat te noemen natuurlijk. 
Jesse, Justin, Laura, Dyani, Manuel en natuurlijk hun persoonlijke 
trainer en coach Julian, gefeliciteerd met deze prestatie.

Helaas moeten we ook gaan constateren dat dit zelfde team in het 
voorjaar van 2019 niet meer mee gaat doen in de competitie.
Een paar spelers van dit team gaan naar TTCM om meer uitdaging 
te zoeken in het tafeltennissen, dit omdat het aantal jeugdspelers bij 
onze vereniging enorm achteruit loopt en zij dan geen tegenstand meer 
kunnen krijgen in het tafeltennissen op hun niveau. 
Voor de andere teamleden hebben we dan niet genoeg spelers meer op 
dat niveau om een team te kunnen vormen. Dat is natuurlijk heel erg 
jammer te noemen.
In het najaar heeft ook TTV Westerzicht met een paar jeugdspelers mee 
gedaan aan de Zeeuwse starters competitie, een competitie opgezet 
door een aantal Zeeuwse clubs om beginnende spelertjes die geen 
team konden samenstellen omdat ze met te weinig spelers waren voor 
de NTTB competitie toch het wedstrijd gevoel te kunnen geven, hier 
vertrouwd mee te maken, het leren van de simpele bezigheden zoals het 
tellen van de wedstrijden, omgaan met winst en verlies e.d.

De Zeeuwse starterscompetitie bestond uit in totaal 5 wedstrijd 
momenten elke keer in een zaal van een deelnemende vereniging, 1x 
bij TTCM, 1x bij Effect, 1x bij Reynaert, 1x bij SAR en 1x bij ons in de 
zaal.
De wedstrijden werden dan in een poule vorm gespeeld, poules van 
4, 5 of 6 spelers en na elke wedstrijddagen werd er gekeken naar het 
resultaat en daarna werd men in een hogere of lagere poule geplaats, dus 
spelen naar sterkte.



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 11

Sven, Wesley en Jason hebben hier aan meegedaan. Enkel Sven en 
Wesley hebben alle wedstrijden kunnen spelen, Jason heeft 1x mee 
gedaan.
Sven heeft van de totaal 24 wedstrijdjes er slechts 1 verloren, Wesley 
van de totaal 25 wedstrijdjes 12 gewonnen en 13 verloren en Jason heeft 
1x gewonnen.
Het voornaamste van deze wedstrijden is dat de beginners fanatiek 
bezig waren en dat ze hopelijk verder gaan met de tafeltennis sport en 
dan in de NTTB competitie verder gaan met het spelen van wedstrijden.
Op 1 december is er bij ons in de zaal gespeeld en foto’s hier van zijn te 
vinden op onze facebook pagina.
Als resultaat van deze competitievorm gaan Sven van Nugteren, Wesley 
Peters samen met Luca Klein en Milan Flamman toch nog competitie 
spelen in het voorjaar in de 4e klasse junioren. 
Gelukkig hebben we dan toch nog een team wat competitie speelt en ik 
wens ze dan alvast heel veel succes in de voorjaar competitie.
Jeugd leden
Er is momenteel een enorme terug en uitloop van jeugdspelers bij onze 
vereniging, leden die ergens anders naar toe gaan of gewoon gaan 
stoppen met tafeltennissen.
Erg jammer want we doen als vereniging enorm ons best om jeugd te 
werven voor de vereniging in de vorm van een scholierentoernooi, clinic 
geven bij de Souburgse sportdagen maar helaas levert dit tot nu toe nog 
maar weinig resultaat.
Basisscholen uit de gemeente Vlissingen werken ook jammer genoeg erg 
matig mee.
Als je ziet dat er met de voorronde van het scholieren toernooi op 28 
november er slechts 22 kinderen mee hebben gedaan van de groepen 
5 t/m 8 van de in totaal ongeveer 1700 kinderen in deze groepen in de 
gemeente Vlissingen dan kan je zeggen dat het een bar slecht resultaat 
is.
Mocht iemand ideeën hebben hierover en er aan mee wilt helpen om het 
tij te keren, graag melden bij onderstaande of onze voorzitter.
Maar iedereen kan natuurlijk roepen, je moet het zus of zo doen maar 
met alleen roepen kom je er niet, durf dan hetgeen wat je roept ook in 
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de praktijk te brengen en help actief mee aan het werven van nieuwe 
jeugdleden want als deze trend door gaat zetten dan zie ik de vereniging 
over 10 – 15 jaar een stille dood sterven en dat is denk ik toch ook niet 
de bedoeling van onze vereniging.
Men zal nu wel denken, wat een pessimisme allemaal maar gezien de 
gemiddelde leeftijd van een groot deel van onze leden hoef ik het niet 
nader uit te leggen.
We hebben dus nieuwe aanwas enorm hard nodig bij onze vereniging.

Mededelingen activiteitencommissie
Als activiteiten commissie doe je je best om het een en ander te 
organiseren binnen de vereniging voor de leden.
Hier steek je veel tijd en energie in en dan krijg je steeds een deksel 
op je neus als je dan de aanmeldingen of deelname aantallen ziet van 
hetgeen wat je organiseert.
Een paar voorbeelden zijn het familietoernooi, pepernotentoernooi, 
clubkampioenschappen.
Het familietoernooi kon niet doorgaan, slechts 2 aanmeldingen kwamen 
binnen en ik heb het op 2 verschillende data geprobeerd te organiseren, 
het pepernotentoernooi, 27 november, er kwamen slechts 5 jeugdleden 
op af (van de 15 jeugdleden), de clubkampioenschappen begin dit jaar 
ging dan wel door maar dit pas na vele mailtjes en aankondigingen 
kwamen er aanmeldingen binnen.
Het traditionele nachttoernooi, altijd eind december organiseer ik niet 
eens meer want vorig jaar kwamen hier ook maar een beperkt aantal 
leden op af.
Gelukkig kon de BBQ in september wel doorgang hebben maar het blijft 
sprokkelen om leden hier warm voor te maken.
De clubkampioenschappen 2019 heb ik nu nog wel georganiseerd in de 
hoop dat het veel leden gaat aanzetten om hier aan mee te doen.
Iedereen heeft inmiddels een mail gekregen met de aankondiging voor 
het toernooi, in de zaal hangt een poster met de inschrijfformulieren 
waar een ieder zijn/haar naam kan zetten bij het juiste toernooi.
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De jeugd speelt op zaterdag 5 januari 2019 om 09.00u, de senioren op 
zaterdag 5 januari 2019 om 12.00u en de recreanten op woensdagavond 
om 19.00u
Afhankelijk van het aantal deelnemers ga ik daarna beslissen of ik hier 
mee verder wil gaan in de toekomst
Alles ligt dus aan de leden zelf.
Om toch nog met een vrolijke noot te eindigen wil ik iedereen hele fijne 
feestdagen en een voorspoedig en sportief 2019 toe wensen.
Kerstvakantie

In de kerstvakantie is er géén trainen voor de jeugd in onze zaal.
Donderdag 21 december is de laatste training en vanaf maandag 7 
januari 2019 beginnen we weer met het trainen voor de jeugdleden.

Ed Sleijpen, jeugdtrainer, 
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie, 

lid activiteiten commissie en algemeen bestuurslid 

team 2 die kampioen zijn geworden in de 6e klasse, najaar 2018
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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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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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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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Het seizoen najaar 2018 is alweer afgelopen, dus gaan we weer over op 
voorjaar 2019.

Team één (5e klasse):
Heeft zich gehandhaafd in de 5e klasse, maar Hans Scharpentier doet 
een stapje terug en gaat spelen in team 3. Ter vervanging van Hans kom 
ervoor in de plaats Cesar Maldonado. Doe je best Cesar, je kunt het.

Team twee (5e klasse):
Dit team is kampioen geworden in de 6e klasse en gaat dan ook 5e klasse 
spelen. Eddy Terwiel heeft te kennen gegeven om te stoppen met com-
petitie te spelen. Dit team zal het met een speler minder moeten doen.

Team drie (6e klasse):
Stond wel wat laag, maar is wel in de 6e klasse gebleven. Hier komt Hans 
Scharpentier voor Cesar Maldonado in de plek.

Team 4 (7e klasse):
Stond alweer op de één na onderste plaats. Geluk voor hen dat geen 
degradatie mogelijk is, want ze spelen al onderste kasse.

Nog even alle teams met de spelers:

Groetjes,
Arnold van Gorp 

Team 1
Cesar Maldonado
Ed Sleijpen
Jeffry van Beek
Maurits van Luijk
Richard Trimpe

Team 2
Edwin Steenbeek
Joury Simonse
Lowy Simonse
Martin Poortvliet

Team 3
Bas Dijkstra
Gijs van der Lee
Hans Scharpentier
Marek Niedbala
Ton Nuiten (4e team?)

Team 4
Abheeru Daanse
Ahmen El Fassi
Ferdinand Vangheluwe
Ger van Leeuwen
Hans van der Haven
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Wie kent deze nog uit 2001 (Eddy werd clubkampioen 2001)
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Wij feliciteren:
Januari
 6  januari Koos Verton-Louws
 8  januari Gijs van der Lee
15 januari Joke Scharpentier
21 januari Dyani Veira

Februari
 1  februari Laura Bakker
 7  februari Nikita Sleijpen
13 februari Bart Wassink
15 februari Roeland Deutekom
17 februari Wilfred Riteco

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 Eddy Terwiel
15 maart Nick Berendsen
21 maart Leo Leunis
30 maart Hans Scharpentier
30 maart Hans Wamelink 

Jubileum
Er zijn geen jubilarissen.

Nieuwe Leden 
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging.
Milan Flamman 1 oktober 2018
Jeroen Gill’ard  1 december 2018

Opzeggingen 
Helaas hebben/gaan een aantal 
leden onze vereniging verlaten:
Marina Waninkhof 1 oktober 2018
Jason Terwiel 1 maart 2019
Jesse Akkerman 1 maart 2019
Jeroen Gill’ard 1 maart 2019
Justin Belfroid 1 maart 2019

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 leden
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 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
 18.00 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag 10.00 - ± 21.30 uur alle leden (recreatie heeft voorrang), als er 
 competitie gespeeld wordt kan er langer gespeeld worden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur thuiswedstrijden jeugdcompetitie (géén training)
 (niet alle zaterdagen)
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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