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Van de Voorzitter
We zijn alweer een paar maanden verder. Een paar coronamaanden 
verder. Wat moeten we daar nog over zeggen. 
Fijn dat de overige bestuursleden dit serieus hebben opgepakt en jullie 
van de nodige informatie hebben voorzien.
Nu hebben we weer de mogelijkheid om te gaan tafeltennissen.
Om aan de wettelijke eisen te voldoen is er door hen een protocol 
opgesteld. Als dit Schuivertje uitkomt hebben jullie er al kennis van 
genomen of gaan dat binnenkort doen.
Zoals je overal hebt kunnen lezen hakt de corona er behoorlijk in. In 
families, bedrijven en ook bij sportverenigingen.
Tafeltennisvereniging Westerzicht is ook behoorlijk geraakt.
Alle kosten zijn gewoon doorgelopen maar de inkomsten behoorlijk 
gereduceerd. 
Denk aan inkomsten door de huurders en de barinkomsten.
Ook zijn er wat opzeggingen gedaan. Reden temeer om, als alles weer 
bij het oude is, er vol tegenaan te gaan m.b.t. het werven van leden.
Abheeru Daansen is daar, na de vorige algemene ledenvergadering, mee 
aan de slag gegaan. 
Hij heeft daartoe wervingskaarten laten maken. Uiteraard heeft dat ook 
door de corona vertraging opgelopen, maar ze zijn er.
Een paar zinnen terug gaf ik aan dat we er met de ledenwerving 
vol tegenaan zullen moeten gaan willen we het voortbestaan van de 
vereniging niet in gevaar brengen. Juist dat er vol tegenaan gaan is 
nogal een dingetje voor mij. Graag liep ik, in dit soort gevallen, meestal 
vol enthousiasme voorop. Die spirit ontbreekt me nu en ik vraag me af 
of dit volledig zal terugkeren.
Om die redenen wil ik graag het voorzitterschap onder de aandacht 
brengen. Er zijn een paar personen benaderd maar die zagen het 
voorzitterschap niet zitten. Toch een beroep op de overige leden om 
hierover na te denken. 
Het zou toch vervelend zijn als een vereniging als TTV Westerzicht 
zonder voorzitter zou komen te zitten.   

Groeten, Ger van Leeuwen 
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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 - 06-57423865
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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Hallo allemaal
Het is nog steeds een bijzondere tijd rondom al het Corona gebeuren. 
Regeltjes hier, regeltjes daar, we ontkomen er allemaal niet aan. 
Ook dit heeft voor onze sport een hoop gevolgen.
 
We hopen dat binnenkort weer alles een beetje “gewoon” is en dat we 
weer volop van onze sport kunnen gaan genieten. 

Hoe het ook precies gaat lopen met de jeugdcompetitie is nog even 
afwachten, er is net als vorig seizoen 1 jeugdteam aangemeld voor de 
competitie in het najaar.
 
Tegen die tijd, half september zullen we hopelijk wat meer weten hoe 
het allemaal gespeeld gaat worden. 
We wachten het maar af.
 
Er is een schrijven vanuit het bestuur dat er weer vanaf 1 juli een beetje 
getraind kan worden. 
Minder dan vóór de Corona uitbraak maar hopelijk in de toekomst ná 
de zomervakantie dat het uitgebreid mag worden.
 
Dit zullen we nog even moeten afwachten hoe de regering tegen die tijd 
versoepelingen gaat aankondigen en het vanuit de NOC/NSF mogelijk 
is.
 
Verder valt er van mij niet veel meer te vertellen, ik ga iedereen toch 
maar een fijne vakantie toewensen. 

Ik ga er in ieder geval van genieten want ik heb in de Corona tijd 
gewoon door moeten werken in de zorg en ben er wel aan toe.

 
Ed Sleijpen, 

jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd 
en algemeen bestuurslid
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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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Thuis met … Julian Flamman
Ha mede tafeltennisliefhebbers!

In deze bizarre tijd probeer ik mij te focussen op de zaken welke mij 
energie geven. Daarom zal ik jullie meenemen in de leuke activiteiten 
waar ik mij de laatste maanden mee bezig houd.

Dit schooljaar rond ik de sport- en bewegenopleiding ‘Het CIOS’ af. 
Woensdag 17 juni krijg ik een telefoontje met de mededeling dat ik 
geslaagd ben of niet. Op het moment dat ik dit schrijf, duurt het nog vijf 
dagen tot en met deze dag. 
Echter zal ik nog even in de boeken moeten duiken, aangezien ik 
(hoogstwaarschijnlijk) een toets of opdracht mag herkansen om 
misschien toch Cum Laude te kunnen slagen. Het scheelde namelijk 
maar één puntje.

Ná de zomer ga ik studeren in Leiden aan de hogeschool. Ik ga de 
opleiding ‘Toegepaste Psychologie’ volgen. De opleiding past goed bij 
mij, aangezien ik graag mensen wil begeleiden welke handvaten nodig 
hebben om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. 
Zes dagen na mijn aanmelding bij de Hogeschool van Leiden heb ik 

al een studentenwoning gevonden waar ik met vier anderen ga wonen 
tijdens mijn studententijd. Het is naar mijn huis zo’n tien minuten lopen 
vanaf het centraal station; ideaal dus!

Kort nadat ik bekend maakte te gaan studeren in Leiden, kreeg ik van 
iemand de vraag om te komen spelen bij de tafeltennisvereniging van 
Oegstgeest (genaamd ‘Pecos’). Ik ga hier landelijk heren spelen in de 
derde divisie, onder andere met oud Nederlands kampioen Ted van den 
Berg (kampioen eredivisie met ’t Zand in 2000). Ik heb er zin in om 
bij een gezellige, fanatieke tafeltennisvereniging te gaan spelen op een 
niveau dat ik nog niet heb gespeeld. Misschien krijg ik wel weer de 
motivatie om regelmatig te gaan trainen.
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155  |  au.nl/vlissingen
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

Team Driekleur Middelburg

Veldsink advies in de buurt, 
daar heb je wat aan.



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 10

JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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In de zomermaanden tennis ik af en toe met een goede vriend van mij; 
Peter Boon. Hij is een oud-trainer van mij die sommigen van jullie 
hoogstwaarschijnlijk kennen. Afgelopen woensdag hebben we weer een 
potje gespeeld. Het was erg fijn om weer eens “normaal” te kunnen 
sporten.

Aanstaande zomer ga ik twee maanden werken voor ‘Zorgstroom’. Ik 
ga in de maanden juli en augustus thuishulp bieden aan ouderen. Ik kijk 
ernaar uit om hun leven iets makkelijker en minder eenzaam te maken!

Helaas betekent het volgen van een studie in Leiden dat ik (voorlopig) 
geen training meer kan geven aan “mijn” groepje jeugdspelers. Dit vind 
ik natuurlijk erg jammer! Hopelijk heb ik hier spoedig weer tijd voor.

Ik hoop dat gaat het goed met iedereen dat ik jullie binnenkort weer zie 
in onze mooie zaal!

Julian Flamman

Van de penningmeester
Het is een rare tijd geweest voor ons allemaal. Weinig kunnen en 
mogen doen. Er werd van alles stopgezet, waardoor het tafeltennis en 
het gezellig samenzijn ook wegviel. Gelukkig zijn we weer open en kan 
alles weer plaatsvinden met gepaste regelgeving.

Namens de vereniging, wil ik jullie bedanken voor jullie trouw aan de 
vereniging. Er zijn maar weinig opzeggingen geweest en jullie hebben 
allen trouw de contributie incasseringen geaccepteerd. Daarvoor mijn 
grote dank. Jullie houden de vereniging draaiende. Samen zijn we een 
geweldige vereniging!

Jeffry van Beek
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Dankwoord
Nu ik op het punt sta de tafeltennisvereniging (voorlopig) te verlaten, 
wil ik enkele mensen bedanken.

In de afgelopen jaren heb ik veel jeugdtrainingen verzorgd. TTV 
Westerzicht heeft het mogelijk gemaakt om een kleine vergoeding te 
bieden voor de voorbereidingen en trainingen, zodat ik dit kon blijven 
doen en niet voor een bijbaan hoefde te kiezen.
Hiervoor ben ik de club erg dankbaar.

Ik wil graag Ed, Hans, Ger en Yvonne bedanken voor wat zij doen 
voor de jeugd, evenals de andere vrijwilligers. Van het aanbieden van 
tafeltennislessen voor de jeugd tot het klaarzetten van de zaal voor 
jeugdcompetitiewedstrijden. 

Uiteraard vergeet ik mijn geweldige groepje leerlingen niet! Wat zijn zij 
hard vooruit gegaan en wat heb ik het gezellig gehad met iedereen!

Wesley zorgt iedere training voor een gezellige sfeer en ik kan zijn 
humor erg waarderen in de groep.

Sven is steeds serieuzer gaan trainen in mijn groep. Hij doet altijd goed 
zijn best en is hard vooruit gegaan, evenals Wesley.

Job trainde voor het eerste seizoen mee met de groep. Ook hij is hard 
vooruit gegaan en echt een aanwinst voor de groep.

Het is soms lastig om les te krijgen van je broer, maar Milan 
accepteerde toch maar mooi mijn tips. Het is tof om te zien dat Milan 
fanatieker werd in het spelen van wedstrijden en hard vooruitging.

Manuel is de huidige clubkampioen van de club en een goede 
trainingspartner voor alle spelers. Hij traint hard en is niet vies van een 
grapje hier en daar.
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Laura ken ik inmiddels wel het beste van alle spelers, als je Milan 
niet meetelt. Ik heb haar een enkele keer gecoacht op een toernooi en 
ik ben vaak mee gegaan met een competitiewedstrijd van haar. Ze is 
hard vooruit gegaan als het gaat om eigenvaardigheid, mentaliteit en 
fanatisme. Ook zij is een echte aanwinst.

En dan aanwinst nummer zeven (last but definitely not least!): Dyani. 
Dyani traint altijd serieus mee en tafeltennist het liefst langer dan de 
duur van een training. Daarom sla ik af en toe nog een balletje met hem 
ná de training. Dyani is erg vooruit gegaan in de afgelopen jaren.

Wesley, Sven, Job, Milan, Manuel, Laura en Dyani, bedankt voor 
jullie gezelligheid, enthousiasme en inzet. Ik heb erg genoten van 
jullie en vond het altijd super tof om jullie te mogen begeleiden op 
tafeltennisgebied. Ná 1 juli gaan we het nog even goed afsluiten!

Julian Flamman

Pepernotentoernooi 2019
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De woensdagavond
Ongeveer 20 jaar sta ik op de woensdagavond bij de tafeltennis om de 
sporters te voorzien van koffie en andere drankjes.
Half maart werd dit stilgelegd wegens het coronavirus.

Ook werd mijn werk bij de Leger de Heils onderbroken.
De winkel ging zeven weken dicht.

Wel vreemd zo een vrije woensdagavond.

Ik ging mijn dagen vullen met het opruimen van kasten.
Ook veel films bekeken die ik in de avonduren had opgenomen.
Veel telefoontjes gehad.
Van mijn nichten en neven kreeg ik kaarten en bloemen, als steun om 
de tijd gezond door te komen.
Bij Ger en Carla mocht ik wel op visite maar Ger zei altijd je weet op 
welke afstand.
De camping bleef ook dicht, en het aanschaffen van een nieuwe
voortent en een aanrechtblad werd vooruit geschoven.
Jos kwam thuis te werken en het leven ging thuis gewoon door.

Wat zullen de mannen van de woensdagavond allemaal gedaan hebben?
Wandelen, fietsen, het kon allemaal want het was mooi weer.
We krijgen het nog wel te horen.

Nu het bijna 1 juli is (op het moment van schrijven) en mogen we weer 
tafeltennissen en iets drinken.
Deze zomer blijft de zaal open en kunnen we de draad weer oppakken.
Da caravan is klaar dus nu nog mooi weer om weer te genieten.
Het werk bij het Leger is wat moeilijker vooral door de drukte en de 1,5  
meter afstand.
Ik kijk uit naar de woensdagavond om jullie allemaal weer te zien.

Groetjes, 
Yvonne
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MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

TAFELTENNISVERENIGING

WESTERZICHT

 

tot  wel  4x per week vri j

spelen

 

 

8 t/m 80 jaar

 

 

Van Doornlaan 33a,  4386AH

West-Souburg

 

 

Mail  naar

ttvwester@ttvwesterzicht.nl  

GRATIS

www.ttvwesterzicht.nl  |  



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 16

Juli
  2 juli Ton Nuiten
  9 juli Hans van der Haven
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
31 augustus Manuel Murre

September
  5 september Yvonne van 
 Eeenennaam
14 september Gerard Duvekot

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:

Sonja Kingma 30 april 2020
Bert Kraak 31 mei 2020
Monica Cornelisse 30 juni 2020

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

Wij wensen iedereen Wij wensen iedereen 
een prettige en een prettige en 

fijne verjaardag toe!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 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
 19.00 - ± 21.30 uur alle leden
Dinsdag 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 13.00 - 17.00 uur DynamicTennis
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 11.15 - 12.15 uur ZUMBA door Mw. Wallaart
 16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
 18.30 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag 19.00 - ± 21.30 uur alle leden (competitie 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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T.T.V. WESTERZICHT
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