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Bob Marleylaan 22
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PENNINGMEESTER/
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Monica Cornelisse
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Tel. 0118-471831
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682
Martien Bangma
Pablo Picassoplein 95
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Copij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-471831
WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419
TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Ed Sleijpen
Tel. 0118-478105

Tel. 0118-478419
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Voor iedereen die niet aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie: allemaal
nog een goed en gezond 2011 toegewenst.
De feestdagen zijn alweer voorbij en de clubkampioenschappen zijn
ook alweer geweest en de competities zijn ook alweer in volle gang.
Ik heb mij ook maar weer eens gewaagd met deelname aan de
clubkampioenschappen. Ik heb meegedaan met de competitiespelers
in de hoogste categorie maar aangezien ik nog geen set heb weten te
winnen zal ik volgende keer maar een treetje lager mee doen.
Het was wel een goede training voor de week erna waar ik na meer
dan een jaar geen competitie te hebben gespeeld weer eens werd
gevraagd om in te vallen in team 3. En dat viel nog niet tegen want in
tegenstelling met de clubkampioenschappen won ik nu in ieder geval 1
wedstrijd en de dubbel werd gewonnen al kan dat ook aan medespeler
Maurits hebben gelegen natuurlijk.
Ik wil alle clubkampioenen die met naam en foto op de website
www.ttvwesterzicht.nl staan van harte feliciteren met het behaalde
kampioenschap.
Er zijn enkele leden namens de vereniging naar de bouwbeurs
geweest om wat informatie in te winnen voor de vervanging van ons
dak en deze leden zijn benoemd tot leden van de nieuw gevormde
bouwcommissie.
Deze commissie zal het bestuur informeren en adviseren over het te
voeren beleid wat betreft de vervanging van het dak welke hopelijk
voorjaar 2012 zal plaatsvinden.
De namen van deze commissie zullen tijdens de algemene
ledenvergadering bekend worden gemaakt. De ledenvergadering zal
plaatsvinden op woensdag 13 april 2011.
Iedereen nog veel succes en plezier toegewenst.

Johnny de Rijke
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Ook alle
chauffeursdiploma’s

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto
Vrachtauto
Aanhangwagen
Bus

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287
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In dit clubblad is bijgevoegd de uitnodiging voor de jaarlijkse
ledenvergadering in april a.s.
Een van de agendapunten is ook dit jaar weer het aftreden van enkele
bestuursleden.
Ik zou ook nu weer een beroep op ieder lid willen doen om eens na te
denken of u niet eens een functie zou willen aanvaarden in het bestuur.
Het kan en mag toch niet zo zijn, dat onze vereniging straks
(be)stuurloos is, want hoewel enkele bestuursleden al meerdere keren
hun termijn met een jaar hebben verlengd, op een gegeven moment is
het toch echt de LAATSTE KEER.
Op dit moment zijn de functies van voorzitter, secretaris en algemeen
bestuurslid vacant.
Ik hoop van harte,dat we op de vergadering toch nog één of meer
nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen.
In een vereniging met 80 leden moet dat mogelijk zijn.
m.v.g. Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht.
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

Enkele weken geleden is de voorjaarscompetitie 2011 weer van start
gegaan.
Deze duurt tot 15 april waarna op vrijdag 29 april a.s. de eventuele
beslissingswedstrijden worden gespeeld.
Team 4 zal na 21 maart nog een kleine nacompetitie spelen omdat
hun poule uit 8 teams bestaat. De hierna volgende teams spelen in de
voorjaarscompetitie.
Westerzicht 1-4ekl
Arnold van Gorp
Lowy Simonse
Richard Trimpe
Hans Wamelink

Westerzicht 2-5ekl Westerzicht 3-6ekl
Karim Bouzian
Jeffry van Beek
Hans Scharpentier John de Rijke
Adrian Sinke
Maurits van Luijk
Jan-Peter Wisse
Ed Sleijpen
Robin v.d.Haven		
			

Westerzicht 4-7ekl
Bas Dijkstra
Hans v.d. Haven
Meindert vd Heide
Ger van Leeuwen
Pia Simonse
Ferdinand Vangheluwe

Ik kan mij voorstellen,dat u ook wel eens in competitieverband zou
willen spelen.
U kunt u dan aanmelden bij onderstaand mailadres,ook voor meer
informatie .
m.v.g. Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren TTV Westerzicht
Mailto : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Dé speciaalzaak voor audio, plasma, lcd, televisie,
inbouw- apparatuur, groot & klein huishoudelijke apparaten

Snelle service en
eerlijk advies

Gratis thuis bezorgd
en deskundig
ingesteld

Kijk, luister en
beleef onze
theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

AVA ELECTRO

Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 0118 - 471777
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Ook dit jaar organiseert de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland weer
de Rabobank Clubkas Campagne. Wat betekent dit? De Rabobank
stelt een budget van € 125.000,00 beschikbaar voor verenigingen
op Walcheren en Noord-Beveland die een rekeningnummer bij de
Rabobank hebben en aan de voorwaarden voldoen.
Wij voldoen aan alle voorwaarden en kunnen dus geld verdienen.
Hoe? Als je een rekeningnummer bij de Rabobank heb dan kun je
ook “lid” worden van de Rabobank. Dit kost niets en je kunt dan van
diverse voordelen profiteren. Als lid van de Rabobank mag je bij
deze campagne stemmen uitbrengen. Het is dus de bedoeling dat we
proberen zoveel mogelijk stemmen bij elkaar te brengen. Afhankelijk
van het aantal stemmen krijg je dan een geldbedrag.
Dus heb je een rekeningnummer bij de Rabobank? Wordt dan ook lid
van de Rabobank, dan kun je onze vereniging steunen. Ga naar
www.rabobank.nl/wnb voor meer informatie of vraag het aan de balie
van je Rabobankvestiging. Doe dit zo snel mogelijk zodat je in de
eerste week van april ook je stem kunt uitbrengen.
Heb je geen rekeningnummer bij de Rabobank? Vraag dan aan je
familie of vrienden of zij dit wel hebben en of zij dan willen stemmen
op onze vereniging.

Dus neem actie en steun onze vereniging
zodat we extra geld kunnen verdienen
voor onze vereniging!
Monica Cornelisse
Penningmeester
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Senioren clubkampioenschappen
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Om 1200 was het weer zover. Onze voorzitter Johnny de Rijke
opende het kampioenschap met de mededeling hoe de pouls waren
samengesteld: er was een A-ploeg en een B-ploeg. De B-ploeg
was als volgt: Ger, Bas, Ferdinand, Pia, Meindert, Hans v/d Haven en
als outstanding Maurits.
Na de indeling kon ik gelijk aan de bak tegen Ger. Hier had ik geen
schijn van kans. Ger is linkshandig en dat is extra moeilijk om tegen te
spelen en, er komt nog bij dat Ger een gemene opslag heeft waardoor
de ballen aan alle kanten om mijn oren vlogen. Dus ik verloor deze
wedstrijd dan ook in 3 sets . De tweede wedstrijd was tegen Maurits.
Ook hier niks tegen te beginnen, zijn balletjes zijn nog moeilijker te
stoppen dan die van Ger. Dus weer een verloren wedstrijd, zoals je
merkt geen goed begin van mijn kant, maar mijn tijd komt nog. In de
tussentijd was Bas bezig aan een sterk toernooi te spelen. Hij won 3
matchen na elkaar, namelijk van Ger, Pia en Meindert. Na samenspraak
van onze groep waren wij van mening dat Bas iets gebruikt moest
hebben. Onze Maurits waartegen niks te beginnen was won alle 6
matchen. Hij was een maatje te groot voor ons. Na mijn 2 verloren
wedstrijden begon ik aan mijn volgende 3 wedstrijden. Hoe was het
mogelijk, ik won ze alle drie: 1 van Pia, 2 van Meindert en 3 van Hans
v/d Haven. Oh ja, Hans had al vijf wedstrijden na elkaar verloren,
zonde. Daar ik en bas ondertussen elk 3 wedstrijden hadden gewonnen
en nog tegen elkaar moeten aantreden was deze wedstrijd voor ons
belangrijk. Wie van ons deze wedstrijd won werdt tweede. Ik begon
dus met goede voornemens, maar zoals reeds gemeld, die dope van Bas
deed mij de das om. Ik had geen schijn van kans en verloor kansrijk.
Maar in alle eerlijkheid, Bas was de beste. Bas dus tweede en ik
derde. Onze Maurits was al lang zeker van de eerste plaats. Over onze
Meindert, hij was niet in zijn goede doen: 2 wedstrijden verloren.....
Misschien te veel getraind? Ook onze Ger speelde onder zijn niveau
hij had s’nachts niet veel geslapen, wat de reden hiervoor was moet
u zelf raden. Onze Pia: 3 wedstrijden gewonnen, misschien vrijdag te
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veel getraind met Lowie? Kan gebeuren, ze zijn nog jong. Nu nog onze
Hans. Hij was onherkenbaar uit zijn ritme, misschien te lang in verlof
geweest? Maar de clou was voor het laatst, onze Bas werdt tweede,
maar dreigde naast zijn schoenen te lopen, Hans zou met zijn laatste
wedstrijd daar een stokje voor steken. En, ja, Hans maakte het waar, Bas
verloor in 3 games van Hans. Dus toch nog een waardige afloop van
Hans.
Als slot van dit schrijven: het was een mooi clubkampioenschap
van de senioren. Wij allen van de B-ploeg hebben er van genoten.
Daarvoor onze dank aan de personen die het kampioenschap hebben
georganiseerd en ook niet te vergeten, onze bardame Ivonne. Ivonne
bedankt voor de service.
Ps: Ik hoop dat jullie het schrijven leuk vinden. Als dit niet zo is dan
hoor ik wel.
Hier nog de rangschikking: 1 Maurits v Luyk
2 Bas Dijkstra
3 Ferdinand Vangheluwe
4 Pia Simonse
5 Meindert v/d Heide
6 Ger v Leeuwen
7 Hans v/d Haven
Ferdinand Vangheluwe

pagina 11

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

pagina 12

't Schuivertje

Hallo allemaal

t.t.v. westerzicht

De clubkampioenschappen 2011 zijn weer gespeeld en in dit schuivertje
zijn een aantal stukjes te lezen van de clubkampioen van de jeugd,
senioren en recreanten en van elke poule de nummer 1.
Ook zijn er in het fotoalbum van de website www.ttvwesterzicht.nl
weer enorm veel foto’s van de clubkampioenschappen te zien.
Hierbij de volledige lijst van alle deelnemers van de jeugdleden,
seniorenleden en recreanten.

Clubkampioenschappen 2011

Recreanten
Senioren Poule A
Jeugd Poule A
1e plaats Martin Poortvliet
1e plaats Richard Trimpe
1e plaats Bréam Schipper
e
e
2 plaats Rudy v Waterschoot 2e plaats Wouter vd Guchte
2 plaats Julian Flamman
e
3e plaats Arnold van Gorp
3e plaats Anton Belfroid
3 plaats Jan-Peter Wisse
e
e
4 plaats Robin v/d Haven
4e plaats Ton Nuiten
4 plaats Ruud Wisse
e
e
5 plaats Karim Bouzian
5e plaats Jaap Versteeg
5 plaats Dylan Sleijpen
e
6 plaats Lowy Simonse
6e plaats Frits de Rijke
Poule B
e
e
7 plaats Jan-Peter Wisse
7e plaats Han Houmes
1 plaats Bram Huissen
e
e
8e plaats Wilfred Riteco
2 plaats Danny Verberkmoes 8 plaats Johnny de Rijke
e
Poule B
9e plaats Tom Dol
3 plaats Marin Schipper
e
1 plaats Maurits van Luijk
10e plaats Martien Bangma
Poule C
e
e
2 plaats Bas Dijkstra
12e plaats Marco Heijboer
1 plaats Thijs Tange
e
e
3 plaats Ferdinant Vangheluwe 12e plaats Rong Riteco
2 plaats Harald Schipper
4e plaats Pia Simonse
Poule D
e
1 plaats Mark den Hollander 5e plaats Meidert v/d Heide
6e plaats Ger van Leeuwen
2e plaats Kevin Vreeke
e
7e plaats Hans v/d Haven
3 plaats Bryan Rijke

Verder is de voorjaarscompetitie al weer in volle gang en alle
jeugdteams doen hun uiterste best om hoog te eindigen, er zijn bij
dit schrijven al weer 3 wedstrijden gespeeld. De uitslagen en standen
zijn te vinden op de website www.ttvwesterzicht.nl in de rubrieken
jeugdcompetitie en seniorencompetitie.
Dat was het weer wat betreft mijn bijdrage voor het schuivertje.
Ed Sleijpen, jeugdtrainer wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en
webmaster van onze website
Ed Sleijpen
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Stem mee en Spek
onze clubkaS!

Van Rabobank Walcheren/
Noord-Beveland krijgen we de
kans om extra geld te verdienen.
Daarvoor hebben we jouw hulp
nodig.
Ga naar www.rabobank.nl/wnb
om te zien hoe jij onze club in de
stemming kunt brengen.

www.rabobank.nl/wnb
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Clubkampioenschappen 15 januari 2011
Verslagen geschreven door de 1e plaats winnaars van elke poule

Poule A, Clubkampioen Bréam Schipper
Hoi allemaal,
De clubkampioenschappen zijn al weer gespeeld.
Het was dit jaar ook weer leuk!!!!!!
We hadden bij de jeugd 2 poules.
De mensen van klasse a en b zaten bij elkaar in de poule en de mensen
van c en d.
Ik zat in de poule van a en b.
Ik speelde voor de prijzen van klasse a.
De andere mensen die ook voor prijzen van poule a speelde waren:
Jan-Peter Wisse, Ruud Wisse, Julian Flamman, Dylan Sleijpen en ik.
Uiteindelijk werd ik 1e en was daarom ook gelijk clubkampioen van de
jeugd.
Ik weet niks meer te zeggen dus ik stop.
Doeiiiiiiiii
Bréam Schipper.
Poule B, Bram Huissen
Hallo allemaal,
Het was net als elk jaar weer een fantastisch leuke clubkampioenschap
en voor mij was het dit jaar nog leuker dan de andere jaren.
Ik zat in een poule met Danny (2e) en Marin (3e). Dat was te weinig
voor 1 poule. Dus had Ed de poules A en B (waar ik in zat) bij elkaar
gedaan.
Ik moest dus ook tegen poule A maar dat maakte niks uit voor de
uitslag. De eerste wedstrijd moest ik tegen Bréam daar verloor ik van.
Daarna moest ik tegen Julian en JP die verloor ik ook allebei. Toen
moest ik tegen Ruud (poule A) en daar won ik van. Maar toen begon
het eigenlijk pas.
Ik moest tegen Danny ik won met 3-0. Tegen Marin daarna won ik ook
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met 3-0. Het was toen al beslist ik zou 1e worden. Ik moest ook nog
tegen Dylan (poule A) daar won ik ook van. Ik was daar wel erg blij
mee. Ik heb in 2008, in 2009 en in 2010 de 2e prijs gewonnen. Nu heb
ik eindelijk de 1e prijs gewonnen.
Ze zeiden altijd tegen me dat ik de eeuwige 2e ben dat is nu ook
voorbij. Ik wil de clubkampioen Bréam (m’n neefje) nog een keer
feliciteren met het winnen van de wisselbeker en de1e prijs in poule A.
Dit is mijn verhaal.
Bram Huissen team 2 jeugd winnaar 1e prijs poule B.
Poule C Thijs Tange
Ik (Thijs) ging op 15 januari naar de clubkampioenschappen voor
de jeugd. Wij (Thijs en Harald) zaten met z’n tweeën in poule C
eigenlijk met z’n drieën maar Mart-jan was ziek dus waren we met
zijn tweeën. Wij moesten ook nog tegen de kinderen van poule D
omdat wij anders best wel snel klaar waren. Toen ik klaar was met
te spelen tegen de kinderen van poule D gingen Harald en ik tegen
elkaar. De eerste set won ik de tweede set won ik ook de derde set won
hij en de vierde set won ik dus ik had gewonnen en had dus de eerste
prijs en Harald de tweede prijs. Het was leuk om mee te doen aan de
clubkampioenschappen.
Groetjes van Thijs   
Poule D Marc den Hollander
Hallo iedereen,
ik (Marc den Hollander) heb meegedaan aan de clubkampioenschappen.
Ik zat in poule D samen met Bryan Rijke en Kevin Vreeke.
Ik moest als eerst tegen Bryan die won ik.
Daarna moest ik tegen Kevin dat was moeilijker maar toch won ik.
Ik was dus eerste van mijn poule.
de hartelijke van Marc den Hollander
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Julian Flamman, Bréam Schipper en Thijs Tange hadden een
uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de top 6-kamp. Zij
behoorden namelijk tot de beste 6 van hun eigen klasse welke ze in de
najaarscompetitie 2010 gespeeld hadden
Deze werden door de NTTB Zuid-West georganiseerd bij Het
Markiezaat te Bergen op Zoom
Hierbij hebben zij elk een verslagje geschreven van dit evenement.
Ed Sleijpen
Hier een stukje van Julian Flamman:
Hoi, ik ben Julian Flamman en ben 12 jaar en tafeltennis natuurlijk
bij de gezelligste club; TTV Westerzicht! Ik heb mee gedaan aan:
Topmeerkampen Jeugd 2010-2011 N.T.T.B. ZuidWest. Dat houdt in dat
de beste 6 van je niveau van de competitie die dus al eens tegen elkaar
hebben gespeelt nog een keer tegen elkaar spelen en dan voor bekers
voor de gene die 1e en 2e worden, en ik was dus als eerste geplaatst,
Bréam Schipper die in mijn team zit en waar ik dan dus ook tegen
moest spelen, stond 4e, en Thijs Tange die stond 5e. Eerst om half 9 bij
de zaal en gelijk vertrekken, mijn moeder wenst me nog even geluk
en vooral veel plezier! Toen we dan in de auto zaten en vertrokken
begonnen we ook gelijk aan een gezellige, beetje lange reis. Toen we
er waren om half 10 konden Thijs, Bréam en ik nog even goed inspelen
voor we begonnen met de wedstrijden. Om 5 voor 10 riep iemand
ons om even te stoppen en te komen luisteren naar uitleg over hoe het
zo meteen zou gaan verlopen. Om 10 uur begonnen we dan met de
wedstrijden en ik moest gelijk tegen Bréam spelen(de club kampioen
van de jeugd van onze vereniging). Bij de clubkampioenschappen
verloor ik van hem maar ik dacht, ik kan net zo goed van hem winnen
als hij van mij! Het eerste set ging goed(11-4 voor mij). Het tweede set
raakte ik wat van m’n concentratie af en sloeg niet veel raak(5-11 voor
hem). Het derde set ging het wat beter omdat ik niet aan iets anders
dacht en goed bij de les bleef(11-6 voor mij). Het laatste set speelde ik
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echt goed mijn eigen spel en kon ik zonder veel problemen de wedstrijd
afmaken(11-2 voor mij).Ik won dus met 3-1. De Tweede wedstrijd
moest ik tegen iemand van smash en won het eerste set zonder
problemen met 11-4. Het tweede set was ik iets te makkelijk maar won
toen nog wel net het set met 11-9. Het laatste set ging ik soms mee
in zijn spel en hij sloeg veel mis dus ik ook en maakte we dus punten
door de anders fouten. Hij maakte veel foute opslagen wat dus een
klein beetje een voordeel voor mij was en ik dus ook ietsje meer punten
kreeg, en dus nog net met 11-9 won. Ik won dus met 3-0. De derde
wedstrijd moest ik tegen iemand van het Markiezaat waar ik al één
keer tegen heb gespeeld en won met 3-0 toen. Maar nu moest ik toch
opletten want ik verloor de eerste twee sets met: 9-11 en 6-11. Vóór het
derde set kreeg ik coaching van Hans waardoor ik meer zelfvertrouwen
kreeg en beter speelde, ik won met 11-9. Het laatste set ging maar
net voor mijn neus voorbij want ik verloor met 9-11. Ik verloor dus
mijn eerste wedstrijd, maar geen getreur, ik heb er nu al in ieder geval
twee met een goede uitslag gewonnen. Nu is de vierde wedstrijd aan
de beurt voor mij. Ik moest tegen iemand van het Markiezaat waar ik
nog niet tegen heb gespeeld maar wel eens heb zien spelen. Ik wist al
dat hij goed kon spinnen en blokte ze dus goed met mijn batje dicht
en speelde hem er dus uit omdat hij zijn eigen snelheid dus weer terug
kreeg waar hij moeite mee had. Ik won het eerste set tegen hem met
12-10. Het tweede set ging het ook de goede kant op voor mij en ik
won dat set met 11-9. Het derde set ging iets minder, ik verloor dat set
met 4-11. Het laatste set was ik weer bij de les en wist ik wat ik moest
doen om deze wedstrijd te winnen. Ik won dit laatste set met 11-7.
3-1 dus in het voordeel voor mij. De laatste wedstrijd moest ik tegen
iemand van ‘Tios’ die ik al eens maar net heb verslagen thuis en uit van
hem heb verloren en hij heeft nu nog niks verloren in het top-6 kamp.
Ik kan daar dus iets aan veranderen! Ik wist al dat het een moeilijke
wedstrijd zou worden dus heb me er op voorbereid. Het eerste set heb
ik dan toch verloren met 9-11. Het tweede set ging ook niet heel veel
beter. Ik verloor hem met 6-11. Jammer genoeg ging het laatste set
ook nergens over. Ik verloor hem dan ook met 8-11. Ik verloor deze
wedstrijd dus met 0-3. Maar het kon nog goed komen als Bréam won
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tegen degene waar ik tegen verloor van het Markiezaat. Dan zou ik
nog tweede worden en naar de Nederlandse kampioenschappen gaan.
Ik was heel zenuwachtig onder de wedstrijd van Breám en moest ook
nog even naar de wc. Hij won het eerste set, maar kon jammer genoeg
net niet winnen en verloor sommige sets maar net met 8-11 of 9-11
bijvoorbeeld. Jammer dus, geen tweede plaats voor mij. Maar later
hoorde ik van iemand dat ik met twee andere jongens, allebei van het
Markiezaat, evenveel had gewonnen en ook evenveel had verloren.
Dat betekent dat we alle drie een gedeeltelijke tweede plaats hebben.
Dat betekent dan ook dat de gewonnen sets van mij en van hun worden
opgeteld bij elkaar en als dat gelijk is de punten. En, wat gelukkig niet
zover is gekomen, dat ze gingen loten. Ik hoorde dus dat de sets gelijk
waren, dus dat ze de punten moesten gaan tellen. Ik ben nog even gaan
tafeltennissen met Thijs voor de lol en ik hoorde toen van Hans dat ik
uiteindelijk nog maar net 4e was geworden. Ik vond het wel jammer
want ik zat erg dichtbij, namelijk als ik nou nog maar 6 puntjes meer
had was ik 2e geweest en had ik dus een beker en dan ging je naar
de Nederlandse kampioenschappen. Jammer genoeg is het niet zover
gekomen maar het was wel leuk en gezellig met z’n vieren en we
hebben veel plezier gehad. Bréam is dan uiteindelijk nog 5e geworden
en Thijs 4e. Mijn vader kwam ook nog even kijken naar de wedstrijden
en dat vond ik wel leuk dat hij er ook nog even was. Mijn moeder was
er niet bij want die ging naar een voetbalwedstrijd van mijn broertje
Joran kijken, die met 5-3 won. Bij de terugreis naar huis was het stil
want we waren best wel moe en uitgeput van al die wedstrijden. Toen
we dan aankwamen bij de club gingen we even naar binnen want
daar waren de clubkampioenschappen van de senioren, die toevallig
net klaar waren, dus konden we ons verhaal nog even kort vertellen.
Hans reedt me nog even naar huis en zo kon ik vol trots m’n verhaal
vertellen aan mijn ouders. Ik was moe en uitgeput en ben deze avond
nog naar een verjaardag van m’n oma geweest waar ik ook m’n verhaal
heb verteld. Het was een leuke en spannende, vermoeiende dag en ik
heb veel plezier gehad. Dit was dan mijn verhaal over deze bijzondere
dag. Hans nog bedankt voor het rijden en het coachen en Thijs en
Bréam ook nog voor de gezelligheid.
Julian Flamman
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Hier een stukje van Bréam Schipper:
Ik heb ook de top 6 kamp gespeeld.
Daar ging het minder dan op de clubkampioenschappen.
Ik werd 5e Julian Flamman werd 4e.
We zaten bij elkaar in de poule met nog vier mensen.
Hans ging mee als coach.
Thijs moest ook spelen maar dan in een lagere klasse.
Doeiiiiiiii
Bréam Schipper.
Hier een stukje van Thijs Tange:
Op zaterdag 22 januari gingen we om 8.30 uur met de auto naar Bergen
op Zoom. We waren met z’n vieren namelijk: Julian, Bream, Hans om
te rijden en te coachen en ik (Thijs) we kwamen om 9.35 aan. Toen
even inspelen. En om 10.00 begon het. Wij zaten met z’n vijven in de
poule. Want eentje ging halverwege ziek naar huis. De eerste ronde
moest ik tegen een meisje van Scaldina Zierikzee dat halverwege terug
naar huis ging. Dus die telde eigenlijk niet mee. De tweede ronde
moest ik tegen een jongen van Vice Versa ’51 die won ik met 3-2. de
derde ronde moest ik tegen een jongen van het Markiezaat van Bergen
op Zoom die verloor ik met 1-3 jammer maar het kan nog steeds. De
vierde ronde moest ik tegen een jongen van weeral Vice Versa ’51 die
verloor ik met 0-3 dus dat was minder zelfs een set met 0-11 maar ja
jammer niks aan te doen. De vijfde ronde moest ik tegen iemand van
het Markiezaat die won ik met 3-0 dus gelukkig nog eentje gewonnen.
In totaal had ik er 2 gewonnen en 3 verloren en had de 4e plek en kreeg
nog een mooi souvenir. En we waren om vier uur weer thuis.
Groetjes,
Thijs
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Clubkampioenschappen 2011 Recreanten

19 Januari 2011 was het weer zover; Clubkampioenschappen TTV
Westerzicht; Recreanten.
Maar liefst 12 kandidaten waren het, verdeeld over twee poules, met
totaal vier tafels. Anders werd het te laat en ieder deed een gooi naar het
clubkampioenschap. Ik zelf was in poule A ingedeeld, met medespelers
zoals: Frits, Wouter, Marco, Martien en Wilfred. De eerste wedstrijd
speelde ik tegen Martien. Dat was voor mij niet echt spannend wat
spel betreft. De stand werd 3-0 voor mij. De tweede tegenspeler was
Frits. De spanning steeg, want het was wel een linkse speler en dat is
toch vervelend, maar het ging maar net: 13-11 set één, set twee 11-8 en
set drie werd 12-10. Dus gewonnen. Nou dat was een hele opluchting.
Toen was Wouter ondertussen ook aangekomen. Dat is altijd echt
spannend spelen, want bij vrij spelen is het altijd maar net aan! Na een
poosje ingeslagen te hebben, gingen we beginnen. De spanning steeg!
De eerste set werd: 12-10. Nou da’s maar net! De tweede set werd:
11-6. De spanning zakte iets. De derde set werd 11-8. Dat is dus toch
gewonnen. Ik dacht dat het wel een 5-setter zal worden, maar nee hoor,
wat een geluk zeg! Toen was de beurt aan Wilfred. Nou, nou, wat zal
dat worden? Set één werd het 11-6, tweede set werd het 11-4 en derde
set 11-0. Weer geen vijf sets! Ik moest tegen de laatste speler uit mijn
poule en dat was Marco. Na een beetje ingespeeld te hebben, gingen we
beginnen. Set één werd 11-3, de tweede set 11-2 en de derde set 11-5.
Weer een hele opluchting! Dan eerst maar een sapje, wat een cola werd.
Ondertussen was poule B ook behoorlijk bezig. Want Anton wilde de
beker ook mee naar huis nemen, zo te zien op het formulier waar we
de uitslagen moesten invullen. Ton Nuiten liet het er ook niet bij zitten!
Jaap en Han waren ook nog driftig van de partij. En Ron en Ton Dol
ook niet te vergeten! Bij de uitslag van poule B werd Anton nummer
één en Ton Nuiten tweede. Na alle spellen gespeeld te hebben, werd de
finale gespeeld. Ger regelde het allemaal, waarvoor nog bedankt! Poule
A moest tegen poule B en nr. één van poule A moest tegen nr. twee
van poule B. en Van poule twee moest nr. één tegen nr. twee van poule
A. Dat werd voor mij tegen Ton Nuiten. En voor Anton tegen Wouter.
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De winnaars van die twee moesten ook weer tegen elkaar spelen en
zo kwam het uit dat ik weer tegen Wouter moest spelen, want ik had
van Ton gewonnen en Wouter van Anton. Dat noemen ze: kruisfinale.
Dus de spanning liep hoog op. Ik won de eerste set en wilde een pauze
inlassen voor een sapje, maar dat mocht niet. We moesten doorgaan.
Tweede set werd: 11-8 en de derde set won Wouter met 12-10 van
mij en de vierde set won ik met 11-5. In alle partijen had ik nog geen
vier of vijf sets gehad. Alleen in de finale tegen Wouter. Dus ik werd
de kampioen! De prijzen werden uitgedeeld door Ger en Jaap plus de
fotograaf Louis, waarvoor allen hartelijk dank!
De uitslagen waren als volgt:
11: Marco Heyboer en Rong Rileco
10: Martien Bangma
9: Ton Dol
8: Wilfred Rileco
7: Han Houmes
6: Frits de Rijke
5: Jaap Versteeg
4: Ton Nuiten
3: Anton Belfroid
2: Wouter van de Guchte
1: Martin Poortvliet
Martin Poortvliet
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Jawel, na ongeveer 30 jaar is hij dan toch naar de stort, onze keuken in de
sportzaal, hoe kwam dat nou zo?
We zaten op de vijftig plus middag te praten over handen wassen na het
gebruik van het toilet, want dat kan niet bij het toilet, dat kan alleen in de
keuken waar je elkaar dan flink in de weg loopt.
Iemand kwam met het idee om dat in de hal naast het herentoilet te maken,
maar dat stuitte op problemen vanwege de aanvoer van water en de afvoer van
het water, dat kon alleen vanachter de bestaande keuken, maar even de keuken
weghalen en weer in de oude staat terug zetten was geen optie, omdat de
keuken nou niet bepaald in goede conditie verkeerde.
Dus van de nood een deugd gemaakt en een keuken gezocht op het internet en
eentje gevonden bij handelsonderneming Jorritsma in Yerseke en gevraagd of
hij ons wilde sponseren met de keuken, prompt kreeg ik een mailtje terug met
de mededeling dat ik de keuken gratis op kon halen.
Ik (Lowy) met Ger en een geleend aanhangertje van de buurman in de ijzige
kou naar Yerseke, waar we bij een kerkje de keuken gingen ophalen op
maandag tussen kerst en oudjaar. Ik zei nog tegen Ger, als het niks is rijden
we gelijk door naar de stort, maar het bleek een mooi Keiler keukenblok
te zijn met bovenkastjes. Keurig verpakt in folie stond het voor ons klaar.
We hebben alleen een nieuwe plint erbij moeten kopen. s’Middags zijn we
gelijk begonnen met het slopen van de oude keuken, daarna hebben we de
waterleiding en afvoer aangepast waardoor er nu ook een wasbakje bij de
toiletten geplaatst kan worden, wat ik overigens ook via internet voor niets op
de kop heb getikt.
Dus niet alleen de zon gaat voor niks op!.
s’Woensdags hebben we de keuken geplaatst en de boiler weer aangesloten.
Donderdags hebben we de bovenkastjes opgehangen en s’avonds heb ik nog
een paar tegeltjes erop geplakt, die we ook weer gekregen hebben van de
buurman van de tafeltennisvereniging, die bij een woningbouwvereniging
werkt en mijn eigen buurman waar ik de douche heb gerenoveerd had nog wat
tegellijm over en onze Bas van Westerzicht had nog voegmiddel over en dan
kom je een heel eind. Vrijdagmorgen heb ik de rest van de tegeltjes, waarvan
het overgrote deel gesneden moest worden, er tegen gelijmd en gevoegd en
toen bleek dat het koffiezet apparaat er niet tussen paste, het paste wel, maar
we konden geen water meer in het apparaat gooien.
Maar je moet op zulke ogenblikken creatief zijn, dus ik had een twintig
centimeter van het keukenblad afgezaagd omdat het te lang was en dat heb ik
gebruikt om een boordje naast de koelkast te maken waar hij keurig op kon
staan, opgelost dus. Zo zie je maar weer, twee vutters een hele week van de
straat en je hebt een mooie keuken bijna voor niks.
Ik wens de bardames veel keuken plezier namens Ger en Lowy, groetjes
Lowy
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Weten wat uw
woning waard is?

Theelen&Dellaert Makelaars en Taxateurs
biedt u een vrijblijvende
waardebepaling van uw woning aan.

[T] 0118 430 777
Badhuisstraat 121-127 | 4381 LR Vlissingen
www.tdmakelaars.nl | info@tdmakelaars.nl
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22 januari was het weer zover, Clubkampioenschappen van TTV
Westerzicht. Maar liefst 15 kandidaten verdeeld over 2 poules deden een
gooi naar het clubkampioenschap. Zelf was ik ingedeeld in de B-poule
samen met Ger van Leeuwen, Meindert van de Heide, Pia Simonse, Bas
Dijkstra, Hans van de Have en Ferdinant Vangheluwe. Aangezien ik
vorig jaar als winnaar uit de bus ben gekomen zou ik nu toch ook weer
wel een kansje moeten hebben, zeker nu Ed Sleijpen, mijn teammaatje,
het ook nog af liet weten en zich alvast mentaal voorbereidde op de
eerste competitiewedstrijd van 24 januari.
Na een korte uitleg van Ed, die als organisator optrad werden de
wedstrijden in een redelijk vlot tempo op twee tafels per poule afgewerkt.
Af en toe verrassende uitslagen. Bij mij liep het echter als een trein en
werden alle tegenstanders met een duidelijke 3-0 doorgestuurd. Alleen
Bas dreigde wat roet in het eten te gooien en won verrassend de eerste
set met 13-11. De tweede set waren de rollen omgedraaid en won ik met
12-10 en vervolgens werd het duidelijk want de 3de partij werd het 11-2
en de 4de 11-5 in mijn voordeel.
Het was weer een gezellige en sportieve middag waarin er leuke en soms
spannende partijen werden gespeeld.
Uiteindelijk werd
rond de klok van
16.00 u. de eindstand
opgemaakt:
7. Hans
6. Ger
5. Meindert
4. Pia
3. Ferdinant
2. Bas
1. Maurits

Op naar 2012, Maurits
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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!
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Volledige naam: Adrian Sinke
Geboorteplaats: Nowa Wies Wielka (POL)
Geboortedatum: 12-12-1990
Zussen/broers: Daniël en David
Getrouwd/samenwonend: Nope
Kinderen ?: Nope
Lagere school: Het Springtij Middelburg
Als ik later groot ben word ik: Iets in toeristische branche
Opleiding(en): Middenkaderfunctionaris niveau 4, zelfstandig
medewerker toeristische informatie niveau 4
Werk: Lidl Supermarkten
Hobby’s: Chillen, muziek luisteren, gitaar spelen, laptoppen,
tafeltennissen
Vreemde tic: Ruik aan veel dingen wat ik in me handen krijg
(boeken, bladeren, snoep, papier)
Lekkerste eten: Chicken Tonight
Smerigste eten: Witlof
Huisdieren: 1 kat, Szybko
Mooiste film: Australia
Mooiste muziek: Metalcore, emocore, punk-rock, nu-metal,
screamo, melodic death metal, black-metal
Mooiste tv programma: De nieuwe Uri Geller
Daar blijf ik voor thuis !: Gezelligheid
Hekel aan: Justin Bieber!!!! Verschillende sub-culturen, mensen
met een enorme dunk van zichzelf
Daar kun je mij voor uit bed halen: Concert van goeie band
Wat snoep/snack je graag: Winegums, drop, wafels
Je favoriete drankje: Jupiler
Je droomwens: Mooie carrière + gezond en normaal leven
Welk dier zou je graag willen zijn: Komodovaraan, hebben
amper vijanden, veel macht en schakelen mensen/dieren snel uit
d.m.v. dodelijk gif.
Vakantieland: Frankrijk
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Jeffry van Beek
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LOTTO

Hieronder de winnaars van de lotto over de periode week 46-2010 t/m
week 6-2011
Week
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6

Winnaar
T.T.V. Westerzicht
Ger van Leeuwen
Johnny de Rijke
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
Frans Daniels
Joke Scharpentier
T.T.V. Westerzicht
Wouter v.d. Guchte

nr
24
26
16
8
20
23
43
43
31
13
15
20
19

Er zijn nog steeds nummers vrij.
Voor € 0,50 per week speel je al mee en je steunt de vereniging.

Yvonne
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HORIZONTAAL
1 dubbelzinnig 6 vies 10 Bondsrepu–
bliek Duitsland 13 plaats in Gelderland
14 pauselijke kruisstaf 16 verharde
huid 17 water in Friesland 18 wilddief
20 vinnige klap 22 hondenras 23
Afrikaanse peulvrucht 25 reisweg 27
nagerecht 28 gelofte 29 papegaai 31
grootmoeder 32 grote hoeveelheid 34
ernst 37 voegwoord 38 hoofddeksel 39
vreemde munt 40 vrouwelijke titel 41
dagmars 46 snelle reactie 49 inlichting
50 uitroep 52 vogeleigenschap
53 kleefstof 54 siersteen 56
bijwoord 58 plaats in Frankrijk 61
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
63 zeekomkommer 65 zuster 66 diepe
afkeer 68 zeereis 70 niet rechtstreekse
verbinding 72 plaats in Noord-Brabant
73 rivier in Duitsland 74 mededingster.
(Oplossing op pagina 30)
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VERTICAAL
1 onheilsgodin 2 meester 3 voetweg
door een bos 4 een beetje 5
ongeïdentificeerd vliegend voorwerp
6 gierigaard 7 deel van een uurwerk
8 in loco 9 stuk stof 10 blijk 11
samenvatting 12 deciliter 13 SociaalEconomische Raad 15 lyrisch gedicht
19 Europeaan 21 daar 22 zwemvogel
24 slee 26 vervoermiddel 27 telwoord
30 plaats in Nederlands Limburg 32
vlaktemaat 33 oppervlakte 35 een
zekere 36 blaasinstrument 42 vrucht
43 beschikbare ruimte 44 evenredig
aandeel 45 dierentuin in Amsterdam
47 onverstoorbaarheid 48 touw 51
onderofficier 55 toets alleen (muziek)
57 bloem 59 Algemene Nederlandse
Onderwijzersvereniging (afk.) 60
hevig 62 tennis- term 64 door middel
van 65 grote overvloed 67 als onder
(afk.) 69 noot 71 westerlengte.
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Rond 2100 uur druppelden de deelnemers aan het nachttournooi binnen
en het kon beginnen. Het loopt allemaal heel soepeltjes onder de bezielende leiding van Rinus Ed en Ger , met er tussendoor een verloting met
leuke prijzen onder leiding van Pia en Yvonne, toevallig wonnen wij (pia
en lowy ) de hoofdprijs die bestond uit een middagje circus voor twee
volwassenen en twee kinderen wat hartstikke leuk was vooral voor onze
kleinkinderen.
Wat niet in het tournooi was opgenomen was dat er sneeuw zou vallen
die nacht en dat was voor sommige leden een probleem zoals Ferdinand
die maar tot het einde van de straat kwam en vast kwam te zitten en
toen door een bereidwillige man naar huis is gebracht. Yvonne is maar
naar huis gelopen na een hele nacht achter de bar is dat een prestatie van
formaat.
Al met al een leuke avond en nacht, iedereen bedankt en tot het volgende
nacht tournooi.
Groetjes Pia en Lowy

Oplossing kruiswoordraadsel
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Wij feliciteren:
APRIL
2 April Vincent de Rijke
9 April Monica Cornelisse
16 April Ger van Leeuwen

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

MEI
5 Mei
6 Mei
6 Mei
9 Mei
12 Mei
14 Mei
26 Mei
27 Mei

Jan-Peter Wisse
Corrie Geelhoed
Jaap Versteeg
Rudy van Waterschoot
Han Houmes
Ferdinand Vangheluwe
Martien Bangma
Bream Schipper

Kevin Vreeke
1 november 2010
Quinten Oosthoek 1 december 2010
Floris Oosthoek
1 december 2010
Cedrick Janse
1 januari 2011
Abheeru Daansen
1 maart 2011

JUNI
20 Juni
22 Juni
22 Juni
27 Juni
28 Juni

Bas Dijkstra
Ed Sleijpen
Danny Verberkmoes
Matthijs Geldof
Justin Belfroid

Richard van Erkel

Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten. Dit zijn:
31 maart 2011

Wij wensen iedereen
een prettige en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
78,60 per jaar
(€
6,55 per maand)
Jeugd competitie
€ 112,20 per jaar
(€
9,35 per maand)
Senioren recreatie
€ 103,20 per jaar
(€
8,60 per maand)
Senioren competitie € 145,80 per jaar
(€
12,15 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
63,00 per jaar
(€
5,25 per maand)
Stille leden
€
49,20 per jaar
(€
4,10 per maand)
Donateurs
€
10,20 per jaar
(€
0,85 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. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 0118-478105
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Vrijdag
13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor
18.30 - 19.30 uur alle jeugdleden (tijdelijk gestopt)
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
Zondag
15.00 - 16.00 uur danspaar (Fam. Dane)
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 het bord door ons gemaakt wordt)
€ 150,00
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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