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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC Vlissingen
Tel. 0118-462930
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PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
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voorzitter@ttvwesterzicht.nl

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Johan Meijer
Middelburgsestraat 106a
4388VR Oost-Souburg
Tel. 0118-850899 of 06-36334773
secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen
Tel. 0118-410255
Ed Sleijpen
Zuiderzeestraat 15
4388 GN Oost-Souburg
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
Marleen Rottier
Elzenstraat 5
4388 PP Oost-Souburg
Tel. 0118-468562

Kopij clubblad opsturen naar:

r schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Leidy Kroezen: lkroezen@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Tel. 0118-471168

Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/
T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892
Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
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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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Als onderwerpen voor het Schuivertje heb ik diverse suggesties gedaan.
Daar ga ik dan zelf ook maar even iets kort over zeggen.
Te beginnen bij het nachttoernooi. Altijd een happening. Vooral bedoeld
voor de jeugd maar ook de ouderen vermaken zich goed. Een gezellige
sfeer tot op het einde.
Vervolgens de nieuwjaarsreceptie. Matig bezocht. Jammer. De meeste
aanwezigen waren van de leden van de woensdagavond. Voor volgend
jaar gaan we dit in het bestuur bespreken en bekijken we of het anders
moet. Gezellig was het wel.
Dan de clubkampioenschappen. Alle poules waren redelijk bezet.
Spannend was het wel, tot op het laatst. Zeker bij de jeugd. Een plezier
om naar de kijken. Toen op het eind bleek dat een aantal spelers
hetzelfde puntenaantal hadden en Ed de sets ging tellen stonden ze met
z’n allen om hem heen. Voor de winnaars van de bekers: gefeliciteerd
en voor de anderen die(net) buiten de prijzen vielen: volgend jaar beter.
De ledenvergadering. Dat was nogal wat. Na mijn oproep om zich
beschikbaar te stellen als bestuurslid zijn er een aantal reacties
binnengekomen. Johan Meijer gaat het secretariaat overnemen van Jaap
Versteeg. Hans Wamelink komt als algemeen bestuurslid en neemt de
plaats in van Rinus van Breen. Tenslotte is Ed Sleijpen gevraagd, nadat
hij zich aarzelend had aangeboden, zitting te nemen in het bestuur.
Hierdoor krijgen we in het bestuur input van alle groepen binnen
de vereniging. Door deze bezetting van de bestuursfuncties was
een beroep op Albertus Jellema en Sonja Kingma niet nodig. Deze
hadden aangeboden het bestuur te willen bemensen mochten er geen
aanmeldingen voor de vacatures komen.
Beiden nogmaals bedank voor het aanbod.
Uiteraard heb ik, namens het bestuur en de leden, de vertrekkende
bestuursleden bedankt. Zowel Jaap Versteeg als Rinus van Breen
hebben zich jarenlang ingezet voor het belang van de vereniging.
Jaap en Rinus hartelijk dank.
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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

Je vindt bij ons kwaliteitsproducten voor
alle soorten huisdieren. Van gezonde
voeding tot speeltjes, snacks, manden
en hokken.

DOBEY
Dierenspeciaalzaak
Scherminkelstraat 32
4381 GJ Vlissingen
Tel.: 0118 – 417828
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
10% korting op al uw aankopen!

pagina 6

't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Er ligt voor de opvolgers een zware taak om het net zo goed te doen
als jullie. Andere informatie vanuit de ledenvergadering gaan jullie vast
elders in dit Schuivertje vinden.
Ook wil ik de speelmiddag en avonden aanstippen. De dinsdagmiddag
wordt goed bezocht en op de woensdagavond is het aan het begin van
de avond dringen om een plaatsje achter een tafel te bemachtigen.
Laatst ook weer, stonden alle tafels op en was iedereen aan het
dubbelen. Dan kun je nogal wat spelers kwijt. Ondanks dat alle tafels
bezet waren zaten er toch leden langs de kant. Als je aan het spelen
bent maak het dan in het begin niet te lang, komen de anderen wat
sneller aan de beurt.
De maandag- en vrijdagavond worden buiten de tijden dat de
competitie niet aan de gang is slecht bezocht. Ook hier gaan we als
bestuur proberen wat aan te doen.
Tenslotte de ziekenboeg. Op het moment dat ik dit schrijf ligt
Ferdinand nog in het ziekenhuis. Hij had gehoopt al thuis te zijn,
dat was een tegenvaller. We hopen zo dat er binnenkort goed nieuws
is te melden. Iedereen leeft ook mee met Ferdinand. Kom je op de
vereniging is er altijd wel iemand die vraagt: weet je al wat van
Ferdinand. Ook vanaf deze plaats van harte beterschap.
Ook Jan Verton sukkelt al een tijd met zijn gezondheid. Aan spelen
komt hij nog even niet toe maar gelukkig komt hij zo nu en dan langs
en maakt hij met iedereen een praatje.
Momenteel is Yvonne van Eenennaam uitgeschakeld door een
knieoperatie. Ze dacht na een week alweer te lopen als een kievit
maar dat viel tegen. Ook zij zal geduld moeten hebben. Zeker bij
een jonge meid als Yvonne zal de gezondheid spoedig in orde zijn
en verwelkomen we haar weer op de woensdagavond. Niet dat de
vervangers van haar het niet goed doen maar we zijn toch zo gewend
aan Yvonne, vandaar.
Zo zie je maar Tafeltennisvereniging Westerzicht is volop in beweging
en prettig dat veel leden zich daar met de nodige energie voor inzetten.
Ger van Leeuwen
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In het kader van NL Doet is onlangs bij het Oranjefonds een aanvraag
ingediend voor een financiële bijdrage voor de verfraaiing van de
buitengevel van ons clubgebouw.
Reeds kort na de aanvraag werd al een melding ontvangen waarbij de
aanvraag werd goedgekeurd waardoor een bedrag van € 400,00 ter
besteding aan de buitengevel, zal worden overgemaakt.
In de periode 27 april t/m 2 mei a.s. organiseert het Oranjefonds een
landelijke collecte waarbij 50% van de opbrengst ten goede komt aan de
collecterende organisatie en de overige 50% wordt besteed aan andere
sociale organisaties in de provincie waarin is gecollecteerd.
Alle kosten zijn ook voor rekening van het Oranjefonds. Voorwaarden
voor deelname zijn wel :
- de collecterende organisatie staat ingeschreven bij de KvK;
- de collecterende organisatie heeft een eigen bankrekening;
- de collecterende organisatie is een stichting of vereniging;
- het eigen deel van de collecte wordt besteed binnen de doelstelling
van de vereniging.
Met ingang van 1 januari 2015 is de procedure rondom de aanvraag van
VOG's vereenvoudigd.
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag.
De VOG behoeft niet meer voorgeschoten te worden wanneer de
vereniging of organisatie is aangemeld voor de regeling gratis VOG.
De TTV Westerzicht heeft zich kort geleden aangemeld voor deze
regeling. De VOG wordt verstrekt aan vrijwilligers die werken met
minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking.
Sportclubs die hierop een preventief beleid voeren,vergroten de kans om
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en
aan te pakken.
Na een aantal vergeefse oproepen van onze voorzitter voor nieuwe
bestuursleden, hebben zich nu gelukkig toch een aantal leden
aangemeld. De aanwezige leden op de algemene ledenvergadering van
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25 februari zullen moeten bepalen wie van de aangemelde personen in
het bestuur zitting gaan nemen.
Dit is mijn laatste stukje kopy voor het clubblad als secretaris van de
TTV Westerzicht.
m.v.g.
Jaap Versteeg
ex-Secretaris

Sportvrienden en vriendinnen
In het vorige schuivertje heb ik mezelf voor mogen stellen als nieuw lid
van uw vereniging, zie hier, daar ben ik weer.
Maar nu in een andere hoedanigheid, namelijk als bestuurslid, ik heb de
pen overgenomen van Jaap en ben nu secretaris van de vereniging.
Op de afgelopen ledenvergadering is dit met algemene stemmen
goedgekeurd, al waren er niet al te veel leden.
Dat is het eerste en belangrijke punt wat mij opvalt namelijk, dat de
ledenvergadering maar summier bezocht wordt.
Jammer want dit is bij uitstek de gelegenheid om je grieven en wensen
kenbaar te maken en toe te lichten, hetgeen erg belangrijk is binnen
een vereniging. En lieve mensen zeg nou eerlijk één keer per jaar een
overleg dat is toch nog wel in te plannen in jullie drukke leven?
Tja ik heb niet te beslissen wat jullie in je vrije tijd doen maar als je
lid bent van een vereniging laat dan ook eens iets van je horen en toon
betrokkenheid met de vereniging.
Verder hoop ik van u allen steun te krijgen in mijn nieuwe
bestuursfunctie want niemand kan alles alleen doen, aangezien ik nog
erg groen ben op dit gebied en hier in Zeeland.
Ik dank jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben en ik
ga er het beste van maken.
Voor iedereen wens ik jullie een sportief jaar zowel competitiespeler als
recreant.
Sportgroeten,
Johan Meijer
Secretaris TTV Westerzicht.
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Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2015 zal de Rabobank deze actie weer houden. De Rabobank
Walcheren/Noord -Beveland gaat dit jaar € 125.000,00 verdelen onder
385 verenigingen/stichtingen.
Ik wil jullie alvast op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid
kunnen worden bij de Rabobank. Wat is ook alweer de bedoeling?
Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan lid worden. Dit
lidmaatschap kost niets maar levert wel een heleboel voordelen op
(kortingboekjes ed). Als je lid bent van de Rabobank kun je tijdens deze
actie stemmen op diverse verenigingen, waaronder onze vereniging.
Dus ben je klant bij de Rabobank en je bent nog geen lid? Wordt snel lid
via www.rabobank.nl of vraag het bij je bankkantoor.
Tevens willen wij alle leden vragen om jullie familie, vrienden en
kennissen ook van deze actie op de hoogte te brengen. Misschien zijn
zij al lid en kunnen ze dus ook stemmen uitbrengen op onze vereniging.
Wil je meer informatie over deze actie? Kijk dan eens op de volgende
site van de rabobank: https://www.ledenrabobankwnb.nl/rabobankclubkas-campagne/.
Hier staat nog meer informatie over deze actie. De stemweek is van
2 april t/m 14 april 2015.

Collectanten gezocht
Als vereniging blijven we steeds op zoek naar initiatieven om inkomsten
te genereren waardoor we een financieel sterke vereniging kunnen
blijven.
Wij hebben onze vereniging aangesloten bij het Oranjefonds (www.
oranjefonds.nl). Dit fonds organiseert van 27 april t/m 2 mei 2015 de
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Oranjefonds Collecte. Het is de bedoeling dat verenigingen in een wijk
in hun woonplaats gaan collecteren voor het Oranjefonds. De helft van
de opbrengst is echter voor de vereniging zelf. Dit kan dus best een
leuk bedrag gaan opleveren.
Wij hebben de wijk Oost-Souburg (het deel tussen de 0, Spoorstraat en
Bermweg). Het is de bedoeling dat we gaan proberen om alle adressen
te bezoeken en veel geld in te zamelen. Ook willen we onze vereniging
dan positief onder de aandacht te brengen. Misschien levert het nog
leden op!
Dus we zijn op zoek naar collectanten, leden die in een deel van deze
wijk willen collecteren. We zijn nog aan het kijken hoe we het precies
gaan organiseren maar meld je alvast aan!
Als we allemaal een uurtje lopen dan komen we al een heel eind.
Nieuwe penningmeester
Marleen Rottier heeft zich aangemeld als nieuwe
penningmeester. Omdat de eerste maanden van het jaar
zeer druk is op mijn werk heb ik dan te weinig tijd om
haar goed in te werken. Dit zal dan
vanaf april/mei gaan gebeuren. Zodra de
definitieve overgang plaats vind
wordt u natuurlijk
geïnformeerd.
Monica
Cor nelisse
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Hier komt die dan, het eerste stukje van de nieuwe wedstrijdsecretariaat
senioren (Arnold van Gorp).
De wedstrijden lopen dit seizoen met een heel groot gat tussen wedstrijd
2 en wedstrijd 3, nl. 3 of 4 weken geen wedstrijden. Normaal is dit 1 of
2 weken. Het is niet prettig om zo’n groot gat te hebben in de competitie.
Dit heeft tot gevolg dat er in de tweede helft bijna niet verzet kan
worden, omdat die periode al helemaal bezet is met wedstrijden. Team
1 had al een verzoek om een wedstrijd te verzetten, maar dit kon niet
doorgaan om deze reden (tot nu toe dan).
Team 1 speelt heel goed, vooral Johan Meijer (83% bij 6 potjes) die alle
wedstrijden gespeeld heeft samen met Cesar Maldonado Urbina (33% bij
6 potjes). Hans Wamelink (67% bij 3 potjes) en Lowy Simonse (0% bij 3
potjes). Team 1 staat op de vierde plaats.
Team 2 met Jeffry van Beek (100% bij 6 potjes), Hans Scharpentier
(78% bij 9 potjes), Maurits van Luijk (67% bij 6 potjes) en Ed Sleijpen
(33% bij 6 potjes) doen het erg goed. Zij staan nu bovenaan, maar
hebben 1 wedstrijd meer gespeeld (maar dan nog). Zij zijn dan ook
gedegradeerd vanuit de 5e klasse.
Team 3 doet het wat minder, maar is dan ook gepromoveerd vanuit de
7e klasse. Lajos Cselik (67% bij 3 potjes), Martin Poortvliet (50% bij
6 potjes), Ger van Leeuwen (33% bij 3 potjes), Bas Dijkstra (0% bij 3
potjes) en Meindert van der Heide (0% bij 3 potjes). Zij staan 2e van
onderen, maar de onderste heeft net als team 2 reeds 3 wedstrijden
gespeeld, zij staan verreweg onderaan.
Team 4 doet het ook goed. Joury Simonse (44% bij 9 potjes), Hans van
der Haven ook (44% bij 9 potjes), Pia Simonse (33% bij 9 potjes). Zij
staan derdes, maar hebben 1 wedstrijd meer gespeeld dan de rest en
Scaldina heeft zelfs maar 1 wedstrijd gespeeld (op de 4e plek).
Verder zijn er (nog) geen problemen in de competitie. Er is een
wedstrijden verzet i.v.m. het niet kunnen opkomen met een volledig
team, maar alles was goed op te lossen.
Groetjes, Arnold van Gorp
Wedstrijdsecretariaat Senioren
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Het was weer gezellig voor de 2de maal had Yvonne een bowlingavond
georganiseerd.
Er waren 22 deelnemers. De ene beter bowlend dan de andere.
Zo was er Joke, hoe zij bowlde, ze gooide de bal met beide handen van
tussen haar benen de baan op, grappig om te zien.
Bij ons team gooide Frans bijna alle ballen in de goot.
Ook nog zo’n gevalletje bij mij. Net toen ik wilde gooien kreeg ik een
duw van Lowy tegen mijn arm en ja, zo gooide ik maar één punt en
Lowy maar grimassen.
Corrie gooide ook wel lekker, onze oudste deelneemster deed het
hardstikke goed. Wie doet haar na.
Pia deed het ook goed, maar ja, soms moest iemand in haar groep
wachten op Pia, ze was zoek, ze was een sigaretje gaan roken.
Onze voorzitter, ja die was op dreef, gooide een mooi aantal punten
maar hij kon zijn rare bewegingen die hij bij tafeltennis hanteer niet
omzetten in punten, geen eerste plaats, jammer, volgende keer beter.
Hendrik Jan gooide ook lekker, zo te zien had hij nog gebowld, toch
gooide hij een paar ballen in de goot.
Onze Ingrid gooide met een felle furie de ballen voor zich uit, ik hield
soms mijn hart vast, zou ze die bal wel loslaten.
Anton, ja, bij voetbal wel een kei in zijn sport, hier kwam hij toch wat te
kort bij het gooien.
Han zijn schoonvader deed het wel beter, hij kan goed bowlen. Anton,
in de leer gaan wij allen trouwens, want Han werd eerste. Han, ik neem
wel revanche bij tafeltennis.
De 2 jeugdspeler Bryan en Justin, fijn dat jullie er bij waren, jullie
speelden voortreffelijk maar jullie haalden minder punten dan ik, zo zie
je maar, ik kan niet winnen van jullie bij tafeltennis maar hier was ik
beter, toch (grapje).
Hans vd Haven, ik moet mijn denkbeeld over u bijstellen, bij tafeltennis
was ik 1 percent beter, maar bij het bowlen was ik 2 plaatsen achter u.
Carla, Ger had meer punten maar ik zie je volgend jaar. Om een betere
uitslag te halen, voor je naar de kruitmolen komt, moet je Ger eens
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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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lekker vermoeien, zodat hij de ballen meer in de goot gaat gooien.
Paul, ja, weer niet gewonnen van Ingrid, maar ja, Ingrid heeft het
temparament van haar vader, oei, niet verder zeggen.
Dan onze Hans Scharpentier, was wel goed bezig, maar ja, wordt ook al
een jaartje ouder, maar toch goed gedaan Hans, na al de narigheden van
vorig jaar. Hoop dat je zo verder kan doen (o ja, wat zeg ik nu, was wel
nr. 5 op 22).
Susanne gooide in het begin niet zoveel, maar hoe langer de wedstrijd
duurde, ging het stuk beter. Zo te zien krijgt ze les van Hendrik Jan in
ballen gooien.
Dan Maria, wat gooide die slecht. Ik had haar nochtans gezegd hoe
ze moest gooien, maar zo te zien was mijn advies bestemd voor
rechtshandigen. Stom van mij, ik had vergeten dat ze links was, hoe kan
dat nu NA 53 jaar huwelijk. Ik had toch al moeten weten dat ze links is
[hahah].
Ina, het aantal gegooide punten waren wel goed, maar ja, u wilde Hans
zijn trots niet wegnemen als zou blijken dat u beter met de ballen kon
gooien. Daarom: Hans volgend jaar zal Ina je wel inpakken.
Dan als laatst onze Arnold, hij gooide wel op een niveau beneden zijn
stand, hij gooide te veel ballen in de goot. Hij had vergeten effect te
geven aan zijn gegooide ballen.
Ik hoop dat ik niemand heb vergeten en niemand zal kwetsen met
hetgeen ik heb geschreven. Moest dat gebeuren, dan was het niet mijn
bedoeling. Hoop dat er niet te veel Belgische woorden zijn neergepend.
Ik woon ook nog niet zo lang in Vlissingen.
En Bert die is van alle markten thuis, kan lekker tennissen en nu
blijkt hij een bowl-talent. Kan ook nog goed zingen, is dan ook eerst
geworden.
Wacht maar tot op dinsdag, ik zal je een poepje laten ruiken bij
tafeltennis (grapje).
Groetjes Ferdinand
Hoop dat er weer wordt gebowld in 2015.
O ja, ik zou iemand nog vergeten, Yvonne, bedankt voor het organiseren
van wederom een leuke avond.
Ferdinand Vangheluwe
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Weer even een kort schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugd en
andere jeugdzaken.
De competitie is nog maar net bezig dus daar valt op dit moment nog
niet veel over te vertellen.
Het 1e jeugdteam gaat proberen dit seizoen kampioen te worden en na
2 wedstrijden zijn ze al op de goede weg want staan nu ik dit schrijf op
een gedeelde 1e plaats.
Overigens is iedereen van harte welkom om te komen kijken tijdens
de thuiswedstrijden van ons jeugdteam. Op de site is te vinden welke
zaterdagen dit betreft.
Een beetje steun tijdens de wedstrijden is nooit weg.
Vanaf 23 maart starten we weer met de na-schoolse workshops voor
basisscholieren op de maandag- en donderdagmiddag van 16u tot 17u
gedurende 4 weken.
Op de maandag betreft het scholieren van groep 5 en 6 en op de
donderdagen betreft het scholieren van groep 7 en 8 en hoeveel dit er
zullen zijn is nu nog niet bekend. In ieder geval niet meer dan 12 per
keer.
Vrijwilligers zijn dan weer van harte welkom om te helpen tijdens deze
activiteiten.
Ik stuur iedereen hierover nog wel een mail waarmee je je kan opgeven
om mee te helpen op 1 of meerdere dagen.
Verder is het goed om onze website www.ttvwesterzicht.nl en facebook
pagina https://www.facebook.com/ttvwesterzicht in de gaten te houden
want daar worden alle nieuwtjes enz. op geplaatst.
Wil je ook graag iets geplaatst hebben, dan kan je dat altijd naar mij
mailen, ttvwester@ttvwesterzicht.nl en dan kijken we of het geschikt is
voor plaatsing.
Fijne tafeltennisuurtjes allemaal
Ed Sleijpen, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie
en sinds kort algemeen bestuurslid
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De Volkskrant over competitie-initiatief TTNL
Tafeltennis Nederland 26 februari 2015
vandaag in de krant en op het internet (zie ook het naschrift):

‘Wilde bond’ attaqueert tafeltennis
Ted van der Meer, de oud-voorzitter van de badmintonbond (67),
heeft een stichting opgericht die als alternatief moet dienen voor de
Nederlandse Tafeltennisbond NTTB.
Deze stichting, Tafeltennis Nederland, wil onder meer competities op
lokaal, regionaal en landelijk niveau organiseren. Alle Nederlandse
tafeltennisclubs zijn welkom, benadrukt Van der Meer. Hij maakte het
nieuws woensdag bekend op zijn site.
Door: Lennart Bloemhof 26 februari 2015
Van der Meer zegt dat het roer om moet in het Nederlandse tafeltennis.
‘De NTTB is niet met haar tijd meegegaan. Sinds de jaren zestig is er
niets veranderd bij de bond op competitiegebied.
Ondertussen is het aantal competitiespelers gedaald van 60 duizend
naar een kleine 30 duizend. Wel werkt de bond met een begroting van
ruim 2 miljoen euro en gaat de contributie alsmaar omhoog. Dat geld
zie je alleen niet terug in de prestaties van de bond.’
Van der Meer stelt dat door structureel slecht beleid er bij de bond
sprake is van een geld slurpende bureaucratie, wat ten koste gaat van
het Nederlandse tafeltennis.
‘Wij vinden dat het monopolie van de NTTB als sportbond daarom
moet worden doorbroken. Het is tijd voor concurrentie’, zegt hij.
Tafeltennis Nederland is onder meer van plan de contributie die de
NTTB nu van verenigingen vraagt met minimaal de helft te verlagen.
‘We willen voornamelijk werken met zzp’ers, zodat we een competitie
kunnen organiseren voor de prijs die het waard is’, legt hij uit.
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Op sportief vlak wil de stichting competities meer op de wensen van
de verschillende groepen tafeltennissers afstemmen. ‘Jongeren hebben
bijvoorbeeld geen zin om op doordeweekse avonden van acht uur tot
middernacht competitie te spelen.’
Van der Meer heeft de bond van tevoren niet ingelicht over zijn
plannen om de stichting op te richten. ‘Het loopt daar gewoon niet en
concurrentie is ook wel goed in een sport’, zegt hij. ‘Het zal ze ook wel
verrast hebben.’
NTTB-voorzitter Ronald Kramer reageert nuchter op het gegeven dat
Van der Meer de bond niet eerst heeft ingelicht over het oprichten
van de stichting. ‘Dat zou wel handiger zijn geweest. Ik denk dat
concurrentie binnen een sport juist niet slim is. Maar iedereen die het
tafeltennis in Nederland verder wil helpen, is bij ons van harte welkom.
En als ze goede punten hebben, zijn die altijd nuttig om te gebruiken’,
zegt Kramer.
Op de vraag of door twee verschillende organisaties die competities
organiseren in één sport het tafeltennis juist meer zal versplinteren, is
Ted van der Meer helder. ‘Nee, want die versplintering is er al. Kijk
maar naar alle leden die de afgelopen jaren zijn weggelopen.’
Hij zegt dat drie grote Nederlandse tafeltennisverenigingen al hebben
aangegeven serieus met hem in gesprek te willen gaan over aansluiting
bij de stichting. Namen wil hij niet noemen.
Ted van der Meer
De link waarbij ook nog een naschrift staat vermeld:
http://www.tafeltennisnederland.nl/de-volkskrant-over-competitieinitiatief-ttnl/
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Hartelijk dank dat
u gaat collecteren!

Oranje Fonds Collecte

Steun sociale initiatieven in uw buurt!
Geachte lezer, beste collectant,
Fantastisch en hartverwarmend dat u gaat collec-

Alle donaties besteed,
alles dichtbij!

teren. Mede dankzij uw inzet is er straks meer geld

De helft van het geld dat orga-

beschikbaar voor een betrokken samenleving! Uw

nisaties inzamelen, maakt het

eigen organisatie ontvangt de helft van uw opbrengst.

Oranje Fonds over op hun reke-

Het Oranje Fonds investeert de andere helft in sociale

ning. De andere helft besteden

initiatieven in uw provincie. Kortom: 100% besteed,

we aan sociale organisaties in

100% dichtbij. Op de achterzijde van de deze flyer vindt

dezelfde provincie. Het Oranje

u praktische tips. Ik wens u veel succes, plezier en goed

Fonds neemt alle kosten voor

weer toe bij het collecteren!

het betalingsverkeer, de website
én de publiekscampagne voor

Met vriendelijke groeten,

zijn rekening. De volle 100% van

Ronald van der Giessen

de donaties wordt besteed aan

directeur Oranje Fonds

sociale doeleinden!
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De jeugd heeft gespeeld op zaterdag17 januari in poule A, B en C
afhankelijk van hun kunnen.
In poule A ging het om de wisselbeker en het clubkampioenschap wat
in 2014 gewonnen was door Thijs Tange. Er hing dus voor Thijs heel
wat af of hij deze druk kon weerstaan om wederom 1e te worden.
De volledige lijst van deelnemers van alle clubkampioenschappen en
hoe zij geëindigd zijn is te vinden op onze website en de foto’s op onze
Facebook pagina.
Hier wat geschreven door enkele jeugdspelers:
* De clubkampioenschappen van 2015 waren leuk zoals elk ander
jaar. Ik kwam er naartoe om gewoon mee te spelen want ik had nooit
gedacht dat ik zal winnen. Maar nadat ik van Douwe, Hao, Dyani en
Achraf gewonnen had dacht ik dat ik alleen nog maar van Thijs moest
winnen om de wisselbeker te winnen. ''Dat gaat me nooit lukken'' dacht
ik, Thijs had natuurlijk ook alles al gewonnen. Toen de wedstrijd met
Thijs begon was ik zenuwachtig (Thijs trouwens ook, dat kon ik aan
hem zien). Ik had de eerste set gewonnen, toen was ik best wel blij. Het
was een lange en spannende match want hij won de 2e set. Daarna
won ik de 3e en hij de 4e, het stond toen 2-2. Toen begon de laatste set,
ik stond voor met een kleine voorsprong. En daarna had ik gewonnen,
gaf Thijs een hand en was superblij. Die laatste wedstrijd was wel één
van de spannendste wedstrijden die ik ooit heb gehad.
Bryan Rijke
* Om 9.00 uur begonnen de clubkampioenschappen. Ik zat in poule A
met 6 personen. Ik had de eerste 5 wedstrijden gewonnen. Toen kwam
de laatste tegen Bryan die eigenlijk beslissend was om de 1e en 2e plek.
Eerst won hij een set, toen won ik een set, toen hij weer en toen ik weer.
Het stond dus 2-2. De laatste set had ik verloren met 11-8. Ik vond het
een erg leuke en gezellige morgen. Bryan gefeliciteerd!
Groetjes Thijs Tange
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* Het was de eerste keer voor mij en ik ben toch 3de geworden wel
jammer dat er geen 3de prijs was misschien wel wat voor volgend jaar.
Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ze hebben het goed gedaan
gefeliciteerd alle winnaars.
Groetjes Jarno Eijke
* hallo allemaal,
ik was bij de clubkampioenschappen 1e geworden in poule C,
ik vond het heel leuk om voor de 2e keer mee te doen, en ook leuk dat
ik vorig jaar 2e was geworden en nu 1e.
ik hoop ook dat de andere het ook leuk hebben gehad, en ik hoop dat ik
volgend jaar weer mee kan doen en dat het dan nog spannender wordt.
groetjes Vincent Swager
* Ik heb voor de eerste keer meegedaan aan de clubkampioenschappen.
Ik vond het erg leuk dat ik eraan heb meegedaan.
Ik vond het leuk dat ik op de derde plaats van de vier was.
Mijn opa, oma, moeder en zusjes kwamen kijken, en vonden het ook
leuk.
Dit jaar ga ik goed trainen, dan hoop ik dat ik de volgende keer met de
clubkampioenschappen nog beter ben..
Groeten van Dave Koelewijn

De recreanten (senioren) hebben gespeeld op woensdag 21 januari
Hier wat geschreven door de nr 1 en nr 2 van die avond
Nr 1 Anton Belfroid
* Zoals ieder jaar ook dit jaar weer de clubkampioenschappen voor de
senioren recreanten. Een leuke happening onder de bezielende leiding
van Ed.
Allereerst werd er een indeling gemaakt van 2 poules van 5.
In poule A zaten Wilfred, Edwin,Marco, Han en Jaap in poule B zaten
Frans, Paul, Ton, Rong en Anton. Het ging er zoals ieder jaar zeer
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sportief aan toe. De grote runner up dit jaar was Wilfred die bijna niet
te stoppen was en slechts met de grootste moeite door Edwin een halt
toegeroepen werd. Wie had dit gedacht, goed gedaan Wilfred!! Nadat
iedereen tegen elkaar had gespeeld werd de stand opgemaakt. Edwin
winnaar in poule A en dan te bedenken dat hij pas sinds een jaar weer
speelt. Knap gedaan. Zelf werd ik eerste in de andere poule, ik heb
de meeste moeite met Ton gehad. De finale was ondanks de uitslag
(3-0) spannender dan de stand laat blijken. Hierdoor werd ik voor de
tweede keer achter elkaar winnaar van de wisselbeker. Bedankt voor de
gezellige avond.
Sportgroeten, Anton
Nr 2 Edwin Steenbeek
* Goedendag,
Er was mij gevraagd om een stukje te schrijven in het schuivertje
i.v.m. het behalen van de tweede plaats bij de clubkampioenschappen
recreanten.
Ik wil mij eerst voorstellen mijn naam is Edwin Steenbeek ik ben 53
jaar en ik woon in Middelburg, mijn vrouw heet Rianne en ik heb 5
zoons en 7 kleinkinderen.
Van mijn 12e tot 15e jaar heb ik op tafeltennis gezeten en heb ik ook
competitie gespeeld, daarna enkel met de kinderen op de camping. Op
de Karolingenmarkt van september kreeg ik een foldertje van de ttv.
Sinds oktober vorig jaar kom ik bij de club en ik heb het ontzettend
naar mijn zin, het is fantastisch hoe jullie met elkaar en nieuwe leden
omgaan. Ik voel me echt thuis.
Het was woensdagavond 21 januari een leuke avond, er deden 10
mensen mee waarvan 1 vrouw.
We speelde in twee Pouls van 5 personen, in mijn poule won ik alle
partijen al moest dat wel een paar keer in 5 games. Tenslotte de finale
tegen Anton en die was duidelijk te sterk voor mij.
De hele avond was goed georganiseerd dank aan de mensen die deze
avond mogelijk hebben gemaakt
Ik hoop dat ik volgend jaar weer mee kan doen en wie weet???
Groet Edwin
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De senioren hebben gespeeld op zaterdag 24 januari
Hier wat geschreven door de clubkampioen en de nr 1 van poule B
Clubkampioen Rudy van Waterschoot
* Zaterdag 24 januari was het weer zover, het jaarlijks terugkerend
clubkampioenschap.
Voor 10 uur stonden de tafels al op en was er ruime belangstelling voor
Joke’s koffie en koek. Organisator Ed had de deelnemers in 2 groepen
ingedeeld (A en B groep) met resp. 8 en 6 deelnemers.
Hierbij verslag van groep A.
Wij speelden een 8 kamp, waarbij regerend clubkampioen Thijs
z’n titel moest verdedigen. Na een heleboel leuke wedstrijden met
soms verrassende uitslagen tekende er zich na de vierde speelronde
een kopgroep af bestaande uit Jeffry, Hans Wamelink en Rudy,
gevolgd door Thijs. Johan, Cesar en Hans Scharpentier waren aan
elkaar gewaagd en na de zevende speelronde hadden zij allemaal 2
wedstrijden gewonnen. Uiteindelijk kwamen Hans Wamelink en Rudy
met ieder 6 overwinningen het best uit de bus, waarbij het onderlinge
wedstrijdresultaat bepalend was. Jeffry won als enige van Rudy. Ed
werd hekkensluiter met 1 overwinning, waarbij wel gezegd moet
worden dat hij voor velen een moeilijk te nemen hindernis was.
We kunnen terugzien op een geslaagde dag waarbij dank aan Ed voor
de vlekkeloze organisatie.
Einduitslag:
1 Rudy 2 Hans Wamelink 3 Jeffry 4 Thijs 5 Hans Scharpentier 6
Cesar 7 Johan 8 Ed
Groetjes Rudy
Ik wil ook graag mijn dank geven aan Pim’s Sport, zij hebben dit jaar
kosteloos ervoor gezorgd dat de namen op de wisselbekers gegraveerd
werden.
Ook deze kleine bijdrage als sponsoring is altijd welkom
Ed Sleijpen, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en
algemeen bestuurslid
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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De Biografie van Jan Verton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam: Jan Verton
Geboorteplaats: Middelburg
Geboortedatum: 21 febr 1935
Zussen/broers: 3 broers
Getrouwd/samenwonend: getrouwd
Kinderen ?: geen
Lagere school: Gravenstraatschool Middelburg
Als ik later groot ben word ik: kapitein op een schip
Opleiding(en): LTS, diverse cursussen PBNA en
aanvullende cursussen op het werk
Werk: groepsleiding planning voortst installatie
scheepsbouw
Hobby’s: tafeltennis, strandhuisje op Dishoek en muziek
Vreemde tic: moet een ander maar zeggen
Lekkerste eten: Indische rijsttafel
Smerigste eten: zuurkool
Huisdieren: geen
Mooiste film: De langste dag
Mooiste muziek: New Orleans Jazz
Mooiste tv programma: reis en natuur documentaires
Daar blijf ik voor thuis !: diverse sportreportages voetbal
Hekel aan: behandeling bij de tandarts
Daar kun je mij voor uit bed halen: laat mij maar liggen
Wat snoep/snack je graag: portie saté
Je favoriete drankje: rood wijntje
Je droomwens: nog een poosje gezond blijven
Welk dier zou je graag willen zijn: meeuw
Vakantieland: Frankrijk
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:
Hans van der Haven
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Wij feliciteren:
APRIL
9 April
11 April
15 April
16 April
23 April
29 April

Monica Cornelisse
Jarno Eijke
Marco Sturm
Ger van Leeuwen
Karel Deutekom
Dave Koelewijn

MEI
6 Mei
6 Mei
9 Mei
12 Mei
14 Mei
14 Mei
14 Mei
15 Mei
31 Mei

Corrie Geelhoed
Jaap Versteeg
Rudy van Waterschoot
Han Houmes
Hao Guo
Douwe Kingma
Ferdinand Vangheluwe
Wesley de Ruiter
Bert Kraak

JUNI
13 Juni
20 Juni
22 Juni
28 Juni

Mark van Driel
Bas Dijkstra
Ed Sleijpen
Justin Belfroid

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Lajos Cselik
Richard Trimpe
Karim Bouzian
Mark van Driel

1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 februari 2015

Opzeggingen:
Er zijn geen opzeggingen binnen
gekomen.

Wij
wensen
iedereen
een
prettige
en fijne
verjaardag
toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
84,60 per jaar
(€
7,05 per maand)
Jeugd competitie
€ 120,60 per jaar
(€
10,05 per maand)
Senioren recreatie
€ 111,00 per jaar
(€
9,25 per maand)
Senioren competitie € 156,60 per jaar
(€
13,05 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
67,80 per jaar
(€
5,65 per maand)
Stille leden
€
52,80 per jaar
(€
4,40 per maand)
Donateurs
€
10,80 per jaar
(€
0,90 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
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
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
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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