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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386DC Vlissingen
Tel. 0118-462930

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

s

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119
4388 JX Oost-Souburg
Tel. 0118-471831

secretariaat@ttvwesterzicht.nl

e
t

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682
Martien Bangma
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen
Tel. 0118-465502

u

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

u

Copij clubblad opsturen naar:

r

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. 0118-478419
Tel. 06 - 24214755

inleveren kopij voor 2 september
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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

't Schuivertje

Van de (nieuwe) Voorzitter

t.t.v. westerzicht

Zo, het eerste stukje van de nieuwe voorzitter.
Allereerst wil ik de vorige voorzitter Johnny de Rijke bedanken voor de
inzet en het vele werk wat de afgelopen tien jaren is verzet.
Uiteraard is dat door Jaap en door mij al op de ledenvergadering gedaan
maar omdat niet iedereen op de ledenvergadering was hier nog een keer
in het Schuivertje. Bedankt Johnny.
Wat een afscheid en een geweldig nieuw begin. Het derde seniorenteam
is kampioen geworden.
Laat dit een stimulans zijn om ook competitie te gaan spelen.
Na achterom te hebben gekeken gaan we vooruit kijken.
Op de ledenvergadering heb ik een paar doelstellingen, voor de komende
jaren, aangegeven.

Voor al uw boeken
en wenskaarten

Allereerst meer teams in de competitie. Twee jeugdteams en drie
seniorenteams. Daar moeten we actief naar kijken of dat niet kan worden
verhoogd.

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Verder meer leden. Het ledental is de afgelopen periode wat teruggelopen.
Ook hiervoor geldt kijk rond, vraag buren, vrienden, kennissen, familie en
ander loslopend volk om te komen tafeltennissen. Als je de hoeveelheid
tijd die je per week kunt doorbrengen met tafeltennissen op de vereniging
en je bekijkt de contributie dan is tafeltennisvereniging WESTERZICHT
een aanrader.

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287

Als derde heb ik een up date van de zaal genoemd. Ook noodzakelijk. Zelf
zijn we eraan gewend dat niet alleen de zaal maar de hele accommodatie
redelijk gedateerd is. Hieraan wordt door de bouwcommissie hard
gewerkt daar plannen te maken, begrotingen op te stellen.

De Vrijbuiter

Één ding heb ik niet op de ledenvergadering genoemd. En dat de eenheid
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in de vereniging. Al tijden heb ik het idee dat tafeltennisvereniging
WESTERZICHT bestaat uit diverse clubjes. De aanduiding “vereniging”
zegt genoeg. We bestaan niet uit een clubje op de maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag en de jeugd.
Tafeltennisvereniging WESTERZICHT is niet van het bestuur. Het
bestuur is door jullie gekozen en neemt derhalve beslissingen. Ben je het
met één van die beslissingen niet eens neem dan contact op met iemand
van het bestuur en bespreek het. In het uiterste geval vraag je om een
extra ledenvergadering. Ledenvergaderingen zijn er niet alleen voor de
senioren. Juist voor de jeugdleden EN hun ouders kunnen ze nuttig zijn.
Toon belangstelling voor elkaar en kom b.v. ook eens naar de
competitiewedstrijden van de jeugd kijken. Ook de ouders van de
jeugdleden zijn daarvoor van harte uitgenodigd.
Mijn plan is om me regelmatig op de club te laten zien en ook gesprekken
te hebben met iedereen die daar voor open staat. Dit met het doel zoveel
mogelijk ideeën op te doen en daar beleid op te maken en een visie te
ontwikkelen.
Wil iemand me spreken kan hij of zij me
altijd bellen of een e-mail sturen. Dat kan op
het bij iedereen bekende telefoonnummer
en e-mail adres. Het e-mail adres
van de vereniging is door mij in
gebruik genomen en is voorzitter@
ttvwesterzicht.nl . Ik hoor graag van
jullie. Want doelstellingen zijn mooi
maar zijn door mij alleen of met
het bestuur niet uit te voeren. Daar
moeten we met elkaar (en niet
tegen elkaar) aan werken.
Ger van Leeuwen,
jullie voorzitter
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Van het secretariaat
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Op 9 mei j.l. is de eerste bestuursvergadering gehouden o.l.v.onze nieuwe voorzitter Ger van Leeuwen. We konden gelijk merken,dat er een
frisse wind door het bestuur waaide want onze voorzitter had een flinke
lijst met opmerkingen en vragen. De hele staat van onderhoud van ons
clubgebouw werd nog eens goed onder de loep genomen en hopelijk zal
dat in positieve zin ook in de nabije toekomst zijn uitwerking krijgen.
Op 7 juni zal een aantal wedstrijdtafels worden verhuurd voor de sportdag van Rijkswaterstaat. Dat brengt misschien ook weer een beetje publiciteit met zich mee.
Verder werden er nog een aantal besluiten door het bestuur genomen t.w.
het huurtarief voor onze vaste zaalhuurders zal voor komend seizoen
2012/2013 niet worden verhoogd en blijft € 10 per uur;
vaststelling vergoedingsbedrag van € 50 voor tafelverhuur aan
Rijkswaterstaat;
bestelling van 100 loten voor de Grote Clubactie 2012.
Het was een plezierige en constructieve vergadering.
met vriendelijke groet, Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Zaterdag 25 augustus 2012
vanaf 17.00 uur
Een nieuw tafeltennisseizoen komt eraan!
Dit willen we weer openen met een

gezellige barbecue
Waar

: bij onze zaal in de van doornlaan 33a te west-souburg

Wie

: alle (jeugd)leden, ouders, familie en bekenden.

Kosten

:€

11,00 p.p. Inclusief vlees, salades en stokbrood.

Drankjes zijn voor eigen rekening,
(Als er speciale wensen zijn dan graag aangeven)
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

De voorjaarscompetitie 2012 is onlangs afgesloten met een
kampioenschap van het 3e team. Dit team promoveert naar de 6e
klasse. Hans,Pia,Meindert,Ger,Bas en Ferdinand nogmaals van harte
gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap .
Ook het 2e team wist zich veilig te stellen in de 5e klasse door een
overwinning in een beslissingswedstrijd tegen Scaldina 5 op 27 april j.l.
Het 1e team nestelde zich op een keurige 3e plaats in de 5e klasse C.
De teamlijsten voor de a.s. najaarscompetitie 2012 zijn op dit
moment al ingezonden naar de competitieleider. Bij alle teams zijn
geen personele verschuivingen te constateren hetgeen voor een
wedstrijdsecretaris alleen maar makkelijk is alhoewel het toevoegen
van een aantal nieuwe competitiespelers op zich ook wel eens leuk zou
zijn.
De najaarscompetitie 2012 begint in week 37 ( 10-15 sept) en eindigt in
week 47 (19-24 nov).
Alle feiten zoals eindstanden, persoonlijke percentages etc. over de
afgelopen voorjaarscompetitie kunt u vinden op onze website
www.ttvwesterzicht.nl

met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren
TTV Westerzicht
e-mail : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Hallo allemaal
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De voorjaarscompetitie is weer achter de rug en het heeft bij de jeugd
geen kampioenen opgeleverd.
Team 1 is als 3e geëindigd in hun poule 3e klasse Junioren en Team 2 is
als 5e geëindigd in hun poule 3e klasse Aspiranten
Na de zomervakantie in september begint de najaarscompetitie weer
voor beide teams.
Ik wil alle ouders weer bedanken voor het rijden bij de
uitwedstrijden en hoop weer op hun medewerking te rekenen voor de
najaarscompetitie
Wat is er verder nog te melden.
Het familietoernooi is ook geweest en dit is ondanks de geringe
deelname toch succesvol verlopen, iedereen die mee deed heeft het
goed naar zijn zin gehad en dat is het belangrijkste ingrediënt voor een
geslaagd familietoernooi.
Nou dat was het eigenlijk wel wat ik te melden heb van de afgelopen
periode.
Wat hebben we nog in het vooruitzicht, een BBQ, slaapfeest voor de
jeugd, najaarscompetitie, pepernotentoernooi, nachttoernooi maar dan
zijn we al weer in december aan beland.
Hou dus de agenda op de website in de gaten en in de kolom “nieuws”
staan ook allerlei punten die van belang kunnen zijn.
Overigens suggesties of een helpende hand voor het slaapfeest van de
jeugd is altijd welkom en kan je naar mij mailen.
De jeugdlessen stoppen op 28 juni en beginnen weer op 21 augustus
ivm de zomervakantie
Ik sluit af door iedereen een hele fijne zomervakantie toe te wensen en
daarna weer er volop tegenaan.
Ed Sleijpen, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en jeugdtrainer TTV
Westerzicht
Website: www.ttvwesterzicht.nl
Mailadres algemeen: ttvwester@ttvwesterzicht.nl
Mailadres trainen jeugd: jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
Mailadres wedstrijdsecretariaat jeugdcompetitie: wedsecrjeugd@
ttvwesterzicht.nl
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ruitschade?
•
•
•
•

sterreparatie zonder afspraak
24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
gratis vervangend vervoer
gratis mobiele dienst
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24 april
Vriendschappelijke wedstrijd tegen
Big-Smash

Op dinsdag 24 april was het weer zover: onze vriendschappelijke
wedstrijd tegen Big-Smash uit Biggekerke. Onze vereniging
was met ongeveer 15 mensen aanwezig, maar om
verschillende redenen, waaronder ziekte,
waren er deze keer maar 6 mensen uit
Biggekerke.
Maar deze 6 hebben zich dapper
verweerd tegen de Vlissingse
overmacht.

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Er werden uiteindelijk 3 pools
samengesteld voor de competitie. De
mensen die niet ingedeeld waren speelden
tegen elkaar.
Er waren voldoende pauze’s ingelast voor een praatje, een hapje en een
drankje. Bakker Bas was vanaf 7 uur ’s morgens al aan het bakken en
het resultaat was grandioos.
Bedankt, Bas!
Ook iedereen die meegeholpen heeft bij de organisatie van harte
bedankt.
Er is afgesproken dat we in het najaar, vóór het begin van de
competitie, weer naar Biggekerke gaan.
De uiteindelijke uitslag was niet belangrijk. Wat wel belangrijk was,
was het plezier en de gezelligheid van deze middag.
Meindert van der Heide
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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.

JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72

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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Familietoernooi 2012
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Enkele jaren geleden had ik al eens kennis gemaakt met het fenomeen
familietoernooi van TTV Westerzicht; toen als moeder van een
jeugdspeler.
Elke goeie bal die ik toen sloeg was bijna een applaus waard,
want wat kun je verwachten van een één-keer-in-het-jaar fanatieke
campingspeler?
Dit keer ”moest” ik echter “meer” presteren, want je moet natuurlijk
wel een beetje laten zien dat je training krijgt (ook al ben je van de
50+club). Mijn oudste zoon David en ik vormden wij een leuk team en
we hadden er zin in.
Zaterdagmorgen 10:00 uur: een enkel voor mij bekend gezicht van de
club, maar méér onbekende, samen met hun familieleden wachtten aan
de bar onder het genot van koffie en iets lekkers op de uitleg van Ed.
Hoewel het jammer was dat er niet veel aanmeldingen waren, was het
toch mogelijk om voor 3 tafels pools te maken; niet naar sterkte, maar
gewoon een toevallige samenstelling.
De leeftijd van de deelnemers aan onze tafel, tafel 1, was wel heel
gevarieerd.
De jongste deelnemer Quinten (vermoedelijk) nog geen 10 jaar; de
oudste (opa Bas) die al een “paar” jaar meespeelt op de dinsdagmiddag.
Voor jeugd-competitiespeler Kevin was alleen Bas een echte
tegenpartij; mij speelde hij finaal van tafel.
David kon een wedstrijd winnen, maar moest er ook een verliezen.
Dat Quinten veel plezier had in het spel was duidelijk, alleen deed het
balletje niet altijd wat hij wilde. John deed zijn best om ballen zonder
effect te slaan, maar zei dat dat echt niet lukte.
En zo waren de overduidelijke winnaars in deze pool Kevin en zijn
vader John, die alle wedstrijden wisten te winnen.
Hoewel er geen tijd was om bij de andere tafels te gaan kijken, leek het
er ook daar enthousiast en gezellig aan toe te gaan.
Na alle sportiviteit zei Ed de uitslag te gaan geven, maar dat deed hij
DUS niet, want daar gaat het helemaal niet om bij het familietoernooi.
Er is maar één ding dat belangrijk is die ochtend: sportief plezier.
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Uit handen van Ed ontving iedereen een mooi ingelijst ”bewijs van
deelname”.
Hartelijk dank voor de organisatoren van dit gezellige toernooi.
Volgend jaar weer? Enne ….. u doet dan toch ook wel mee?
Jarien Sinke

Wijzigen telefoonnummer zaal

Zoals op de ledenvergadering van april 2011 besproken betalen wij elke
twee maanden ongeveer een bedrag van € 46,00 aan telefoonkosten.
Hierin zit dan een bedrag van € 2,00 aan gesprekskosten. We betalen
dus alleen voor de telefoonaansluiting, wat dus heel veel geld is.
We hebben bekeken hoe we dat kunnen oplossen zodat we elk jaar een
bedrag van ongeveer € 200,00 kunnen besparen.
Die oplossing hebben we inmiddels gevonden. We hebben een simpele
mobiele prepaid telefoon gekocht met niet veel beltegoed. Deze
telefoon zal in een kluisje komen te liggen waar dan enkele mensen een
sleutel van krijgen. Als de zaal dan open is, zijn wij toch telefonisch
bereikbaar voor andere verenigingen en leden.
Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij in de zaal voortaan
bereikbaar via 06-24214755.
De vaste telefoonaansluiting
vervalt definitief
dus zet het juiste nummer in je
telefoon!
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Schoonmaken, het is bezigheid die iedereen wel eens doet. Anders
wordt het een zootje bij je thuis, in je auto of in je kamer. Ook onze
zaal moet regelmatig schoon gemaakt worden. Anders vliegen de
stofwolken rond je oren, zijn de wc’s en de douches smerig en wordt
het gewoon dus vies in de zaal.
Al een aantal jaren hebben we een aantal schoonmaakploegen die
volgens een wekelijks vastgesteld rooster de zaal een schoonmaakbeurt
geven. Een schoonmaakploeg bestaat meestal uit twee personen die
ongeveer 1 uur per week bezig zijn.
Helaas zijn het aantal ploegen flink uitgedund en dat betekent dat
een ploeg bijna een keer in de vier weken moet schoonmaken. En dat
terwijl deze leden al zoveel andere dingen doen voor de vereniging.
U zult het al begrijpen:
WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHOONMAAKHELDEN!
Afhankelijk van het aantal ploegen bent u misschien maar 1x in de 6,
7, 8 of 9 weken (afhankelijk van het aantal ploegen) een uurtje aan tijd
kwijt. En u kunt het tijdstip in principe zelf bepalen. Dit kan overdag,
in de avond of in het weekeinde zijn. Afhankelijk van wanneer de zaal
vrij is.
Als er geen vrijwilligers zich aanmelden is het misschien noodzakelijk
dat het bestuur de leden moet gaan verplichten middels een vastgesteld
rooster.
Laat het zo ver niet komen en meld u nu aan!
Dit kan bij Joke Scharpentier, telefoon 0118-463892.
Zij kan u eventueel ook meer informatie geven.
Het Bestuur
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Wij feliciteren:
JULI
2 Juli
9 Juli
12 Juli
17 Juli
24 Juli
29 Juli

Ton Nuiten
Hans van der Haven
Harald Schipper
Marin Schipper
Paul Kuijt
Rony Riteco-Liao

AUGUSTUS
4 Augustus
9 Augustus
23 Augustus
27 Augustus
29 Augustus

Pia Simonse
Thijs Heijboer
Leidy Kroezen
Kevin Vreeke
Marleen Rottier

Nieuwe leden:
Dyani Veira
1 maart 2012
Marco Sturm
1 maart 2012
Marcel van Gemert 1 maart 2012
Carel Betram
1 april 2012
Marijke Kole-Cleeren 1 juni 2012
Jarno de Jonge
1 juni 2012
Opzeggingen:
Danny Landman
Marin Schipper
Sieb Janse

30 juni 2012
30 juni 2012
30 juni 2012

SEPTEMBER
5 September Yvonne van Eenennaam
9 September Meindert van der Heide
11 September Thijs Tange
12 September Cor Pleijte
22 September Marc den Hollander

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. 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 o.l.v. Lowy Simonse
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 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.

pagina 18

pagina 19

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

T.T.V. WESTERZICHT

pagina 20

