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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
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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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De tijd gaat snel. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Op de
speelavonden en –middag begint het al weer wat drukker te worden.
Ook de competitie is weer gestart. Succes een ieder.
In en om de zaal is ook het één en ander gedaan. Met name allerlei
overbodige spullen zijn weggegooid. Zoals jullie misschien is
opgevallen wordt er aan het houtwerk buiten gewerkt. De firma
Simonse en zoon zijn daar druk mee in de weer. Wat ook wel een
opsteker was is dat mw. Kingma (moeder van een jeugdlid) zich heeft
opgegeven voor de schoonmaakploeg. Hierdoor is Lowy ook weer
betrokken bij het schoonmaken doordat zij het samen doen. Prettiger
zou zijn als zich nog iemand zou opgeven voor de schoonmaak. Joke
Scharpentier maakt n.l. in een periode tweemaal schoon. Éénmaal met
Arnold en éénmaal met Rudy. Het zou geweldig zijn haar te kunnen
verblijden met een nieuwe schoonmaker of schoonmaakster.
Verder ben ik van plan een cursus Nederlands te gaan geven. Er zijn
binnen de vereniging een heleboel leden die niet kunnen lezen.
Op de afvalbakken die net om de hoek in de zaal staan heeft Lowy op
zijn eigen karakteristieke wijze de navolgende teksten aangebracht. Op
de ene bak staat “GEEN PLASTIC FLESSEN IN DEZE BAK” en op
de andere: “HIER PLASTIC FLESJES”. Je staat versteld hoeveel troep
er in de bak van de plastic flesjes ligt en andersom. Let er op is de
vraag.
Een ander onderwerp is de grote clubactie loten. Hebben jullie er al
gekocht? Je steunt er de vereniging mee en je kunt er nog wat mee
winnen. Dus koop ze.
De jaarlijkse barbecue, georganiseerd door Yvonne en heel veel steun
van Ed, was een groot succes. De kwaliteit was goed en ook de sfeer
was optimaal. Leuk dat er ook een paar jeugdleden met ouders waren.
Een gemiste kans als je er niet bij was. Ik zou zeggen: tot volgend jaar.
Tot slot wijs ik jullie graag op het nachttoernooi. Het nachttoernooi
is 21 december 2012 en is er voor alle leden. Zowel de jeugd als de
senioren kunnen daar aan deelnemen. Waarbij het motto is: meedoen is
belangrijker als winnen. De bedoeling van het nachttoernooi is gezellig
tafeltennissen voor jong en oud, goed of niet goed.
Graag tot ziens bij het nachttoernooi.
Ger van Leeuwen.
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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

pagina 6

't Schuivertje

Van het secretariaat

t.t.v. westerzicht

Op 10 oktober j.l. heeft er wederom een bestuursvergadering plaatsgevonden. Er is onderling afgesproken, dat ongeveer om de 2 maanden een
bestuursvergadering te houden. Ook nu weer kwamen weer een aantal
zaken aan de orde zoals:
Dakvernieuwing
Er zal worden geprobeerd een aantal subsidies danwel leningen te verkrijgen om zodoende het eigen vermogen van de vereniging zo weinig
mogelijk aan te moeten spreken. Ook zal worden bekeken of er een
beroep kan worden gedaan op een fonds van de Rabobank.
De voorzitter zou graag wat meer promotie willen maken door te flyeren
in enkele aangrenzende wijken van de zaal in Vlissingen en in OostSouburg.
De voorzitter en secretaris zijn op 15 oktober aanwezig geweest op het
regio-overleg Zuidwest te Terneuzen waarbij kennis werd gemaakt met
de nieuwe manager bestuurlijke zaken afd. Zuidwest dhr. Ruud van
Beest en de nieuwe manager sporttechnische zaken mw. Ineke de Graaf.
Op technisch en bestuurlijk gebied werden zaken en toekomstplannen
alsnog toegelicht.
Verder zal er 1 november a.s. op verzoek van Peter Boon, technisch
coördinator TTC Middelburg, een gesprek plaatsvinden over mogelijke
vormen van samenwerking op technisch gebied. Hierbij zullen Ger van
Leeuwen, Ed Sleijpen en ondergetekende aanwezig zijn namens TTV
Westerzicht.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

Voor zover ik het nog niet medegedeeld mocht hebben, de beslissingswedstrijden van de najaarscompetitie 2012 vinden plaats op vrijdag 30
november a.s.
Helaas heeft Hans Scharpentier door hartproblemen onlangs voorlopig af
moeten haken bij het 2e team senioren van Westerzicht. Dit betekent toch
een flinke aderlating voor dit team. We hopen echter, dat Hans in de loop
van komend jaar gezond weer terug zal keren bij dit team en wensen hem
dan ook van harte beterschap toe.
Op dit moment staat het 1e team op de 2e plaats van de 5e klasse C en dat
is zeker geen slecht resultaat. Het 3e team presteert niet geweldig, maar
hierbij de kanttekening dat men voor het eerst na jaren 7e klasse weer in
de 6e klasse is ingedeeld. Dus op zich was deze plaatsing misschien te
verwachten.
Kijk voor alle informatie over de najaarscompetitie op de borden in de
zaal en op onze website www.ttvwesterzicht.nl
Heeft u nog belangstelling mee te doen aan de komende voorjaarscompetitie 2013, laat het even weten op onderstaand mailadres. U bent van
harte welkom. Probeer het eens !!
met vriendelijke groet, Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren TTV Westerzicht
e-mail : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

BBQ Avond
Het was een leuke avond maar het was wel jammer dat er zo weinig
jeugd was.
Het eten was heel lekker.
Er was van alles en nog wat.
De kinderen mochten ook buitenspelen.
Thijs Heijboer
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Nederlands kampioenschap
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) organiseert sinds 1935
jaarlijks het Nederlands kampioenschap tafeltennis.
Een paar grote namen uit het verleden zijn Cor du Buy die 9x won en
Bert van der Helm met maar liefst 12 titel overwinningen.
Danny Heister won het kampioenschap 11x; de laatste keer was in 2008.
De laatste jaren is het meer spannend, er is ieder jaar een nieuwe
winnaar.
Kampioen van 2012 is Barry Wijers die in Rotterdam speelt. In het
dagelijks leven is hij leraar bedrijfseconomie.
Wereldkampioenschap
De International Table Tennis Federation (ITTF) organiseert om de twee
jaar de wereldkampioenschappen tafeltennis.
Als er het ene jaar de individuele kampioenschappen zijn, dan is het jaar
erop het landen ploegentoernooi.
De Hongaar Viktor Barna is recordhouder bij de mannen met 5 titels in
het enkelspel (1930-1935).
De Roemeense Angelica Rozeanu won 6 enkeltitels tussen 1950-1955
en is daarmee recordhoudster bij de vrouwen.
Tot pakweg 1955 waren de Europese landen overheersend. Sterkste
landen in Europa destijds waren Hongarije, Tsjechoslowakije, Engeland
en Roemenie.
Sinds 1961 domineren de Aziatische tafeltennissers. De afgelopen 20
jaar kwam het overgrote deel van de kampioenen uit China.
Alleen in 1993, 1997 en 2003 was er een Europeaan wereldkampioen bij
de mannen.
Het wereldkampioenschap vond drie keer plaats in Nederland: in
Utrecht (1955), Eindhoven (1999) en verleden jaar in Rotterdam (2011).
Beste prestatie van de Nederlanders was in 1985 en 1987 toen de
Nederlandse dames brons wonnen in het landentoernooi. Bettine
Vriesekoop was destijds een van de speelsters.
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Alle winnaars van het wereldkampioenschap in Rotterdam kwamen uit
China. Winnaar bij de mannen was Zhang Jike. Bij de vrouwen won
Ding Ning.
Hall of Fame
Sinds 1993 heefty de ITTF ook een heuse Hall of Fame. In Hollywood
werd in de jaren 60 begonnen met de wereldberoemde Hall of Fame
waarbij kleurige tegels met een ster in het trottoir werden gelegd. Op de
deze speciale tegels staan de namen van allerlei bekende filmacteurs en
artiesten.
Bij de ITTF komen in principe alleen tafeltennisspelers in aanmerking
die minstens 5x een wereldkampioenschap of Olympische titel hebben
gewonnen. Een aantal spelers zijn kampioen in 4 klassen: enkelspel,
dubbelspel, dubbelspel gemengd en in het landentoernooi. Het zal geen
verbazing wekken dat China de Hall of Fame lijst aanvoert met 18
spelers/speelsters.
Wereldcup
De beste individuele spelers van de wereld spelen ook ieder jaar een
toernooi om de wereldbeker.
In september 2012 won de Chinese Liu Shiwen bij de vrouwen. Ma
Long won al eerder dit jaar de wereldbeker bij de mannen in Liverpool.
ITTF wereld rankings
De top 10 bij de mannen in oktober 2012: Zhang Jike, Ma Long, Xu
Xin, Wang Hao, Boll Timo (Duitsland), Ma Lin, Mizutani Jun (Japan),
Chuang Chih-Yuan (Taiwan),
Wang Liqin en Ovtcharov Dimitrij (Duitsland).
De top 10 bij de vrouwen in oktober 2012: Ding Ning, Liu Shiwen, Li
Xiaoxia, Gou Yan, Kim Kyungah (Korea), Feng Tianwei (Singapore),
Fukuhara Ai (Japan), Ishikawa Kasumi (Japan),
Shen Yanfei (Spanje) en Guo Yue.
Ik zag niet zo snel dat er Nederlandse mannen in de ITTF top 200 staan.
Bij de Nederlandse vrouwen staat Li Jiao op plek 20 en Li Jie op 31.
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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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Wat verdient een topspeler?
Het inkomen hangt af van het spelerscontract met de club, het gewonnen
prijzengeld, sponsorgeld en losse verdiensten zoals bijvoorbeeld
aanwezigheid op evenementen.
Op het internet staat wel veel informatie maar salarissen van
tafeltennisspelers zijn moelijk te vinden.
Chinese top tafeltennisters verdienden in 2011 een ieder rond de
$100.000 dollar aan prijzengeld.
De website De.statista.com had in 2008 een staatje gemaakt van Duitse
topverdieners in de sport.
Onderaan het lijste stond de tafeltennisspeler Timo Boll met 900.000
Euro. Boll was in oktober 2012 de nummer 5 van de wereld.
Wat de Chinese tafeltennissers verdienen is onduidelijk maar topspelers
in China beschikken wel over luxe huizen en buitenlandse auto's.
Ter informatie; de Chinese voetbalclub Shanghai Shenhua betaald
Didier Drogba - die overkwam van voetbalclub Chelsea - meer als
200.00 Euro per week.
Trainen in China?
Het is mogelijk voor buitenstaanders om te trainen in het Chinese
Nationale Trainings Centrum in Hebei. Minimum periode is 15 dagen.
In het centrum oefent de Chinese nationale selectie en er zijn ook
wereldkampioenschappen en Olympische Spelen gespeeld. Uiteraard
zijn er ervaren coaches.
Deelnemers worden verdeeld in groepjes en krijgen tegenstanders van
hun eigen niveau. Ontbijt is om 7.30, daarna volgt een warming-up van
20 minuten met aansluitend een training van 2 uur en 10 minuten. Na
de lunch is er een pauze en volgt er een tweede training van twee uur en
10 minuten. Tussen 19.00-21.00 kan er vrij gespeeld worden. Om 22.00
is het bedtijd. Prijs voor 15 dagen in $1490 dollar. Dit is inclusief het
trainingsprogramma, hotel, eten, drinken, stomerij, gebruik van internet
op de kamer, gebruik van materiaal en kleding.
Exclusief is de vliegreis naar China en persoonlijke uitgaven.
Deelnemers krijgen ook een certificaat. Minimum leeftijd is 8 jaar.
Groepen krijgen korting. Meer info op www.cntttc.org
Wilfred Riteco
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Een bedankje
ivm Hans zijn operatie
in Antwerpen

Wij willen iedereen bedanken die hebben gereageerd
op de ziekenhuisopname van Hans, tengevolge van
de pijn op ze borst tijdens de competitiewedstrijd 24
september tegen Scaldina, voor ons
eindigde die avond met een
opname in Goes.
En een paar dagen later
in Antwerpen, vanwege
omleidingen. De mailtjes,
telefoontjes en kaartjes,
die al direct binnen kwamen,
hebben Hans en mijn erg
goed gedaan en vooral de
positieve instelling van hem
zelf was voor ons gezin erg
fijn. Hij is gelukkig weer thuis
en de weg is nog lang, maar het
komt allemaal weer goed. Lieve
teamgenoten bedankt voor alles,
super. Bestuur en leden bedankt
voor de fruitmand en jullie kaarten,
mail en telefoontjes. Tot over een
tijdje weer in de zaal.

Groetjes Hans en Joke
pagina 15

't Schuivertje

De biografie van… Douwe

t.t.v. westerzicht

Volledige naam: Douwe Kingma
Geboorteplaats: Oost-Souburg
Geboortedatum: 14-05-2001
Zussen/broers: Renske, Rein, Siebren en Imke, veel hé:-)
Getrouwd/samenwonend: welnee
Kinderen ?: later.....
Lagere school:Graaf Jan Nassau-school
Als ik later groot ben word ik: kampioen tafeltennis
Opleiding(en): Werk: Hobby’s: lego sparen en mee spelen, lezen, computeren
Vreemde tic: zal mijn moeder een keer vragen.
Lekkerste eten: lasagne
Smerigste eten: bami of spruiten
Huisdieren: konijn van mijn zussie, vissen
Mooiste film: zoop in afrika
Mooiste muziek: zie daar maar eens achter te komen
Mooiste tv programma: Daar blijf ik voor thuis !: patatje joppie chips
Hekel aan: rommel opruimen.
Daar kun je mij voor uit bed halen: nou, ik kom nergens voor uit bed
als ik eenmaal slaap
Wat snoep/snack je graag: ik hou van snoep, kan veel eten.
Je favoriete drankje: cola
Je droomwens: een lego-paradijs hebben
Welk dier zou je graag willen zijn: pfff, een tijger of zo
Vakantieland: in de jungle
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Hao
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25 augustus werd voor de 2e keer een bbq georganiseerd.
We hadden al wat ervaring, dus de organisatie verliep vrij goed,
o.a. door de hulp van Marleen bij de salades en het opzetten van de
party-tent door Bas.
Het kostte Bas nog al wat moeite door de harde wind maar deze
alleskunner had dit vakkundig opgelost met behulp van wat touwtjes.
De opkomst was hoger (44 personen) door dat er ook wat jeugdleden
met hun ouders waren.
De boodschappen waren vrijdag al gedaan samen met Ed wat zeker
geen straf was.
Ook was er vrijdagavond al vloerbedekking neergelegd en ook de
stoelen en tafels waren al geplaatst.
Om half zeven begonnen we met eten en de salades namen gretig
aftrek, en de bbq werd ook gelijk in gebruik genomen.
Enkele mensen vonden het lang duren voordat het vlees gaar was maar
altijd nog beter dan rauw eten.
De jeugd had inmiddels een bal bemachtigd en konden zich buiten
prima vermaken.
Tussendoor werd er nog een verloting georganiseerd en Pia haar lootjes
werden goed verkocht, zodat de tafeltennis er deze avond financieel
ook niet op te kort kwam.
Het toetje moest door de verloting even wachten maar smaakte er niet
minder om.
We kunnen terugkijken op een gezellige avond en waarschijnlijk voor
herhaling vatbaar, maar dat krijg ik nog wel van jullie te horen.
Iedereen die geholpen heeft, bedankt.
Yvonne van Eenennaam
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Wij feliciteren:
OKTOBER
10 Oktober		Maurits van Luijk
12 Oktober		Erik Polderman
13 Oktober		Ruud Wisse
20 Oktober		Tom van Pienbroek
20 Oktober		Lowy Simonse
24 Oktober		Bjorn de Nooijer
NOVEMBER
2 November		Bram Huissen
6 November		Arnold van Gorp
6 November		Guido Scharpentier
10 November		Thijs Berkx
11 November		Abheeru Daansen
11 November		Rudy van Oosten
16 November		Rinus van Breen
19 November		Frans Daniels
20 November		Richard Trimpe
22 November		Collin Bostelaar
24 November		Jeffry van Beek
27 November		Carel Betram

DECEMBER
1 December		Julian Tjodikromo
11 December		Martin Poortvliet
12 December		Adrian Sinke
26 December		Anton Belfroid
Nieuwe leden:
Erik Polderman 1 september 2012
Daan Vastrick
1 oktober 2012
Annie Post
1 oktober 2012
Frans Post
1 oktober 2012
Jelles van Geffen 1 oktober 2012
Hanny Roodenburg1 oktober 2012
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Richard Trimpe 31 augustus 2012
Marc den Hollander

30 september 2012
Harald Schipper
31 oktober 2012
Bream Schipper 30 september 2012
Julian Tjodikromo31 december 2012

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.
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