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

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

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
lkroezen@zeelandnet.nl
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
spookjie@zeelandnet.nl
Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com
WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl
Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/

Tel. 0118-471168

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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Van de Voorzitter

t.t.v. westerzicht

Zo, de vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Uiteraard op een
paar oudjes na die juist het voor- en naseizoen i.v.m. de kosten benutten.
Hopelijk komt de bezetting weer op het oude peil en wordt het weer
gezellig druk.
De ziekenboeg is zachtjes leeggestroomd en zijn de in vorige
Schuivertjes genoemde personen weer opgekrabbeld, zijn hersteld of
gaan redelijk goed in die richting.
Fijn om dit ook eens te kunnen melden.
Wat ook weer gaat beginnen is de competitie.
Het aantal seniorenteams is hetzelfde gebleven alleen hier en daar wat
mutaties in spelers.
Bij de jeugd is er een team bijgekomen en zijn er, net als voorgaande
jaren, twee teams.
Als toeschouwer en om ze aan te moedigen is iedereen welkom.
Uiteraard hoop ik ook op aanmoedigingen van ouders en of familie.
Wat jullie ook hebben kunnen zien is de buitengevel.
De panelen zitten erop en de muren zijn grijs geschilderd. Alleen aan
de onderzijde moet nog een zwarte bies aangebracht worden. Hopelijk
wordt het daar nog een keer goed weer voor.
Verder moet de binnenzijde nog worden afgewerkt. Ook dat hopen we
komende winter voor elkaar te krijgen.
Via Vlissingen in Beweging hebben we TTV Westerzicht weer
aangemeld als één van de sportaanbieders die meedoen aan bewegen
voor senioren van 23 jaar en ouder.
Mensen kunnen zich tot 09 september aanmelden. Daarna krijgen wij
bericht. Komen er aanmeldingen dan laten we het op tijd aan de diverse
mensen, die er binnen onze vereniging mee te maken hebben, weten.
Kortom we gaan weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen
beginnen en als jullie dit lezen hebben we een succesvolle barbecue
achter de rug en gaan we op naar het nachttoernooi.
Ger van Leeuwen
pagina 5

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

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!
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Van de Penningmeester
Grote Club Actie
Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote
Club Actie. Op 19 september start de officiële verkoop van de loten. Het
grootste deel van de opbrengst (80%) gaat rechtstreeks naar de club. Dus
het is van groot belang dat we veel loten zien te verkopen. Als ieder lid
al minimaal één lot koopt dan hebben we een mooie start. En dan nog
allemaal ons best doen om er meer te verkopen. Succes!

Overdracht werkzaamheden
Eind september/begin oktober zal er een start worden gemaakt om
onze nieuwe penningmeester Marleen Rottier in te werken. Zodra alle
werkzaamheden overgedragen zijn zullen we u natuurlijk hierover
berichten. Het emailadres van de penningmeester wordt t.z.t. ook
overgedragen, dus emails komen altijd aan bij de juiste persoon.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Het is weer zover, een nieuw Schuivertje en een nieuwe competitie.
Er zijn dit seizoen 2 nieuwe spelers namelijk Kim Apers en Edwin
Steenbeek. Cesar is wegens de toevoeging van Kim in team 1 een
plaatsje gezakt, hij zit nu in team 2 (dit is ook i.v.m. zijn lange
werkvakantie). Bij team 3 is Meindert van der Heide door zijn
verhuizing uit dit team verdwenen en in team 4 is ook het een en ander
veranderd. Ferdinand staat hier reserve en door toevoeging van Edwin
bestaat dit team nu uit 6 spelers, maar deze kunnen in de andere teams
wel allemaal invallen.
Over invallen gesproken, 3 spelers uit team 2 (Hans Jeffrey en Maurits)
mogen niet in team 1 invallen in verband met hun hoge percentage in
hun eigen klasse. Zie hieronder de totale teamindeling:
Westerzicht 1,
5e klasse vrijdag 20:00 uur
2451883 L. Simonse (Lowy)
2565640 H.W. Wamelink (Hans)
3384576 K. Apers (Kim)
4111073 J. Meijer (Johan)

Westerzicht 2,
5e klasse maandag 20:00 uur
0940161 H. Scharpentier (Hans)
3384615 E.J.M. Sleijpen (Ed)
3403401 J. van Beek (Jeffry)
3744548 M. van Luijk (Maurits)
4056215 C. M. Urbina (Cesar)

Westerzicht 3,
6e klasse vrijdag 20:00 uur
2983466 G. van Leeuwen (Ger)
3798979 H. Dijkstra (Bas)
4078039 M. Poortvliet (Martin)
4121484 L. Cselik (Lajos)

Westerzicht 4,
7e klasse vrijdag 20:00 uur
3494567 F. Vangheluwe
(Ferdinand)
3500978 P. Simonse (Pia)
3798953 H. van der Haven (Hans)
3798987 T. Dol (Tom)
4086676 J. Simonse (Joury)
4134893 E. Steenbeek (Edwin)
Groetjes, Arnold van Gorp
Wedstrijdsecretariaat Senioren
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Verslag Westerzicht team 1 - TCO '78 team 3
Vrijdag 11-09 begon voor ons (Johan, Lowy, Hans) de competitie tegen
TCO 3.
Onze vierde man (Kim) geniet momenteel nog van een welverdiende
vakantie, die mag binnenkort zijn visitekaartje gaan afgeven!
Het is altijd weer spannend hoe de eerste wedstrijd gaat verlopen na de
zomerstop. Voordat de competitie begint wil je toch weer het balgevoel
krijgen en even lekker inspelen met clubgenoten.
Zo komt de 1e wedstrijd er dan toch aan en begint het weer te kriebelen.
Johan begon als eerste en haalde voor ons het eerste punt binnen.
Je kon al zien dat we redelijk aan elkaar gewaagd waren, er zijn mooie
partijen gespeeld en vooral strijd geleverd!
Dat bleek wel toen de laatste wedstrijd klaar was, het was bijna
middernacht... De uitslag was uiteindelijk 5-5, waarbij Johan en
ondergetekende er 2 wonnen ( + de dubbel) en Lowy nog op 0 bleef
steken (al was dat bijna 1!).
Komende vrijdag mogen we ons geluk gaan beproeven in en tegen
Oudenbosch. Als ik ons team zo beschouw, geeft het vertrouwen voor
de komende wedstrijden.
Hans Wamelink

Op dinsdag 24 november 2015
is het jaarlijkse pepernotentoernooi.
Vrijdag 18 december 2015
is het nachttoernooi.
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Allereerst wil ik met trots vertellen dat ik er weer een kleinkind bij heb,
moeder en zoon maken het goed.
Verder ben ik met de voorzitter naar de bondsvergadering op 17-9-2015
geweest alwaar er veel uiteenzettingen vragen en discussies waren.
Een belangrijk onderwerp was de competitie, in Limburg draait een pilot
van een duo competitie.
Voordeel hiervan is dat je gewoon 3 wedstrijden speelt namelijk, twee
enkelspelen en een dubbel, verder zijn de avonden minder lang zo ook het
wachten tussen de partijen door.
Toch kwam er veel kritiek op deze speelwijze bij de senioren.
Het is toch vooral in de recreatieklassen een gezellig avondje tafeltennis,
sociale contacten praatje maken nieuwtjes aanhoren etc. etc.
Voor de jeugd die op zaterdag speelt lijkt mij de duo competitie wel een
uitkomst in verband met de kortere speelduur van de hele wedstrijd,
waarmee je dus nog iets aan de zaterdag hebt.
Voorstel was ook om op 2 tafels te spelen waarmee je de tijdsduur flink
kunt inkorten en toch je wedstrijden spelen.
Mijn verzoek aan jullie is om naar mij toe te reageren en met tips
goedkeuring of bezwaren komt.
De reacties ga ik verzamelen en er een pakketje van maken dat uiteindelijk
naar de bond gestuurd wordt.
Deze hebben aangegeven dat alle ideeën en suggesties welkom zijn.
Ook ouders van jeugdspelers die beschikbaar zijn voor vervoer, laat u
horen over dag en tijd wat er anders kan waar ook u zich prettiger bij voelt.
Tot slot de nieuwe balletjes waarmee per januari 2016 mee gespeeld gaat
worden is nog een heet hangijzer.
Op dit moment laat de kwaliteit van de balletjes behoorlijk te wensen over,
het verschilt zelfs per partij van dezelfde fabrikant.
In oktober gaat de bod zich hierover buigen, mocht de kwaliteit niet
verbeteren dan volgt er waarschijnlijk weer een uitstel van speeldatum.
Een ander probleem dat zich aandient is dat de celluloid balletjes niet meer
gemaakt worden en de voorraad dus snel slinkt.
Ook hierover kunt u meedenken, suggesties graag per e-mail naar mij
richten zodat ik kan verzamelen en doorsturen.
Dit was het weer voor dit moment tot een volgende keer
Johan Meijer secretaris.
e-mailadres is: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Hier weer een schrijven van mijn kant.
De zomervakantie is weer achter de rug, alle scholieren gaan weer naar
school, het leven gaat weer zijn normale gangetje.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantieperiode heeft gehad.
In het vorige Schuivertje kon u lezen dat er een Familietoernooi
gespeeld zou worden op 11 juli.
Dat heeft inderdaad plaats gevonden en dit is een heel gezellig toernooi
geweest.
Er hebben in totaal 10 koppels aan meegedaan.
Deze heb ik in 3 poules kunnen indelen, 1x 4-kamp en 2x een 3-kamp
In de 4-kamp speelden Vincent/Quinten, Dave/Gert-Jan, Timo/Rene,
Joey/Robert tegen elkaar.
In de ene 3-kamp speelden Edwin/Benjamin, Bryan/Ronald, Maurits/
Jochem en in de andere 3-kamp speelden Albertus/Hilary, Ger/Ebi, Bas/
Quinten tegen elkaar.
Bij alle zijn de 1e namen leden en de 2e namen gastspelers.
Er werd flink gestreden in de poules en leuke wedstrijdjes gespeeld en
dat is tenslotte ook het doel van het familietoernooi, gezelligheid en
sportiviteit zijn dan de belangrijkste onderdelen van het spel.
Daarom was er die dag geen algemene winnaar aan te wijzen, want
iedereen was op zijn/haar manier een winnaar.
Na afloop kreeg iedereen een aandenken mee in de vorm van een pen
met fotohouder met het logo van onze vereniging.
Wij (Hans, Ed en Yvonne) zijn net voor de zomervakantie als afsluiting
van het seizoen met een aantal jeugdleden die wilde/konden gaan
zwemmen in zwembad de Parel te Domburg.
Dit was een gezellige en geslaagde middag en wat voor menig jeugdlid
veel te kort heeft geduurd, want ze waren allemaal niet uit het water te
slaan.
Na afloop werden er nog heerlijke frites met een snack genuttigd.
Foto’s van zowel het familietoernooi als van het uitje in het zwembad
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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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zijn te bekijken op onze Facebookpagina.
Op zaterdag 5 september zijn de Open Zeeuwse kampioenschappen
gespeeld voor de jeugd.
Hier hebben Bryan, Douwe, Thijs en Joey aan meegedaan.
Het was een goede oefening voor de komende competitie. Thijs is de
enigste die in de prijzen is
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gevallen, hij is 1e geworden in het middagprogramma, bij de jeugd 4.
Thijs gefeliciteerd met het behalen van de 1e plaats
Op zondag
6 september
zijn de Open
Zeeuwse
kampioenschappen
gespeeld voor de
senioren.
Hier hebben
Jeffry, Edwin,
Lajos en
ondergetekende
aan meegedaan.
Lajos is 1e geworden in zijn poule (senioren G licentie) en is
uitgeschakeld in de hoofdkwart-finale,
Edwin was 2e geworden in zijn poule (senioren H licentie)
en is uitgeschakeld in de hoofdkwart-finale, Jeffry van Beek
was 5e geworden in zijn poule (senioren G licentie) en is in de
troostkwartfinale
uitgeschakeld
en ik zelf ben
2e geworden
in mijn poule
(senioren H
licentie) en ook
uitgeschakeld in
de hoofdkwartfinale.
Meerdere foto’s
van de Open
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Zeeuwse zijn te
vinden op onze
Facebook pagina
Wat is er verder nog
te melden.
De competitie
gaat voor de
jeugd op zaterdag
12 september
van start en de
senioren beginnen
de doordeweekse
dagen ervoor.
Dit seizoen hebben we 2 jeugdteams die meedoen.
In team 1 speelt Bryan, Douwe, Dyani, Hao en Thijs en zij gaan 3e
klasse junioren spelen en in team 2 spelen Laura, Justin en Joey en zij
gaan 5e klasse junioren spelen
De spelers van team 2 spelen alle 3 voor de 1e keer competitie, dit gaat
een spannend seizoen worden want als je voor het eerst competitie
speelt dan weet je nog niet goed wat je allemaal kan verwachten en is
het dus een spannende aangelegenheid.
Beide teams wens ik heel veel succes toe en het belangrijkste is dat
je veel plezier hebt tijdens de wedstrijden en het winnen niet het
hoofddoel moet of hoeft te zijn.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij de
thuiswedstrijden die op verschillende zaterdagen om 13u gespeeld gaan
worden. Want het is altijd leuk als je wordt aangemoedigd of gesteund
wordt tijdens de wedstrijden.
Wedstrijdschema is te vinden op onze website (competitie jeugd
najaar 2015) en hangt ook op in de zaal op het prikbord van de
jeugdcompetitie
De senioren gaan net als vorig seizoen met 4 teams spelen in de
competitie, 2 teams spelen 5e klasse, 1 team speelt 6e klasse en 1 team
speelt 7e klasse.
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Ook hier voor iedereen veel succes gewenst.
Standen en persoonlijk klassement is terug te vinden op onze website
en natuurlijk ook in de zaal op de prikborden van de competitie.
De gemeenten Vlissingen en Middelburg organiseren samen met
45 lokale sportaanbieders sportkennismakingsactiviteiten voor
volwassenen (23+) en senioren (55+).In de periode van 14 september
tot en met 25 oktober 2015 staan de deuren van lokale sportaanbieders
open
Onze vereniging werkt hier ook aan mee. In deze periode op de
maandag, woensdag en vrijdagavonden en de dinsdagmiddagen is er de
gelegenheid kennis te maken met onze sport.
Hopelijk kunnen we dan veel mensen verwachten.
Op 19 september hebben we de BBQ, en ik heb voor die avond mooi
weer besteld dus dat gaat dan wel goed komen. Maar het is net als met
het beleggen van geld, in het verleden behaalde resultaten zijn geen
garantie dus we moeten het dus gewoon maar afwachten. Dit zal de
sfeer van de avond vast niet gaan verpesten.
Binnenkort start ook weer de Grote Clubactie en we hopen dat we weer
veel loten kunnen verkopen dit jaar. Wil je ook loten verkopen, vraag
dit dan even aan Yvonne op de woensdagavond of bij ondergetekende
tijdens een trainingsuurtje. Hoe meer loten we kunnen verkopen, hoe
meer geld we kunnen verwachten voor onze clubkas en is onze clubkas
weer goed gespekt, des te meer kunnen we er voor organiseren. Dus
doe je best
Voor de jeugd alvast een datum om in je agenda te zetten, op
dinsdagavond 24 november spelen we weer het traditionele
pepernotentoernooi en voor alle leden is er op vrijdag 18 december het
nachttoernooi.
Kijk geregeld eens op onze website www.ttvwesterzicht.nl of op onze
Facebook pagina www.facebook.com/ttvwesterzicht want daar staan de
agendapunten en mededelingen op.
Tot een volgend schrijven
Ed Sleijpen, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en
algemeen bestuurslid
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Wij feliciteren:
OKTOBER
2 Oktober
4 Oktober
10 Oktober
11 Oktober
13 Oktober
20 Oktober
20 Oktober

Anton van Alebeek
Kim Apers
Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Ruud Wisse
Tom van Pienbroek
Lowy Simonse

NOVEMBER
6 November Arnold van Gorp
6 November Guido Scharpentier
7 November Marcel Hoeven
10 November Thijs Berkx
10 November Joey Louws
11 November Abheeru Daansen
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
28 November Timo van der Peijl
DECEMBER
11 December Martin Poortvliet
26 December Anton Belfroid

Nieuwe leden:
Joey Louws
1 september 2015
Johan Meijer
1 september 2015
Gijs van der Lee 1 oktober 2015
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Cheyenne Beijer30 september 2015
Boris de Bruin 30 september 2015
Bjorn de Bruin 30 november 2015
Rick Minnaard 30 november 2015
Frans Brasser 30 november 2015

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 alle senioren
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Woensdag 19.30 - 23.30 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
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 alle senioren (competitie heeft voorrang)
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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