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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
vacant
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
Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

r
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
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Wat is het toch moeilijk om elk kwartaal een zinvol stukje te schrijven.
Voor de meesten van ons is de vakantie weer achter de rug.
Weer anderen zijn nu juist op vakantie gegaan omdat zij persé niet in
schoolvakantie op reis willen in verband met de drukte en de prijs. Het
hoogseizoen is ten slotte altijd duurder.
Gezien het weer is het eigenlijk ook niet direct al tijd voor een
binnensport als tafeltennis.
Het lijkt wel of alles veel later op gang komt.
Helaas is de BBQ niet doorgegaan. Nagenoeg geen aanmeldingen.
Moeten we daar het weer ook maar de schuld van geven? Denk het niet.
Juist met warm weer steek je de BBQ aan. Volgende keer beter.
Ook de aanmeldingen voor het familietoernooi komen niet echt binnen.
Wie of wat geven we daar eens de schuld aan. Wie het weet mag het
zeggen.
Als ik mijn stukje zo overzie is het één en al kommer en kwel, toch valt
dat wel mee.
De competitie is van start gegaan maar zonder het eerste team van
de senioren. Door het vertrek van Johan kregen we het team niet
aangevuld.
We, een aantal betrokkenen, hebben hun uiterste best gedaan (al zijn er
mensen die daar anders over denken) om een volledig team aan de start
te krijgen.
Het is vervelend als je gedwongen bent een team te moeten
terugtrekken.
Vervelend voor de betrokken maar ook vervelend voor de vereniging.
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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
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Het is veel gezelliger met drie teams thuis te spelen als met twee teams.
Ook druist het in tegen de doelstellingen van de vereniging: meer leden
en meer teams in de competitie.
De volgende competitie hoop ik als voorzitter weer op vier teams.
De overige teams wens ik veel succes.
Via Vlissingen in Beweging hebben weer aangemeld dat inwoners van
Vlissingen (en omstreken) viermaal een balletje kunnen komen slaan.
We hebben twee aanmeldingen gehad.
Nu maar hopen dat ze daadwerkelijk komen. Ze zijn van harte welkom.
Trouwens geldt dat - hartelijk welkom - ook voor onze leden.
De senioren zijn zowel op maandagavond als op de dinsdagmiddag, als
op de woensdagavond, als op de vrijdagavond van harte welkom.
In de kerstvakantie doet TTV Westerzicht weer mee aan
het scholierentoernooi. Kinderen die geen lid zijn van een
tafeltennisvereniging worden, via school, uitgenodigd deel te nemen aan
een toernooi bij ons in de zaal.
De winnaars kunnen zich plaatsen voor de finale die, op vier januari, in
Middelburg wordt gehouden.
Voorafgaand aan ons toernooi worden de kinderen in de gelegenheid
gesteld twee woensdagmiddagen te komen oefenen. We hopen net als
verleden jaar op een grote opkomst.
Toch wil ik positief eindigen met de wens dat een ieder, competitiespeler
of recreant, de komende maanden veel spelplezier in de zaal van TTV
Westerzicht zal hebben.
Ger van Leeuwen.

pagina 7

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

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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Grote Clubactie 2016
Dit jaar later dan gebruikelijk. Maar op 1 oktober 2016 is de Grote
Clubactie van start gegaan.
Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote
Club Actie. Een lot kost € 3,00 en het grootste deel van de opbrengst
(80% = € 2,40) 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! Op 8 december zal de trekking
plaats vinden. We zullen dan weten of er (grote) prijzen bij onze
vereniging zijn gevallen.

Declaraties 2016
In verband met het naderende einde van het jaar wil ik iedereen vragen
om zijn declaratie op tijd in te dienen (vóór 20 december). Dan kan ik
alles op tijd uitbetalen.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Er zijn wat problemen met de teams in de competitie.
Team 1 had problemen door het terugtrekken van Kim Apers en Johan
Meijer. Ze bleven nog maar met zijn tweeën over (Lowy Simonse en
Hans Wamelink).
Richard Trimpe werd benaderd om als algemeen invallen bij team 1
te komen, wat hij ook deed (was wel moeilijk met zijn werk), maar er
moest wel een derde man bijkomen en dat lukte niet.
Dus is er na overleg met het bestuur besloten om team 1 maar terug te
trekken uit de competitie en die twee spelers (Lowy Simonse en Hans
Wamelink) maar bij team 2 te stoppen, wat nu wel een erg vol team is
geworden:
Team 2
0940161 H. Scharpentier (Hans)
2451883 L. Simonse (Lowy)
2565640 H.W. Wamelink (Hans)
3384615 E.J.M. Sleijpen (Ed)
3403401 J. van Beek (Jeffry)
3744548 M. van Luijk (Maurits)
4121484 L. Cselik (Lajos)
Hierop hebben Lowy en Hans besloten om maar een seizoen geen
competitie te spelen.
Team 3 en team 4 zijn samen ingedeeld in dezelfde klasse (7e klasse,
poule A), waarbij is aangevraagd om Marek Niedbala bij team 4 toe te
voegen
Team 3
Team 4
2983466 Ger van Leeuwen
3494567 Ferdinand Vangheluwe
3798979 Bas Dijkstra
3500978 Pia Simonse
4078039 Martin Poortvliet
3798953 Hans van der Haven
4078110 Ton Nuiten
3798987í Tom Dol
4134893 Edwin Steenbeek
4086676 Joury Simonse
4166133 Marek Niedbala
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Jeg er en pilegrim på vei fra Oslo
til katedralen i Trondheim

t.t.v. westerzicht

(Ik ben een pelgrim en onderweg van Oslo
naar de kathedraal in Trondheim.)

Eind mei/ begin juni 2017 ga ik de reis van mijn leven maken. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Dit jaar heb ik op de zaterdag voor
Pasen de Kennedy Mars in Sittard gewandeld. Toen ik daar over de
finish kwam wist ik dat ik deze reis wilde gaan maken. Als ik mezelf
kan trainen om 80 km binnen 20 uur af te leggen (uiteindelijk gelopen
in 15 uur en 15 minuten) dan kan ik me ook trainen op “gewoon”
wandelen.
Ik ga het Olafspad in Noorwegen wandelen. Niet zomaar een pad maar
een pelgrimsroute van Oslo naar Trondheim. Mijn doel is de Nidaros
kathedraal; het graf van de heilige St. Olav.
Vanuit Olso moet ik daarvoor 643 km afleggen.
De route gaat langs paden en wegen, door bossen, bergen, dalen en over
de Dovrefjell hoogvlakte, op ruim 1300 meter boven zee niveau. Mijn
exacte vertrekdatum hangt van deze hoogvlakte af.
Als ik daar te vroeg ben ligt er nog sneeuw en kan ik de routebordjes
niet zien. Het is dus zaak te wachten tot de sneeuw, zo goed als, weg is.
Daarna komt het smeltwater.
Ook daar moet ik eigenlijk op wachten. De kabbelende stroompjes
veranderen dan in ruige rivieren die niet over te steken zijn. Een beetje
gokken blijft het toch. Dat maakt het bijzonder.
Vanuit Oslo loop ik de oostelijke route. Dat schijnt de originele
pelgrimsroute te zijn. Via de wandelgids en internet heb ik al heel veel
gezien van wat ik zou gaan tegenkomen. Vooral veel natuur maar ook
diverse bezienswaardigheden.
Zo kan ik als pelgrim gebruik maken van de mogelijkheid om tegen
geringe vergoeding te slapen in een openlucht museum bijvoorbeeld. Of
in een nagebouwde pelgrimsherberg met authentieke maaltijd.
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Voor de rest van de tijd probeer ik in de vrije natuur te slapen. In
Noorwegen is wild kamperen toegestaan.
Ik heb dus eigenlijk mijn hele huishouden op mijn rug. Zoals een
speciale lichtgewicht expeditietent, bestand tegen sneeuw en heel slecht
weer. Thermomatje, donzen slaapzak met binnen slaapzak, Merino
(thermo)kleding, brandertje en pannetje, waterdrinksysteem, handdoek
en toiletartikelen, gps, e-reader, fotocamera en wat persoonlijke spullen.
Ik heb zelfs een klein stoeltje bij me. Na een dag wandelen, wil je soms
even met de voetjes omhoog!
Om deze reis te kunnen maken ben ik nu volop in training. Momenteel
wandel ik wekelijks een rondje van 20-25 km met mijn rugtas. Die is nu
nog niet zo zwaar (9 kilo) maar wordt dat wel. Uiteindelijk heb ik daar
15 kilo in zitten.
Rustig aan opbouwen in kilo’s en wandeldagen. Daarnaast 3x per week
hardlopen. Ook dat is in opbouw. Nu nog maar een half uur over tijdje
een uur. Ik heb een beetje conditie nodig tenslotte. Ook doe ik minimaal
2x per dag rompversterkende oefeningen. Zo’n rugtas vraagt toch wel
wat van je lichaam dus hoe sterker dat is hoe beter.
De woensdagavond is mijn sociale sportuitje. Beetje meer voor de
gezelligheid dan voor het trainen…

Hilsen
(groeten van),
Marleen Rottier.

BBQ
Dit jaar ging de bbq wegens te weinig aanmeldingen niet door.
Volgend jaar (mei) willen we de bbq samen met het familietoernooi
houden.
Na zo een dag heeft iedereen vast trek.
Als je een ander idee hebt hoor ik dit graag.
Graag hoor ik op de woensdagavond van jullie hoe je hierover denkt.
Yvonne
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Hallo allemaal
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De zomervakantie is voor alle jeugd helaas weer afgelopen, de
“normale” gang van zaken zijn nu weer aan de orde.
De jeugd gaat op 17 september hun 1e wedstrijden spelen en zo is dat de
start van de najaar competitie die loopt tot begin december.
Het 1e jeugdteam, bestaande uit Thijs Tange, Dyani Veira en Hao
Guo gaat nu 2e klasse junioren spelen, het 2e jeugdteam bestaande uit
Justin Belfroid, Laura Bakker, Timo van der Peijl en Joey Louws gaan
nu 4e klasse junioren spelen en het 3e jeugdteam bestaande uit Jesse
Akkerman, Sven van Nugteren, Daan van den Hoogen, Justin Huang en
nieuwkomer Ian Machielse gaan nu startersklasse 1 spelen.
Ik wens alle teams nu alvast veel speelplezier toe en hoop dat ze weer
ver kunnen komen dit seizoen.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om bij de thuiswedstrijden te
komen kijken in onze zaal, om de spelers van hun beste kanten te zien
tijdens de wedstrijden. De datums van alle thuiswedstrijden zijn op de
website te vinden en ze beginnen om 13u.
Zo ook zijn de uitslagen en standen van alle wedstrijden terug te vinden
op de website.
Nu even wat anders om te melden, iedereen heeft van mij een mail
gekregen over het familietoernooi. Deze staat gepland op 15 oktober om
10u (aanvangstijd), zaal open om 09.30u.
Op het prikbord in onze zaal hangt het inschrijfformulier en ik hoop dat
er dan ook veel leden met hun familieleden hier op komen te staan en let
wel op, er kunnen maximaal 20 koppels aan meedoen.
Dus wacht niet te lang met inschrijven. Alle info staat ook op onze
website en facebookpagina.
Dit was het zo’n beetje wat er allemaal op dit moment te vermelden is.
Ed Sleijpen,
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie, jeugdtrainer
en algemeen bestuurslid
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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De laatste twee jaar hebben we regelmatig een oproep gedaan voor
nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Tot op heden zijn we nog
niet overspoeld met aanmeldingen. En bij een gebrek c.q. tekort aan
vrijwilligers komt het werk helaas ook te vaak bij dezelfde vrijwilligers
neer die al meerdere taken binnen onze vereniging uitvoeren. We zijn er
van bewust dat tijd bij iedereen kostbaar is, echter vele handen maken
licht werk! Verder is het zo dat sommige taken niet elke week of zelfs
elke maand voorkomen, denk hierbij aan activiteiten die maar af en toe
(jaarlijks) georganiseerd worden.
Als er geen of niet genoeg vrijwilligers zijn dan kan het in de toekomst
misschien wel gebeuren dat we leden verplicht vrijwilligerswerk moeten
laten doen of dat zelfs de contributie omhoog moet omdat we taken uit
moeten laten besteden. Er zijn al verenigingen binnen de NTTB die een
vrijwilligersbijdrage ingevoerd hebben……
Over welke functies/taken hebben we het binnen onze vereniging?
Hieronder vind u een lijstje met vacatures (in willekeurige volgorde):
Medewerker schoonmaakploeg
Organisatie jaarlijkse barbecue
Organisatie familietoernooi (1x per jaar)
Schrijvers voor clubblad ’t Schuivertje
Organisatie nachttoernooi (1x per jaar)
Medewerker bar op speelavonden en/of zaterdagmiddag tijdens
competitiewedstrijden van de jeugd
Bestuursleden
Helpers bij (jeugd)activiteiten (ter promotie van onze vereniging)
Zoals u ziet een hele lijst waar we u als vrijwilliger voor nodig hebben.
En voor al deze vrijwilligers, medewerkers, helpers, schrijvers telt:
geslacht (man/vrouw) en leeftijd is niet van belang. Hebt u interesse
voor één van deze vacatures laat het ons dan weten via een e-mail aan
een van onze bestuursleden. Ook als u vragen heeft over de vacature
of uw inzetbaarheid binnen onze vereniging kunt u bij een van onze
bestuursleden terecht.
Het bestuur
pagina 16

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Wij feliciteren:
OKTOBER
10 Oktober
Maurits van Luijk
11 Oktober
Hendrik Jan Meijer
13 Oktober
Ruud Wisse
17 Oktober Rob Keerssemeeckers
18 Oktober
Ian Machielse
20 Oktober
Jelle Mosterd
20 Oktober
Tom van Pienbroek
20 Oktober
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
12 November
Marek Niedbala
16 November
Rinus van Breen
19 November
Frans Daniels
20 November
Richard Trimpe
24 November
Jeffry van Beek
27 November
Carel Betram
28 November Timo van der Peijl
DECEMBER
10 December
11 December
26 December

Jesse Akkerman
Martin Poortvliet
Anton Belfroid

Nieuwe leden:
Ian Machielse
Ruud Wisse

1 september 2016
1 september 2016

Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Cesar Maldonado1 september 2016
Jelle Mosterd 30 september 2016
Johan Meijer
31 oktober 2016
Jubileum:
Frits de Rijke, 30 jaar lid 1 oktober
2016

Wij wensen
iedereen
een prettige
en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
88,80 per jaar
(€
7,40 per maand)
Jeugd competitie
€ 126,60 per jaar
(€
10,55 per maand)
Senioren recreatie
€ 116,40 per jaar
(€
9,70 per maand)
Senioren competitie € 164,40 per jaar
(€
13,70 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
71,40 per jaar
(€
5,95 per maand)
Stille leden
€
55,20 per jaar
(€
4,60 per maand)
Donateurs
€
11,40 per jaar
(€
0,95 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
19.00 - 24.00 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
10.30 - 11.30
uur ZUMBA door Mw. Wamelink
13.00 - 16.30 uur alle senioren
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Woensdag 15.00 - 17.00 uur Dance with emotion
18.30 - 19.30 uur training competitie jeugd
19.30 - 24.00 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
18.45 - 24.00 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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