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

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
06-28096785
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

s

voorzitter@ttvwesterzicht.nl

SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-12783180
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

e
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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
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.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
Ed Sleijpen
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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

Vertrouwenspersoon NTTB:

Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten neem dan contact
op met Inge Schultze van de NTTB. Zij is te bereiken via 06 – 481 717 26. Je kunt ook
naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar:
0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg
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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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De vakanties zijn voor de meeste leden voorbij.
Op enkele “oude knarren” na, met de nodige tijd, die zijn of gaan nog
met vakantie.
De najaarscompetitie is alweer begonnen, inclusief de trainingen.
Iedereen weer een goed resultaat, maar bovenal veel speelplezier.
De klussers zijn ook weer aan het werk geweest. Naden afgewerkt met
deklatjes, lampjes gerepareerd en lijnen aangebracht voor de nieuwe
activiteit, Dynamic tennis.
De aangebrachte lijnen waren geen succes. Deze lagen precies op de
plaats waar de spelers achter de tafel staan. Het was zeer goede tape
maar toch niet goed genoeg. Er wordt nu nagedacht over het schilderen
van de lijnen. We hebben op de algemene ledenvergadering afgesproken
dat we Dynamic tennis zouden introduceren en na het aanbrengen
van de lijnen met een aantal personen uitgeprobeerd. Deze vonden het
allemaal een succes.
Wordt vervolgd.
Waar we ook kennis mee hebben gemaakt is Ultimate tafeltennis. Het
oefenen en de voorrondes zijn geweest. Ik moet zeggen, heel leuk en
zeer intensief. Hopen dat we ook hier mee door gaan.
Wat de bedoeling is mag duidelijk zijn. TTV Westerzicht wil meer
bieden dan de meeste verenigingen. Klanten(leden)binding.
Klanten(leden)binding is belangrijk.
De afgelopen tijd is het aantal leden behoorlijk afgenomen. Het
wegvallen van oudere leden, het stoppen, om wat voor reden ook, van
jongere leden en daar bovenop het weggaan van leden die het niet meer
naar hun zin hebben.
Naar aanleiding van het bovenstaande wil ik graag aangeven dat als
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je het om de één of andere manier niet naar je zin hebt om erover te
praten.
Dat kan zijn met de andere leden of liever nog met één van de
bestuursleden. Mogelijk kunnen we de bij jou heersende onvrede
wegnemen zodat je de vereniging niet verlaat.
Nog even over de klussers. Zij hebben het reclamebord van SAS
assurantiën van de wand gehaald. SAS assurantiën is, na het behoorlijk
lang te hebben gedaan, gestopt met sponsering.
We hebben ze dan ook bedankt voor hun steun.
Wat ook jammer is dat de dames onder aanvoering van Joke Schout
zijn gestopt. Door het wegvallen van de nodige ouderen zag ze zich
genoodzaakt te stoppen. Als er op een morgen 2 personen komen, die
per keer betalen, is het niet rendabel te krijgen en is de huur niet meer
op te brengen. Joke is dan ook bedankt voor haar lange trouwe tijd dat
ze huurder was van onze accommodatie.
Voor ons jammer omdat er weer een inkomstenbron wegvalt.
Voor wie het stukje leest en denkt: wat een somberheid en gaat het wel
goed.
Jazeker gaat het goed. Als we met elkaar zien dat op sommige punten
actie nodig is en daar dan ook gezamenlijk de schouders onder zetten
kunnen we heel veel bereiken.
Ger van Leeuwen
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De Grote Club actie is weer begonnen. Ook dit jaar doen we weer mee
met de verkoop van loten van de Grote Club Actie. 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!
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Hier weer een schrijven van het wedstrijd secretariaat jeugd.
De najaar competitie is bij dit schrijven al weer 2 wedstrijden bezig.
De spelers van het 1e jeugdteam, Dyani Veira, Jesse Akkerman, Justin
Belfroid, Laura Bakker en Manuel Murre onder coaching van Julian
Flamman bij de uit en thuiswedstrijden en bij de thuiswedstrijden is
Hans en/of ondergetekende aanwezig om Julian bij te staan doen het tot
nu toe erg goed in de 1e klasse Junioren. Na 2x 9-1 gewonnen te hebben
staan ze momenteel op de 2e plaats. Nog 8 wedstrijden te gaan en dan
zullen we het eindresultaat weten maar tot nu toe ziet het er heel goed
uit.
De standen, het klassement en het speelschema worden wekelijks
bijgewerkt en is in de zaal op het prikbord te bewonderen maar ook op
onze website te bekijken.
Ook zijn er nu 3 spelers van onze vereniging bezig met de Zeeuwse
Starters competitie.
Dit is een “competitie” voor beginnende spelers bij 5 verenigingen uit
Zeeland die graag wedstrijden willen spelen maar nog geen volledig
team hebben om in de reguliere competitie mee te kunnen draaien en is
niet door de NTTB gestart maar door initiatief van TTCM, SAR, Effect
en Reynaert.
In het voorjaar is hier voor de 1e keer mee begonnen en was wel een
succes en vandaar dat wij als vereniging er ook aan mee zijn gaan doen.
In de normale competitie speel je als team de wedstrijden 3 tegen 3
en de dubbel maar bij de Zeeuwse Starters is het in een poule vorm
en speel je individueel en niet als team. Er worden daar dan ook geen
dubbel partijen gespeeld.
Ook spelen zij in totaal maar 5x tegen elkaar, elke keer bij een andere
vereniging en na de wedstrijden worden de poules aangepast naar
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speelsterkte zodat je de wedstrijden erna misschien in een lagere poule
gaat spelen of juist in een hogere poule
Het is vooral bedoeld om ervaring met wedstrijden op te doen om later
met de gewone competitie mee te gaan doen mits er een team gevormd
kan worden.
Sven van Nugteren, Wesley Peters en Jason Terwiel doen hier aan mee
en ze hebben bij dit schrijven nog maar 1x de wedstrijden gespeeld.
Jason kon helaas de 1e wedstrijden niet meedoen maar Sven en Wesley
wel.
Ik wens iedereen die meedoet aan de competitie zowel team 1 als de
Zeeuwse starters heel veel succes dit najaar seizoen.
Ed Sleijpen, Wedstrijdsecretaris jeugd

Mededeling jeugdtrainers Hans, Julian en Ed
Vanaf heden, week 38 zijn er wijzigingen ingevoerd betreffende
trainingstijden jeugdleden.
Omdat Julian trainingen gaat geven aan de competitie spelende
jeugdleden moesten we gaan nadenken en beslissen om sommige tijden
en dagen te wijzigen.
Hier alle trainingstijden op een rijtje:
•
•
•
•

Maandagmiddag beginners /16u – 17u door Ed (1 uur)
Dinsdagavond competitie spelers en oudere recreatieve
jeugdleden / 19u – 20u door Hans (1 uur)
Donderdagmiddag beginners en oudere recreatieve
jeugdleden en Zeeuwse starters / 16.30u – 18u door Hans en
Ed samen (1,5 uur)
Donderdagavond competitie spelers / 18u – 20u door Julian (2
uur)

De woensdagavond komt dan te vervallen, deze was voorheen alléén
voor de competitie spelende jeugdleden.
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De aangepaste trainingstijden zijn ook op onze website te vinden en in
het Schuivertje zelf
Ed Sleijpen, Jeugdtrainer

Open Zeeuwse
Op 25 augustus j.l. heeft er de Open Zeeuwse jeugd plaats gevonden in
sporthal de Sprong te Middelburg
Jesse Akkerman, Justin Belfroid, Manuel Murre en Jason Terwiel
hebben hier aan meegedaan.
Voor Jesse, Justin en Manuel waren het wedstrijden waar ze al vaker aan
mee hadden gedaan maar voor Jason was het de allereerste keer dat hij
sowieso wedstrijden ging spelen.
Het waren zeer zeker geen gemakkelijke wedstrijden want de tegenstand
was toch wel flink voor de spelers en zeker voor Jason want hij is nog
maar kort lid en durfde het toch aan om dan al wedstrijden te gaan
spelen.
Bij de Junioren/Kadetten C is Jesse uiteindelijk 2e geworden en de
andere spelers hebben helaas geen podium plaats kunnen bemachtigen
maar zeer zeker hun uiterste best gedaan. Volgende keer beter zullen we
dan maar zeggen hé.
Dank aan Julian Flamman
voor het coachen van de
spelers dat hij samen met mij
heeft gedaan

Jesse Akkerman
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Justin Belfroid

Manuel
Murre

Jason Terwiel
Ed Sleijpen, jeugdtrainer
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Familietoernooi en BBQ 1 september

Op 1 september stond het familietoernooi gepland maar helaas heeft dit
niet plaats kunnen vinden omdat er wederom net als op 12 mei te weinig
deelnemers er aan mee wilde doen.
Of ik het in de toekomst nog ga organiseren is nog de vraag want elke
keer neem ik de nodige moeite ervoor en kan het helaas geen doorgang
hebben. Misschien voelt iemand anders zich geroepen om dit op zich te
nemen, bij deze dan een oproep aan iedereen van de vereniging om dit
in de toekomst te organiseren.

De BBQ kon gelukkig wel doorgang hebben, zo’n 30 deelnemers waren
hierbij aanwezig om er een gezellige avond van te maken.
Dit keer hadden Yvonne en ik voor een andere opzet gekozen, normaal
bestelde we het vlees bij de Emté, haalden we de andere etenswaren bij
de Sligro en hadden we een houtskool BBQ ter beschikking, we moesten
dus overal achteraan gaan en dat was dan ook nog een heleboel werk
niet alleen de dag zelf maar ook erna om alles schoon te maken
Nu hadden we een volledige pakket besteld bij www.barbecue.nl, dit
scheelde een hoop werk qua voorbereiding en zover ik op de avond heb
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begrepen was iedereen tevreden over hetgeen wat er te eten was en was
de op gas BBQ ook goed te doen.
Na afloop scheelde het ook enorm met het schoonmaken want alle
gehuurde spullen zoals de borden en bestek en de BBQ zelf hoefde niet
schoongemaakt te worden.
Mochten we volgend jaar weer een BBQ organiseren dan zullen we het
vast weer op deze manier gaan doen en dan hopen Yvonne en ik zelf dat
er nog meer leden en familie aanwezig kunnen zijn zodat het de moeite
is om te organiseren.
Ed Sleijpen, activiteiten commissie

Open Zeeuwse door Jason Terwiel

Mijn ervaring met de open Zeeuwse,
Ik vond het leuk om te doen, soms niet helemaal eerlijk omdat ze
allemaal al veel langer tafeltennisten als ik.
Maar op zich heb ik best nog wel wat punten gemaakt.
Ook moesten we soms lang wachten en dat vond ik niet fijn.
Ik hoop volgend jaar net als mijn vader wel een prijs te winnen.
Groetjes Jason Terwiel
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Open Zeeuwse door Jesse Akkerman

Open Zeeuws Tafeltennis Kampioenschap (OZTTK)
25 en 26 Augustus was er weer het Open Zeeuwse
Tafeltenniskampioenschap in Middelburg. Een leuke voorbereiding op
de competitie.
Ik had me voor zowel de zaterdag als de zondag ingeschreven.
Volgens mij waren er wel minder spelers dan vorig jaar. De poule ’s
ochtends was op leeftijd. Hier liepen de wedstrijden lekker en wist ik
de poule te winnen.
Uiteindelijk kwam
ik toen in de finale
tegenover de Belgische
Wouter te staan.
Helaas had hij een
spelvorm waarmee ik
geen raad wist.
Sorry voor de
bewoording maar hij had
een ‘oude mannenspel’.
De finale verloor ik.
Op naar de middag.
Hier liep het ook
allemaal lekker en wist
ik wederom de finale te
bereiken. En wie trof ik
daar, wederom Wouter. En in de middag was het me niet gelukt om een
passend antwoord op zijn spel te vinden, wederom dus een 2e plek. 2e
plaats Jun/Kad C Jesse Akkerman
Op naar de zondag. Daar mocht ik bij de senioren starten. Dat was
een keer wat anders. Wouter zag ik weer rondlopen maar ach, het zal
toch niet…….. Ja hoor in de poule mocht ik tegen hem strijden en zo
waar….., ik won!
Blij ging ik dus de andere wedstrijden in. En dat liep allemaal goed.
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Het had er zelfs nog ingezeten dat ik tegen Ed moest strijden, maar
Ed moest dan eerst van Wouter winnen. En ondanks al Ed zijn goede
coaching van zaterdag en zondag, hij had geen passende oplossing voor
deze jongen. Hij verloor en wie mocht er toen weer in de finale tegen
Wouter……. Juist ja, ik dus. Nu denk je ’s ochtend win je van hem, maar
een finale is dan toch een ander verhaal. Wederom lukte het mij niet om
Wouter zijn spel de baas te zijn en ging hij met de overwinning naar
België. Toch ben ik zelf reuze tevreden, 3x een 2e plek is niet niks op
zo’n Kampioenschap!
Jesse Akkerman

Scholierentoernooi 2018

Op woensdagmiddag 28 november zullen we weer een voorronde van
het scholierentoernooi gaan organiseren.
Hiervoor zullen we alle basisscholen van de gemeente Vlissingen weer
aanschrijven om leerlingen van de groepen 5/6 en groepen 7/8 hieraan te
laten deelnemen
Dit vergt van onze vereniging weer het nodige werk en bij deze een
oproep aan alle leden die zich geroepen voelen om aan de organisatie
hiervan te willen assisteren.
Mocht je je geroepen voelen dan kan je een mailtje doen naar Ed
Sleijpen (jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl) of Ger van Leeuwen
(voorzitter@ttvwesterzicht.nl) om met de voorbereidingen te helpen en/
of op de middag zelf om te helpen met de wedstrijden in de zaal.
We kunnen genoeg vrijwilligers gebruiken dus denk niet alvast, oh ze
redden dat vast wel maar alle vrijwilligers werk komt momenteel veel op
dezelfde personen aan en dat vergt al genoeg van deze vrijwilligers.
Ik hoop dat er voldoende leden zich geroepen gaan voelen.
Ed Sleijpen, jeugdtrainer en algemeen bestuurslid
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Wat is een vereniging zonder vrijwilligers. Er zijn al een aantal
vrijwilligers werkzaam bij onze vereniging, waarvoor onze dank groot
is. Je krijgt veel waardering voor je werk en daarnaast ook een gevoel
dat je naast spelen ook op een andere manier wat voor de vereniging
kan betekenen. Voor verschillende werkzaamheden zoeken wij nog
vrijwilligers. Vele mensen maken licht werk.
Daarnaast als er meer vrijwilligers komen, kan er worden samengewerkt
wat de werkzaamheden makkelijker en leuker maken.
We zoeken nog mensen voor het volgende:

Barpersoneel:

Iedereen aan de bar voorzien van een drankje en waar nodig een hapje.
Tussendoor is er nog genoeg tijd om gezellig met iedereen een babbeltje
te maken.
Een kleine vereiste is vooraf het behalen van een certificaat.

Organisatoren voor een evenement:

Binnen onze vereniging worden regelmatig evenementen en toernooien
georganiseerd.
Onder evenementen valt te denken aan bbq, bowlen, zwemmen met de
jeugd, etc.
Jaarlijks worden het familietoernooi en nachttoernooi georganiseerd

Schoonmakers:

Iedereen vind het fijn dat er in een schone en nette zaal getafeltennist
kan worden. Dit gaat niet vanzelf.
Er wordt in schoonmaakploegen van 2 personen gewerkt om alles er
prima uit te laten ziet.
Voor al deze activiteiten zoeken we nog graag vrijwilligers.
Voel je wel iets om één of meerdere van deze taken voor de vereniging
te willen doen, meldt je dan graag aan door middel van een mail aan één
van de bestuursleden.
Ook voor verdere vragen kan er altijd gemaild of gebeld worden naar
bestuursleden.
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een eigen woning, met
de meest voordelige
hypotheek én alle
verzekeringen

... onder één dak!

Veldsink Adviesgroep is een
gerenommeerd adviseur voor al uw
zakelijke en particuliere financiële
vraagstukken. We behoren tot de
top-50 van Nederlands grootste
intermediairs. We zijn onafhankelijk
en kunnen bijzonder lage tarieven
bedingen, met daar bovenop nog
zeer aantrekkelijke kortingen.
Bel of mail voor een afspraak:
Veldsink Adviesgroep
Park Veldzicht 75, Middelburg
Telefoon 0118 - 61 63 55
of info@veldsink.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Het seizoen najaar 2018 is net begonnen en na wat problemen met
het vierde team over het verzetten van een wedstrijd wegens het niet
kunnen opkomen van drie spelers, is het toch nog opgelost.
Team een (5e klasse):
Staat op dit moment op de zesde plek.
Team twee en drie (6e klasse):
Staan op dit moment samen op een gedeelde tweede plek aan de
onderkant.
Team 4 (7e klasse):
Staat ook al op de één na onderste plaats.
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Wij feliciteren:
Oktober
10 oktober
11 oktober
20 oktober
20 oktober
28 oktober

Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Tom Pienbroek
Lowy Simonse
Julian Flamman

November
6 november
6 november
7 november
10 november
10 november
11 november
11 november
12 november
16 november
19 november
20 november
24 november
27 november

Arnold Gorp
Guido Scharpentier
Marcel Hoeven
Thijs Berkx
Joey Louws
Abheeru Daansen
Jason Terwiel
Marek Niedbala
Rinus Breen
Frans Daniels
Richard Trimpe
Jeffry van Beek
Wesley Peters

December
10 december Jesse Akkerman
11 december Martin Poortvliet
26 december Anton Belfroid
Jubileum
Frans Daniels, 25 jaar lid

1 oktober 2018
Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging:
Joost Heukelom 1 september 2018
Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Daan van den Hoogen

30 september 2018
Carel Betram
31 juli 2018
Marleen Rottier 31 oktober 2018

Wij wensen iedereen
een prettige en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€ 93,60 per jaar (€ 7,80 per maand)
Jeugd competitie
€ 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand)
Senioren recreatie
€ 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand)
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€ 6,25 per maand)
Stille leden
€ 58,20 per jaar (€ 4,85 per maand)
Donateurs
€ 12,00 per jaar (€ 1,00 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 13.45 - 15.45 uur Big Smash
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
19.00 - ± 21.30 uur alle leden
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
10.30 - 11.30
uur ZUMBA door Mw. Wallaart
13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Woensdag 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
18.00 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag
10.00 - ± 21.30 uur alle leden (recreatie heeft voorrang), als er

competitie gespeeld wordt kan er langer gespeeld worden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur thuiswedstrijden jeugdcompetitie
(géén training)

(niet alle zaterdagen)
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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t.t.v. westerzicht

T.T.V. WESTERZICHT

pagina 24

