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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.)
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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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Met het insturen van mijn stukje voor het Schuivertje heb ik gewacht
tot na de ledenvergadering. Het Schuivertje is bij uitstek geschikt om de
andere leden op de hoogte te stellen van wetenwaardigheden.
Zeer belangrijk is de melding dat Abheeru Daansen zich gaat richten op
het verwerven van sponsors en nieuwe leden.
Elders in dit Schuivertje vind je de nadere uitleg van Abheeru zelf.
Ik ga hier niet in op de hoeveelheid leden die op de ledenvergadering
waren. Het was in ieder gevel een vlotte maar vooral nuttige vergadering.
Wat wel fijn is om te vermelden dat het gasverbruik de afgelopen jaren
nagenoeg gelijk is gebleven maar dat het elektraverbruik het laatste jaar
is afgenomen met ruim 2750 kwh.
We zijn van een verbruik van 6820 kwh. in 2017 naar een verbruik van
4062 kwh. gegaan. Toch leuk om te constateren dat we met de klusploeg
en Yvonne de TL buizen hebben vervangen door LED buizen. We hebben toen een leuke dag gehad en het heeft voor de vereniging het nodige
opgeleverd.
Verder zijn de jaarverslagen besproken. Van zowel de secretaris als van
de penningmeester een keurig stukje werk. Waar ik beiden voor heb
bedankt.
De activiteitencommissie (Ed en Yvonne) gaven aan teleurgesteld te zijn
over de belangstelling van de leden voor georganiseerde activiteiten.
Het 45-jarig bestaan van de vereniging op 1 oktober a.s. is door mij op
de nieuwjaarsreceptie al onder de aandacht gebracht. Omdat er geen
enkele reactie op is gekomen wederom op de ledenvergadering onder de
aandacht gebracht.
Pia had daar wel ideeën over en gaat zich daar, samen met Ed en Yvonne,
voor inspannen.
Misschien hebben anderen er een mening en ideeën over. Als dat zo is
kun je terecht bij Ed, Yvonne en Pia.
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Ook een belangrijk punt tijdens de vergadering was de bestuursverkiezing. Op de uitnodiging stond een oproep je, bij mij, op te geven als
tegenkandidaat voor de aftredende bestuursleden. Niemand heeft zich
gemeld en daarmee zijn door de vergadering Hans Wamelink en Ed
Sleijpen voor vier jaar en Albertus Jellema voor één jaar herkozen.
Luid applaus volgde.
Ik wil afsluiten met een verzoek dat ik ook op de ledenvergadering heb
gedaan. Kijk eens naar het beleidsplan. Het is opgesteld door Albertus
samen met Jaap Versteeg.
Tijdens de vergadering heeft Albertus toegelicht dat het plan bedoeld is
om minder afwachtend te zijn. Diverse punten zijn al ter hand genomen
zoals een vertrouwenspersoon van de Gemeente, een tafeltennis clinic
voor b.v. Arduin.
Met de vraag: kijk eens naar het beleidsplan bedoel ik dat er punten in
staan waar jullie het bestuur op kunnen aanspreken.
Zoals Het imago van tafeltennis helpen verbeteren door publiciteit, Het
bewaken dat veranderingen niet ten kosten gaan van de goede sfeer en
het bewaken dat uitbreiding van het zaalgebruik niet ten kosten mag gaan
van tafeltennis.
Ger van Leeuwen
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Om zoveel mogelijk manieren te vinden voor het werven
van nieuwe leden, willen wij het komend half jaar
overleggen met leden binnen onze tafeltennisvereniging.
Op deze wijze willen we onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn en welke ideeën er leven om
geïnteresseerden in tafeltennis op de hoogte te brengen
van het aanbod van onze vereniging.
Hierbij de oproep aan iedereen om eens na te denken
over hoe we onze tafeltennisclub onder de aandacht
kunnen brengen.
Het kan zijn dat je binnenkort benaderd wordt om
hierover eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.
Mensen die voor de hand liggende (of juist minder de
hand liggende), of creatieve oplossingen hebben wordt
hierbij gevraagd deze met ons te delen, mondeling op de
club, of in een mail aan abdns@kpnmail.nl .
Met vriendelijke groet,
Abheeru Daansen
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Hier weer een kort schrijven van het
wedstrijdsecretariaat jeugd.
De competitie is halverwege het seizoen
en het 1e jeugdteam dat Junioren 4e klasse
speelt heeft best nog wel wat moeite met
het winnen van wedstrijden maar ik moet
zeggen dat de spelers toch al veel beter
spelen dan in het begin van het seizoen.
Dus ik blijf moed houden dat ze verder in het seizoen wat meer
wedstrijden zullen gaan winnen.
Sven, Milan, Wesley en Luca, succes met de volgende helft van het
voorjaar seizoen.
De Zeeuwse starters, Jonathan, Samuel, Job en Amin zijn nu ook over
de helft van hun wedstrijden die gespeeld moeten worden.
Ook daar kan je zien dat het winnen van wedstrijdjes voor sommige
deelnemers nog wat moeite kost maar ook blijf ik erin geloven dat zij het
steeds beter zullen gaan doen.
Maar hier is het opdoen van meer ervaring in het spelen van
wedstrijden, het leren tellen (scheidsrechter zijn), omgang met
spelers van andere verenigingen belangrijker dan het winnen van de
wedstrijden.
Al is dit laatste natuurlijk wel waar ze voor gaan.
Ook hier wens ik de spelers veel succes met de wedstrijden die nog
komen gaan.
Ed Sleijpen,
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie
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Op 1 oktober 2019 bestaat onze vereniging 45 jaar
Dit willen we dus niet zomaar voorbij laten gaan.
Omdat 1 oktober op een doordeweekse dag valt (dinsdag), willen we het
weekend ervoor, 28 september iets organiseren vanaf +/- 17u voor alle leden
Dus noteer alvast in je agenda, 28 september, viering 45 jaar bestaan
vereniging.
Tijdens de ledenvergadering op 13 maart jl. is er al een idee naar voren
gekomen maar de activiteiten commissie kan altijd nog meer ideeën
gebruiken, dus mocht iemand iets in gedachten hebben dan kan dit altijd
naar ons gemaild worden.
En om nu te voorkomen dat er enkel een idee geopperd wordt en verder
geen uitleg wil ik wel vragen dat als men een idee heeft dat ten 1e het
sowieso uitvoerbaar moet zijn, ten 2e graag uitgebreide uitleg erbij. ten 3e
het betaalbaar moet zijn voor de vereniging en ten 4e het toegankelijk moet
zijn voor alle leden (jeugd en senioren)
Ideeën kunnen gemaild worden naar ttvwester@ttvwesterzicht.nl met
als onderwerp 45 jaar bestaan en dan zullen we er naar kijken en over
nadenken.
Dus als iedereen zijn of haar gedachten er eens over willen laten gaan dan
komt er vast een leuke viering van het 45 jaar bestaan.
Uiteraard kunnen we die dag natuurlijk ook vrijwilligers gebruiken voor het
in orde maken van de zaal maar dat vragen we tegen die tijd dan nog wel.
Overigens kunnen wij altijd ideeën gebruiken om iets te organiseren voor de
leden, zowel voor de jeugd of de senioren iets of gecombineerd.
Ook dit kan aan ons gemaild worden en dan rekening houden met de 4
al genoemde punten. Voorheen hadden we het familietoernooi en het
nachttoernooi maar omdat hier steeds te weinig belangstelling voor is
geweest willen we hier dan geen vervolg meer aan geven.
Activiteitencommissie,
Yvonne van Eenennaam en Ed Sleijpen
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Gesloten
2e paasdag,
22 april
en
e
2 pinksterdag,
10 juni
is er géén trainen voor alle leden
In de meivakantie, die op 27 april begint t/m 5 mei
is er géén trainen voor de jeugd
Ook is er met Hemelvaartsdag, 30 mei géén trainen voor de
jeugd en is 31 mei de zaal ook gesloten voor senioren leden
om te trainen omdat er dan een uitwisseling is met vrienden
uit Neunkirchen en dan de zaal dus in gebruik is.
Dus als iedereen dit dan alvast in de agenda wilt zetten
want anders kom je voor niks naar de zaal toe.
Ed Sleijpen
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Top meerkampen Bergen op Zoom

Op zaterdag 12 januari 2019 gingen Justin, Manuel en Julian op weg naar
Bergen op Zoom voor de top meerkampen van regio Zuid-West. Door de
behaalde persoonlijke resultaten van afgelopen seizoen in de competitie,
waren Justin en Manuel uitgenodigd voor dit toernooi. Uiteraard vond
ik het geen enkel probleem om met deze jeugdspelers op pad te gaan! 
Justin begon de dag goed met twee overwinningen, op de nummer één en
twee van de percentagelijst van afgelopen competitie. Manuel begon ook
prima met één gewonnen wedstrijd uit twee wedstrijden.
Ná drie wedstrijden moesten Justin en Manuel tegen elkaar, altijd lastig
tegen een clubgenoot! Het begon er steeds meer op te lijken dat Justin
deze partij met 3-1 naar zich toe zou trekken, maar Manuel trok aan het
langste eind en won de wedstrijd met 11-8 in de vijfde en beslissende
game.
Manuel verloor hierna geen wedstrijden meer en stond zo aan het einde
5 uit 6. Justin stond op dat moment op 4 uit 5 wedstrijden en moest de
laatste wedstrijd winnen om bij de eerste twee te eindigen.
Het ging erg gelijk op aan het begin. Helaas stond er na drie games een
nipte 2-1 achterstand op het scorebord. De vierde game was dus erg
belangrijk. Jammer genoeg lukte
het Justin in deze game niet meer
om zijn beste spel te laten zien. Dit
betekende een 3-1 verlies en dus
een derde plaats. Erg jammer, want
vooral aan het begin van de dag
speelde Justin erg sterk en won hij
van enkele sterke spelers.
Manuel en Justin spelen tegen Vooraf had ik getekend voor een
elkaar tijdens hun vierde wedstrijd. derde en een eerste plaats, achteraf
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was het een beetje een teleurstelling. Ook als coach baalde ik heel erg.
Maar gelukkig kunnen Justin en Manuel goed met verlies omgaan. Na
een poosje gebaald te hebben, kon iedereen weer lachen en werden er
weer (flauwe) grapjes gemaakt.
Onderweg naar huis hebben we nog een stop gemaakt bij de McDonald’s,
waar Julian even zijn excellente inparkeer skills heeft laten zien :P.
Justin en Manuel, nogmaals bedankt voor deze te gekke dag. Ik heb weer
genoten van jullie tafeltennisspel en gezelligheid!
Julian Flamman

Jeugdklassentoernooi Zwolle

Eindelijk was het zo ver! Mijn wekker ging op zaterdag 2 maart 2019 om
06.00 uur af. Op een doordeweekse schooldag blijf ik meestal nog een
half uur liggen, maar nu ben ik meteen uit bed gestapt om mij te gaan
klaarmaken voor een toffe dag vol met tafeltennis!
Om 07.00 uur stond ik voor Manuel zijn deur. Wederom liet ik even zien
hoe goed ik kan inparkeren. Manuel zijn mond viel open van verbazing
toen hij zijn deur open deed. Hij vertelde dat hij nog nooit iemand had
gezien die zo goed kon parkeren met de auto.
Voordat we echt konden vertrekken, heb ik nog even mijn zuur verdiende
centjes uitgegeven aan wat benzine. Hierna begonnen we aan een lange
reis van 2,5 uur. Maar met muziek van ‘De Bazzookas’ en ‘Brigitte
Kaandorp’ zouden we de reis wel overleven.
Toen we aankwamen bij het sportcentrum in Zwolle gingen we in de rij
staan om een NK-ticket te bemachtigen. In de zaal, naast de zaal waarin
Manuel zou gaan spelen, vond namelijk het NK-A tafeltennis plaats voor
zowel heren als dames, Nederlands top tafeltennis dus.
Nadat Manuel was omgekleed zijn we gaan inspelen in een volle zaal.
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Manuel aan het inspelen voor zijn derde wedstrijd.
Na wat wereldballen van beide kanten, zijn we naar de wedstrijdtafel van
Manuel gelopen. Het toernooi begon om 10.00 uur.
Manuel speelde in zijn poule tegen spelers van andere regio’s welke
hun afdeling hadden gewonnen in de eerste klasse junioren/hoofdklasse
jeugd.
De eerste wedstrijd begon een beetje stroef met een 0-1 achterstand in
games. Hierna gaf Manuel geen game meer cadeau en kon hij de wedstrijd netjes met 3-1 winnen.
Ook zijn tweede wedstrijd verliep prima. Mede dankzij enkele flirt trucjes kon hij winnen van een meisje van een vereniging in Veenendaal. 2
uit 2 dus!
Ook zijn derde wedstrijd werd netjes gewonnen, zelfs met 3-0. Na deze
wedstrijden zou Manuel enkele sterke spelers van de poule gaan treffen.
Helaas leverde zijn vierde partij een verlies van 3-1 op. Dit betekende
dat Manuel de vierde en vijfde wedstrijd zou moeten winnen om door de
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Justin spotte
Manuel en Julian
op het livestream
van het
NK-A tafeltennis.

poule te kunnen komen. Helaas waren zijn laatste twee tegenstanders iets
te sterk, hij moest ze allebei feliciteren na de wedstrijd.
Dit betekende jammer genoeg de uitschakeling van Manuel. Manuel
gooide met zijn batje en ging in een hokje liggen huilen. Nee hoor grapje!
Na het toernooi van Manuel zijn we de hele middag gaan kijken naar
enkele mooie wedstrijden van het NK-A tafeltennis voor heren en dames.
Onder andere speelden daar de huidige Nederlands kampioenen en enkele oud teamgenootjes van Julian.
Manuel trakteerde mij daar op een lekker hapje eten en we hebben erg
genoten van het toernooi, het NK-A en elkaars gezelligheid.
Op de terugreis heb ik nog op een milkshake van de McDonald’s mogen
trakteren en hebben we nog twee keer getankt haha. Het was een geslaagde dag die ik niet snel zal vergeten. Manuel, bedankt!
Julian Flamman
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Tijdens onze laatste reis door Indonesië, november 2018 zagen we in het
stadspark van Pangkalan, op het eiland Madura voor de noordkust van
Java, dit verkeersbord.
Het wordt gesponsord door de bank jatim, een acroniem van JAva TIMor
(oost Java).
DILARANG = verboden en BERPACARAN = verkering hebben
Hand in hand lopen met je vriendje of vriendinnetje doe je niet in
Indonesië.
Zeker op het streng islamitische Madura laten ze daar geen misverstand
over bestaan.
Thijs Berkx
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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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

Seizoen voorjaar 2019 is weer begonnen en twee teams staan er niet zo
erg goed voor.
Team één staat goed in de middenmoot waar ze allemaal dicht op
elkaar staan, op team twee na dan, team twee staat ver onderaan.
Team drie staat één na onderste en team vier staat ook ongeveer in het
midden.
5e klasse - Poule A
Reynaert 1
Den Dijk 1
Yerseke 3
Westerzicht 1
Kerkwerve 3
TTC Middelburg 9
Effect '71 2
Westerzicht 2

5 - 32
5 - 31
5 - 31
5 - 29
5 - 27
5 - 21
5 - 20
5- 9

6e klasse - Poule B
TTVO 1
Scaldina 2
Scaldina 3
Westerzicht 3
Kapelle 4

4 - 24
4 - 23
4 - 20
4 - 18
4 - 15

7e klasse - Poule B
WITAC '89 3
Hotak '68 6
TCO '78 3
Westerzicht 4
TTVO 2
Scaldina 4

5 - 35
5 - 32
6 - 28
5 - 26
6 - 20
5 - 19

Groetjes,
Arnold van Gorp
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April
9 april
15 april
16 april
21 april
23 april
24 april

Monica Cornelisse
Marco Sturm
Ger van Leeuwen
Milan Flamman
Karel Deutekom
Jeremy Elshout

Mei
6 mei
6 mei
12 mei
14 mei
14 mei
14 mei
15 mei
27 mei
31 mei

Corrie Geelhoed
Jaap Versteeg
Han Houmes
Hao Guo
Douwe Kingma
Ferdinand Vangheluwe
Wesley de Ruiter
Luca Kleijn
Bert Kraak

Juni
5 juni

Peter Meliefste

Jubileum
Hans Wamelink, 30 jaar lid

1 april 2019
Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Marcel Hoeven
31 maart
Mark van Driel
31 maart
Roeland Deutekom
30 april
Eddy Terwiel
30 april
Jeremy van den Elshout 30 april

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
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