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Vrijwilligers gevraagd

t.t.v. westerzicht

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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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
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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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Van de Voorzitter
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Zo, de vakantie is (voor de meesten) weer voorbij.
We gaan weer tafeltennissen. De recreanten veelal op de dinsdagmiddag
en de woensdagavond en de wat “betere spelers” op de maandag- en
vrijdagavond.
Ook de competitie gaat weer van start. Wat dacht je wat. Eén jeugdteam in
de reguliere competitie en één jeugdteam in de starterscompetitie.
Kijk eens naar de speeltijden van de wedstrijden, toon belangstelling en kom
eens kijken en aanmoedigen.
Verder spelen we met vier teams in de seniorencompetitie.
Ons eerste team is van buitencategorie en speelt in de 5de klas.
Verder spelen team twee, drie en vier allen in de 6e klas. Ook nog in dezelfde
poule. Als ik het zo bekijk is het straks overbodig nog lid te blijven van de
tafeltennisbond en zetten we onze eigen competitie op.
We hebben dan nog wel iets meer competitiespelers nodig.
Maar goed, een kwinkslag moet er ook bij kunnen.
Wat gaan we nog verder doen in het najaar. We gaan ons 45 jarig bestaan
vieren. Mochten jullie zich nog niet hebben opgegeven doe dat dan alsnog.
Even nog een algemene opmerking. De laatste tijd blijven er nogal eens
tafeltennisbatjes in de zaal liggen. Een aantal leden bij ons zijn niet meer zo
“piep” en ja dan gebeuren dit soort dingen.
Een aantal keren zie je op een batje de intialen van iemand daarop staan. Dan
kun de persoon waarschuwen dat hij of zij zijn of haar batje is vergeten.
Staat er niets op kunnen we ook niemand waarschuwen. Dat is zonde. Zet
daarom altijd je intialen op je batje. Je weet nu waarom.
Tot slot wordt er weer behoorlijk gewerkt door de klussers. Wat vinden jullie
van de kleur van de kozijnen en de deur? Wij als klussers zijn daar best
tevreden over.
Ook de buitendeur sluit nu als een zonnetje.
In de damesdouche wordt hard gewerkt aan de vloer en in de barruimte komt
een frame met het herinneringsdoek van onze Duitse vrienden.

Groeten Ger van Leeuwen.
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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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De Grote Clubactie 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.
De loten zijn ook dit jaar € 3,00 per stuk.
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!
Jeffry van Beek

1978
Leo Leunis,
Erik Leunis en
Erik ter Beek
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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

1990 Feestavond 15-jarig bestaan
Bestuur: Hans Wouters, Leo Leunis, Louis van Overbeeke, Erik Leunis
en Rinus van Breen. Achter de bar: Wil Corvelein en ”Moeder” Leunis
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Team Driekleur Middelburg
Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hallo allemaal

t.t.v. westerzicht

Hier weer een schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugd competitie
en andere jeugd zaken.
Zaterdag 14 september begint het competitie seizoen weer en hier doet 1
jeugdteam aan mee.
Zij spelen 4e klasse junioren en dezelfde spelers doen er aan mee die
ook in het voorjaar gespeeld hebben.
Sven, Milan, Luca en Wesley, succes met de wedstrijden.
Ook spelen er weer 3 jeugdspelers mee met de Zeeuwse Starters
competitie.
TTCM, Effect ’71, SAR ’78 doen hier ook weer aan mee.
Zij spelen totaal 5x hun wedstrijden
en dan steeds wisselend bij een van de
deelnemende verenigingen.
Hier kunnen dan beginnende
spelertjes kennis maken met het
spelen van wedstrijden, het leren
omgaan met het telbord, de regels van
de wedstrijden e.d.
Ook zij hebben de 1e wedstrijden op 14 september.
Job, Jonathan en Samuël, veel succes met de wedstrijden.
Iedereen is overigens altijd welkom om te komen kijken bij de
thuiswedstrijden van de jeugd.
Data hangen op in de zaal wanneer ze thuis spelen.
Verder valt er momenteel nog niet veel meer te vertellen over de
competitie.
Op dinsdag 3 december willen we weer het pepernotentoernooi voor de
jeugd organiseren, dus schrijf het alvast maar in de agenda. Van 18.30u
tot 20.30u proberen we weer er een gezellige avond van te maken.
Grote clubactie:
Vanaf zaterdag 14 september gaan we weer zoveel mogelijk Grote
clubactie loten proberen te verkopen, dus jeugdleden aan jullie weer de
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vraag hier aan mee te willen werken.
Andere leden mogen dit natuurlijk ook doen, het levert de vereniging
toch altijd weer extra inkomsten op wat ten goede van de vereniging
wordt gebruikt.
Als elk jeugdlid nu een probeert 5 loten te verkopen, dan zijn we al een
heel eind op weg.
Heb je interesse, vraag het bij mij tijdens een van de trainingstijden en
ik zorg voor de loten.
Ed Sleijpen, jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd

1974-2019………45 jaar TTV Westerzicht
Het is al een flinke mijlpaal voor de
vereniging.
45 jaar is een lange tijd, ben toch wel
heel erg benieuwd hoeveel tafeltennis
balletjes er in al die jaren doorheen
gegaan zijn.
Jammer genoeg is dat nooit bijgehouden
maar zou wel een leuk feitje geweest
zijn.
Maar 45 jaar een vereniging zijn betekend wel dat we het nog steeds
goed doen en hopen dan ook nog vele jaren een vereniging te blijven
maar dat hangt natuurlijk af van het leden bestand want zonder leden is
er geen vereniging.
Maar ook zonder al de vrijwilligers die de vereniging al 45 jaar
draaiende houden zou het niet zover gekomen zijn.
Dus hulde aan alle vrijwilligers.
Zoals als eerder aangekondigd is er op 28 september de viering van het
45 jaar bestaan in onze zaal.
Degene die zich hebben opgegeven en betaald hebben voor het koud
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buffet en de oud Hollandse spelletjes zullen deze middag/avond zich vast
vermaken.
Verder zijn degene die zich niet hebben opgegeven voor deze activiteiten
ook welkom om een drankje te komen drinken aan de bar in de zaal.
Overigens kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken om de zaal in
orde te maken op 28 september in de ochtend uren (stoelen, tafeltjes van
boven te halen, vloerbedekking leggen e.d.) maar ook na afloop weer
alles op te ruimen (na 22u).
Zoals men zegt, vele handen maken licht werk, dus hoeft het niet zoveel
tijd in beslag te nemen.
Interesse?, laat het Yvonne, Pia of ondergetekende even weten.
Ed Sleijpen, activiteiten commissie

Prima service
Eind november 2018 kocht ik in Jakarta tafeltennisschoenen van Tibhar.
Geen bon of ander aankoopbewijs meer te vinden.
Binnen een jaar ontstonden scheurtjes op de bovenkant en begonnen
de zolen ook los te scheuren. Aan de zolen zelf waren nauwelijks
gebruikssporen te zien.
In een poging met Tibhar in contact te komen mailde ik meerdere
tafeltennis speciaalzaken, waarvan er slechts één nml. Posno sport in
Weert meewerkend reageerde.
Ze vroegen nadere informatie over mijn klacht aangaande Tibhar.
Na het mailen van enkele foto's kreeg ik het bericht dat de schoenen
worden vervangen, als ik de oude zou opsturen.
Keurige service met dank aan Posno Sport
Thijs Berkx Vlissingen
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“De kleine meisjes van Westerzicht”
Mijn geschiedenis met de ttv Westerzicht
(1976-1982)

In 1976 werd ik leraar aan De Startbaan, de school in
Westerzicht. In mijn vrije tijd tafeltenniste ik sinds 1974 bij
Sint Laurens, een club uit een dorpje bij Middelburg.
Als snel bereikte mij het nieuws dat er in de gymzaal bij de
school een nieuwe tafeltennisclub snel aan het groeien was.
Dick
Veel kinderen bij mij uit de klas zaten ook op die nieuwe
Henderikse
club. Als enthousiaste leraar kwam ik mijn belofte na om een
keer bij mijn leerlingen te gaan kijken op de nieuwe club.
Anneke van Waterschoot maakte al snel een praatje met me, kort daarop
had ik met haar en Rudi een wat officieel gesprek. De vraag kwam al snel
of ik voor de beginnende spelers geen training wilde verzorgen. Ik ben daar
enthousiast vrijwel onmiddellijk mee begonnen. Nauwelijks een jaar later
gaven Rudi en Anneke aan te gaan stoppen met hun activiteiten en was ik
plotsklaps “de trainer van Westerzicht”. Ik volgde inmiddels de opleiding voor
tafeltennistrainer en kreeg op de achtergrond steun van de afdeling Zeeland,
vooral van Peter Boon.
Het ging in die tijd in mijn ogen heel goed met de vereniging, er was veel
jeugd, vooral veel meisjes, en ze werden al snel betere spelers. Met steun
van veel leden en veel ouders speelden we competitie en toernooien. De
“kleine meisjes van Westerzicht” werden een begrip in Zeeland en ook
landelijk waren we bekend. In de categorieën welpen (8-9 jaar) en pupillen
(10-11) kaapte Westerzicht veel prijzen weg. Ik herinner me nog de namen
van Lisette Terwiel, Suzie Izeboud, Karin Jonkman en Esther Knopjes. In
de hele vereniging ging het niveau omhoog, ook omdat er op de Zeeuwse
trainingsdagen veel met spelers van andere verenigingen werd getraind. De
jonge meisjes speelden in de een na hoogste landelijke klasse, landelijk B. Ook
het eerste jongensteam, iets ouder, behaalde met Leo Leunis, Eric ter Beek en
Edgar Angelini de landelijke B-klasse.
De Startbaan, mijn school, werd Zeeuws scholenkampioen met de meisjes van
Westerzicht. Op het Nederlands kampioenschap werd De Startbaan tweede.
Doordat De Startbaan wat veel leerlingen kreeg werd een nieuwe school, De
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Stellepit, bij het
winkelcentrum van
Papegaaienburg
gebouwd. In 1979
verhuisde ik naar de
nieuwe school.
Mijn tafeltennisteam
in Sint Laurens
viel uit elkaar
en ik besloot in
Westerzicht zelf
competitie te gaan
spelen. In de derde
klas speelde ik met
twee zeer ervaren
spelers, Jo Bouff en Rinus van Breen. Jo was een schuiver, ik speelde met
lange noppen en Rinus met een houten plankje van de Hema. Tegenstanders
speelden niet graag tegen ons. Na een paar jaar stroomden Leo Leunis en
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Eric ter Beek door naar de senioren. Samen met mij werden we kampioen in
de derde klas en een jaar later in de tweede klas. Ik heb de champagnefoto’s
bewaard.
Ik woonde in Middelburg, zo ongeveer naast de zaal van Middelburg Zuid.
Op zondagmiddag ging ik graag naar mijn vrienden voor wat gezelligheid.
Langzamerhand werd ik in de richting getrokken naar Middelburg Zuid.
Westerzicht was erg druk voor mij en ik was inmiddels in 1982 directeur van
De Stellepit geworden wat mijn werk een stuk drukker maakte.
Ik besloot in 1982 Westerzicht te verlaten en werd coach van de dames 1
van Middelburg Zuid en ging er zelf spelen. Tot aan mijn verhuizing naar
Appingedam (in Groningen) in 1987 ben ik Westerzicht nog op afstand blijven
volgen. Na wat omzwervingen woon ik opnieuw in Appingedam en tafeltennis
daar nog iedere week met veel plezier. Het deed me goed op de website van
Westerzicht te lezen dat het nog steeds een gezonde, gezellige vereniging is.
Ik weet niet wat er van “de kleine meisjes” en de andere spelers terecht is
gekomen, zij zijn inmiddels ook vijftig jaar en ouder. Ik blijf de herinneringen
aan mijn jaren bij Westerzicht nog steeds met een warm gevoel koesteren.

Dick Henderikse
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1983 - 1984
kampioenen
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Oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
28 oktober

Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Joost van Heukelom
Tom Pienbroek
Lowy Simonse
Sem de Ridder
Julian Flamman

Novermber
3 november
6 november
6 november
10 november
11 november
12 november
16 november
19 november
20 november
24 november
25 november
27 november

Achmed El Fassi
Arnold Gorp
Guido Scharpentier
Thijs Berkx
Abheeru Daansen
Marek Niedbala
Rinus Breen
Frans Daniels
Richard Trimpe
Jeffry van Beek
Jo van de Velde
Wesley Peters

December
11 december Martin Poortvliet
26 december Anton Belfroid
Jubileum
Arnold van Gorp, 45 jaar

1 oktober
Leo Leunis, 45 jaar

1 oktober
Ger van Leeuwen, 35 jaar

1 december
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:
Thomas Franse
31 oktober
Amin Hmaidouch 30 november

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 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
19.00 - ± 21.30 uur alle leden
Dinsdag
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 13.00 - 17.00 uur DynamicTennis
19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
11.15 - 12.15
uur ZUMBA door Mw. Wallaart
16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
18.30 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag
19.00 - ± 21.30 uur alle leden (competitie 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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