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Van Ger en Carla
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Recent heeft er in de Vlissingse Courant een artikel over TTV Westerzicht
gestaan. Door de redactrice werd mijn mening over de vereniging gevraagd.
We zijn een gezelligheidsclub en er is altijd aandacht voor elkaar. Als
voorbeeld noemde ik “als er iemand ziek is sturen we een kaartje of een
bloemetje”.
Ook dacht ik nog terug aan mijn nieuwjaarstoespraak:
Voor een aantal van jullie was 2019 een goed jaar. Voor anderen een slecht
jaar, een jaar om snel te vergeten. Toch als je geconfronteerd wordt met
ernstige ziekten van jezelf of dierbaren of zelfs een overlijden van een dierbare
is het jaar niet te vergeten en zal altijd in je geheugen gegrift staan.
Wat je dan niet verwacht is dat je zelf in het net begonnen jaar 2020 tot twee
maal toe heel hard wordt geraakt.
Pas dan merk je echt dat de zin: We zijn een gezelligheidsclub en er is altijd
aandacht voor elkaar, ook echt waar is.
De beide uitvaarten waren net voor de coronacrisis en het deed ons goed te
zien hoe groot de belangstelling was.
Ook het bestuur sprong er gelijk in door mij te ontlasten en de taken binnen
het bestuur even te herverdelen.
Ik heb het bestuur gevraagd om dit een paar maandjes voort te zetten en mij te
ontzien m.b.t. bestuurstaken.
Fijn dat dit zo is opgepakt.
In het tweede, door mij uitgesproken, dankwoord voor de aanwezigen heb ik
het als volgt geformuleerd.
We hebben als familie een enorme rugzak met verdriet.
Jullie aanwezigheid, de enorme hoeveelheid kaarten met daarop de
nodige lieve teksten alsmede de vele telefoontjes en berichtjes doen we als
bemoediging in onze rugzak erbij.
We ervaren dat echt als een steun in de rug.
Dit geldt ook met name voor alle steunbetuigingen vanuit onze vereniging.

Groeten Ger en Carla
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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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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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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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Samen met Youri van Dijken naar de Duocup
Donderdag 9 januari 2020 bij het Markiezaat Bergen op Zoom Poule
226.
Van de 15 wedstrijden die in deze poule gespeeld werden, was slechts 2
maal een beslissende derde game nodig. Daarnaast zijn er 5 games met
het minimale verschil van 2 punten geëindigd. En toch was het al met al
redelijk spannend. Tornado 2 met Gerard Verkuijl en Ton Reurling hield
de minste punten over deze avond: Gerard won 2 enkelspelen.
De overige punten werden verdeeld tussen Senior & Junior (vader
Ad Schuurbiers en zoon Koen Schuurbiers) en De Zeeuwse Rakkers
(Jeffry van Beek en Youri van Dijken).
Na de eerste serie enkelspelen was de onderlinge stand 4-2 in het
voordeel van de
Zeeuwse Rakkers.
Na de dubbels was de
achterstand door Koen
en Ad verkleind tot
1 punt: 5-4 was het
toen.
Na 14 van de 15
partijen was de stand
volledig in evenwicht:
beide teams hadden
6 partijen gewonnen.
De allerlaatste
partij moest dus de
beslissing brengen.
Youri won die partij
van Ad en bezorgde
team De Zeeuwse
Rakkers daarmee de
poule-winst.
Jeffry van Beek
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155 | au.nl/vlissingen
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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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Jeugdcompetitie zaterdag 29 februari

Omdat ik in het examenjaar van mijn opleiding zit en mijn weekenden
vaak volgepland zijn, kan ik meestal niet bij een wedstrijd aanwezig
zijn van de jeugdspelers welke ik training geef. Ik vond het daarom
extra leuk om een keer beschikbaar te zijn en “mijn” spelers tijdens een
wedstrijd te zien spelen. Op zaterdag 29 februari speelden Job, Wesley
en Sven tegen het tweede jeugdteam van Hotak uit Hoogerheide.
Job laat in de trainingen zien dat hij graag wil en doet erg zijn best. Dit

Job en Sven aan het inspelen voor de dubbel

Wesley in actie
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was ook terug te zien in zijn wedstrijden. Hij luisterde goed naar de tips
en won knap alle drie zijn wedstrijden.
Ook Sven gaat hard vooruit. In de laatste maanden zijn we vooral met
zijn techniek bezig, welke er steeds beter uit begint te zien. Sven was 29
februari een maatje te groot voor al zijn tegenstanders. Ook de dubbel
met Job werd gewonnen.
Aan het begin waren de trainingen en oefeningen even wennen voor
Wesley. Maar ik zie dat hij erg zijn best doet in de trainingen en hij laat
veel goede dingen zien. Tijdens de wedstrijd zag ik toch wel een aantal
hele sterke punten van Wesley. Zo verbeet hij zich in zijn wedstrijden en
baalde hij als hij een punt verloor; de perfecte mentaliteit! Het was dan
ook zijn verdienste dat hij een wedstrijd eruit wist te slepen.
Al met al dus een mooi teamresultaat. Het werd maar liefst 8-2!
Julian Flamman

Coronacrisis
Dit had nu niemand van te voren kunnen bedenken: een virus dat het
hele land en zelfs grote delen van de wereld stil legt. En het coronavirus
slaat ook Vlissingen niet over en zo zit onze clubzaal al twee weken op
slot. Bij ons bestuursleden spelen het tafeltennis en de vereniging een
grote rol in ons leven en we weten dat dit bij veel leden ook zo is.
Ons gemis staat natuurlijk niet in verhouding tot het ziek worden en
overlijden aan het virus en we denken aan de zieken, de slachtoffers en
hun naasten. We spreken de hoop uit dat de pandemie spoedig tot een
eind zal komen.
Jullie hebben gehoord dat bijeenkomsten tot 1 juni niet doorgaan. Zo
lang blijft de zaal dicht van zelf. Hopelijk lukt het jullie alternatieve
manieren van sporten te vinden en zo de gezondheid te bevorderen, de
conditie in stand te houden.
Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we informatie geven per e-mail.
Het Bestuur
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Hallo allemaal

Het is momenteel een vreemde tijd voor iedereen nu het woord van het
jaar vast corona gaat worden.
We kunnen er totaal niet om heen, het hele land staat momenteel stil,
het sociale leven staat op zijn kop.
Ook onze vereniging heeft hier mee te maken, de zaal is gesloten, de
competitie is vroegtijdig moeten stoppen en nu is het gehele competitie
seizoen geannuleerd zowel voor de jeugd als senioren.
De indeling van de poule per klasse zal hetzelfde worden bij de najaar
competitie, dus zullen we tegen dezelfde verenigingen gaan spelen en
dan nog maar eens kijken wat we in de voorjaar competitie gewonnen/
verloren hebben of we dat dan kunnen veranderen.
Voor zover het er nu voorstaat zijn de regels nu dat de zaal tot 1 juni
gesloten zal blijven.
Mochten er natuurlijk veranderingen zijn dan worden alle leden op de
hoogte gehouden door het bestuur en zal ook op onze website en FB
pagina te vinden zijn.
Het is jammer maar we zullen het er mee moeten doen.
Veel valt er momenteel niet meer te vertellen.
Ik wens iedereen het beste toe, blijf gezond en als iedereen zich de
komende tijd aan de regels
zal houden hopen we snel
weer een balletje te kunnen
slaan in onze zaal.
Ed Sleijpen,
wedstrijdsecretaris jeugd,
jeugdtrainer,
algemeen bestuurslid
en lid activiteiten
commissie
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Het bestuur heeft ingestemd met het laten drukken van
wervingskaarten op A6 formaat (ansichtkaart formaat). Het is de
bedoeling dat deze verspreid gaan worden op basisscholen, voortgezeten middelbare scholen, op de HZ, buurthuizen, wachtkamers waar dat
toegestaan is enzovoorts. Wie heeft suggesties van plekken die hiervoor
ook nog geschikt zijn?, graag even doorgeven aan abdns@kpnmail.nl
De flyer komt ook in een standaard bij de bar van onze
tafeltennisruimte. Het idee is dat iedereen die dat wil er enkele
meeneemt en uitdeelt aan kennissen, familie, buren of wie dan ook, die
eventueel in tafeltennis geïnteresseerd is.
We doen er alles aan om zoveel mogelijk leden te werven.
Het Bestuur
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TAFELTENNISVERENIGING
WESTERZICHT

MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

tot wel 4x per week vrij
spelen

GRATIS

8 t/m 80 jaar

Van Doornlaan 33a, 4386AH
West-Souburg

Mail naar
ttvwester@ttvwesterzicht.nl

www.ttvwesterzicht.nl |
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april
7 april
9 april
15 april
16 april
21 april
23 april
mei
6 mei
6 mei
12 mei
14 mei
14 mei
27 mei
31 mei

Rado Chrystowski
Monica Cornelisse
Marco Sturm
Ger van Leeuwen
Milan Flamman
Karel Deutekom
Corrie Geelhoed
Jaap Versteeg
Han Houmes
Douwe Kingma
Ferdinand Vangheluwe
Luca Kleijn
Bert Kraak

t.t.v. westerzicht

Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom en wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging:
Rado Chrystowski 1 februari 2020
Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Tessa de Wolf
31 maart 2020
Joost van Heukelom 30 april 2020
Luca Kleijn
31 mei 2020
Ilona Stouthamer
31 mei 2020

juni
5 juni Peter Meliefste

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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