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Dit is alweer het laatste Schuivertje 
van 2020
Er is veel gebeurd, dierbaren zijn te betreuren geweest. 
Dit heeft logischerwijs veel impact binnen de club, maar vooral voor de 
betrokkenen. 
Daarnaast hadden en hebben we nog steeds te maken met de 
Coronaperikelen. We hebben in het begin van de pandemie de zaal 
enige tijd moeten sluiten. In de tussentijd zijn we druk bezig geweest 
met maatregelen te nemen om zodra het weer kon veilig (en voldoen 
aan de overheidsregels) te kunnen tafeltennissen. 
Ik wil hierbij een woord van dank uitspreken aan iedereen die hier 
aan meegewerkt hebben, ook aan de vrijwilligers op diverse gebieden 
binnen de vereniging. Samen hebben we de club mooi draaiende 
gehouden.
Binnen het bestuur zijn we druk bezig geweest om te kijken hoe we de 
club door deze periode konden loodsen. Als bestuur waren (en zijn we) 
ons bewust dat er van de leden ook wat werd gevraagd. Het was een 
periode niet mogelijk te spelen. Door steeds helder en duidelijk naar 
jullie te communiceren, wilden we jullie in ieder geval op de hoogte 
te houden. Dank ook voor jullie loyaliteit. Verder speelde er heel wat: 
gemis aan barinkomsten, geen inkomsten van de huurders. 
Gelukkig hebben we een goed financieel beleid kunnen voeren en nog 
geld binnen kunnen halen van oa een steunmaatregel van de overheid. 
Daarnaast hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Ger 
(benoemd tot erelid!), Albertus en Leidy. Allemaal hartelijk dank voor 
jullie inspanningen voor de vereniging!
Dit houdt in dat we graag weer nieuwe leden in ons bestuur willen 
verwelkomen, denk er eens over na of neem gerust contact op voor 
informatie.
Helaas hebben we op dit moment weer te maken met een zaalsluiting, 
hopelijk wordt 2021 een beter jaar.
Ik wil iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 wensen, maar 
blijf vooral gezond!

Hans Wamelink
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VOORZITTER

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

SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burgemeester Stemerdinglaan 119
4388 JX Oost- Souburg
Telefoon (0118) 471831 
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471168

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.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

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.

mailto:voorzitter@ttvwesterzicht.nl
mailto:schuivertje@zeelandnet.nl
mailto:wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
mailto:wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
mailto:ejmsleijpen%40zeelandnet.nl?subject=
mailto:lkroezen@zeelandnet.nl
mailto:hanswamelink%40hotmail.com?subject=
http://www.ttvwesterzicht.nl
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Hallo allemaal
Zo net voor het einde van 2020 nog een klein schrijven van mij 
Het jaar is raar verlopen, veel gedoe met het C-woord, competitie die 2x 
onderbroken is, steeds moeten opletten of alles wel veilig verloopt in de 
zaal enz.

Ook is het erg jammer dat we geplande tafeltennis clinics met een 
basisschool hebben moeten afzeggen want dit had misschien weer wat 
meer jeugdleden kunnen opleveren.

Helaas is het dus nu zo dat ik op de maandag en donderdagmiddag 
helemaal géén beginnende jeugdleden meer heb, en bij de gevorderde 
jeugdleden zijn er ook nog maar 5 spelers heb om training aan te geven.

Waar gaat het naar toe met de vereniging in de toekomst ??
Het baart mij wel zorgen hoor, zeker met de “vergrijzing” binnen de 
vereniging.

Hopelijk gaat 2021 dit verbeteren en kunnen we weer nieuwe 
jeugdleden verwelkomen.
Binnenkort is er de kerstvakantie, dus stoppen we ook in die periode 
met trainen.

Donderdag 17 december is dan ook de laatste les voor de jeugd en 
vrijdag 18 december de laatste training voor de senioren in de zaal en 
vanaf 4 januari 2021 gaan we weer volop trainen.

Ik ga jullie allemaal dan fijne feestdagen wensen en een heel gezond en 
Corona vrij 2021 toe wensen.

Tot volgend jaar dan maar weer.

Ed Sleijpen, 
jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd
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OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

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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Opzetten/opruimen tafeltennistafels
Attentie voor het volgende:
Ik wil iedereen er op wijzen dat het opzetten/opruimen van de tafels de 
laatste tijd nogal eens fout gaat.
Binnen een maand tijd zijn er 2 tafels kapot gegaan door het niet goed 
opzetten/opruimen van de tafels.
Dit kost de vereniging weer de nodige inspanningen om dit in orde te 
maken.
Niet alleen geld maar ook moet de klusploeg hiermee aan de slag gaan.
Daarom het volgende, ben je niet of nauwelijks bekend hoe je een 
tafeltennistafel moet opzetten/opruimen laat je dan informeren door de 
leden die hier wel van af weten.
Laat het over aan de leden die hier wel de nodige ervaring mee hebben
We willen de tafels graag heel houden

Ed Sleijpen, 
algemeen bestuurslid 

Clubkampioenschappen 2021
Normaal gesproken willen we in januari altijd de 
clubkampioenschappen spelen maar door de Corona maatregelen gaan 
we dit uitstellen tot later in het jaar.
Ik schat nu in dat het hoogstwaarschijnlijk ergens in mei/juni zal gaan 
plaatsvinden, maar mocht het eerder mogelijk zijn dan proberen we het 
eerder te plannen.
Dit hangt allemaal af van hoe het nieuwe jaar gaat verlopen i.v.m. de 
competitie e.d.
Mocht dit het geval zijn dan zal ik natuurlijk iedereen ervan op de 
hoogte brengen via de mail, op de website en facebook pagina van onze 
vereniging.

Ed Sleijpen, 
activiteiten commissie



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 8

sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155  |  au.nl/vlissingen
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Rabobank Clubsupport
Begin oktober hadden we weer de Rabobank Clubsupport. 
De uitslag van de Rabobank Clubsupport is bekend. Onze vereniging 
heeft € 168,79 opgehaald met de behaalde stemmen. 
Dit is een mooi bedrag, wat we goed kunnen gebruiken. 
Alle kleine beetjes helpen. 
Namens het bestuur willen we jullie bedanken die konden en hebben 
gestemd op onze vereniging.

Jeffry van Beek
penningmeester

Grote clubactie
Alle loten die zijn besteld, zijn ook daadwerkelijk verkocht
In totaal zijn er 24 loten verkocht!! Wat een prachtige prestatie. Vooral 
in deze tijden. Helaas zijn er ook dit jaar geen loten verkocht door de 
jeugdleden. Lowy heeft een aantal loten verkocht.
Maar verreweg de meeste loten zijn verkocht door Yvonne.
Een geweldige prestatie. Chapeau!

Jeffry van Beek
penningmeester

Afscheid van het bestuur
Maandag 7 december heb ik, als voorzitter, mijn laatste bestuursverga-
dering gehad. Het bestuur waar ik jarenlang deel van mocht uitmaken. 
Een fijn bestuur met Albertus, Jeffry, Ed, Hans en Leidy en iemand die 
in dit geheel ook moet worden genoemd is Monica.
Als er zich een probleem(pje) voordeed was er altijd goed overleg mo-
gelijk en was iedereen bereid daarover mee te denken, oplossingen aan 
te dragen of uit te voeren.
Acht jaar lang ben ik jullie aanvoerder geweest en nog langer geleden 
voor een periode van zeven jaar. Best een hele tijd, maar zo voelt het 
niet. Het afscheid in het bestuur was best emotioneel, lieve woorden, 
een bon, een fles wijn en dan ook nog een oorkonde voor een erelid-
maatschap. Jullie kunnen hem bekijken op de site van TTV Westerzicht.

Groeten Ger van Leeuwen
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Van de jeugdtrainer
We leven momenteel in een vreemde tijd, Corona  is het woord wat 
momenteel in 2020 het meeste gebruikt wordt.
Iedereen heeft er mee te maken, is het in een privé situatie, werk of 
sport, of je nu boodschappen haalt, een uitje of vakantie plant enz.
Men kan er niet omheen en hopelijk hebben er weinig mensen 
daadwerkelijk last van gehad.
Zou fijn zijn dat het onze leden en familie voorbij gaat.

Voor de vereniging hield het dus in dat de zaal een aantal maanden 
gesloten moest blijven maar gelukkig kan er weer getraind worden door 
de leden met de nodige maatregelen natuurlijk.
Alle maatregelen hangen in de zaal op, staat op de website van de 
vereniging en heeft iedereen via de mail al thuis mogen ontvangen.
Als we allemaal hier acht op houden kunnen we het samen aan om het 
te bestrijden en kunnen we nog fijn van de sport genieten.

De vakantie zit er voor de meeste van ons al op, voor sommige is deze 
nog bezig of gaat nog komen en hoop dat iedereen na zijn/haar vakantie 
een beetje uitgerust is en genoten heeft of zal nog hebben.
Ik zelf heb begin juli mijn vakantie al gehad en heb 2,5 week genoten 
in Frankrijk op een camping en daar geen hinder gehad van de 
maatregelen die op dat moment daar waren. Ik was er wel aan toe.
Ik heb van een veilige vakantie genoten en ben dan ook al weer volop 
aan het werk in de zorg.

De jeugd gaat ook weer starten met de competitie, zaterdag 19 
september gaat deze weer van start en in het 1e jeugdteam (het enige 
team) spelen nu 5 jeugdleden die de strijd weer aangaan.
Onze jeugdtrainer Julian heeft onlangs afscheid moeten nemen omdat 
hij gaat studeren in Leiden.
Julian, heel erg bedankt voor je inzet voor de jeugdleden, we gaan je 
missen maar als je studie klaar is zien we je hopelijk weer terug in onze 
zaal.
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

Team Driekleur Middelburg

Veldsink advies in de buurt, 
daar heb je wat aan.
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Wat er ook gaat veranderen in de toekomst met de wedstrijden, er wordt 
dit najaar gestart met een pilot waar de gamestanden e.d. ingevuld 
kunnen gaan worden op de digitale versie van de NTTB app.
Het is de bedoeling dat de papieren versie van het wedstrijdboekje zal 
gaan verdwijnen maar nu nog niet op korte termijn. 

Dus is het raadzaam voor alle competitie spelers dat ze de NTTB app 
downloaden en op hun telefoon installeren zodat er alvast mee geoefend 
kan worden voordat het definitief gaat worden.

De app zal gaan samenwerken met de TT app die vele van de spelers 
al op hun telefoon hebben staan. Een internet verbinding zonder wifi is 
dan wel een pre want in de zaal is geen wifi aanwezig.
De wedstrijdsecretaris kan de standen dan nakijken en definitief maken.
Heel wat anders, het is wel heel erg te betreuren dat we momenteel op 
de maandag en donderdag middag geen nieuwe jeugdleden (beginners) 
hebben om training aan te geven.

Het aantal jeugdleden loopt enorm terug jammer genoeg en dat is voor 
de vereniging die aan het “vergrijzen” is geen goed teken want hoe gaat 
het dan met onze vereniging in de toekomst.
Dus ken je nog jeugd die een sport zoekt, dan is reclame maken voor 
onze vereniging natuurlijk een heel goed idee.

De senioren competitie gaat ook weer van start en met 4 teams moet 
dan weer gaan lukken.

Iedereen veel succes gewenst met de wedstrijden.
Verder valt er momenteel niet veel te melden vanaf mijn kant.
Ik wens iedereen goede gezondheid toe de komende tijd en weten we 
Corona te verslaan.

Ed Sleijpen 
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd 

en algemeen bestuurslid
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Cv-ketel en thermostaat
Op dinsdagmiddag kreeg ik van Lowy de melding dat de 
klokthermostaat van de zaal het niet meer goed deed. De thermostaat 
vertoonde al eerder kuren en is daarmee dus onbetrouwbaar.
De zaalthermostaat zit echter gekoppeld aan een wat oudere cv-ketel en 
als de ketel kapotgaat koopt men over het algemeen een nieuwe ketel 
met een bijbehorende thermostaat.
Mijn advies aan het bestuur is dan ook geweest: laten we kijken naar 
een gebruikte klokthermostaat.

Zogezegd, zo gedaan. Op prikbord stond er, in Yerseke, een thermostaat 
te koop. Prima geschikt voor onze ketel. Na een bod, namens TTV 
Westerzicht, te hebben gedaan ging de verkoper akkoord. 
Een neef van mij woont en werkt in Yerseke en wilde hem, op mijn 
verzoek, wel even ophalen. 

Het leuke is dat mijn neef werkt bij een installatiebedrijf dat, hoe 
toevallig, bij de verkoper een nieuwe cv-ketel (met bijbehorende 
thermostaat) en zonnepanelen heeft geïnstalleerd en dat mijn neef daar 
projectleider van is geweest.

Bij het ophalen van de thermostaat zei de verkoper Rens Sinke: ik heb 
meer dan 30 jaar geleden ook getafeltennist maar dan bij TTV Yerseke.   
Hij vond eigenlijk dat de thermostaat het meest op zijn plaats is bij een 
tafeltennisvereniging en gaf hem gratis mee.

Namens TTV Westerzicht heb ik Rens Sinke bedankt en heb hem 
gevraagd of ik zijn naam in ons clubblad mocht noemen. Dat vond 
hij wel grappig vandaar dit stukje. Binnenkort zal ik de thermostaat 
installeren.  
 

Groeten 
Ger van Leeuwen.
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MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

TAFELTENNISVERENIGING

WESTERZICHT

 

tot  wel  4x per week vri j

spelen

 

 

8 t/m 80 jaar

 

 

Van Doornlaan 33a,  4386AH

West-Souburg

 

 

Mail  naar

ttvwester@ttvwesterzicht.nl  

GRATIS

www.ttvwesterzicht.nl  |  
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Januari
  6 januari Koos Verton-Louws
  8 januari Gijs van der Lee
15 januari Joke Scharpentier
21 januari Dyani Veira

Februari
  7 februari Nikita Sleijpen
13 februari Bart Wassink
17 februari Wilfred Riteco

Maart
  4 maart Johnny de Rijke
  5 maart Frits de Rijke
  9 maart Joury Simonse
10 maart Sven Nugteren
11 maart Edwin Steenbeek
14 maart Ad Sanderse
15 maart Nick Berendsen
21 maart Leo Leunis
30 maart Hans Scharpentier
30 maart Hans Wamelink

Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging:

Gijs de Reus 1 november
Wim Bommeljé 1 november

Opzeggingen
Helaas hebben/gaan een aantal 
leden onze vereniging verlaten:

Jo van de Velde 31 oktober
Laura Bakker 31 oktober

Wij wensen iedereen Wij wensen iedereen 
een prettige en een prettige en 

fijne verjaardag toe!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 09.00 - 10.00 uur Chr. Gymnastiekvereniging DIOS
 10.15 - 11.15 uur ZUMBA Multi Moves
 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
 20.30 - 21.30 uur Dansen heer Lampert
Woensdag 13.00 - 17.00 uur DynamicTennis
 18.30 - 19.15 uur ZUMBA Multi Moves
 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
 18.30 - 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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