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Van de Voorzitter
Een eerste “Van de Voorzitter” in de nieuwe termijn.

Alweer een poosje in functie. Wat is er zoal gedaan? 
Als bestuur hebben we een vergadering gehad. Een nuttige vergadering 
waarin een aantal zaken aan de orde zijn geweest. Net toen de andere 
bestuursleden dachten dat de vergadering er bijna opzat kwam ik nog 
even bij de rondvraag. Daarin heb ik een aantal zaken die, in mijn ogen, 
belangrijk waren onder de aandacht gebracht. Niet dat daar gelijk een 
oplossing of uitkomst aan moest worden gekoppeld maar wel dat het 
(weer eens) op de agenda staat.

Dan verder met de dagelijkse dingen. Al op de bestuursvergadering 
had ik aangegeven om het klussen weer op te pakken. Bij de eerste 
bijeenkomst hebben we alle dingen die volgens één van ons aandacht 
verdiende opgeschreven. Zoals de deurdranger van de herenkleedkamer. 
Deze kraakte dat je er bijna bang van werd. Een andere gekocht maar 
jullie raden het al deze paste niet. Kortom een flinke klus. Verder de 
scharnieren en sloten van de deuren nagelopen en gesmeerd. Alle tafels 
en stoelen nagelopen en schroeven vastgezet daar waar nodig. Ook 
de tafeltennistafels zijn nagezien en aan elke tafel moesten de nodige 
bouten en moeren worden aangedraaid dan wel vastgezet. Ook is er 
gekeken waar we wat kunnen doen aan het energieverbruik. Dit is 
nodig door de alsmaar stijgen van de energietarieven en uiteraard ook 
om aan het milieu te denken.
Over een poosje willen we daar weer een vervolgsessie voor plannen.

Doordat Nederland een steeds meer bureaucratisch land is (geworden) 
komen er steeds meer zaken op het pad van het bestuur wat eigenlijk 
niets met tafeltennis heeft te maken. Het wijzigen van de statuten is 
daar een goed voorbeeld van. Het uitgebreid legitimeren van de leden 
van het bestuur. Legitimeren voor de bank, legitimeren voor de Kamer 
van Koophandel, legitimeren voor de notaris i.v.m. de statutenwijziging, 
enz. enz.
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
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
Maurits van Luijk
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 06-18834030

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
Frans G.M. Daniels
Branderijstraat 14
4381 HK Vlissingen
0118-410684
fdaniels@zeelandnet.nl

Ed Sleijpen 
Zuiderzeestraat 15 
4388 GN Oost-Souburg 
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl

Richard Trimpe
Van Doornlaan 37
4386 AJ Vlissingen
06-83220747 
richardtrimpe@hotmail.com

Hans Wamelink
Noorder Parallelweg 85, 
5142 GZ Waalwijk
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.
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Dan nog over het tafeltennis zelf. Tijdens het samenstellen van het 
Schuivertje zijn diegene die nog/weer competitie gaan spelen opgegeven 
aan de NTTB voor de komende voorjaarscompetitie.
Nu maar hopen dat e.e.a. doorgang kan vinden, dit i.v.m. de 
ontwikkelingen rondom corona. Over corona gesproken. Recent is de 
zaal weer gesloten tot in ieder geval 14 januari 2022. Nu maar hopen op 
een goede afloop daarvan.

Over ziek zijn gesproken. Afgelopen tijd contact gehad met de diverse 
zieken onder ons. Zoals daar zijn: Ferdinand, Hans, Yvonne, Han en 
Frits. Met de één gaat het wat beter dan met de ander. Fijn om ze weer 
even gesproken te hebben. Dat kunnen jullie als leden ook doen want 
zoals ik heb ervaren werd het contact zeer op prijs gesteld.  
Verder waren we bezig met een tweetal clinic’ s. Eén voor de 
basisschool “De Wissel en één voor de CSW. Beiden moesten worden 
afgebroken i.v.m. die rottige corona. Jammer maar we hopen er in het 
nieuwe jaar weer een vervolg aan te kunnen geven.
Ook wil ik Sven nog even genoemd hebben. Hij kwam met het voorstel 
om in zijn krantenwijk gelijk de promotiekaart van TTV Westerzicht 
in de bus te stoppen. Als je ziet wat dat voor impact heeft is geweldig. 
Iemand van onze vereniging werd gebeld met de opmerking: goh jullie 
hebben in Pauwenburg een promotiefolder is de bus gedaan. Een goed 
idee zeg.
Dat vind ik ook en vandaar in het bestuur besproken daar de komende 
tijd werk van te gaan maken. Als je ziet hoeveel nieuwe of gedeeltelijk 
nieuwe wijken er in Vlissingen komen of zijn gekomen is het best 
interessant daar verder mee te gaan.

Als bijna laatste: de Grote Club actie. Dank zei de inzet van onze super 
verkopers, Yvonne en Lowy is dat een groot succes geworden. Dank 
daarvoor.
 
Ten slotte wens ik jullie alle goeds en gezondheid toe in 2022 en hoop 
op een voorspoedig en vooral sportief jaar.

 Groeten 
Ger van Leeuwen
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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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Van de Penningmeester
Rabobank Clubsupport

Begin oktober hadden we weer de Rabobank Clubsupport. 
De uitslag van de Rabobank Clubsupport is bekend.  
Onze vereniging heeft € 169,42 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.

Grote clubactie

Bijna alle loten die zijn besteld, zijn ook daadwerkelijk verkocht
In totaal zijn er 73 loten verkocht!!
Wat een prachtige prestatie. Vooral in deze tijden.

De meeste loten zijn verkocht door 
Yvonnen. 

Onze dank is groot voor hun 
inzet. Daarnaast zijn we iedereen 

dankbaar die één of meerdere loten 
hebben gekocht. 

 
Jeffry van Beek
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155  |  au.nl/vlissingen
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 10

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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Het stokje van het wedstrijdsecretariaat is inmiddels overgedragen 
aan ondergetekende. Nadat Arnold van Gorp dit jarenlang met veel 
precisie heeft uitgevoerd, werd het tijd voor een ander om deze zaken 
te behartigen. Nou , even wennen hoor. Maar na een gezellig middagje 
bij Arnold op de koffie te zijn geweest werden de wachtwoorden en 
inloggegevens overgedragen. En natuurlijk werd ook het bijbehorende 
programma op de computer overgezet. Dit ging niet direct in 1 keer 
goed, maar na wat gepuzzel loste Arnold dat simpelweg toch weer op.
Met Arnold als back-up zijn we aan de slag gegaan.

Daarom , Arnold, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet als 
Wedstrijdsecretaris Senioren van TTV Westerzicht!! 

(overigens jammer dat je niet meer kan komen tennissen).

Na iedere wedstrijd worden de wedstrijdbriefjes verzameld, die dan wel 
opgestuurd worden naar de NTTB, of  de uitslagen ingevoerd worden 
in het bekende NAS-systeem, zodat de nieuwe standen weer in een 
overzicht geplubliceerd kunnen worden.  En dat is dan gelijk het werk 
van een wedstrijdsecretaris.
Ondertussen hebben we het eind van de najaarscompetitie bereikt, en 
ondanks alle Corona maatregelen, kunnen we de balans opmaken van 
dit seizoen en dat zag er niet verkeerd uit.

Voor team 1 (Ed, Richard, 
Jeffry en Maurits) geld dat ze 
als tweede in de poule zijn 
geëindigd. De verschillen 
in deze poule waren erg 
klein, dus het was inderdaad 
knokken om in de poule 
te blijven, laat staan uit 
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degradatiegevaar te blijven.  Als tweede eindigen betekent dus een 
promotie wedstrijd spelen tegen de nummer laatst uit de 4e klasse, in 
dit geval Scaldina 1.
Deze wedstrijd werd op zaterdag 11 december op neutraal terrein 
gespeeld in Middelburg en werd simpelweg door team 1 met 6-2 
gewonnen. Een knappe prestatie waarmee promotie werd afgedwongen 
naar de 4e klasse! We zullen zien of ze dat kunnen volhouden.

Team 2 (Lowy, Martin en Gijs)  heeft ook een goed seizoen gedraaid, 
zo werd overtuigend de tweede plaats bereikt. Doordat er nogal wat 
teams zijn uitgevallen, o.a.. ten gevolge van de Corona, heeft team 2 
het voordeel gehad dat ze zijn uitgeloot door de NTTB en zij dus geen 
promotiewedstrijd hoeven te spelen, maar zo mogen promoveren naar 
de 5e klasse!

Team 2 heeft aangegeven dat 
ze ervoor gaan, dus we gaan ze 
volgen in de voorjaarscompetie 
in de 5e klasse!  Daarbij gaan 
ze wel hulp krijgen van jonge 
aanwas. Manuel Murre wordt 
als jeugdspeler met dispensatie 
toegevoegd aan het team en dat is 
een welkome aanvulling. Manuel 
kan dan event. ook ingezet 
worden als invaller bij team 1.

Team 3 (Ger, Bas, Hans en Nick) is helaas op de laatste plaats in de 
6e klasse geëindigd. Het verschil tussen de eerste en de laatste ploeg 
is ook wel erg groot na 10 wedstrijden. Dit heeft als gevolg dat team 3 
degradeerd naar de 7e klasse. 
Als troost hebben we dan weer wel 2 jeugdspelers bereid gevonden 
om dit team wat meer te ondersteunen, in de vorm van Ties Wibbelink 
en Sven van Nugteren. Beide jongens kunnen doordat ze in team 3 
geplaatst zijn ook als invaller bij team 2 worden ingezet.
Team 3 gaat in de voorjaarscompetitie gewoon weer voor de volle 
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winst, zodat er aan het eind weer een mooie foto gemaakt kan worden!
Alle teams heel veel succes gewenst in de voorjaarscompetitie 2022!!

Maurits
Wedstrijdsecretaris Senioren

TTV Westerzicht
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Een overpeinzing
De najaarswedstrijden zijn afgelopen en de avonden mag er niet meer 
gespeeld worden.
Wat moeten we dan met onze overtollige energie. Wanhoop slaat toe 
en meerdere avondspelers laten zich zien op dinsdagmiddag, terwijl 
het Corona vet begint te hangen. Mijn dagelijkse activiteiten moeten nu 
alleen overdag plaatsvinden, maar wie, wat, waar. Het bootje en de tuin 
zijn in de winterslaap weggezonken. De oldtimer brommertjes zijn alle-
bei klaar en staan te verstoffen in de schuur. Rijden in de winter is niet 
mijn favoriete bezigheid. Dus een zoekende naar een alternatief om niet 
ten prooi te vallen aan de ledigheid van Netflix en Disney en ook het 
voetballen gaat steeds eentoniger te worden.

Maar niet getreurd het pitriet is de redding voor deze winter. Al enige 
tijd kreunen de keukenstoelen onder de jarenlange belasting van de 
gebruikers en toont het vlechtwerk zijn zwakheden. De koe bij de 
horens gevat en dan maar zelf doen. Enige studie van de techniek en de 
materialen heeft mij optimistisch gemaakt ,misschien tegen beter weten 
in. Wel heb ik over een geestelijke drempel moeten stappen, want is pit-
riet vlechten niet een bezigheid voor mandjesmakers, therapiezoekers en 
ouderen en ben ik daar als flinke jongen niet te goed voor. Maar ja bin-
nenkort wordt ik pas 78 en zal maar in de rij gaan staan. Nu hopen dat 
het nieuwe wedstrijd seizoen en de Corona geen roet in het pitrit zullen 
gooien.

ps
Zelfs een stomverbaasde echtgenote wil ook wel een stukje vlechten, 
dus een nuttig gezinsprojectje om de harmonie te testen.

Fijne Kerst en Voorspoedig 2022

Gijs van der Lee
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Hallo allemaal
Hier weer een klein schrijven van het Wedstrijdsecretariaat jeugd.
De najaar competitie van de jeugd zit er weer op, het was een raar 
competitie seizoen omdat er in eerste instantie maar 4 teams in de poule 
2e klasse junioren A zaten maar doordat 1 team uit Zierikzee (Scaldina 
1) zich al vrij vroeg had moeten terug trekken bleven er dus maar 3 
teams over in de poule om competitie tegen elkaar te spelen.

Sven, Thies en Wesley zaten in team 1 en moesten dan tegen TCO ’78 1 
uit Ossendrecht en The Back Hands 3 uit St Willebrord spelen.
Nu had de JCL (Jeugd competitie leiding) gemeend dan maar i.p.v. 2 
wedstrijden (1x thuis, 1x uit) tegen elkaar te spelen dat ze dus 4x tegen 
elkaar moesten spelen (2x uit, 2x thuis).
Op zich zou dat niet zo erg zijn maar omdat het team uit Ossendrecht 
wel hele erge goede spelers hadden was dit voor de andere teams niet zo 
leuk meer om steeds te moeten verliezen.
Uiteindelijk was het verschil dan wel heel erg groot bij de einduitslag.
Een verschil van maar liefst 21 punten tussen de nr. 1 en de nr. 2.
Ons team is dan 2e geworden wat natuurlijk een hele goed prestatie is 
met 9 punten voorsprong op de nr. 3.
Alle uitslagen en standen zijn te vinden op onze website, 
www.ttvwesterzicht.nl 

Helaas zal dit voor Sven, Thies en Wesley voorlopig even de laatste 
keer dat ze bij de jeugd gaan uitkomen want Wesley heeft werk op de 
zaterdagen en kan dan helaas geen competitie meer spelen.
Dus Sven en Thies hebben dan geen volledig team meer om in de jeugd 
uit te komen want je moet minimaal met 3 spelers zijn.

Inmiddels zijn we dan ook aan het uitzoeken of we een team kunnen 
samenstellen met 2 spelers van Scaldina samen met Sven en Thies om 
dan een gecombineerd team in de competitie uit te laten komen.
De JCL ziet liever dat er een gecombineerd team competitie speelt dan 
dat er spelers gaan afvallen omdat ze geen volledig team hebben.

http://www.ttvwesterzicht.nl
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Helaas bericht gekregen van Scaldina dat het toch niet gaat lukken.
Sven en Thies gaan ook proberen in de senioren competitie mee te 
spelen om toch nog wedstrijden te kunnen blijven spelen. Manuel, een 
ander jeugdlid gaat ook bij de senioren aan de slag.
Voorlopig zullen ze alleen nog maar uitkomen in de thuiswedstrijden 
bij de senioren maar het is een begin en het is dan ook gelijk een goede 
oefening voor later tenslotte.
Hopelijk komen er binnenkort genoeg nieuwe jeugdleden bij om dan 
in het najaar van 2022 toch weer met 1 of meerdere jeugdteams in de 
competitie uit te komen.

Dit is afhankelijk of er van de clinics die we geven voor de basisschool 
de Wissel uit Vlissingen er een paar nieuwe leden bij komen.
Dit zou dan toch wel heel leuk zijn, afwachten dus maar.

Ed Sleijpen, wedstrijdsecretaris jeugd competitie

Clinics basisschool de Wissel en 
CSW Besteveart
Op verzoek van basisschool  de Wissel geven we voor de groepen 6, 7 
en 8 aan de leerlingen een clinic van elk 1,5 uur om zo de leerlingen 
bekend te maken met het tafeltennissen en ook om er hopelijk wat 
nieuwe jeugdleden bij te krijgen.

We hebben nu groep 6a, 6b, 7a, 7b inmiddels gehad en half januari 2022 
zijn groep 8a en 8b aan de beurt.
Bijna elke groep van gemiddeld zo’n 24 kinderen die nu al zijn geweest 
waren dol enthousiast en hebben allemaal een uitnodiging gekregen om 
4x gratis een proefles te nemen bij onze vereniging.

Inmiddels zijn er toch al een aantal kinderen geweest maar door de 
nieuwe corona regels liggen de trainingen van de jeugd nog even stil 
en moeten we afwachten of er nog kinderen gaan komen als de corona 
regels weer weg zijn.
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Ook kregen we het verzoek van CSW Besteveart uit Vlissingen om 3 
clinics te geven voor leerlingen van klas 4. 
In de maand december zullen we dan 3 clinics verzorgen van elk 1,5 uur 
voor zo’n 15 leerlingen van rond de 15/16 jaar.
Misschien kunnen we dan ook nog nieuwe jeugdspelers begroeten na 
afloop van deze clinics.
Alle clinics kunnen we geven dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers en daarom wil ik mijn dank uitspreken voor de volgende 
vrijwilligers, Ger van Leeuwen, Lowy Simonse, Maurits van Luijk, 
Frans Daniëls, Hans vd Haven, Nick Berendsen want zonder hun inzet 
zouden we dit niet kunnen doen.
Dus heel erg bedankt en hopelijk kunnen we in de toekomst weer een 
beroep doen op jullie inzet als er eventueel voor andere scholen clinics 
gegeven moeten worden.
Want we moeten er veel aan doen om de vereniging te verjongen willen 
we in de toekomst blijven bestaan.
Dit hangt of staat met de aanwas van nieuwe leden, jeugd en senioren.
Verder wens ik iedereen fijne kerstdagen en een heel gezond en sportief 
2022 toe.
Dat we maar snel weer kunnen gaan trainen in goede gezondheid.
Tot 2022 dan maar.
.

Ed Sleijpen, jeugdtrainer

Bowlen 28 december 2021
Helaas door het verlengen van de huidige corona regels is het dus niet 
mogelijk om het bowlen op 28 december doorgang te laten vinden.
We gaan kijken of we dit een andere keer kunnen laten doorgaan, maar 
dat bespreek ik nog met Yvonne van Eenennaam, mede lid van de 
activiteiten commissie.
Wordt vervolgd dus.

Ed Sleijpen, activiteitencommissie
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T.T.V.  
WESTERZICHT

Opgericht 1 oktober 1974   Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975
Van Doornlaan 33a, 4368 AH Vlissingen

Van het secretariaat
Op de persconferentie van de Overheid van 14 december jl. is besloten 
de avondlockdown te verlengen t/m 14 januari 2022.
Dit betekent, dat de zaal gesloten is van 17.00 uur tot 5.00 uur.
Ook de maatregelen bij binnenkomst zoals het checken van de QR code 
(eenmalig) , het desinfecteren van de handen en de 1,5 meter afstand 
blijven van kracht. Het laatstgenoemde is niet nodig tijdens het spelen.
Een en ander betekent ook weer minder barinkomsten.

Inzake de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) zijn alle 
bescheiden onlangs naar de notaris gezonden en is het nu afwachten op 
een uitnodiging ter ondertekening van de gewijzigde statuten. 

Jaap Versteeg
Secretaris
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Terugkieke deel 2

De kerstdagen zijn voorbij en nu naar het nieuwe jaar met 
hopelijkveel gezondheid.
Jaren terug hadden we het nachttoernooi (tot in de late 
uurtjes) met veel deelnemers al achter de rug.
Verkleed naar de zaal, wat een leuk gezicht.
De Nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht en de vrijwilligers 
werden in het zonnetje gezet.
Het clubkampioenschap 
was ook in januari, iedereen 
wilde wel een beker winnen.
En dan hadden we ook nog 
het familietoernooi.
Een stadswandeling (onder 
leiding van Hans v.d. Haven) 
op zondagmiddag was weer 
eens wat anders.
We kwamen leuke straatjes 
en huizen tegen die we 
eigenlijk nog nooit zo 
bekeken hadden.
Na het wandelen wat eten 
en drinken, wat gezellig 
allemaal.
Op dit moment ligt alles stil, 
maar hopelijk gaat het in 
2022 beter worden.

Groetjes,
Yvonne
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Best wel klote, avondlockdown
Ik woon alleen; met groot genoegen want dan kan ik lekker doen en 
laten wat ik zelf wil. Geweldig! Ik hoef niet elke avond geëntertaind 
te worden maar een paar avonden per week, ja, dat kan ik bijzonder 
waarderen. Zo heb ik normaal gesproken de Dinsdagavond Film by 
the Sea, de Woensdagavond Ping Pong en elke Zaterdagavond wel een 
soort van Rock & Roll ondanks dat ik ik ook niet meer de jongste ben, 
hehe...

Nu dus even niet. Op Dinsdagmiddag wezen Ping Pongen; dat gaf me 
nét niet de voldoening van de Woensdag avond al ben ik blij dat het 
nog kan. Dynamic Tennis op de Woensdagmiddag. Wow! Wat gaaf! Ik 
ben momenteel behoorlijk uitgeput, haha, alles gegeven! Leuk, sportief, 
gezellig en behoorlijk intensief. En ik vind dat ik behoorlijk talent heb, 
ter info, hehe...
Voor mij was Westerzicht de Woensdag avond en soms een beetje 
klussen op Vrijdagochtend. Maar op een slinkse manier ben ik met 
frisse tegenzin zelfs vrijwilliger geworden om schoolkinderen te 
begeleiden tijdens clinics. Ik heb het niet zo op kinderen, maar wat 
moet dat moet. Je bent niet alleen lid van een vereniging voor je eigen 
plezier.
Ik vond het leuk!

Alles is best wel klote momenteel Maar er is meer in het leven dat de 
Grote C. Volgend jaar doe ik weer mee aan de competitie. Niet omdat 
ík het leuk vind, maar omdat mijn team het leuk vindt als ik er weer bij 
ben. Een subtiel verschil wat voor mij het verschil maakt.
Ik wil iedereen bedanken die ondanks de mindere tijd mij, ons, jullie 
nog een plezierige tijd heeft gegeven daar waar mogelijk. Ik hoop op 
betere tijden, zoals iedereen, maar laten we er het beste van maken. En 
haal er wat nieuws uit!
Ik heb genoten vandaag van de Dynamic Tennis, waarvoor dank.

Nick Berendsen
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Tafeltennis
Ondanks de corona hebben we het najaar competitieseizoen volledig 
kunnen spelen. Het was een spannende competitie waarin we allemaal 
aan elkaar gewaagd waren. 
De nummers 2 tot en met 4 stonden op het einde van het seizoen op 40 
punten. Door het onderlinge resultaat waren wij 2de geworden. 

We mochten P/D wedstrijd spelen. We moesten tegen Scaldina. Boven 
verwachting wonnen we met 6-2. Zelf maar 1 gewonnen. Door dit 
resultaat gaan we volgend seizoen 4de klasse spelen. We gaan het zwaar 
krijgen, maar hopelijk leren we er ook veel van en gaan we uiteindelijk 
zelf ook beter spelen.

Naast de competitie ben ik nog naar een tafeltennistoernooi geweest in 
Numansdorp. 

’s Ochtends zat ik in een poule van 5 met allemaal verschillende 
sterktes. Dit was voor mij een mooi leermoment. Zwakkere lekker laten 
spelen en ze een fijn gevoel mee te geven. Tegen de sterkere je best 
doen en die jou lekker laten spelen. Al met al had ik er 2 gewonnen en 2 
verloren. 

’s Middags kwam je in een poule van 4 tegen ongeveer de zelfde 
sterkte. In mijn geval was ik derde geworden in de ochtend poule. Alle 
deelnemers die 3de waren geworden, werden bij elkaar ingedeeld in 
poules. Ik kwam tot in de kwartfinale. Toen verloor ik van iemand die 
ook bij ons in de competitie zat. Dit maakte de wedstrijd wel extra leuk. 
Al met al een leuke en volle dag gehad.

Jeffry van Beek
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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
  3 februari Daniël Altena
  7 februari Nikita Sleijpen
17 februari Wilfred Riteco
19 februari Bram den Dekker

Maart
  4 maart Johnny de Rijke
  5 maart Frits de Rijke
  6 maart Jan-Willem Molegraaf
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 

Opzeggingen
Helaas hebben/gaan een aantal 
leden onze vereniging verlaten:
Milan Flamman 31 november
Tom van Pienbroek 1 januari

Jubileum
Paul Kuyt, 25 jaar lid
 1 februari
Guido Scharpentier, 30 jaar lid
 1 maart

Wij wensen Wij wensen 
iedereen iedereen 

een prettige en een prettige en 
fijne verjaardag fijne verjaardag 

toe!toe!

Iedereen een  gelukkig Iedereen een  gelukkig 
nieuwjaar toegewenst!nieuwjaar toegewenst!
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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
 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
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 19.00 - 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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