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Van de Voorzitter
Het jaar zit er alweer bijna op. Als jullie dit lezen is het zowat half december.
Wat gaat de tijd toch weer snel. 

De NOC/NSF bijeenkomsten zijn al eerder gemeld en ook nu weer.
Maurits is meegegaan naar de derde bijeenkomst en gelukkig maar. Daar is 
gevraagd om een doelstelling vast te stellen en een plan voor te maken hoe we 
dit voor elkaar denken te krijgen. Tijdens de vierde bijeenkomst worden de 
deelnemende verenigingen in de gelegenheid gesteld dit te presenteren. 

Maurits heeft een mooie en leuke presentatie gemaakt en we zouden wel kijken 
wie dit ging presenteren. Een aantal van jullie weten hoe onze trip naar Duitsland 
is geëindigd. Een defecte auto en een (onvrijwillige) verlenging van 4 dagen. Dat 
wil zeggen dat ik er bij de laatste bijeenkomst niet bij was en Maurits zijn eigen 
plan moest presenteren.

Het is daar met groot enthousiasme ontvangen en de daar aanwezige wandelclub 
is uitgenodigd om een keer te komen tafeltennissen. Dat is inmiddels achter de 
rug.
Verderop in het Schuivertje zien jullie ook het resultaat wat er intussen is 
ondernomen en hoop dat er meer leden zijn die zich met hetzelfde spirit daarvoor 
in willen zetten.

Verder over het tafeltennis: inmiddels is de najaarscompetitie achter de rug en 
(dat staat ook op de vernieuwde website) daarover kan ik melden dat team 1 
kampioen is geworden.

Team 2 en 3 hebben ook hun best gedaan maar met een ietsje minder resultaat.
Hebben jullie trouwens als gekeken op de website? Die ziet er mooi en fris uit. 
Geweldig.
Ook het Schuivertje heeft een gedaantewisseling ondergaan en wat ook belangrijk 
is dat deze in gedrukte vorm wordt uitgegeven.

Wat is er verder nog te melden? Dat we de Raboactie hebben gehad waarbij we op 
onze vereniging een stem kon uitbrengen wat dan weer geld voor onze vereniging 
opbracht. Elke euro is meegenomen, ook die van de Rabobank. De opbrengst 
vindt je elders in dit Schuivertje.
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Dan de Grote Club Actie. Onze verkopers hebben uitstekend hun best gedaan met 
Yvonne als koploper en Lowy als goede tweede. Dank voor het verkopen en ook 
dank voor het kopen van de loten.

Voor wie het (nog) niet weet: Sven van Nugteren is bezig met zijn 
trainersopleiding en neemt zo nu en dan de training van Ed over wanneer 
hijverhinderd is. We hopen daar nog veel plezier van te hebben.
De afgelopen tijd zijn we druk in de weer geweest en nog, met het geven van 
clinics. 2 clinics voor groep 6, 2 voor groep 7 en 2 voor groep 8 van basisschool 
De Wissel en 3 clinics voor de eerste groep voortgezet onderwijs de CSW. Daar 
zijn ook weer de nodige vrijwilligers voor nodig.
Die hebben zich gemeld zodat we aan de vraag kunnen voldoen en hopen daarbij 
op de nodige aanwas. Mocht er geen aanwas komen hebben we in ieder geval de 
tafeltennissport gepromoot. 

Dan de energietarieven. Die rijzen de pan uit. Ons contract was begin dit 
jaar afgelopen en kregen een voorstel van de Delta waar we echt niet vrolijk 
van werden en besloten af te wachten of de tarieven zouden dalen. De rest is 
geschiedenis. Het enige waar we op kunnen besparen is de stroom.

De verwarming is geprogrammeerd en komt dus alleen maar bij als het nodig 
is. De verlichting in de bijruimten zoals de kleedkamers, hal en toiletten worden 
bediend door sensoren en staat nooit langer aan dan nodig.

Rest ons alleen de verlichting van de hal. Als de hal maar voor de helft in gebruik 
is laat dan alleen de verlichting in die ene helft branden. Alle beetjes helpen. Al 
langere tijd zijn we bezig, via diverse trajecten, met zonnepanelen. We zijn met de 
laatste ronde bezig. Jullie horen er nog verder van.

Ten slotte ben ik de laatste tijd bezig geweest met het bezoeken van jubilarissen 
en zieken. Met name de zieken. Vraag eens in je omgeving wie dit zijn en denk 
aan hen met een belletje of een kaartje.

Dan de nieuwjaarsreceptie. De datum staat verderop in dit Schuivertje.
Iedereen is welkom, ook partners, kinderen, broertjes, zusjes en ouders.
Zie jullie dan graag om het nieuwe jaar in te luiden.
Fijne feestdagen.

Groeten Ger van Leeuwen
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van ondergetekende.
Het jaar 2022 zit er bijna op, er zijn toch weer leuke berichten te melden .
Allereerst net op de valreep heeft team 1 (Westerzicht 1) de laatste wedstrijd van 
het najaar seizoen weten te winnen met 8-2 tegen de nummer 1 van de poule 5e 
klasse A.
Om dit te realiseren werden sterke spelers opgesteld om het voor elkaar te krijgen.
Door deze overwinning is team 1 kampioen geworden in de najaar competitie 
2022 in de 5e klasse A.
Manuel Murre, Jeffry van Beek, Maurits van Luijk, Richard Trimpe en Ed 
Sleijpen, van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap. Binnenkort zal de foto 
gemaakt worden voor aan de wand in de zaal.
Volgend jaar in de voorjaar competitie kan en mag er in de 4e klasse uitgekomen 
worden al zal het team dan een iets andere samenstelling hebben want Manuel 
heeft besloten te stoppen vanwege studie.
Manuel, bedankt voor je inzet bij het team en het ga je goed in de toekomst en 
wie weet zien we je op latere termijn weer terug komen bij de vereniging om het 
tafeltennissen weer op te pakken.
Alle andere standen, uitslagen van de wedstrijden en klassement van de spelers 
zijn te vinden op de website www.ttvwesterzicht.nl.

Ed Sleijpen

Clubkampioenschappen 2022
De clubkampioenschappen zijn ook weer gespeeld en net als vorig jaar, een late 
editie.
Op 5 november is er door de jeugd gespeeld en dit is de uitslag.

Jeugd poule A
1e en clubkampioen jeugd, 
Sven van Nugteren
2e Manuel Murre

Jeugd poule B
1e Dinand de Kraker
2e Rico de Waard
3e Wanne Bus vlnr: Dinand, Sven, Manuel, Wanne en Rico
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Op 5 november hebben ook de senioren (competitie spelers) gespeeld en dit is de 
uitslag.

Senioren Poule A
1e en clubkampioen Richard Trimpe
2e Manuel Murre
3e Jeffry van Beek
4e Sven van Nugteren
5e Ed Sleijpen
6e Gijs van der Lee
7e Maurits van Luijk
Senioren Poule B
1e Ger van Leeuwen
2e Bas Dijkstra

Op 9 november hebben de recreanten (senioren) gespeeld en dit is de uislag.
Recreanten

1e en clubkampioen Ton Nuiten
2e Wim Bommeljé
3e Marco Sturm
4e Frans Daniëls
5e Burry van Nugteren
6e Wilfred Riteco
7e Paul Kuyt
8e Rong Riteco
9e Chelsey Kuyt

Alle deelnemers bedankt voor de 
leuke wedstrijden en volgend jaar 
zal er weer gestreden worden voor 
de bekers en hopelijk dan weer vele 
deelnemers.
Pia Simonse en Yvonne van Eenennaam, bedankt voor jullie bijdrage achter de 
bar.
Op de website en op de Facebook pagina van onze vereniging staan alle foto’s 
van de clubkampioenschappen.

Ed Sleijpen, activiteiten commissie

vlnr Manuel, Richard, Ger en Bas

vlnr Wim en Ton
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Clinics basisschool de Wissel en 
clinic CSW Bestevaêr
Inmiddels zijn er 3 clinics gegeven aan basisschool de Wissel uit Vlissingen voor 
de groepen 6, 7 en 8 en er volgen er nog 3 deze maand, dankzij vrijwilligers 
kunnen deze doorgang hebben.
Ook worden er nog 3 clinics in de maand december gegeven worden voor de 
middelbare school CSW Bestevaêr uit Vlissingen.
Ook deze kunnen doorgang hebben door de inzet van vrijwilligers en hopelijk 
leveren deze clinics wat nieuwe jeugdleden op want momenteel zijn er jammer 
genoeg nog maar weinig jeugdleden bij de vereniging.
Willen we de vereniging nog vele jaren laten bestaan dan hebben we deze hard 
nodig.
Maar ook leden van in de 20/30/40/50 jaar hebben we nodig om de vereniging 
levendig te houden.
Dus kijk eens in je omgeving of je nog mensen warm kan maken voor de leuke 
tafeltennis sport, nodig ze dan eens uit om eens te komen kijken, een balletje mee 
te slaan en wie weet groeit de vereniging weer een beetje.

Ed Sleijpen, jeugdtrainer 

50 jaar vereniging TTV Westerzicht
Op 1 oktober 1974 is de vereniging opgericht en dus op 1 oktober 2024 zal de 
vereniging 50 jaar bestaan.
Nu zal iedereen denken, dat is nog een kleine 2 jaar maar de tijd gaat 
tegenwoordig zo snel en is dus dichterbij dan je denkt en vergt dan ook de nodige 
voorbereidingen.
Natuurlijk kunnen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom een 
oproep aan alle leden om hier eens over na te denken hoe we dit heugelijk feit 
kunnen gaan vieren.
Ook oud leden kunnen natuurlijk een bijdrage leveren.
Heb je ideeën, suggesties o.i.d. dan kan je deze naar de activiteiten commissie 
mailen en zal er samen met het bestuur naar gekeken worden of het toepasbaar is 
binnen de budgetten van de vereniging.
Wie weet kunnen we dan er een leuke dag(en) van maken in 2024.
Mailen kan naar ttvwester@ttvwesterzicht.nl.

Ed Sleijpen, activiteiten commissie



‘t Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 9

Beste tafeltennisvrienden
Zoals jullie misschien al vernomen hebben ga ik stoppen met tafeltennis. Dit 
besluit heb ik genomen, omdat ik nu studeer in België waardoor ik doordeweeks 
niet thuis ben. Het studentenleven is daarnaast ook wat lastiger te combineren 
met tafeltennis.

Dit betekent dat ik 25 november mijn laatste wedstrijd heb gespeeld. Dat is dan 
gelijk mijn afscheid van de club.

Mijn tijd bij Westerzicht was een leuke en gezellige tijd. Ik heb gemerkt dat 
gezelligheid centraal staat bij deze club, zet dat voort! Ik heb genoten van de 
trainingen, wedstrijden en van de versnaperingen bij de bar.
Na één seizoen bij de jeugd, drie seizoenen bij de senioren te hebben gespeeld 
en drie keer clubkampioen te zijn geweest, ben ik blij dat ik wat heb kunnen 
betekenen voor de club. Ik hoop dat de club nog lang zal voortbestaan (ook de 
airfryer). Nog veel succes en plezier gewenst in het tafeltennissen!

Met sportieve groet,
Manuel Murre

30 jaar lid
Mij werd gevraagd om naar aanleiding van die 30 jaar iets over mijn belevenis bij 
de vereniging te schrijven.
Allereerst ben ik een niet tafeltennissend lid, dat laat ik aan Hans over. Ik ben lid 
geworden omdat er ook belangrijke zaken door vrijwilligers gedaan worden.

Zo zijn we 30 jaar geleden met een grote groep onder leiding van Pia begonnen 
met een schoonmaak ploeg, omdat we vonden dat betaalde krachten zonde was 
van het geld.
We hadden een leuke groep en tot heden zijn er nog een paar van over. Ikzelf ben 
door last van knie en artrose afgehaakt.

Ook heb ik jaren terug de maandagavond bardienstvan Annie over genomen. Dat 
is nu ook al een tijdje voorbij.

Jammer genoeg kan ook Hans door gezondheids problemen niet meer 
tafeltenissen. Maar we blijven nog betrokken en hopelijk komen er gauw weer 
jeugdspelers bij

Groetjes Joke
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OPLEIDINGEN VOOR
Motor

Auto
Vrachtauto

Aanhangwagen
BusOok alle

chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335

Agenda
4 januari 2023 19.30 u. Nieuwjaarsbijeenkomst – van Doornlaan 33a
27 januari Competitiewedstrijden
3 februari Competitiewedstrijden
10 februari Competitiewedstrijden
24 februari Competitiewedstrijden
3 maart Competitiewedstrijden
17 maart Competitiewedstrijden
31 maart Competitiewedstrijden
7 april Competitiewedstrijden
14 april Competitiewedstrijden
21 april Competitiewedstrijden
24 mei Algemene ledenvergadering TTV WESTERZICHT

Zie verder onder het kopje “Zaalbezetting”

Vertrouwenspersoon
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 Liesbeth van der Meer van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). 
Zij is te bereiken via 06 3612 1487.
Of mail naar: www.vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl
 (eventueel anoniem) contact op te nemen met Vertrouwenspunt Sport van 
NOC*NSF.
Telefoon: 0900 – 202 55 90  of WhatsApp: 06 – 53 646 928 of per 
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
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Hallo allemaal
Ik loop al een aantal jaar rond bij de club als vader van Sven (jeugdlid en sinds 
vorig jaar speelt hij bij volwassen seniorencompetitie).
Maar nu heb ik ook de keuze gemaakt lid te worden, als recreatief lid. Misschien 
in de toekomst ook wel competitie maar dat ligt ook aan mijn andere hobby , 
Willem II. Zolang we daar nog op vrijdag in de eerste divisie voetballen, dan in  
ieder geval nog niet... want ik mag graag een potje voetbal zien en met vrienden 
een potje bier doen...
Wie weet slaan we binnenkort een balletje tegen elkaar?

Groet 
Burry Van Nugteren

12,5 jubileum
Wat gaat de tijd toch snel. In 2001 zijn wij in Vlissingen komen wonen, na 30 jaar te 
hebben gekorfbald ben ik naar mijn oude liefde TAFELTENNISSEN overgegaan.
Ben in Tilburg, ja ik ben een echte BRABANDER, waar ze me vaak op aanspreken.
Op de dinsdagmiddag 20 jaar lid geweest van SLAGZIN.
We speelde in de bedrijfscompetitie wat ik met veel plezier gedaan heb toen we 
even in Vlissingen woonden begon het tafeltennisbloed toch weer te kriebelen. 
Heb op internet de verenigingen in de buurt bekeken en ben op een maandag eens 
wezen kijken en was na een half uurtje al genezen. Nee, dat was niets voor mij.
Een tijdje later stond er een stukje in de Faam dat ze op Dinsdagmiddag begonnen 
met een recreantengroep. Ga nou maar eens kijken zij mijn vrouw. Ik denk dat dat 
wel iets voor jou is.
Ze had het bij het rechte eind. Allemaal mensen van de zelfde leeftijd en alleen 
tafeltennisen voor een lolletje als resultaat Dat ik nu al 12,5 jaar lid ben.
Het is alleen jammer dat er met de jaren zoveel mensen zijn afgevallen, door ziekte 
en andere kwalen.
Graag zouden we er wat meer mensen bij hebben. Kijk eens rond in de familie 
of bij de buren zodat we nog vele jaren met plezier op dinsdag een gezellig potje 
kunnen spelen, natuurlijk onder toezicht van ons aller Lowy. De derde helft spelen.
Ik ga op naar de 25 jaar maar dan zit ik denk ik in de rolstoel achter de tafel of 
loop ik met een rollator.

Groetjes
Ton Nuiten
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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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Het Anker van de Woensdagavond
We doen maar wat op de woensdagavond, recreatie senioren avond. Gezellig een
balletje spelen; een drankje aan de bar om bij te praten en zelfs tijdens het spelen
een beetje verder bijpraten als het gesprek dat nodig heeft. Best wel een zooitje
ongeregeld.
Nee, wij zijn geen Middelburg die traint op prestatie; hehehe...
Ja, dan heb je wél een anker nodig. Iemand die ons een beetje in het gareel
houdt.
Yvonne
Ze is ons anker van de woensdagavond, onze barvrouw, waarvoor héél veel 
dank!
Als kapitein weet ik hoe belangrijk het kan wezen om een anker te hebben. Niet 
als het allemaal op rolletjes loopt, maar wél als het van het rolletje afloopt.
Yvonne, je bent ons anker!
Dankjewel!

Nick Berendsen

Service
In de PZC worden regelmatig restaurants beschreven. Ik lees die stukken graag; 
soms zijn ze goed voor de eetlust en soms minder. Een enkele keer lees ik dan 
dat het eten werd uitgeserveerd als er volle borden voor de gasten werden gezet. 
Uit mijn tijd als zomervakantie-keukenhulp in Domburg herinner ik me dat dit 
niet goed is. Van Dale zegt hierover ” uitserveren is het gerecht uit een schotel 
opdienen, op het bord serveren “. Je weet wel, zo als dat bij staatsbanketten en 
dergelijke nog gaat.
De kelner buigt zich tussen twee eters en legt dan tussen lepel en vork een stukje 
vlees of vis op een bord. Nou vooruit een gehaktbal misschien. Maar dat komt 
haast niet meer voor. Eigenlijk bestaat uitserveren niet meer.
Thijs schrijft in dit clubblad over de spelregels van de service in tafeltennis. Erg 
duidelijk zou ik zeggen. In elk geval is het zo dat als het balletje over de tafel of er 
naast vliegt, de bal uit is.
Blijkt dus dat het mogelijk is uit te serveren. Uitserveren bestaat dus wel degelijk. 
En daarmee heeft die Van Dale niet gerekend. Ik ga de redactie een briefje sturen 
dat uitserveren meer betekenissen heeft. Niet alleen in het tafeltennis trouwens. In 
padel? Albertus Jellema
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Benny
Vorige week overleed een bekende Molukse Walcherenaar; daardoor moest ik 
aan Benny H. denken. Benny en ik zaten naast elkaar in de derde klas van de 
Christelijke HBS voor Walcheren. Het gebouw was een noodgebouw met houten 
lokalen; aan de Elzenlaan, geloof ik. Er was een tijd dat een tropenrooster werd 
gehanteerd. Hierdoor waren we om een uur of twee vrij. Benny had geen haast 
om naar huis te gaan, naar het Molukken barakkenkamp in Koudekerke en ik 
wilde ook nog wel wat rondhangen alvorens naar Domburg te fietsen. We hadden 
het geluk in de gymzaal te mogen waar we konden tafeltennissen. Benny kon het 
goed en van hem leerde ik serveren, aanvallen, verdedigen, effect geven en zo. 
Erg goed werd ik er niet in maar ik leerde het leuk te vinden, ook al was ik verder 
helemaal niet sportief. Na de zomervakantie kwamen we in verschillende klassen 
en verloren we het contact; geen tafeltennis meer. Ook geen zorg meer om lekke 
balletjes, want die gingen zo makkelijk kapot.
Het jaar waar dit over ging was 1956. Benny is jaren geleden overleden. Ik ben 
pas veel later weer gaan tafeltennissen en erg goed kan ik het nog steeds niet, 
maar wat ik kan heb ik aan Benny te danken. En zo denk ik vaak aan hem als ik 
bij TTV Westerzicht mijn best doe.

1 november '22
Albertus Jellema

Hoi allemaal!
Ik ben Jorick van de Beek en ik woon in Borssele. Begin dit jaar kwam (toen nog 
mijn collega) Cedrick met het verhaal dat hij op maandagavond naar tafeltennis 
ging. Tafeltennis is sinds de basisschool al mijn lievelingssport, maar ik doe het 
nooit. 
Ik besloot om een keer mee te gaan en na de zomervakantie heb ik me 
ingeschreven. Ik ga competitie spelen bij Westerzicht 3. Ik heb nu één keer 
competitie gespeeld en ik kijk uit naar nog veel meer avonden tafeltennis, zowel 
training als competitie.

In mijn vrije tijd loop ik vijf dagen stage bij de gemeente Borsele, vanuit de 
opleiding Bedrijfskunde, die ik volg aan de HZ in Vlissingen.

Groetjes!
Jorick van de Beek
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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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Beste tafeltennisvrienden
In onze tweede papieren uitgave van ’t Schuivertje vind u op de linkerpagina een 
prachtige promotiekaart van TTV WESTERZICHT. Deze kaart is al meer dan 
een jaar geleden gemaakt, maar het kwam er steeds niet van om er iets mee te 
doen. Nu zijn we echter zover dat wij het idee hebben dat we hier nu wel iets mee 
kunnen doen. En met “we” bedoel ik dan ook alle leden binnen onze vereniging. 

We willen deze kaart inzetten, 
vóór onze leden dóór onze leden!

Het idee is dat we van ieder lid vragen om deze kaart aan een buurman of 
buurvrouw, vriend of vriendin, broer of zus, of ander familielid te geven, 
met daarbij natuurlijk het enthousiaste verhaal van jou zelf dat tafeltennissen 
juist zo’n leuke bezigheid , en dan vooral bij gezelligheidsvereniging TTV 
WESTERZICHT.
Wij hopen dan natuurlijk ook dat we hiermee nieuwe leden kunnen werven, en 
die hebben we hard nodig om onze vereniging gezond te houden.
Op de achterkant van de kaart zit ook nog een sticker, met de boodschap dat als 
iemand deze kaart krijgt en hij of zij er toch geen gebruik van wil maken , of die 
persoon hem dan weer door wil geven aan iemand waarvan hij /zij denkt dat die 
dat wel leuk vindt. Op deze manier kunnen we optimaal rendement halen uit onze 
promotiekaarten en hopen we natuurlijk op vele nieuwe gezichten binnen onze 
vereniging.

We rekenen op jouw steun 
en medewerking!

Namens het bestuur TTV WESTERZICHT, 
Ger van Leeuwen
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Van najaar 2022 
naar voorjaar 2023
De najaarscompetitie zit er weer op, de  
promotie en degradatiewedstrijden zijn weer 
gespeeld voor zover deze van toepassing 
waren, zodat de eindstanden weer bekend zijn. 
We kunnen ons op gaan maken voor een  
nieuwe competitie in het voorjaar 2023!

Team 1 (Richard, Jeffry, Manuel, Ed en Maurits) was gedegradeerd van de 4de 
klasse naar de 5de klasse en deden het daar niet echt verkeerd, zoals ook wel een 
beetje verwacht mocht worden. Richard kon helaas t.g.v. zijn werk geen  
wedstrijden meespelen. Desalniettemin werden wel niet alle wedstrijden  
gewonnen, maar het eindresultaat mocht er wezen.

Den Dijk 1   -   Westerzicht 1     3 - 7   
Westerzicht 1   -   TTC Middelburg 7     8 - 2      
Aloysius 1   -   Westerzicht 1     5 - 5      
Kapelle 2   -   Westerzicht 1     8 - 2      
Westerzicht 1   -   TT Goes 2    10 - 0      
Westerzicht 1   -   Den Dijk 1     6 - 4      
TTC Middelburg 7   -   Westerzicht 1     2 - 8      
TT Goes 2   -   Westerzicht 1     2 - 8      
Westerzicht 1   -   Aloysius 1     7 - 3      
Westerzicht 1   -   Kapelle 2     8 - 2      

Een eerste plaats werd overtuigend behaald, en daarmee werd promotie terug 
naar de 4e klasse afgedwongen.

Westerzicht 1        10 - 69  
Kapelle 2        10 - 65  
Den Dijk 1        10 - 59  
Aloysius 1        10 - 50  
TTC Middelburg 7      10 - 33  
TT Goes 2        10 - 24  
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Team 2 (Lowy, Martin, Gijs, Sven en Thies) waren gepromoveerd van de 6de 
naar de 5de klasse. Met 2 jonge aanwinsten erbij zou het spannend kunnen  
worden. Maar helaas werd dit seizoen niet wat het er van gedacht had. 

Het Markiezaat 8   -   Westerzicht 2     8 - 2  
Westerzicht 2   -   Scaldina 2     6 - 4  
Smash ‘76 5   -   Westerzicht 2    10 - 0  
WITAC ‘89 1   -   Westerzicht 2    10 - 0  
Westerzicht 2   -   ODT Kanjers Uitzendb 6     5 - 5  
Westerzicht 2   -   Het Markiezaat 8     1 - 9  
Scaldina 2   -   Westerzicht 2    10 - 0  
ODT Kanjers Uitzendb 6   -   Westerzicht 2     9 - 1  
Westerzicht 2   -   Smash ‘76 5     4 - 6  
Westerzicht 2   -   WITAC ‘89 1     5 - 5

Een laatste plaats in de competitie betekent dan ook degradatie en terug naar de 
6de klasse voor in het voorjaarsseizoen 2023.

Smash ‘76 5      10 - 76 
WITAC ‘89 1       10 - 61 
Het Markiezaat 8     10 - 57 
Scaldina 2       10 - 45 
ODT Kanjers Uitzendb 6     10 - 37 
Westerzicht 2       10 - 24

Team 3 (Ger, Bas, Nick, Hans, Cédric en halverwege kwam daar als versterking 
Jorick bij) waren in de 7de klasse gebleven, ondanks dat ze hoog geëindigd waren 
in de vorige competitie. 

Scaldina 3   -   Westerzicht 3     6 - 4  
Westerzicht 3   -   TCO ‘78 4     6 - 4  
TTC Middelburg 8   -   Westerzicht 3     4 - 6  
Kapelle 3   -   Westerzicht 3     9 - 1  
Westerzicht 3   -   TT Goes 3    10 - 0  
Westerzicht 3   -   Scaldina 3     6 - 4  
TCO ’78 4  -  Westerzicht 3    4 - 6
TT Goes 3   -   Westerzicht 3     5 - 5  
Westerzicht 3   -   TTC Middelburg 8     3 - 7  
Westerzicht 3   -   Kapelle 3     3 - 7 
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ADVERTENTIE TARIEVEN 
’T SCHUIVERTJE / SPONSORING TTV WESTERZICHT
¼ pagina A5  –  4 x per jaar  € 40,=
½ pagina A5  –  4 x per jaar  € 75,=
1  pagina A5  –  4 x per jaar  € 85,=

Reclamebord 1 jaar (sponsor maakt zelf het bord, let op afmetingen) € 75,=     
Ieder volgend jaar € 75,= 
Voor reclamebordhouders geldt bovendien:
¼ pagina A5 – 4 x per jaar  € 25,=
½ pagina A5 – 4 x per jaar  € 37,50
1  pagina A5 – 4 x per jaar  € 47,50

Clubblad ’t Schuivertje verschijnt 4 x per kalenderjaar
Voor meer info: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Deze keer waren de resultaten ook wederom niet onverdienstelijk, en waren de 
onderlinge verschillen relatief klein.

TTC Middelburg 8       10 - 61 
Kapelle 3       10 - 56 
TCO ‘78 4       10 - 54 
Scaldina 3       10 - 51 
Westerzicht 3       10 - 50 
TT Goes 3       10 - 28 

Na deze enerverende competitiewedstrijden gaan we ons weer opmaken voor 
de jaarwisseling en hopen we in januari 2023 weer te starten met 3 teams in de 
Voorjaarscompetitie. De verwachte speeldata zijn onder enig voorbehoud:

Wedstrijdsecretariaat
Maurits van Luijk
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Kampioensfoto
Zoals traditie in onze vereniging wordt bij een kampioenschap een foto gemaakt 
van dit heldenteam en bijgeschoven in de gloriegalerij aan de wall of fame. 
Zo werd ook team 3, na het behalen van de eerste plaats in de 7e klas in de 
voorjaarscompetitie gefotografeerd door hoffotograaf Ed Sleijpen.
Dat had nogal wat voeten in de aarde, de ploeg was inmiddels uit elkaar, de 
ouwetjes bleven in de 7e klas terwijl de jeugd door team 2 werd gecontracteerd en 
algemeen reserve Nick af en toe het zeegat uit moest om in zijn levensbehoefte te 
voorzien. Ook Corona was een keer spelbreker.
Toen eindelijk deze puzzel was opgelost en een foto kon worden gemaakt gaven 
de mannen een zucht van opluchting. Edoch, één van onze prominente teamleden, 
ondanks zijn gevorderde leeftijd nog altijd een beetje fier op zijn uiterlijk, was 
niet tevreden en de foto moest over.
Pas aan het einde van de najaarscompetitie is het weer gelukt om allen bijeen 
te brengen en kon een foto worden gemaakt die ieders goedkeuring kreeg. 
Inmiddels krijgt deze foto ook een ereplaats. Deze zal spoedig gevolgd worden 
door een foto van team 1, die in deze competitie de eerste plaats wist te 
veroveren.  Bij deze nog proficiat.

Hans van der Haven

Dynamiken
wij zijn door leden van de vereniging uitgenodigd om eens te gaan dynamiken. 
wij dachten  “dit is niks voor ons gezien onze leeftijd“.  Toch de stoute schoenen 
aangetrokken en gaan kijken. We troffen meerdere mensen aan van onze leeftijd 
en er ontstonden leuke gesprekken. We hadden een idee van tennis met
de harde ballen en toch ook zware
opslagtechnieken.
fysiek zwaar naar ons idee. Natuurlijk mochten we ook een keer meespelen. Na 
het spel waren we best wel positief daar de lichte bal en het lichte racket goed en 
ook hanteerbaar waren.
We hebben ook diverse keren geprobeerd het plafond en de zijwanden te raken 
en dat ging best goed met applaus tot gevolg. 
We hebben nog met een paar proefmiddagen mee gedaan en ervaren dat 
de omgang sociaal was en vonden dat erg belangrijk. Natuurlijk beiden 
sportschoenen gekocht daar onze oude al heel lang geleden afgevoerd waren en 
ons ingeschreven bij de vereniging. Goed en belangrijk dat dit er is aangezien 
op iets oudere leeftijd  de geraniums snel te voorschijn komen. Wij zijn Ciska en 
Wim Sinke, te bezichtigen iedere woensdag middag.

Wim Sinke
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Een BONUS voor een lid 
EN/OF SPONSOR

Zoals iedereen weet is TTV WESTERZICHT een echte 
gezelligheidsvereniging. Echter, doordat we een kleine vereniging 
zijn,  is de TTV WESTERZICHT ook kwetsbaar in haar 
voortbestaan.
Om hier iets aan te doen en daarmee de toekomst van de club positief 
te beïnvloeden, heeft het bestuur van TV WESTERZICHT een aantal 
acties op touw gezet. En een van die acties bestaat uit het werven van 
nieuwe leden en/of sponsor voor TTV WESTERZICHT. 

angezien dit een actie is DOOR de leden is het bestuur van 
mening dat het ook een actie moet zijn VOOR de leden. M.a.w. de 
leden kunnen er voordeel uit halen! Ja je leest het goed, we gaan 
cadeautjes weggeven ter waarde van 2 tot 3 maanden vrijstelling van 
contributie!! En iedereen kan hier van profiteren!!

Om dit te realiseren gelden de volgende spelregels:
* De actie loopt tot en met 31 december 2024. Voor die tijd zal het 

bestuur besluiten om deze actie wel of niet te verlengen.

* ieder lid die een nieuw lid aanbrengt en een jaar lang lid blijft 
verdient hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. Verrekening 
hiervan geschiedt in de 9de maand na ingang lidmaatschap van het 
nieuwe lid. 

Dat betekent dus 3 maanden gratis lidmaatschap!!

 * ieder lid die een adverteerder aanbrengt, en die een jaar lang TTV 
WESTERZICHT sponsort middels 4 advertenties (1/4 pagina A5 
formaat) in ons clubblad, verdient hiermee 2 maanden contributie 
vrijstelling. Verrekening hiervan geschiedt in de 9de maand na 
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ingang sponsoring van de nieuwe adverteerder. 
Dat betekent dus 2 maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een adverteerder aanbrengt, en die een jaar lang 
TTV WESTERZICHT sponsort middels 4 advertenties (1/2 of 1 
pagina A5 formaat) in ons clubblad, verdient hiermee 3 maanden 
contributie vrijstelling. Verrekening hiervan geschiedt in de 9de 
maand na ingang sponsoring van de nieuwe adverteerder. 

Dat betekent dus 3 maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een sponsor aanbrengt, en die een jaar lang TTV 
WESTERZICHT sponsort middels een reclamebord in de zaal, 
verdient hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. Verrekening 
hiervan geschiedt in de 9de maand na ingang sponsoring van de 
nieuwe sponsor. 

Dat betekent dus 3 maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een nieuwe huurder voor de huur zaal aanbrengt 
gedurende 1 u. per week/2 weken voor een jaar lang, verdient 
hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. Verrekening hiervan 
geschiedt in de 9de maand na ingang huurovereenkomst van de 
nieuwe huurder. 

En ook dat betekent dus 3 maanden gratis lidmaatschap!!

Wij hopen natuurlijk dat we hierdoor uiteindelijk meer leden 
zullen kunnen ontmoeten in onze geweldige zaal en ondersteunt 
door nog meer sponsoren. Hierdoor zal onze positie als vereniging 
aanmerkelijk versterkt kunnen worden en de gezelligheid ten goede 
komen van ons allemaal!

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur,

Ger van Leeuwen, 
voorzitter TTV WESTERZICHT.
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Nostalgie
Thuis speelden we tafeltennis, zeg maar pingpong, op de tafel in de woonkamer. 
Je kon het bovenblad uiteen trekken en er een extra stuk tussen schuiven. Er 
bleef aan weerskanten net genoeg ruimte over voor twee spelers. Het net was 
‘home-made’, gehaakt door mijn moeder en werd met behulp van een slimme 
constructie die mijn vader had gemaakt aan de randen van de tafel bevestigd. 
Aan weerskanten zat het net vast aan een beuken houten paaltje met inkepingen, 
waarin je twee u-vormen kon schuiven, die boven enonder het tafelblad klemden.
De batjes waren van triplex voorzien van een kurklaagje, dat eruit zag alsof 
muizen eraan hadden geknabbeld.
Pa won altijd dankzij zijn sluwe service, waarbij hij met zijn vlakke hand het 
balletje over het batje liet rollen en het zo maximale spin meegaf. Van spelregels, 
laat staan serviceregels, hadden we geen idee.

Op de middelbare school (het Bernardinuscollege in Heerlen) kon je  vrijdag- 
en zaterdagavond van 7 to 9 “spelen bij pater van Delen” of “speulen bij pater 
Vermeulen”. Aardige jonge paters franciscanen, die graag iets voor de scholieren 
organiseerden (en niet aan je zaten!). Behalve spelletjes, schaken, tafelvoetbal 
en een klein biljart was er de  postzegelclub en speelde het schoolbandje. Ook 
stonden er drie echte pingpongtafels. Om zeker van een pingpongplek te zijn 
moest je ruim voor openingstijd  al voor de deur staan. Daar kreeg ik het spelletje 
een beetje onder de knie.

Mijn moeder kocht niet alleen een donateurskaart toen spelers van s.v. Heerlen 
daarmee aan de deur kwamen, maar meldde me meteen maar aan als lid. Tot aan 
het eind van mijn studietijd in Aken heb ik bij s.v. Heerlen competitie gespeeld. 
Eerst vierde. later derde klas. Een enkle keer invallen in de tweede klas was geen 
succes (ooit met 21-0 van de tafel geveegd).
In Aken had de RWTH, waar ik ging studeren, een groot sportcentrum met o.a. 
acht tafels in een permanente tafeltenniszaal. Regionale spelers kwamen er 
trainen; daar heb ik veel van geleerd. Na het trainen kon je in de sauna.

Bij s.v. Heerlen speelde vrijwel iedereen nog met noppen. Toen ik een Butterfly 
plankje met effen rubbers kocht meenden mijn teamgenoten dat je daar geen effect 
mee kon geven. Na 5 keer  serveren en 5 keer scoren moesten ze hun mening 
herzien.

Na mijn studietijd moest ik nog in dienst. Wachtlopen bij de Alexander kazerne 
aan de Alkemade laan in Den Haag. Daar stond ik aan de poort met Bert van 
der Helm, die een paar jaar Nederlands kampioen was. Een balletje slaan in de 
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kantine daar had hij geen zin in; dus ik heb niets van hem geleerd. Ook niet van 
Bettine Vriesekoop die trainde bij Wibats, waar ik tijdens mijn diensttijd een 
balletje mocht slaan.
In Vlissingen kreeg ik een baan als natuurkunde docent aan de 
Rijksscholengemeenschap (nu college) Scheldemond, toen nog achter het stadhuis 
gevestigd in de oude HBS (nu van Doesburg centrum).
Ik ben even lid geweest van Wilno en heb daarna enkele jaren gespeeld in de 
Slagvaart bij de recreanten van Middelburg Zuid. Na mijn plakje enkele jaren 
te hebben ingeruild voor een badmintonracket ben ik weer terug bij mijn ‘oude 
liefde’. Intussen  12,5 jaar meldt me de wedstrijdsecretaris.
De tijd van rokers aan een U-vormige bar is gelukkig voorbij, maar de 
gezelligheid en het speelplezier zijn er mede dankzij  de huidige voorzieningen 
(prima moderne tafels, een bar met airfryer en een goed gevulde koelkast ) alleen 
maar op vooruit gegaan.

Onderwerp: service
Van: Thijs Berkx <mjberkx@zeelandnet.nl>
Datum: 11/8/2022, 8:01 PM
Aan: schuivertjee@zeelandnet.nl

service

1 van 2 11/12/2022, 8:41 PM

Groet 
Thijs

Nieuwe teamsamenstelling voorjaarscompetitie 2023
De nieuwe teamsamenstelling voor de voorjaarscompetitie ziet er als volgt uit:

Team 1 – 4e klasse 
Richard Trimpe
Jeffry van Beek
Sven van Nugteren
Ed Sleijpen
Maurits van Luijk

Team 2 – 6e klasse
Lowy Simonse
Martin Poortvliet
Gijs van der Lee
Thies Wiibbelink
Jorick van de Beek

Team 3 – 7e klasse
Ger van Leeuwen
Bas Dijkstra
Hans van der Haven
Nick Berendsen
Cedric Janse

Namens het wedstrijdsecretariaat,
Maurits van Luijk
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T.T.V.  
WESTERZICHT

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

Wat is een VOG ?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is 
een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen 
strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar 
vormt voor het doen van een bepaalde taak of 
functie in de samenleving. Justis (onderdeel 
van het Ministerie van Justitie) screent (rechts)
personen die een VOG aanvragen en geeft VOG 
‘s af.

Het is aan te raden elke 3 jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en 
dit ook duidelijk als beleid te hanteren.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers 
bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie of verenging.
Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij of zij in het verleden niet iets 
heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van 
VOG’s wordt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u 
ook een signal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Een dergelijke aanvraag geschiedt middels E- Herkenning waarmee u de 
mogelijkheid heeft in te loggen bij een overheidsinstantie.

Dit geldt ook voor de TTV Westerzicht. Het aanvragen van een VOG voor 
sommige van onze leden is dus een stap richting een veilig klimaat binnen onze 
vereniging. 

Jaap Versteeg
Secretaris.
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Team 3
Als reactie op de dringende oproep van de redactie van dit illustere clubblad 
schrijf ik hierbij een overzichtje van de wederwaardigheden van team 3 in de 
najaars competitie, waarbij dit team uitkwam in de 7e klas. 

De kern werd gevormd door het oude knarren trio Bas, Ger en Hans. Het 
team met deze kern werd samen met jeugdleden Swen en Ties, aangevuld met 
algemene reserve Nick, kampioen in de voorjaars competitie. 
Dit kampioenschap werd vooral behaald door de punten die de jeugdleden bij 
elkaar sprokkelden, die hierna doorschoven naar team 2. De oude kern verzocht 
om toch asjeblieft maar in de 7e klas te blijven omdat een verblijf in de 6e klas op 
een fiasco zou uitlopen. 

Gelukkig werd een nieuw teamlid gevonden. Cedrick wilde best meedoen en ook 
spijtoptant Nick, die liever geen competitie speelt, was bereid om in noodgevallen 
in te springen, halverwege leek het ook Jorick, als nieuwe gezicht in de club, wel 
leuk om mee te spelen. Die laatste bleek een gouden greep. Ook dat talent raken 
we kwijt vanwege een transfer naar team 2. Door blessures en ziekte zijn alle 6 
spelers tot minstens 2 van de 10 wedstrijden gekomen.

Het is een interessante strijd geweest tussen de 6 teams met onvoorspelbare 
uitslagen. Vooral de nummers 2 t/m 5 ontliepen elkaar weinig, Het onderlinge 
verschil was 2 wedstrijden voor het einde slechts 3 punten. In onze poule werd 
Middelburg 8 kampioen en eindigde Goes 3 op de laatste plaats. Westerzicht 3 
eindigde uiteindelijk op de 5e plaats. 
Veel wedstrijden waren spannend en werd in 5 sets net verloren of gewonnen. Zo 
werden in de uitwedstrijd in Ossendrecht zoveel sets gespeeld dat de mannen pas 
rond half twee thuis waren. 

Het mooie van tafeltennis is dat je het tot op hoge leeftijd kan blijven spelen, onze 
oudste tegenstanders waren 82 jaar, de jongsten een jaar of 17. Ook in deze 7e en 
laagste klasse spat bij vele spelers het enthousiasme er vanaf. Grote brullen van 
frustratie als er een bal wordt gemist en de gebalde vuist bij een mooie slag.
We hebben ons allen weer ingeschreven voor de nieuwe competitie die in het 
voorjaar van 2023zal plaats vinden.

Hans van der Haven
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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
  7 februari Burry van Nugteren
  7 februari Ciska Sinke – de Jonge
17 februari Wilfred Riteco
19 februari Bram den Dekker

maart
  4 maart Johnny de Rijke
  5 maart Frits de Rijke
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.

Frits Rijke donateur geworden
 1 oktober
Jorick van de Beek 1 oktober
Chelsey Kuijt 1 oktober
Jaap Meijndert 1 november
Ciska Sinke - de Jonge 1 november
Wim Sinke 1 november
Sjoerd den Dekker 1 november
Hein van den Heuvel 1 december

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

Manuel Murre

Jubileum
Hans van der Haven, 40 jaar lid
 1 februari

Wij wensen iedereen een prettige en Wij wensen iedereen een prettige en 
fijne verjaardag toe!fijne verjaardag toe!

Wij verwelkomen de nieuwe leden !Wij verwelkomen de nieuwe leden !
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Rabobank Clubsupport
In september hadden we weer de Rabobank ClubSupport.
De uitslag van de Rabobank ClubSupport is bekend.

Onze vereniging heeft € 160,69 opgehaald met de behaalde stemmen.
Dit is een mooi bedrag, wat we goed kunnen gebruiken.
Alle kleine beetjes helpen.

Namens de vereniging willen we jullie bedanken die konden en hebben gestemd 
op onze vereniging.

Jeffry van Beek

Grote clubactie
Alle loten die zijn besteld, zijn ook daadwerkelijk verkocht.
In totaal zijn er 75 loten verkocht!!
Wat een prachtige prestatie. Het waren echt veel loten.

De meeste loten zijn verkocht door Yvonne. Ook Lowy heeft de nodige loten 
verkocht. 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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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 10.30 - 11.30 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder

 19.00 - 21.00 uur alle leden

Dinsdag 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten

 20.15 - 21.15 uur Dansen heer Lampert

Woensdag 13.00 - 16.00 uur DynamicTennis

 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)

Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekvereniging DIOS

 16.00 - 17.00 uur jeugd tot 12 jaar (even niet van toepassing)

 19.00 - 20.00 uur competitiespelende jeugd

Vrijdag 14.00 - 15.00 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder

 19.00 - 24.00 Senioren (competitie heeft voorrang)

Zondag 13.00 - 14.00 uur dansen Hr Lampert (indien niet op dinsdag gedanst)
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