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Katertoss - Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 6 januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het clubge-
bouw. Voorafgaand aan de receptie werd er nog volop getennist tijdens de “katertoss”. Alle 3 
de banen werden van van 14.00 tot 16.00 bespeeld, waarna de nieuwjaarstoast uitgebracht 
kon worden. Nog nooit eerder kon er op de dag van de nieuwjaarsreceptie getennist worden.

Tijdens een kort welkomstwoordje werden de aanwezige leden, zo’n 35 in getal, welkom 
geheten door voorzitter Piet Filius. In een beknopte terugblik op 2017 kon vastgesteld worden 
dat er door de leden veelvuldig gebruik is gemaakt van de tennisbanen, zowel in competiever-
band als op recreatieve schaal. Veel leden hebben deelgenomen aan de verschillende voor-
jaars-, zomer-, en najaarscompetievormen, maar ook de tossochtenden, zomertoernooien, 
herendinsdagavonden en het Swaagertoernooi waren zeer drukbezocht, gezellig en daarmee 
succesvol. 
Wat betreft de bespeelbaarheid van de banen geldt dat er gewoon doorgetennist kan worden 
zolang er geen sprake is van een aanhoudende vorstperiode. Op het moment dat er niet meer 
getennist mag worden, zullen de kleine toegangspoortjes bij de banen worden afgesloten. 
VerderVerder sprak Piet nog zijn dank uit voor de reeds ingevulde vacatures vrijwilligers functies 
Vereniging Competitie Leider (Anita Koeman) en redactie nieuwsbrief (Jan-Willem Jansen en 
Jac Uytdewilligen). De eerste taken van deze nieuwe vrijwilligers zijn inmiddels vervuld; de 
voorjaarscompetieteams zijn bekend en ingeschreven, en de eerste nieuwsbrief 2018 is 
inmiddels verstuurd. Verder in deze nieuwsbrief worden ook nog de indelingen zomer mixed 
competitieteams bekendgemaakt.

Maar…Maar… de laatste openstaande functie van Bestuurssecretaris is nog niet ingevuld. Een 
nadrukkelijk verzoek aan de leden volgt om ook deze taak ingevuld te krijgen.







Wintertennis regio Serooskerke
Onze vereniging is met haar 3 gravelbanen voornamelijk ingericht op tennissen tijdens voor-
jaar-zomer-najaar. Uitzonderingen daargelaten, kan er in de winter minder frequent buiten 
getennist worden dan bij verenigingen met bijvoorbeeld kunstgrasbanen. Uiteraard is 
indoor-tennis ook een optie om ook in de winter het tennisspel te blijven spelen.
Zo zijn er behoorlijk veel Zer Oirts leden die in de wintermaanden tennissen op de volgende 
manieren:
Wintertoss Racketcentrum Vlissingen, Indoorcompetie dames/heren Burgh-Haamstede,  
indoor Bedrijfscompetie dames/heren Racketcentrum Vlissingen,  indoor mixed competitie 
Racketcentrum Vlissingen, outdoor winterlidmaatschap en competities dames/heren/en-
kel/dubbel/mixed  L.T.C. De Sprink Oostkapelle en M.L.T.C. Middelburg.

Zaterdag Mix 35+Team1

Ton Snijders
Jac Uytdewilligen ©
Klaas Wierda
Ko Zweedijk
Lisette Wijkhuijs
Corry MeijersCorry Meijers
Mariska Uytdewilligen
Vera Koole
Cisca Duden
Daniëlla Vette - reserve
Jacco Wijnands - reserve

Zaterdag Mix 17+ team1

Michèle Snijders- Swaager ©
Ester Wierda
Ronnie van Schaik
Ellen van Schaik
Jordi van Schaik
Jan Willem JansenJan Willem Jansen
Erik Wijkhuijs - reserve
Ruben Wierda - reserve

Zaterdag Mix 35+ team 2

Inge de Pagter
Willem de Pagter
Ad Boone
Wilma Boone 
Adrie Contant
Madeleine ContantMadeleine Contant
Marja Hootsmans
Bea Fongers
Jo Jobse
Niesje Bakker
Aart Cramer ©
Eric v.d. Sommen
Rob Slootbeek - reserveRob Slootbeek - reserve
Lieven van Dalen - reserve

De team indelingen voor de zeeuwse mixed competities zijn bekend. Zie hieronder

De captains zullen ruim van tevoren zorgen voor een indelingsoverzicht verhinderd/spelen/beschik-
baar/reserve/rijden/lunchverzorging etc. etc. Uiteraard zal elk team dit organisatorisch op een door hun 
eigen gewenste wijze inrichten.

Zomer mixed competities 2018



Speelsterkte bepaling
SpeciaalSpeciaal voor wedstrijdspelers in competie- en toernooiverband  heeft de KNLTB jaren 
geleden het Dynamisch Speelsterkte Systeem(DSS) ontwikkeld. Met dat systeem kun je snel 
en gemakkelijk je vorderingen volgen. Aan het begin van het jaar berekent de KNLTB je speel-
sterkte. Iedere keer als je competitie- of toernooiwedstrijden speelt wordt het resultaat 
verwerkt in je rating: win je van iemand met een hogere speelsterkte dan verbetert  jouw 
rating (cijfer wordt lager), verlies je van iemand met een lagere speelsterkte dan verslechtert 
jouw rating (cijfer wordt hoger). 
De ratings lopen dus van 0 tot en met 9, waarbij 0 het nivo professioneel tennisser is, en 9 
beginnend recreatief tennisser. Op zich een helder verhaal, maar toch blijken er in de praktijk 
nogal wat onduidelijkheden te bestaan over de berekeningswijzen van het systeem. 

Hierbij een simpel berekeningsvoorbeeld

Op 1 januari 2018 heeft John speelsterkte enkelspel 7,50. Hij speelt een competitiewedstrijd 
single tegen Erik, die speelsterkte 6,50 heeft.  John wint deze partij, van een op papier sterkere 
tegenspeler.

Wat gebeurt er met de rating van beide mannen?Wat gebeurt er met de rating van beide mannen?
John is het jaar begonnen op ratingnivo 7,50 . Deze rating vermenigvuldig je met factor 6. Tel 
daarbij de rating van Erik minus het getal 1,00  op  en deel het totaal door 7. De uitkomst is de 
nieuwe rating van John: dus: (6 x 7,50) + (6,50 – 1,00)  gedeeld door 7 = (45 + 5,5)/ 7 =  nieuwe 
rating John  7,21

ErikErik is het jaar begonnen op ratingnivo 6,50 . Deze rating vermenigvuldig je met factor 6. Tel 
daarbij de rating van John op plus het getal 1,00  op en deel het toaal door 7. De uitkomst is de 
nieuwe rating van Erik: dus: (6 x 6,50) + (7,50 + 1,00) gedeeld door 7 = (39 + 8,50)/7 = nieuwe 
rating Erik  6,79 

StelStel dat John zijn eerstvolgende competiewedstrijd weer wint tegen een speler die een betere 
rating heeft dan John z’n nieuwe rating van 7,21 , dan kun je opnieuw beginnen met rekenen, 
je begint de berekening dan met 6 x 7,21 + rating tegenstander minus 1,00 en deelt het totaal 
weer door 7. 

Kortom, best een ingewikkeld verhaal, nog los van de vele uitzonderingen die op bovenge-
noemde berekeningswijze van toepassing kunnen zijn.

BijBij dubbelspelen kun je voor het gemak uitgaan van de gemiddelde speelsterktes van de spel-
partners en die van de tegenstanders. Ook hierbij gelden weer vele uitzonderingen die deze 
regels met zich meebrengen, dus is en blijft het een erg lastig verhaal om in een paar zinnen 
duidelijk uit te leggen. Voor meer informatie kun je altijd de website ww.knltb.nl raadplegen.





Swaagertoernooi 2018

NaNa afloop van het succesvol verlopen Swaa-
gertoernooi 2017 heeft Michèle Snij-
ders-Swaager al laten weten het toernooi in  
2018 wederom te willen organiseren, samen 
met haar vaste organisatieteam Ton 
Snijders en Erik en Lisette Wijkhuijs.  Per 
2018 wordt Jac Uytdewilligen toegevoegd 
aanaan dit team, waarmee de organisatorische 
en uitvoerende werkdruk over wat meer 
schouders kan worden verdeeld. 

De data waarop het toernooi gespeeld 
wordt zijn bekend: net zoals elk jaar wordt 
het week 25, in 2018  valt deze week in de 
periode maandag 18 juni tot en met zondag 
24 juni. Dus; zet deze data met dikke letters 
in je agenda, want wat is er nou leuker dan 
een KNLTB toernooi spelen op je eigen 
vereniging ? vereniging ? 
Er wordt gespeeld in de onderdelen dames-
dubbel, herendubbel en mixeddubbel op 
basis van actuele speelsterkte, waarbij je 
dus wordt ingedeeld tegen spelers van je 
eigen nivo.
Op dit moment is er verder geen inhoudelijk 
nieuws te melden over het toernooi,  maar 
zodra er nieuws is laten we je het uiteraard 
weten .



Nieuw agendapunt voor de ledenvergadering

In nieuwsbrief nummer 18/2017 staat op bladzijde twee de agenda voor de ledenvergadering.
Wij, als bestuur, willen nog een extra agendapunt behandelen na agendapunt 9, dus voor de 
rondvraag. 

Voorstel tot benoeming van Herman Kamp tot lid van verdienste van LTC Zer Oirts.

DitDit betreft een voorstel van het bestuur. Officieel moet daarover door de ledenvergadering 
worden beslist met een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De motivering luidt als volgt:

HermanHerman Kamp is vele jaren voorzitter van de technische commissie geweest. Op dit moment 
is hij voorzitter van de sponsorcommissie. Maar zijn sporen voor de vereniging heeft Herman 
vooral verdiend als organisator van de zomertoernooien.  De organisatie is door hem defini-
tief in de steigers gezet. Onder leiding van Herman zijn de toernooien uitgebouwd tot zomer-
evenementen van naam en faam op Walcheren. Daarvoor verdient hij alle lof en is een 
benoeming tot lid van verdienste naar de opvatting van het bestuur op zijn plaats.

Input nieuwsbrieven

ZojuistZojuist heb je de 2e nieuwsbrief van 2018 gelezen, tevens de 
2e productie van het nieuwe redactieduo Jan-Willem en Jac. 
Net zoals in het verleden bij Aad, is het succes van een vol-
waardige nieuwsbrief grotendeels afhankelijk van de aan-
levering van teksten door de leden van de vereniging. Hierbij 
dus een oproep aan alle leden om eens een stukje tekst aan te 
leveren voor de nieuwbrieven, dit mag van alles zijn wat je wilt 
delen met clubgenoten, denk aan een toernooi- of competi-
tieverslag, vakantieverhalen, geboorte van een (klein)kind, 
bruiloft, overlijdensbericht, bestuurlijke aankondigingen en 
besluiten, enquete over verenigingsaangelegenheden, ver-
huisbericht, verslag van een theater-, bioscoop- of restaurant-
bezoek, ervaringen stedentrip  etc. etc. etc. 

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je een keer wordt aan-
gesproken door Jan-Willem of Jac met het verzoek mee te 
werken aan een mini-interview, een dagverslag te schrijven of 
een vrijwilligerstaak te omschrijven.

Tot slot:

Zoals in de vorige nieuwsbrief gememoreerd: 
woensdagwoensdag 31 januari 20.00 uur  – clubgebouw Zer Oirts – 
algemene ledervergadering ! Mogen we rekenen op je aan-
wezigheid ?



ADVERTEERDERS

Aannemersbedrijf Sturm

Aann.&Schilders Paauwe

Acc. & Adv. Rijkse

Administratie Bouterse

Auto Sturm

Breedijk Horeca

B&S KoeltechniekB&S Koeltechniek

Brasserie De Olmen

Christy’s Huidverzorging

Clarijs Zeilmakerij

FysioFitness De Driehoek

De Mexicaan

Drukkerij van Keulen

Gardeniersbedrijf DattinGardeniersbedrijf Dattin

‘t Groenteschuurtje

Harrie Verkaik BV

Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach

Leo de Visser Tuinmach.

Logus Afbouw

Meulenberg DiervoederMeulenberg Diervoeder

Molen de Jonge Johannes

Riooltechniek Zeeland

Rijwielshop de Driehoek

Schildersbedrijf Kleur

Sinke Schoenmode

Van der Eijk Tweewielers

Vergezogt automatiseringVergezogt automatisering
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