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In de evenementenkalender 2018 is de Koningtoss opgenomen. Ook is er in het Toss-schema 
de reguliere Toss vermeld. Deze reguliere Toss dopen we dan voor deze gelegenheid om naar 
de “Koningstoss”. Aanvang 09:00 uur maar voor de liefhebbers gaan we gewoon wat langer 
door. Hoeveel langer ? Dat hangt af van de opkomst. We hopen op mooi weer en veel deelne-
mers!

Zer Oirts heeft weer goed gescoord bij de Rabobank Clubactie 2018: ruim € 326,00 . Een 
prachtig resultaat. Slechts één euro minder dan vorig jaar. Van de Walcherse tennisverenigin-
gen scoorde alleen De Stoof beter. Velen hebben dus weer op Zer Oirts gestemd en daarvoor 
onze dank.

In deze nieuwsbrief:

Rabo Club actie

Dit jaar doet Zer Oirts voor het eerst mee in deze nieuwe competitievorm. Onze vereniging 
wordt vertegenwoordigd door Marjan van Stijn, Elna Dieleman, Dorinda Wondergem, Ellen 
van Schaik, Marian van Doorn en Sandra van de Putte. Veel succes en spelplezier, dames !

De wedstrijden worden op de woensdagavonden gespeeld. Voor de tossers is er tijdens onder-
staande thuiswedstrijden maar 1 baan beschikbaar om te tossen:
23 mei – 6, 13 en 27 juni. Supporters zijn natuurlijk welkom!

Zomeravond competitie

Tossen op Koningsdag

- Bestuursmededelingen;
   koningstoss, raboclub actie, zomeravondcompetitie, najaarscompetitie, roosterwijziging tennis              
 bij de buren
- Woensdagavond Toss
- Inloopochtend damesleden; Marjan van Stijn
- Voorjaarscompetitie; tussenstanden
- Verslag competitiedag; Frans Meur- Verslag competitiedag; Frans Meur
- Uitbreiding kantine assortiment; Desperados
- Jeugdtennis
- Sponsor uitgelicht; Deka Service & Solutions
- Er is er een jarig !  
- KNLTB en Social media
- Reminders: inschrijven voor diverse toernooien
- nawoord redactie- nawoord redactie



Ondanks dat we nog volop in de voorjaarscompetitie zitten kun je alvast de inschrijf-
mogelijkheden van de KNLTB Najaarscompetitie 2018 bekijken en je aanmelden.
Let op: sommige competitiesoorten worden alleen regionaal aangeboden. Dan staat er achter 
een competitiesoort bijvoorbeeld > Zuidwest.
Dit betekent dan dat deze competitie alleen in deze regio wordt gespeeld. Zer Oirts valt onder 
regio Zuidwest.

De Najaarscompetitie is net als voorgaande jaren Landelijk.De Najaarscompetitie is net als voorgaande jaren Landelijk.
Het is niet uitgesloten dat er uitwedstrijden buiten de provincie gespeeld worden. De KNLTB 
doet zijn best om een zo gunstig mogelijke indeling te maken.

- Lees het aanbod en kies;
- Geef duidelijk aan wat je 1e, 2e en eventueel 3e voorkeur heeft;
- Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen!   Kun je dit niet, geef je dan   
 op als reserve;
- Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl- Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl
- Je schrijft als persoon in, niet als team. Teaminschrijvingen door één van de teamleden     
 worden NIET geaccepteerd.
- Schrijf je in voor 1 juni

Klik hier om het competitie aanbod te bekijken: https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/-
najaarscompetitie/

Heb je vragen over de competitie? Stel ze aan de VCL: Anita Koeman

Landelijke Najaarscompetitie 2018

Tennisvereniging De Stoof uit Koudekerke heeft aangegeven dat de geplande datum van 11 
mei  helaas niet door kan gaan ivm thuisspelende competitie teams. Zij stellen hun park nu 
open op vrijdag 8 juni.

Roosterwijziging Tennis bij de Buren

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan om een Whats App groep op te zetten om de 
woensdagavond Toss weer wat nieuw leven in te blazen.
Na overleg met Ronnie van Schaik is besloten om zijn reeds bestaande App-groep “ikwilten-
nissen” ook te gebruiken voor de woensdagaAvonden. Inmiddels is de naam van deze groep 
veranderd in de “Zeroirts-App”. Ben je nog niet aangemeld, stuur dan een berichtje naar de 
APP-beheerder Ronnie van Schaik: 06-40173018 zodat hij jou kan toevoegen. Iedereen is 
welkom om zich aan te melden.

Woensdagavond Toss





In dit nieuwe tennisseizoen ook een nieuw initiatief. Tijdens de winter hebben acht 
damesleden in Oostkapelle gespeeld op de woensdagochtenden. Dat is zo goed bevallen dat 
Anita Koeman het initiatief heeft genomen om nu ook in Serooskerke op die ochtenden te 
spelen.
Dus elke woensdagmorgen kunnen damesleden die er zin in hebben komen tennissen. Start 
half 10. Om 11 uur drinken we samen koffie. Op 4 april waren er 10.

Marjan van StijnInloopochtend damesleden

De voorjaarscompetitie is inmiddels in volle gang en bijna halverwege. Tijd om de tussen-
balans op te maken:

De standen van de diverse teams zien er per datum 23 april alsvolgt uit:

Herendubbel 50+ Donderdag:     plaats 4 (van 4)
Herendubbel 17+ Vrijdagavond:    plaats 6 (van 8)
Heren enkel/dubbel 35+ Zaterdag:  plaats 4 (van 7)
Damesdubbel 17+ Dinsdag: Damesdubbel 17+ Dinsdag:       plaats 4 (van 8)
Damesdubbel 17+ Vrijdagavond:    plaats 4 (van 7)
Dames enkel/dubbel 17+ Zaterdag:  plaats 1 (van 4)
Gemengd dubbel 50 + donderdag:   plaats 4 (van 7)
8/9 competitie donderdagavond:   plaats 6 (van 7)

OverOver het algemeen kunnen we dus stellen dat onze club een goede middenmoter is in de 
diverse competities. Alleen de 50 + heren donderdag zullen nog een tandje moeten 
bijschakelen om van de laatste plaats af te komen. De dames 17+ staan bovenaan, een 
knappe prestatie na het kampioenschap en de promotie van vorig jaar. Volhouden dus ladies 
!!

Voorjaarscompetitie; stand van zaken



Donderdag 5 april was het dan zo ver, een dag waar we lang naar uitgekeken hadden. Onze 
tegenstander was ‘s Heer Abtskerke.  wij gingen met twee autos op weg, het weer stond niet 
direct aan. Donkere luchten,was dit een slecht voorteken??

Op tijd aldaar aangekomen werden we hartelijke ontvangen zoals altijd bij Abtskerkersnaren
met koffie met lekkere muffins. Na wat geklets over koetjes en kalfjes toen moesten we er
dan toch echt tegenaan.

Marjan ontpopte zich als een echte captain, ik moest met Rob de eerste herendubbel spelen
enen Marjan met Anita de eerste damesdubbel. Het ging een hele poos heel positief totdat de 
weergoden het nodig vonden deze fanatiekelingen een beetje in te tomen. De wedstrijd 
moest voor de veiligheid (om doordrenking tegen te gaan) enige tijd gestaakt worden.
Bij hervatting zijn we wat ingezakt hetgeen betekende dat we de mist ingingen met resp.
11-6 en 12-6.

De vervolg wedstrijdjes waren Marjan met  Rob en  Irma met  Paul. Beiden ook geen winst, 
alhoewel gezegd moet worden, het was zeer plezierig om te zien.
Tot Irma er een poosje bij ging zitten, ze was  uitgeleden doordat de baan zo glad was.Tot Irma er een poosje bij ging zitten, ze was  uitgeleden doordat de baan zo glad was.
We schrokken wel even ,maar Irma het bleek een hardliner te zijn: over en niet zeuren!!
Het weer was intussen weer wat opgeknapt, de zonnebril ging op en we konden ons gaan
opmaken voor de lunch.
De laatste wedstrijd moest ik samen met Irma spelen en die was heel spannend. Irma was
volledig hersteld en mepte er op los. Het werd uiteindelijk 9-8, dus verloren, maar we
hadden er toch een goed gevoel bij.

Na een klein drankje in de kantine zijn we afgedropen met een totaal verlies van 6-0.Na een klein drankje in de kantine zijn we afgedropen met een totaal verlies van 6-0.
Veel plezier gehad, maar de volgende wedstrijden zullen we het beter moeten
doen.

Groet, Frans Meur

Frans MeurWedstrijdsverslag GD 50+ competitie





5 juli :       mix
19 juli:      mix
2 augustus:   mix
16 augustus:   mix
30 augustus:   mix
1 september:  damesdubbel
8 september: 8 september:  herendubbel (ATV)  

Inschrijven kan vanaf nu bij Marja Hootsmans, telefoon 06-37555467, of per e-mail vanbeek-
marja@gmail.com

Mocht je geen dubbel- of mixpartner hebben maar toch graag willen meespelen, laat het dan 
ook weten aan Marja, wellicht kan van 2 individuele inschrijvers 1 koppel gemaakt worden. 
Ook als je “reserve” wilt staan of een of meerdere speeldag(en), is dat altijd welkom. Zoals 
eerder vermeld komt het wel eens voor dat een speler zich door blessure of ziekte op korte 
termijn moet terugtrekken. 

Reminder: 
inschrijven voor zomer-dagtoernooien 2018

Reminder: 
Inschrijven voor het Swaagertoernooi

Na diverse verzoeken van onze jeugdige 
leden uit het vrijdagavond herenteam, is 
sinds kort ons kantine-assortiment uitge-
breid met Desperados bier. De verkoopprijs 
bedraagt € 2,25 voor een fles van 33 ml.

Mocht je nog niet ingeschreven hebben voor het Swaagertoernooi, ga naar toernooi.nl en 
meld je aan !

Nieuw in kantine-assortiment; Desperados



Mijn naam is Dennis Kamp en ik ben getrouwd met Bianca. 
We hebben 2 lieve kinderen en als echte dierenliefhebber ook nog 
3 honden. In het verleden heb ik ook veel gesport zoals basketbal 
en volleybal. Mijn ouders waren meer voor tennis maar dat lag me 
niet zo. Nu zou ik overigens niet meer weten waar ik de tijd vandaan 
zou moeten halen.
Na jarenlang gewerkt te hebben als leidinggevende in de technische Na jarenlang gewerkt te hebben als leidinggevende in de technische 
en financiële sector heb ik besloten het roer volledig om te 
gooien en van mijn passie en hobby, mijn beroep te maken en een 
bedrijf te starten.
Inmiddels ben ik enkele jaren bezig met Deka Service & Solutions. 
Een kleinschalig bedrijf met enkele medewerkers.
U kunt bij ons terecht voor een breed pakket aan bouwkundige 
en installatietechnische diensten, maar zijn gespecialiseerd in de en installatietechnische diensten, maar zijn gespecialiseerd in de 
aanleg en renovatie van badkamers en toiletten inclusief ontwerp 
en alle benodigde en bijkomende werkzaamheden. Alle disciplines 
voeren we zelfstandig en met eigen mensen volledig voor u uit.
Daarnaast hebben we ons ook toegelegd op het vervangen en hernieuwd aanbrengen van 
plavuizen en/of natuurstenen vloeren.
VoorVoor enkele leden van Zer Oirts hebben we reeds werkzaamheden mogen uitvoeren. We 
hebben daar met veel plezier en tot wederzijds genoegen gewerkt.
Is uw belangstelling gewekt en heeft u behoefte aan informatie? Neem dan gerust zonder 
enige verplichting contact met ons op.
Het verenigingsleven draagt enorm bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. En verenigingen 
kunnen niet zonder steun uit het bedrijfsleven. Zer Oirts heeft mijn belangstelling gewekt en 
is één van die verenigingen waaraan ik graag mijn maatschappelijke betrokkenheid toon.

Ik wens u allen een hele mooie zomer met heel veel tennisplezier.Ik wens u allen een hele mooie zomer met heel veel tennisplezier.

Met vriendelijke groet,

Deka Service & Solutions
Dennis Kamp

www.dekaservices.nl
info@dekaservices.nl
0630301276

Sponsor uitgelicht:  
Dennis Kamp van Deka Service & Solutions





Op maandag 9 april hebben alle leerlingen van 
basisschool De Wegwijzer een bezoek 
gebracht aan onze tennisclub om een tennisles 
te volgen.
Onder leiding van onze tennisleraar Johnny 
Quaak hebben de kinderen kennis gemaakt 
met de grondbeginselen van de tennissport. met de grondbeginselen van de tennissport. 
We hopen dat een aantal kinderen dermate 
enthousiast is geraakt zodat ze gaan 
deelnemen aan ons Tenniskids-programma, 
en aansluitend lid worden van onze vereniging. 
Het tenniskidsprogramma bestaat uit 
10 tennislessen op donderdagmiddagen.

Jeugdtennis

In deze editie de jarigen in de maanden mei en juni. Leuk om te noteren op je verjaardag-
kalender en/of een felicitatieberichtje te sturen. De vereniging feliciteert hierbij :

12 mei,  Jacintha Dirkx - De Willigen
16 mei,  Bente Brekelmans, Carlien Klootwijk- van Dis
19 mei,  Cisca Duden
22 mei,  Bea Fongers, Jac Uytdewilligen
27 mei,  Marja Hootsma- van Beek , Michele Snijders-Swaager
29 mei,  Cor de Voogd
30 mei,30 mei,  Daniella Vette – Verstraeten

Er is er een jarig !



De KNLTB houdt tennissers zowel via 
Twitter als Facebook op de hoogte 
van de ontwikkelingen op 
tennisgebied in Nederland. Hiernaast
in schematische weergave de diverse 
Social Media platforms en de 
bijbehorende accounts waarop je de bijbehorende accounts waarop je de 
informatie kunt vinden.

nawoord redactie

De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage hebben geleverd bij de totstand-
koming van deze editie: Marjan van Stijn, Ronnie van Schaik, Frans Meur, Dennis Kamp (Deka 
service & solutions), bestuur Zer Oirts.\
Groet,
Jan-Willem en Jac

KNLTB en Social media

  1 juni,  Vera Koole
  3 juni,  Wilco van Noppen en Pierre Verstraeten
  5 juni,  Mariska Uytdewilligen
10 juni,  Milan de Visser
11 juni,  Ton Snijders
13 juni,  Henk Seijbel
15 juni,15 juni,  Lein Gilde en Connie van der Valk
20 juni,  Jan Verberkmoes
23 juni,  Jaap Consemulder
27 juni,  Joram de Visser
30 juni,  Barbara Boone

Er is er een jarig ! vervolg



Adverteerders 

Aannemersbedrijf Sturm 

Aannemers & Schilders Paauwe 

Accountant & Adv. Rijkse 

Administratie Bouterse 

Auto Sturm 

Breedijk Horeca 

B&S Koeltechniek 

Brasserie De Olmen 

Christy's Huidverzorging 

Deka Service 

FysioFitness De Driehoek 

De Mexicaan 

Drukkerij van Keulen 

Gardeniersbedrijf Dattin 

Hetty Geensen Reiscreaties 

't Groenteschuurtje 

Harrie Verkaik BV 

lntersport Erik 

Kaasboerderij Schellach 

Leo de Visser Tuinmachines 

Logus Afbouw 

Meulenberg Diervoeder 

Molen de Jonge Johannes 

Riooltechniek Zeeland 

Rijwielshop de Driehoek 

Schildersbedrijf Kleur 

Sinke Schoenmode 

Van der Eijk Tweewielers 

Vergezogt automatisering 

Budget Travel 

http://www.paauwebouw.nl/
http://aannemersbedrijfsturm.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
http://www.dekaservices.nl/
https://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
http://www.de-mexicaan.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
http://www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl/
http://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
http://dejongejohannes.nl/
http://riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.kleurschilders.nl/
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/



