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Cisca Duden, Vera Koole, Mariska Uytdewilligen, Connie van de Valk, Daniella Vette en Ellen 
Vogel ;  Van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap !

Jullie hebben het haast onmogelijke waargemaakt. Vorig jaar kampioen in de 2e klasse, 
daardoor gepromoveerd naar de 1e klasse, en wat doen jullie ? Juist. Gewoon het kunstje 
herhalen.

EenEen klein onderzoekje  bij de KNLTB heeft geleerd dat het een zeer zeldzame prestatie is om 
na promotie direct wederom kampioen te worden  met een team dat in samenstelling niet 
veranderd is. Fantastisch dat  jullie dit voor elkaar hebben gekregen, en dat door deze 
prestatie Zer Oirts volgend voorjaar een extra team op hoofdklasse-niveau mag laten acteren.

In deze nieuwsbrief:

Er is al vaker over gesproken en geschreven. Sinds 
enkele weken is het dan zover!

We hopen, diep in ons hart, het apparaat nooit nodig te 
hebben maar het is goed om te weten dat er een 
nieuwe buitenkast inclusief AED geplaatst is net voor de 
toegangsdeuren voor het verenigingsgebouw aan De 
Zandput. 
Er is geen code nodig om toegang te krijgen tot de AED.Er is geen code nodig om toegang te krijgen tot de AED.

De AED nu binnen handbereik

Kampioenen; 
1e klasse Dames E/D zaterdag 17+
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De dames maken zich op voor de laatste en beslissende speelronde in de 1e klasse E/D 17+ 
competitie. Van de 4 teams in de poule zijn er nog 3 die op deze laatse speeldag het kampioen-
schap kunnen binnentrekken; Animo Terneuzen, DOS Vlissingen en Zer Oirts Serooskerke. 
Alleen M.L.T.C. is bij voorbaat uitgeschakeld, omdat ze op een onoverbrugbare achterstand 
van 8 punten van “onze” koplopers staan. De onderlinge verschillen tussen de top-3 zijn 
minimaal.

De wedstrijd Animo – Zer Oirts begint pas om 13.30 uur, maar in Vlissingen werd al om 09.00 
uur het startsein gegeven voor de wedstrijd DOS-M.L.T.C. . Afhankelijk van deze uitslag 
zouden onze dames bij voorbaat al weten welk resultaat ze zouden moeten behalen om als 
eerste te eindigen. Op het eind van de ochtend kwam de eerste tussenstand uit Vlissingen 
binnen; 1-3 voor M.L.T.C. waarmee deze beide ploegen zich  hadden uitgeschakeld voor de  
eerste plaats. Een gunstiger scenario was ondenkbaar, af en toe moet het meezitten.
HiermeeHiermee werd alles duidelijk nog voordat de eerste Terneuzense bal geslagen was. Zer Oirts 
zou aan een 4-2 nederlaag voldoende punten hebben om het kampioenschap naar zich toe te 
trekken. Bij elk “slechter” resultaat zou de eerste plaats  naar directe tegenstander Animo Ter-
neuzen gaan. 

Zouden onze dames met de spanning kunnen omgaan ? En hoe zouden ze het gaan aanpak-
ken ? Onbevangen en vol risico uitgaan van eigen kracht en voor de dagoverwinning gaan, of 
zo voorzichtig en tactisch mogelijk het wedstrijdformulier indelen en “op safe” gaan ?

De dames, onder aanvoering van teamcaptain Daniella Vette, besloten gewoon te gaan spelen 
zoals ze altijd gedaan hebben. Geen twijfels en onzekerheden of kunstgrepen uithalen, 
gewoon vol  vertrouwen er tegenaan !

ZoZo gezegd, zo gedaan. De eerste wedstrijden gingen de baan op , maar toen begon de twijfel, 
waarschijnlijk veroorzaakt door toch een beetje spanning, toe te slaan. Mariska en Vera 
verloren beiden hun single, maar Ciska zorgde met haar overwinning voor de 2-1. Halverwege 
de dag liepen de dames dus precies op koers, maar dan mocht er verder niks tegen gaan 
zitten.
InIn de laatste singlepartij kon Daniella het karwei al afmaken, nog voordat de beide dubbels de 
baan op zouden gaan. Maar dat was nog niet zo makkelijk gedaan dan gezegd; na de eerste 
set te hebben gewonnen, liep ze in de tweede al snel tegen een achterstand aan. Terneuzen 
rook haar kansen en trok de 2e set naar zich toe. In de derde set herpakte Daniella zich en 
zoals het een goed aanvoerder betaamt trok ze de partij, het 2e benodigde punt en daarmee 
het kampioenschap binnen. Kampioen !!

DeDe laatste 2 dubbelpartijen gingen dus alleen nog, netjes uitgedrukt, “om des keizers baard”. 
Vera en Mariska wonnen hun dubbelpartij, Ciska en Daniella moesten echter kort na aanvang 
bij een 4-3 voorsprong de wedstrijd staken doordat Daniella zich verstapte en daarbij haar 
enkel verzwikte. Een enorme zwelling ter grootte van een volleybal stak direct op. Game-Over;  
de rest van de dag heeft ze met ijszakken en het pootje omhoog moeten doorbrengen. Dit was 
wel een smet op een verder succesvol verlopen dag, we wensen Daniella veel succes met een 
spoedig herstel. 

Terneuzen, zaterdag 5 mei 2018



Met de uiteindelijke uitslag van 3-3 konden de bloemen in ontvangst worden genomen,
georganiseerd door een afvaardiging uit Serooskerke. Een deel van het zaterdag herenteam 
35+ was na afloop van hun eigen competitiewedstrijd in Oost-Souburg afgereisd naar 
Terneuzen om daar onze dames te feliciteren. Bestuurslid John, Wijnand en Jac probeerden 
nog zo snel mogelijk te arriveren om het slot van de wedstrijden te kunnen bijwonen, maar bij 
aankomst zaten de dames al volop aan de Prosecco met tapa’s.

BeslotenBesloten werd de avond feestelijk af te sluiten bij captain Daniella. Ellen en Connie, beide deze 
dag als “non-playing team-members” aanwezig voor de support, reden vooruit om de bood-
schappen te doen voor een gezellige afsluiter van de voorjaarscompetitie. 

Het bleef nog lang onrustig in de achtertuin van Huize Vette.

Nogmaals van harte gefeliciteerd, en volgend jaar veel succes in de hoofdklasse !

Bestuurslid John Vogel houdt namens het bestuur van Zer Oirts een  toespraak voor de 
kampioensdames en reikt daarna de bloemen uit aan teamleden Cisca Duden, Vera Koole, 
Mariska Uytdewilligen, Connie van de Valk, Daniella Vette en Ellen Vogel.

Terneuzen, zaterdag 5 mei 2018





In nieuwsbrief 4 is een overzicht van alle geplande verenigingsactiviteiten gepubliceerd. Een 
aantal activiteiten is inmiddels achter de rug, maar ter herinnering hierbij de programmering 
van de zaken die ons nog te wachten staan:

Zaterdag 26 mei: Begin Mix-competitie (t/m za 7 juli) 
Maandag 18 juni: Praktijk Swaagertoernooi (t/m 24 juni) 
Donderdag 5 juli: 09.00 1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel Zaterdag 
Zaterdag 14 juli: 14.00 Slotfeest voorjaarscompetitie (toss en BBQ, aanvang BBQ 17:00) 
Donderdag 19 juli: 09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel Donderdag 19 juli: 09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 2 augustus: 09.00 3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 16 augustus: 09.00 4e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 30 augustus: 09:00 5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Zaterdag 1 september: 09.00 Dames dubbeltoernooi 
Vrijdag 7 september:  09.00 ATV Toernooi 
N.T.B. Slottoss, Jubileumfeest, Herfsttoss en vrijwilligerslunch

Denk aan de inschrijftermijn voor de najaarscompetitie. Dit moet uiterlijk 31 mei binnen zijn. Denk aan de inschrijftermijn voor de najaarscompetitie. Dit moet uiterlijk 31 mei binnen zijn. 
In de vorige nieuwbrief is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder een overzicht van 
de speeldata en een link naar de KNLTB website die uitgebreide informatie geeft over de 
diverse competitiesoorten.
Zoals bekend; inschrijven doe je door een mail te sturen naar competitie@zeroirts.nl

Klik op hier om het competitie aanbod te bekijken: 

http://files.m16.mailplus.nl/user31300122/63929/Aanbod%20Najaar%202018.pdf

Bestuursmededelingen



Diverse voorjaarscompetities zijn inmiddels halverwege, andere teams zijn al  bijna of  
helemaal klaar. Hierbij een overicht van de (tussen)resultaten.

De standen van de diverse teams zien er per datum 15 mei als volgt uit:

Herendubbel 50+ Donderdag:      plaats 4 (van 4)
Herendubbel 17+ Vrijdagavond:     plaats 7 (van 8)
Heren enkel/dubbel 35+ Zaterdag:   plaats 2 (van 7) Einde competitie; 2e plaats
Damesdubbel 17+ Dinsdag:        plaats 3 (van 8)
Damesdubbel 17+ Vrijdagavond: Damesdubbel 17+ Vrijdagavond:     plaats 3 (van 7)
Dames enkel/dubbel 17+ Zaterdag:   plaats 1 (van 4) Einde competitie; Kampioen
Gemengd dubbel 50 + donderdag:    plaats 2 (van 7)
8/9 competitie donderdagavond:    plaats 6 (van 7)

De meeste  teams staan nog steeds in de middenmoot, een prima prestatie.  Met deze 
standen mogen we als vereniging best tevreden zijn. 

ZoalsZoals in deze nieuwsbrief beschreven zijn de zaterdag 17+ E/D dames (captain Daniella Vette) 
kampioen geworden in de 1e klasse, nadat ze vorig jaar ook al kampioen zijn geworden in de 
2e klasse. Gefeliciteerd, en veel succes volgend jaar in de hoofdklasse.

De 50 + heren donderdag (captain Aart Cramer) hebben het tij helaas nog niet kunnen keren, 
zij zullen alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat ze 4e en laatste worden in hun 
poule.

HetHet gemengd dubbel 50+ team (captain Marjan van Stijn) heeft de stijgende lijn te pakken. De 
laatste weken worden er steeds meer partijen winnend afgesloten, en daarmee is het 
vertrouwen gegroeid. Momenteel bezet Zer Oirts een (gedeelde) 2e plaats achter     koploper   
‘s Heer Abtskerke. Het onderlinge verschil op de ranglijst tussen de nummer 1 en beide 
nummers 2 is vrij groot, dus als Zer Oirts de 2e plaatst kan vasthouden tot het einde van de 
competitie  zou dat al een hele knappe prestatie zijn.  

DeDe heren E/D zaterdag 35+ (captain Erik Wijkhuijs) zijn ook klaar. Ze hebben tot de voorlaatste 
speeldag nog uitzicht gehad op een mogelijk kampioenschap, maar zouden in de laatste 
speelronde tegen koploper M.L.T.C. een schier onmogelijke 0-6 uitoverwinning nodig hebben 
om als eerste te eindigen. Ondanks een spetterend begin met 2 overwinningen uit de beide 
dubbelpartijen, bleek uiteindelijk de eerder  in de competitie opgelopen achterstand te groot 
te zijn. De 4 singelpartijen eindigden in 2 overwinningen en 2 nederlagen. Ondanks een 
verdienstelijkeverdienstelijke 2-4 uitoverwinning kunnen onze heren tevreden zijn met het slotakkoord; 
winnen van de kampioen. Hierbij de felicitaties aan de mannen van M.L.T.C.  Leo Flipse, Klaas 
van Belzen, Martijn Brandsen, Hans le Duc, Sjaak Goossens en Ron Vroegop;  van harte 
gefeliciteerd met jullie welverdiende kampioenschap. 

Van de overige competitieteams verschijnt in de eerstvolgende nieuwsbrief meer informatie.

Voorjaarscompetitie; stand van zaken



In deze editie van de Zer Oirts nieuwsbrief presenteert de redactie hierbij  de nieuwe rubriek 
“Toffe Gasten”.

Geregeld verscheen, en verschijnt,  er in onze nieuwsbrief een competitieverslag geschreven 
door onze eigen leden, maar in deze rubriek gaan we op zoek naar verhalen van…. Jawel,  
spelers van de tegenpartij !!
InteressantInteressant om ook eens een sfeerbeleving van een “dagje Zer Oirts” door de ogen van onze 
gasten te bekijken. We hebben Leo Flipse van MLTC bereid gevonden om mee te werken aan 
deze primeur. Bedankt Leo !!

HD 50+ competitie op donderdag 19 april 2018 door Leo FLipse

De derde speeldag beloofde een zware te worden voor ons MLTC'ers: het was erg warm die 
dag en de tegenstanders waren vast van plan ons de eerste nederlaag van het seizoen te 
bezorgen.
Piet, Pierre, Aart, Jan, Ron en Ko waren er helemaal klaar voor, hoewel Ron eigenlijk niet want 
die bleek zijn tennisschoenen thuisgelaten te hebben.

DeDe ontvangst was hartelijk en de koffie + koek smaakte uitstekend. Even na 10.00 uur 
begonnen we met de eerste 2 partijen: 1 uur zuivere speeltijd en stoppen als de wekker gaat. 
Bij beide partijen bleek al snel dat het niet te voorspellen was wie er zou gaan winnen, maar 
uiteindelijk won Zer Oirts met 8-7 en 30-0 voor MLTC en op de andere baan werd het 8-9 voor 
MLTC met 40-0 voor Zer Oirts. Tussenstand dus 2-2.

OokOok de volgende 2 partijen waren spannend en opnieuw wonnen beide teams 1 partij: nu dus 
4-4. Hierna werden we getrakteerd op een heerlijke lunch, verzorgd door Aart, die maar liefst 
2 culinaire hoogstandjes had gerealiseerd: champignonsoep en olijvensoep! Maar de ervaring 
leert dat niet iedereen zo'n lunch goed weet te verteren en de vraag was welk team dat 
ditmaal zou zijn.

NaNa ruim een uur was het duidelijk: de thuisclub had de zwaarste benen gekregen en MLTC kon 
2x2= 4 punten bijschrijven. Eindstand: 4-8. Beide teams konden hiermee leven en het bleef 
nog lang rumoerig op het knusse tennispark van Zer Oirts.
Ver in de middag vertrokken de MLTC'ers moe maar voldaan per fiets richting Middelburg.
Bedankt Zer Oirts voor de leuke tennisdag namens Bert, Frank, Piet, Klaas, Sjaak en Leo.

Oud-Serooskerkenaar ( 1948 -1956 ) Leo Flipse

Toffe Gasten

Wedstrijdimpressie Zer Oirts 1 – MLTC 1





Na het lezen van de bijdrage van M.L.T.C.’er Leo Flipse in de rubriek “Toffe Gasten”, viel direct 
de passage op over de heerlijke olijvensoep die door Aart Cramer gemaakt was. Dat wekt toch 
wel enige nieuwsgierigheid; olijvensoep, dat kinkt  erg verrassend !

Natuurlijk was Aart bereid om het recept van deze soep met zijn clubgenoten te delen 
Dus in navolging van het artikel  “Koke met Joke”, het recept van de witlof-camemberttaart 
van Joke Adriaanse eerder dit jaar in een nieuwsbrief geplaatst, volgt hier het recept van de 
schuimige olijvensoep van Aart Cramer.

Recept Aart’s schuimige olijvensoep

Ook dit jaar zal  tijdens het jaarlijkse Swaagertoernooi, van maandag 18 tot en met zondag 24 
juni, weer een heuse buitenkeuken worden opgebouwd. De keukencrew, zoals gewoonlijk 
bestaande uit Ton Snijders van Brasserie Ter Rede uit Vlissingen en Jac Uytdewilligen van 
Restaurant Mossels & Meer uit Oostkapelle, heeft het volgende menu samengesteld.  De prijs 
van de maaltijden bedraagt 7,50;  een kindermenu en de borrelgarnituren kosten 3,75

Menu buitenrestaurant





Verenigings paspoort

Support Casper organiseert jaarlijks een 
aantal activiteiten, zoals de benefietwed-
strijd Feyenoord – ADO, een golftoernooi 
en voetbalgala. Daarnaast worden er veel 
acties door patiënten en hun omgeving of 
nabestaanden georganiseerd. Activite-
iten in het hele land van concerten tot het 
lopenlopen van marathons en van de verkoop 
van koekjes tot loterijen, ontvangen 
steun van de stichting. Een aantal 
bekende ambassadeurs zoals Ellen Hoog, 
René van der Gijp, Astrid Joosten en 
Ronald Koeman steunt op hun beurt 
Casper. 

Henk Seijbel
Achternaam:     Seijbel
Voornamen:     Hendricus Jacobus
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Netty Seijbel
Activiteiten:    geen (vroeger bloemen plukken voor 
         op de bar bij de toernooien)
Hobby’s:Hobby’s:      tennis, voetbal (Sparta), sport kijken, 
         puzzelen, bakken
Levensmotto:   pluk de dag

Mag ik even uw aandacht ?
ingezonden brief van Henk Seijbel

Als lid van onze tennisclub wil ik graag je 
aandacht vragen voor een uniek project:
MijnMijn dochter Monica is ruim 15 jaar secretaresse 
van professor Casper van Eijck. Daarnaast doet zij 
vrijwilligerswerk voor zijn stichting Overleven 
met Alvleesklierkanker.

Casper en zijn team vechten voor een betere 
overleving voor mensen die getroffen worden 
door Alvleesklierkanker:
IedereIedere dag sterven er in Nederland 8 - 10 mensen 
aan de gevolgen van Alvleesklierkanker. Na 
constatering van deze ziekte leeft slechts 10% 
van de patiënten nog langer dan 1 jaar. Slechts 
5% van patiënten die gediagnosticeerd is met 
AlvleesklierkankerAlvleesklierkanker is na 5 jaar nog in leven; al 
jaren is er nauwelijks vooruitgang geboekt met 
de bestaande behandelmethoden;

Onderzoek is daarom dringend nodig!

DeDe Stichting Overleven met Alvleesklierkanker 
ondersteunt baanbrekend onderzoek naar een 
nieuwe behandelmethode. Vanuit het Erasmus 
MC, AMC, LUMC en UMC richt het team van 
chirurg Casper van Eijck zich op de ontwikkeling 
van virussen die het immuunsysteem activeren, 
de zogenaamde ‘oncolytische viro-immunothera-
pie’pie’ (OVIT). Door een virus in te brengen bij de 
patiënt kan dit het immuunsysteem op de plek 
van de tumor weer tot leven brengen. Daarbij valt 
het virus de tumorcellen aan en voert ze af. De 
verwachting is dat de patiënt hierdoor langer kan 
leven en de kwaliteit van leven kan behouden. 

Support Casper in zijn missie: Alvleesklier-
kanker verslaan!

Om het onderzoek naar de werking én de produc-
tie van de virussen te realiseren is veel geld 
nodig. Onder de campagnenaam Support Casper 
is er ruim 4 miljoen euro opgehaald, een fantas-
tische opbrengst, maar wel nog maar een fractie 
(10 - 15%) van het streefbedrag. 



In deze editie de jarigen in de maanden juni en juli. Leuk om te noteren op je verjaardagkalen-
der en/of een felicitatieberichtje te sturen.

De vereniging feliciteert hierbij :

  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,  Lein Gilde en Connie van der Valk
20 juni,  Jan Verberkmoes
23 juni,  Jaap Consemulder
27 juni,  Joram de Visser
30 juni,  Barbara Boone

  8 juli,  Arjen de Visser en Ko Zweedijk
10 juli,  Marjan van Stijn
11 juli,  Sam Boone en Jayden de Vries
12 juli,  Wim Dekker
15 juli,  Bert Riemens
20 juli,  Diederick Baars
21 juli,21 juli,  Ruben Wierda
22 juli,  Jo Jobse
27 juli,  John Vogel

De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstand-
koming van deze editie: Leo Flipse (MLTC), Jon Vogel, Aart Cramer, Henk en Monica Seijbel en 
bestuur Zer Oirts. 

Groet,
Jan-Willem en Jac 

Er is er een jarig !

Wat je kunt doen ?
In het clubhuis staan, vanaf heden tot en met zondag 17 juni, dozen met poloshirts met het  
logo van de stichting. Neem er gerust een mee en doe een (kleine) donatie op rekeningnummer 
NL82INGB0000042000 t.n.v. support Casper of stuur een sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer 
gelijk 3 euro.  Casper en zijn team zijn je enorm dankbaar.

WiltWilt je meer informatie? Neem een kijkje op de website www.supportcasper.nl of de facebook-
pagina. Dank voor het lezen van dit bericht, ik hoop jullie allen binnenkort in een shirt van deze 
Stichting te zien tennissen (maar voel je zeker niet verplicht)! 

Met vriendelijke groet, Henk Seijbel

nawoord redactie





Koningstoss



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
Hetty Geensen Reiscreaties
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.

Logus AfbouwLogus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode

Van der Eijk TweewielersVan der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatisering
Budget Travel Taxi

ADVERTEERDERS

http://www.aannemersbedrijfsturm.nl
http://www.paauwebouw.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl
www.breedijkhoreca.nl
https://www.bs-koeltechniek.nl
www.brasseriedeolmen.nl
www.christyshuidverzorging.nl
https://clarijs-fietstassen.nl
www.fysiofitnessdedriehoek.nl
www.de-mexicaan.nl
https://drukkerijvankeulen.nl
www.gardeniersbedrijfdattin.nl
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
www.groenteschuurtje.nl
www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl
tuinmachine-service.com
https://www.logus.nl
www.meulenberg-diervoeder.nl
http://dejongejohannes.nl/
www.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
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