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Maandag 18 juni:       Praktijk Swaagertoernooi (t/m 24 juni) 
Woensdag 27 juni:      Zomeravondcompetitie (v.a. 19:00 uur)
Donderdag 5 juli:       09.00 1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel Zaterdag 
Zaterdag 14 juli:       14.00 Slotfeest voorjaarscompetitie (toss 14:00 , BBQ 17:00) 
Donderdag 19 juli:      09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 2 augustus:   09.00 3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 16 augustus: 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. Slot-toss, Jubileumfeest, Herfst-toss en vrijwilligerslunch

In deze nieuwsbrief:

In deze editie de jarigen in de de periode 15 juni t/m 31 juli. Leuk om te noteren op je verjaard-
agkalender en/of een felicitatieberichtje te sturen.

De vereniging feliciteert hierbij :

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,  Ruben Wierda
22 juli,  Jo Jobse
27 juli,27 juli,  John Vogel

Er is er een jarig !

Agenda:

- Bestuursmededelingen; agenda, barbecue en schoonmaakrooster
- Voorbeschouwing Swaager-toernooi
- Team La Torsa steunt Support Casper
- Voorjaarscompetitie; eindstanden
- Mixcompetitie; tussenstanden
- Damestennis woensdagochtenden
- Toffe Gasten; Paul van Burg, L.T.C. Scharendijke- Toffe Gasten; Paul van Burg, L.T.C. Scharendijke
- Dreigende wedstrijd; Marjan van Doorn, 8/9 competitie
- Er is er een jarig !  
- Nawoord redactie 



Op zaterdag 14 juli wordt door Zer Oirts vanaf 
17.00 een barbecue georganiseerd op ons 
complex om de voorjaarscompetities  af te 
sluiten. Maar ook niet-competitiespelers zijn ui
teraard van harte welkom !

Eerst kun je vanaf 14.00 uur tossen, daarna 
desgewenst eten. En dit alles samen met partner desgewenst eten. En dit alles samen met partner 
of introducé. De kosten bedragen € 8,50 p.p. 
Inschrijven moet van tevoren en kan tot uiterlijk 
7 juli door:

-Je naam in te vullen op de intekenlijst in het clubhuis (schuifpui)
-Een e-mail bericht te versturen naar: tc@zeroirts.nl

Vergeet daarbij niet het aantal personen te vermelden. 
Graag tot ziens allemaalGraag tot ziens allemaal

Vele handen maken licht werk. Hiernaast-
volgt  het schoonmaakrooster vanaf 1 juli 
2018. 

Dit schoonmaakrooster komt ook in ons 
clubhuis te hangen en ik heb de 
twijfelachtige eer gekregen te controleren 
of een correcte schoonmaak heeft plaats-
gevonden. Als dat geval is zal ik dat 
middels een paraaf op dat schoonmaak-
rooster aantekenen. 

PS. Onderling ruilen met andere teams 
kan en mag, maar iedere team/captain 
blijft verantwoordelijk voor de aange-
geven schoonmaakbeurt. 

Met sportieve groet, Aart Cramer

Zer Oirts Barbecue zaterdag 14 juli 2018

Schoonmaakrooster Clubhuis







De tijd vliegt, volgende week is het weer zover. Van maandag 18 tot en met zondag 24 juni 
wordt het jaarlijkse Praktijk Swaager Dubbeltoernooi gehouden op onze vereniging. Het 
organisatieteam, bestaande uit Ton, Michèle, Erik, Lisette en Jac, heeft er inmiddels al heel 
wat voorbereidende werkzaamheden opzitten.

DeDe inschrijftermijn die op vrijdag 1 juni om 24.00 zou verstrijken is net niet gehaald. De laatste 
2 dagen voor het sluiten van de termijn kwamen er zo ontzettend veel aanmeldingen binnen 
dat om 13.30 uur besloten moest worden de digitale inschrijfmogelijkheid “op slot” te zetten, 
en enkel nog de mogelijkheid te bieden om aan te melden voor een reservelijst.
Enerzijds jammer dat hierdoor een aantal trouwe toernooibezoekers dit jaar niet kan 
meespelen, echter; als je 2,5 maand de tijd hebt om in te schrijven, waarom dan altijd maar 
wachten tot de laatste paar uurtjes ?

TotTot zover deze positief bedoelde kritische noot. Wat belangrijker is; het toernooi is met 86  
inschrijvingen en daarnaast een wacht/reserve lijst weer fantastisch gevuld, er zullen naar 
schatting zo’n  80 à 90  wedstrijden worden gespeeld en de weersvoorspellingen zijn prima.
 
Nieuw; uitreiking “Fair-Play Prijs”
DitDit jaar gaan we voor het eerst een “Fair-Play Prijs” uitreiken aan het koppel dat zich onder-
scheidt op gebied van sportiviteit. Iedereen is  ongetwijfeld wel eens getuige van tenenkrom-
mend gevloek, getier, gemekker en onnodig gediscussieer op en om de tennisbaan, zowel bij 
de jeugd, volwassenen en zelfs bij professionals. Als vereniging en als organisatieteam 
hebben wij de Fair-Play gedachte hoog in het vaandel  staan. 

Voor aanvang van de eerste wedstrijd krijgt elke toernooideelnemer een nominatieformulier 
uitgereikt, waarop in de loop van de week de namen van het koppel genoteerd worden dat 
zich tijdens het toernooi onderscheiden heeft op het gebied van sportiviteit. Deze nominatie 
is anoniem, het ingevulde formulier kan tot het einde van het toernooi deponeert worden in 
de “Fair Play brievenbus” op de tafel van de wedstrijdleiding.

Buitenrestaurant
ZoalsZoals inmiddels algemeen bekend, worden er tijdens de toernooiweek dagelijks twee verse, 
dagelijks wisselende maaltijden bereid. Voor de prijs van € 7,50 kan iedereen deze week op 
onze club komen eten, ook leden en belangstellenden die niet meespelen met het toernooi.
Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Als je wilt komen eten, geef het dan een 
dagje van tevoren door aan Ton of Jac. Spontaan aanschuiven mag natuurlijk ook.

Dus laat deze week de potten en pannen lekker thuis in de kast staan, en kom naar de club. 
Het is lekker, gezellig, betaalbaar en je steunt er ook nog de vereniging en het toernooi mee !

Voorbeschouwing Praktijk Swaagertoernooi





In de vorige nieuwsbrief is een ingezonden brief van Henk Seijbel geplaatst over de strijd 
tegen alvleesklierkanker en de rol die zijn dochter Monica namens de Stichting Casper hierbij 
vervult. 

Een aantal leden van onze vereniging heeft besloten om de Stichting Casper te gaan steunen. 
In de najaarscompetitie 2018 wordt er een zaterdag 35+ GD ingeschreven die onder de slogan 
Team La Torsa steunt Stichting Casper gaat spelen.
HetHet team bestaat uit Bea Fongers, Jo Jobse, Marja Hootsmans, Eric van der Sommen, Dorinda 
Wondergem , Jacco Wijnands, Niesje Bakker, Aart Cramer en Corry Meijers(r). 

Het mixteam gaat de ‘Support Casper’ campagne van de Stichting Overleven met Alvleesklier-
kanker ondersteunen door allemaal in  polo’s met het logo van de stichting te gaan spelen. 
Ook wordt het La Torsa Communicatie logo op de polo’s geborduurd. De opbrengsten van 
aanschaf polo’s en de sponsorbijdrage die La Torsa doet komen uiteraard geheel ten goede 
aan de stichting. 

Team La Torsa steunt “Support Casper”.

Alle voorjaarscompetities zijn inmiddels afgerond. Hierbij een overzicht van de eindresul-
taten.

Herendubbel 50+ Donderdag:      plaats 4 (van 4)
Herendubbel 17+ Vrijdagavond:     plaats 5/6 (van 8)
Heren enkel/dubbel 35+ Zaterdag:   plaats 2 (van 7) 
Damesdubbel 17+ Dinsdag:        plaats 2 (van 8)
Damesdubbel 17+ Vrijdagavond:     plaats 5 (van 7)
Dames enkel/dubbel 17+ Zaterdag:   plaats 1 (van 4) 
Gemengd dubbel 50 + donderdag:    plaats 3 (van 7)
8/9 competitie donderdagavond:    plaats 6 (van 7)

Voorjaarscompetitie; eindstanden

De mixcompetitie is inmiddels begonnen. Hierbij de tussenstanden na 3 speelronden:

Zer Oirts 1 zaterdag 35+ hoofdklasse:  plaats 6 (van 8)
Zer Oirts 2 zaterdag 35+ klasse 3:    plaats 1 (van 7)
Zer Oirts 1 zaterdag 17+ klasse 3:    plaats 8 (van 8)

HetHet is nog vroeg in de competitie , maar de resultaten zijn tot nu toe sterk wisselend ! We 
zullen dus nog vol aan de bak moeten. Hetzij om de eerste plaats te behouden, dan wel om 
van de laatste plaats af te komen.

Mixcompetitie; tussenstanden





inzending Marjan van Stijn
 
Op 23 mei kwamen de dames van de Sprink voor een toss en lunch op bezoek. Dat is een 
jaarlijkse traditie geworden, nadat we in de winter in Oostkapelle winterlid zijn geworden. Het 
was weken lang mooi weer. Die woensdagmorgen kwam het met bakken uit de lucht. Tot half 
twaalf. De lunch was in de zon!

Damestennis woensdagochtenden

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 spelers van 
de tegenpartij. Interessant om ook eens een sfeerbeleving van een “dagje Zer Oirts” door de 
ogen van onze gasten te bekijken. In deze editie is de beurt aan Paul van Burg van L.T.C. Scha-
rendijke, zijn bijdrage leest u hieronder na de korte redactionele  introductie.

Introductie:  Mixteam Zer Oirts 1 krijgt pak slaag van Scharendijke.

Op zaterdag 9 juni kwam L.T.C. Scharendijke 1 , jaarlijks titelkandidaat in de hoofdklasse mix, 
op bezoek in Serooskerke. Elke keer weer een pittige wedstrijd, waarin ons Zer Oirts -team 
alle zeilen bij moet zetten om een paar puntjes te sprokkelen. Waar dat de afgelopen 
seizoenen lukte, werd ons team dit jaar keihard op haar plaats gezet: 0-6 . Was dit een vreseli-
jke dag ? Nee, totaal niet. Elk jaar kijken we weer uit naar de gezelligheid op en naast de ten-
nisbaan als we tegen Scharendijke spelen. Natuurlijk zijn ze qua tennis gemiddeld genomen 
“iets” beter dan wij, maar dat verliezen niet erg hoeft te zijn, blijkt telkens weer na een dagje 
Zer Oirts 1– Scharendijke1.  Wat een tennisplezier, wederzijds respect, Fair Play, een hoop lol 
en onderlinge plagerijen. In 3 van de 6 wedstrijden heeft Zer Oirts een super tie-break kunnen 
afdwingen, maar deze vielen helaas alledrie naar Scharendijkse kant.

En dan ‘n lastige afweging…. komen gasten die de volle buit uit Serooskerke mee naar huis 
trekken in aanmerking om aan het woord te laten in onze nieuwe rubriek “Toffe Gasten?”
Nou, vooruit dan maar. De grootste Scharendijkse praatjesmaker, captain Paul van Burg, 
krijgt in deze editie de gelegenheid om met de 0-6 uit-overwinning in z’n pocket een “sportieve 
lange neus” te trekken naar ons mixteam.  Kom maar op Paul !!…..

Toffe Gasten



mixcompetitie zaterdag 35+ hoofdklasse, zaterdag 9 juni 2018

Beste tennis liefhebbers, 
NaNa enige twijfel heb ik besloten toch maar ja te zeggen op het verzoek van jullie nieuws-
briefredacteur Jac Uytdewilligen om iets te schrijven over onze ontmoeting van afgelopen 
zaterdag voor de rubriek "Toffe Gasten". Ik zal jullie eerst uitleggen waarom ik heb getwijfeld. 
Hij vroeg mij via What’s-App om iets te schrijven en, nu komt het, zijn letterlijke tekst na een 
korte nieuwsbrief-uitleg was; 

……...“Meestal vraag ik een échte toffe gast, maar in dit geval een (kl**t)-zak waarvan ik op 1 dag  
2x verloren heb !! ”……haha…...

Tja, jullie lezers kunnen er ook niets aan doen en zitten nou eenmaal met hem opgescheept.  
Ik, Paul, heb dus twee keer van Jac gewonnen. Wat een heerlijk gevoel was dat. Ons eerste 
duel was de herendubbel, een spannende partij die in de super tiebreak werd beslist. Ko, John 
(mijn dubbelpartner) en ik waren best goed.. maar voor jou Ko;  wel jammer dat Jac naast je 
stond, haha  ;-). 
VervolgensVervolgens mocht ik nog mixen met Marika tegen Jac en Corrie. Ook dit werd in de super 
tiebreak beslist en weer was ik de gelukkige! De laatste partij werd gespeeld tussen Wim en 
Marika tegen Klaas en Lisette. 

Het was warm en er werd gestreden dus er werd gevraagd om meer water. Er werd gezegd dat 
ik het water gerust zelf uit de koeling kon pakken. Ik concludeerde dat er niet meer zoveel was 
en dacht; laat ik dit gelijk even doorgeven. 
WatWat ik vervolgens zag schetste mijn verbazing. Jullie (niet al te jonge) Corrie stond op een 
trapje het water bij te vullen! Dezelfde Corrie, die alle credits verdient voor het verzorgen van 
de innerlijke mens, de dame die nooit opgeeft, die nog op alle ballen rent alsof ze twintig is! 
Hiervoor toch een compliment van ons team voor Corrie! 

Na afloop nog lekker geborreld en bijgekletst. Heerlijk om het een en ander via Mariska te 
weten te komen ;-). Fijn trouwens dat jullie als team 
rekening wilden houden met onze Vanessa die op tijd 
naar huis wilde omdat haar zoontje jarig was. naar huis wilde omdat haar zoontje jarig was. 
De uiteindelijke eindstand was 0-6, we gingen dus met een 
goed gevoel naar huis! Alle potjes waren leuk en gezellig. 
Hopelijk tot volgend jaar. 
Voor ieder die meedoet aan jullie open Swaagertoernooi 
van volgende week: Succes! 

Een sportieve groet van ons, Mix team Scharendijke 35+
Wim, John, Andrea, Vanessa, Marika en Paul. Wim, John, Andrea, Vanessa, Marika en Paul. 

“Grijnzende tegenstanders” na een dikke 0-6 uit-overwinning. 
Links op de foto teamcaptain en schrijver van de 
ingezonden tekst Paul van Burg, rechts “mededader” 
John Nelis

L.T.C. Zer Oirts 1 – L.T.C. Scharendijke 1,



Re(d)actie:
……..Beste Paul, bedankt voor je leuke, creatieve inzending voor onze rubriek Toffe Gasten. Dat ik er 
nog even fijntjes van langs zou krijgen was te verwachten. En gelijk heb je ! Wie uitdeelt moet 
kunnen incasseren.  We komen elkaar ongetwijfeld nog geregeld tegen.  En reken maar dat ik je ‘n 
keer terugpak !!

Groet, ook aan je teamgenoten, 
JacJac

Dreigende wedstrijd; 
8/9 competitie Zer Oirts- Veere
donderdag 24 mei, inzending  Marjan van Dorn

“Gaan we op de fiets of met de auto naar Veere? De lucht ziet er nogal dreigend uit, en volgens 
buienradar gaat er ook nog wat uit komen!” … Auto.

Met 4 vrouwen sterk op naar het mooie stadje Veere. 3 mannen heten ons welkom op hun 
tenniscomplex, he zelfde velden als Oostkapelle!!, en we drinken eerst wat, geheel onbekend 
zijn we niet voor elkaar, vorig jaar speelden we op 1 man na ook tegen hen.

WeWe spelen vanwege het ongelijke aantal na elkaar en Elna en Dorinda beginnen. We voelen 
buiten wel nattigheid, maar het gerommel is nog ver weg, dus doorgaan. En houden de lucht 
goed in de gaten.

De partijen gaan redelijk gelijk op, Elna goed fel bij het net, Dorinda lekker meppen achterin! 
De druppels zijn inmiddels groter en meer geworden, tijd voor een stop, al rennend en 
doornat komen de spelers naar binnen. Jammer, ze zaten allen lekker in hun spel.
NaNa een half uur kan het spel weer doorgaan al is het nog wel steeds dreigend weer. De stand 
is uiteindelijk .. geworden, goed gespeeld dames!!

Sjaak, van team Veere speelt nog een keer tegen een frisse Carlien en Marian. Nog altijd 
gerommel op de achtergrond en af en toe een flits. Na een spannend onweersverhaal van 
Carlien, had Marian het er niet zo op. En is ze best opgelucht dat deze pot, (Sjaak had ook zin 
in zijn biertje, en had een paar echte rake harde mannenballen!!) redelijk snel is gespeeld. 
Uitslagen: 6-3, 6-2, 6-0, 6-0

EenmaalEenmaal weer in droge kleding aan de bar met een drankje en bitterbal, barst de onweer in 
alle hevigheid los….. wat een timing!
En gelukkig zijn we met de auto.

Marian van Doorn



nawoord redactie
De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstand-
koming van deze editie: Paul van Burg (L.T.C. Scharendijke), Aart Cramer, Marjan van Stijn, 
Marian van Doorn  en bestuur Zer Oirts. 

Groet,
Jan-Willem en Jac 
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