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Het is weer voorbij die mooie zomer.

Na een kleine zomerpauze is het weer tijd geworden voor een nieuwe nieuwsbrief. De zomer-
vakantie is altijd een periode zonder speciale activiteiten, competities en evenementen in ten-
nisland. Uiteraard hebben de toss-ochtenden en de zomerdagtoernooien plaatsgevonden, 
waarvan in de vorige editie een verslag gedaan is door Aart Cramer. Helaas heeft de redactie 
van de overige toernooidagen geen kopij ontvangen. 

Jan-Willem en Jac

In deze nieuwsbrief:

Op zondag 16 september vanaf 14.00 uur is het zover. Dan viert onze vereniging haar 40-jarig 
jubileum. Aad van de Valk en Wijnand Vette hebben als organisatoren een mooi programma 
gemaakt. Je hoeft die avond zelf niet voor eten te zorgen. 

Voorwoord redactie

Zondag 16 september; 
viering 40-jarige jubileum Zer Oirts
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Met maar liefst 8 teams en 51 wedstrijden voor de boeg gaat onze vereniging vanaf donder-
dag 13-9 de strijd aan in de najaarscompetitie. De competitie-indeling vind je op  MijnKNLTB.nl

In onderstaand overzicht staan alle thuiswedstrijden vermeld.
Toeschouwers zijn altijd welkom als extra steuntje in de rug.

Datum en aanvangstijdstip   Team

Donderdag 13-9 10:00      Heren dubbel 50+ 
Vrijdag 14-9 19:00         Heren dubbel 17+
Zaterdag 15-9 10:00       Dames dubbel 17+
Zaterdag 15-9 13:00       Heren 17+
Donderdag 20-9 19:00      8&9 
Donderdag 20-9 10:00      Gemengd dubbel 50+
Vrijdag 21-9 19:00         Dames dubbel 17+
Zaterdag 22-9 10:00       Gemengd dubbel 17+
Vrijdag 28-9 19:00         Heren dubbel 17+
Zaterdag 29-9 10:00Zaterdag 29-9 10:00       Dames dubbel 17+
Zaterdag 29-9 13:00       Heren 17+
Donderdag 4-10 10:00      Gemengd dubbel 50+
Donderdag 4-10 19:00      8&9
Vrijdag 5-10 19:00         Dames dubbel 17+
Zaterdag 6-10 10:00       Gemengd dubbel 17+
Donderdag 11-10 10:00     Heren dubbel 50+
Vrijdag 12-10 19:00Vrijdag 12-10 19:00        Heren dubbel 17+
Zaterdag 13-10 10:00       Heren 17+
Donderdag 18-10 10:00     Gemengd dubbel 17+
Donderdag 18-10 19:00     8&9
Vrijdag 19-10 19:00        Dames dubbel 17+
Zaterdag 20-10 10:00       Dames dubbel 17+
Donderdag 25-10 10:00     Heren dubbel 50+
Vrijdag 26-10 19:00Vrijdag 26-10 19:00        Dames dubbel 17+
Zaterdag 27-10 10:00       Gemengd dubbel 17+

Najaarscompetitie 2018

In deze editie de jarigen in de de periode september. Leuk om te noteren op je verjaardagkal-
ender en/of een felicitatieberichtje te sturen.

  1 september,  Willy de Voogd
  4 september,  Milan van Schaik
10 september,  Joel de Visser
15 september,  Irma Lindenberg
16 september,  Korrie Oosterhuis
17 september,  Sarie van Kerkvoort en Frans Meur
22 september,  Ko van de Velde

Er is er een jarig !





Het zal onze indoor-tennisende leden niet ontgaan zijn dat het Racket Centrum Vlissingen 
haar deuren gaat sluiten. De hal zal in het najaar worden omgebouwd naar een 
trampoline-centrum van de organisatie Jump Street, dat momenteel in rap tempo meerdere 
vestigingen in het land opend.

Jarenlang was het racket- en squashcentrum de ideale plek om ook in de winter te kunnen 
blijven door tennissen. Er werden diverse wintercompetities, toss-ochtenden, en trainingen 
en toernooien georganiseerd. Ook konden er losse banen of contractbanen gehuurd worden.
EchterEchter het aantal gebruikers van de tennishal liep de afgelopen jaren terug. Enerzijds door de 
terugloop van het aantal actieve tennissers, een landelijke trend. Anderzijds door de opkomst 
van de “all-weather” banen op de regionale tennisparken, waarop nagenoeg de gehele winter 
doorgespeeld kan worden. Tot 10 jaar geleden gingen de buitenbanen op 1 oktober op slot en 
op 1 april weer open. Nu wordt het gehele jaar doorgespeeld op kunstgras en smashcourt / 
AA-rood banen.

EenEen duidelijk verhaal, Jeroen, Nathalie en  Dimitri, namens de Zer Oirts leden die gebruik 
maakten van jullie tennishal; dank voor  jullie gastvrijheid en heel veel sterkte, gezondheid en 
geluk voor nu en de toekomst.

Sluiting Racket Centrum Vlissingen

Met de sluiting van het Racketcentrum in Vlissingen, willen we hierbij een aantal mogeli-
jkheden aanreiken om in de wintermaanden toch actief te blijven tennissen in  de periodes 
dat onze gravelbanen niet bespeelbaar zijn.

Sportcentrum Westerschouwen; ondergrond tapijt, verhuur losse banen, strippenkaart en 
contractbanen, tossen (racket-trekken) ,  inschrijfmogelijkheid voor damesdubbel competitie 
(woensdag). Geopend van 1 oktober t/m 31 maart. Voor verdere informatie: telefoon 
0111-652351, www.sportcentrumwesterschouwen.nl 
Racketcentrum Kapelle, ondergrond flexcourt, verhuur losse banen en contactbanen, 
tossen (instuif),  inschrijfmogelijkheid voor diverse competities en toernooien. Voor verdere 
informatie: telefoon 0113-343315, www.racketcentrumkapelle.nl
Algemeen: door de sluiting van de tennishal in Vlissingen zijn de mogelijkheden in Kapelle op 
dit moment slechts beperkt. 
L.T.C. De Sprink Oostkapelle; kunstgras
WinterlidmaatschapWinterlidmaatschap voor onbeperkt gebruik, mogelijkheid tot inschrijving wintercompetitie 
op de dinsdag- en woensdagavonden. Voor verdere informatie: telefoon 0118- 582490 
www.ltcdesprink.nl
M.L.T.C. Middelburg; kunstgras en gravel
Winterlidmaatschap november tot en met maart voor onbeperkt gebruik. Mogelijkheid tot 
inschrijving wintercompetities. Voor verdere informatie telefoon 0118-613676 
www.mltcweb.nl

Mogelijkheden wintertennis in de regio





Aansluitend op de nieuwsbrief van vandaag ontving de redactie onderstaand bericht van 
Marjan van Stijn, waarvoor dank.

Dag leden van Zern Oirts,
Omdat ik weet dat er ook dit jaar weer belangstelling is voor het winterlidmaatschap bij de 
Sprink in Oostkapelle, heb ik Sjaak Wattel, de penningmeester gevraagd wat de kosten zijn.

De gegevens:
- het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april
- het kost € 47,50, net als vorige jaren- het kost € 47,50, net als vorige jaren

Wat moet je doen om winterlid te worden:
- aanmelden voor 1 oktober bij penningmeester@ltcdesprink.nl; 
- in de aanmelding je mailadres vermelden, dan krijg je ook de uitnodigingen voor de winter     
competitie en het mossel- en snerttoernooi
- € 47,50 overmaken naar NL73RABO0324056923, ten name van De Sprink

Veel plezier in Oostkapelle, Marjan van Stijn

NAGEKOMEN BERICHT
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