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Eerder hebben we de leden al geÏnformeerd over het voornemen LED-verlichting aan te 
schaffen. Zie Nieuwsbrief nummer 9 van 12 juli j.l. We hebben daar veel positieve reacties op 
ontvangen. Inmiddels hebben we de subsidietoezeggingen binnen en is de opdracht aan 
Oostendorp verstrekt. Zij hebben ons bericht dat in week 44 de installatie zal plaatsvinden en 
wel op maandag 29 en dinsdag 30 oktober aanstaande. Ga er maar vanuit dat er 
maandagavondmaandagavond niet kan worden gespeeld (op maandagavond wordt er niet meer gelest). De 
rest van de week kan er s’ avonds , maar dan met LED-verlichtin, worden gespeeld. We zijn 
benieuwd.  Het lijkt ons maar beter de toss op dinsdag te annuleren. We laten het aan de 
tossers zelf over om op een andere dag, bijvoorbeeld woensdag 31 oktober samen met het 
damesclubje, te tossen.

In deze nieuwsbrief:

De najaarscompetitie is inmiddels halverwege. Tijd om de tussenbalans op te maken. Zoals 
vaker tijdens diverse competities blijkt Zer Oirts over het algemeen een keurige midden-
moter te zijn, met uitschieters naar boven, en helaas ook naar beneden.

8 & 9 competitie donderdagavond         plaats 4 (van 4)
Herendubbel 50+ donderdag                   plaats 3 (van 7)
Herendubbel 17+ vrijdagavond               plaats 4 (van 7)
Heren enkel/dubbel 17+ zaterdag          plaats 1 (van 8)
Damesdubbel 17+ vrijdagavond       plaats 7 (van 8)
Damesdubbel 17+ zaterdag                     plaats 5 (van 8)
Gemengd dubbel 50+ donderdag           plaats 3 (van 4)
Gemengd dubbel 17+ zaterdag               plaats 4 (van 7)

Natuurlijk probeert iedereen die in competitieverband speelt om een zo goed mogelijk resul-
taat te boeken, maar uiteraard onderschrijven we de Olympische gedachte “meedoen 
belangrijker dan winnen”  Met 8 deelnemende teams aan de najaarscompetitie zijn we als 
vereniging daar sowieso in geslaagd !!

Alle deelnemende leden; nog veel spelplezier en succes toegewenst in het vervolg van de 
najaarscompetitie !

LED verlichting, Piet Filius

Tussenstanden najaarscompetitie
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Op zaterdag 10 november wordt er een Herfst-toss georganiseerd als afsluiter van het 
competitieseizoen. De aanvang is 13.30 uur, alle leden zijn van harte welkom.

Herfsttoss, John Vogel

Beste leden van Zer Oirts,

Al enkele jaren geleden hebben de besturen van Zer Oirts en De Sprink een winterlid-
maatschap ingesteld. De leden van Zer Oirts mogen dan voor 47,50 euro per seizoen gebruik 
maken van de winterharde banen van De Sprink in Oostkapelle.

In de eerste jaren was er veel belangstelling voor de wintercompetitie die op dinsdag- en 
woensdagavond in Oostkapelle wordt gespeeld, van half oktober tot eind maart.

De laatste jaren is de deelname van Zer Oirts afgenomen, vandaar dat het bestuur van LTC De 
Sprink besloten heeft de deelname aan de wintercompetitie voor Zer Oirts leden gratis te 
maken. We hopen hierdoor op een wat grotere opkomst vanuit jullie vereniging waardoor de 
wintercompatitie in stand kan worden gehouden.

Op dinsdag 23 oktober starten we met de eerste helft van de wintercompetitie 2018-2019. We 
spelen weer op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

ErEr wordt gespeeld in de volgende onderdelen: Dames enkel, Dames dubbel, Heren enkel, 
Heren dubbel en Gemengd dubbel. De wedstrijdduur is 55 minuten, aanmeldingen naar : 
peterwisse@zeelandnet.nl

Verzoek aan iedereen om de data van verhindering door te geven voor 14 oktober.Er zal 
worden gespeeld tot eind december. Daarna volgt een nieuwe indeling voor de tweede helft.

Ook dienen de aanmeldingen binnen te zijn op 14 oktober.Graag met naam partner; tel.num-
mer en e-mail adres.

Voor vragen over de wintercompetitie kun je altijd bij mij terecht.

Groet, Peter Wisse. tel: 06-40701839

Gratis deelname aan wintercompetitie 
Oostkapelle, Peter Wisse (LTC De Sprink)



Wat een gezellige dag-toernooi.

Sinds lange tijd jaren organiseert Herman Kamp, en nu Piet Felius, het jaarlijkse ATV-HD 
dag-toernooi. Een dag met mooi weer en gezellige spelers. Jammer dat er dit keer maar 10 
koppels waren i.p.v. 12.  Een moeilijke planning voor Herman om de wedstrijden in te delen. 

SommigeSommige spelers moesten 2 wedstrijden achter elkaar spelen. Een compliment voor Herman, 
want hij was er in geslaagd om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat een culinaire verwennerij 
werd er aan de deelnemers gepresenteerd. Een compliment aan Joke, maar ook voor Jan, die 
ons de hele dag voorzag van dranken en lekkernijen. Twee soorten soep, eigen gemaakte 
pisa’s, salades etc. etc. Niets maar dan ook niets kwamen wij tekort. 

WieWie werden er de winnaars van het dagtoernooi?  Jac  Uytdewilligen en zijn nieuwe dubbel-
partner Ronnie van Schaik; zij wonnen in een spannende finale met uiteindelijk 1 game 
verschil van de broers George en Aart Cramer. Er werd goed gespeeld en er waren veel span-
nende wedstrijden. Het lag spelniveau lag dicht bij elkaar. 

Tijdens de prijsuitreiking door Piet werd de uitslag van de partij tussen hem en Arry met veel 
moeite medegedeeld. Hij kon het amper uit z’n mond krijgen. Het was een duidelijke neder-
laag ! Bij deze Piet, de uitslag was 8-3 voor Frank en Piet ( de Jong ). Maar Piet, er komen nog 
vele wedstrijden tussen ons. Dus niet getreurd !!!!! Na afloop werd er natuurlijk ook geborreld, 
met nog meer lekkerheden. Waar haalt Joke de energie toch vandaan ? Een lid om trots op te 
zijn bij deze tennisvereniging. Ik denk dat velen onder ons al uitkijken naar volgend jaar. Tot 
dan en nog veel tennisplezier.

Van een enthousiaste speler, groet Frank

Verslag ATV-toernooi 7 september; 
Frank van der Plas (MLTC)





In deze editie de jarigen in de periode oktober-november. Leuk om te noteren op je 
verjaardagskalender of een felicitatieberichtje te sturen

Op zondag 16 september jl. heeft onze vereniging haar 40-jarige jubileum gevierd. Onze leden 
Wijnand Vette en Aad van der Valk hadden de organisatie van deze dag op zich genomen. De 
dag begon om 14.00 met een toss, waaraan door een 12-tal leden werd deelgenomen. In de 
loop van de middag werd het langzaam maar zeker wat drukker op het park met genodigden; 
leden, oud-leden, sponsoren en andere genodigden. 

Rond 16.00 uur werden er onder leiding van tennisleraar Johnny Quaak een paar tennis-
behendigheidsspelletjesbehendigheidsspelletjes gedaan op de baan, waaraan door alle op dat moment aanwezigen 
enthousiast werd deelgenomen. Bij het eerste spelletje moest een door Johnny aangespeelde 
bal door een gat met diameter van ongeveer 80 cm. terug over het net gespeeld worden. Dit 
klinkt redelijk eenvoudig, maar toch bleek het maar voor weinigen weggelegd om het balletje 
meerdere keren door het gat te krijgen. Uiteindelijk bleek Aart Cramer de techniek het beste 
onder de knie te hebben, en werd winnaar van dit spel. Bij een winnaar hoort een prijs; een 
Zer Oirts jubileumtaart. Gefeliciteerd Aart !

DeDe tweede uitdaging betrof een service-behendigheidsspel. In de hoeken van de 
servicevakken werd een aantal houten kegels geplaatst, met als doel zoveel mogelijk kegels 
omver te slaan met de service. Ook dit bleek weer een stuk lastiger dan het klinkt. Nadat alle 
deelnemers 3 beurten van 3 services hadden gehad, bleek er 1 lid ruimschoots de winnaar te 
zijn. Jeugdlid Gijs Uytdewilligen had zijn vizier op scherp, sloeg de ene na de andere kegel 
omver, en verdiende dus ook een jubileumtaart. Gefeliciteerd Gijs !

NaNa de spelletjes nam voorzitter Piet Filius het woord. Alle aanwezigen werden welkom 
geheten, met in het bijzonder oprichter Ton Engelaan en oud-bestuurslid Riet Nieuwland. Er 
werd teruggeblikt naar het verleden, de periode van de oprichting. Met 1 tennisbaan, een 
schuurtje en een caravan als kantine werd de vereniging onder leiding van Ton Engelaan 
opgericht. Als snel was er een ledenbestand van zo’n 80 volwassenen en 30 jeugdleden. Een 
vergelijkbaar totaal-aantal dan op dit moment, wat gezien de landelijke trend zeker niet 
slecht is.

16 oktober     Jos Boone
17 oktober     Aart Cramer
21 oktober     Jan Adriaanse en Erik Wijkhuijs
25 oktober     Jacco Wijnands
28 oktober     Wilma Boone en Gijs Uytdewilligen
30 oktober     Jordi van Schaik
31 oktober     Gao Yu Hu31 oktober     Gao Yu Hu

6 november  Peter van der Vliet
9 november  Eric van der Sommen
12 november  Teus Baars
13 november  Henk Louwerse
16 november  Herman Kamp
19 november  Martin Maljaars
28 november 28 november  Corrie Meyers-Louwerse
30 november  Marcel Klootwijk

Er is er een jarig

Verslag jubileumviering 16 september



Het huidige ledenbestand is grotendeels erg actief, de diverse verenigingsactiviteiten als 
Toss-ochtenden, competitievormen en overige georganiseerde tennisactiviteiten worden 
goed bezocht. Ook het aantal leden dat een vrijwilligerstaak vervult stemt tot grote 
tevredenheid.

UiteraardUiteraard volgt er ook nog een korte blik op de toekomst. De banen zullen vervangen gaan 
worden door All Weather banen, de ambitie is om het ledenaantal minimaal gelijk te houden 
aan de huidige situatie en de georganiseerde activiteiten en de ledenparticipatie daarvan op 
een zelfde niveau te houden. Piet sprak het vertrouwen uit dat we met z’n allen hierin zullen 
slagen.

TotTot slot een woord van dank aan de organisatoren van het jubileumfeest; Aad van der Valk en 
Wijnand Vette, Zij hebben hun uiterste best gedaan om een leuk een gezellig programma 
samen te stellen, en zijn daar zeker in geslaagd. 

Vervolgens werd er een heerlijke maaltijd geserveerd door Ton Snijders, waarvoor ook de har-
telijke dank aan Ton werd uitgesproken. De dag werd gezellig afgesloten met een borrel, 
diverse lekkere hapjes en een optreden van zangeres Annemiek                                     







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/

	cover-11
	11-01
	model 3 adv 01
	11-02
	11-03
	model 3 adv 02
	11-04
	11-05
	11-06
	model 3 adv 03
	sponsors-achterkant



