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Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, is eind oktober de LED verlichting geïnstalleerd. 
De eerste ervaringen met tennissen in het nieuwe licht zijn positief. Mochten er leden 
kritieken of commentaren hebben kan men dit kenbaar maken bij het bestuur. Deze zal 
beoordelen of de kritieken serieus genoeg zijn om daarmee contact op te nemen met de 
leverancier van de verlichting met verzoek tot aanpassingen.

In deze nieuwsbrief:

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.

Tevens is het bestuur voornemens om op deze dag het Zer Oirts najaars-kampioensteam , de 
heren E/D zaterdag 17+, op een gepaste wijze in het zonnetje te zetten. Volgens de 
weersvoorspellingen staat trouwens iederéén in het zonnetje te tossen a.s. zaterdag. Zorg 
dus dat je erbij bent, het kan zomaar de laatste keer zijn dit jaar. 

In deze editie de jarigen in de maand december. Leuk om te noteren op je verjaardagskalen-
der of een felicitatieberichtje te sturen.

1 december              Wijnand Vette
2 december              Ralph Zegers
5 december              Arry Jobse
15 december            Lisette Wijkhuis-Terwiel 

Wijnand, Ralph, Arry en Lisette; alvast van harte gefeliciteerd !

LED verlichting geïnstalleerd

Er is er een jarig

Herfsttoss zaterdag 10 november

Bestuursmededelingen; LED verlichting geïnstalleerd en reminder herfst-toss
Vrijwilligers-lunch
Inschrijven voorjaarscompetitie
Afvalscheiding; Aart Cramer en Ad Boone
Eindstanden najaarscompetitie
Najaarskampioenen: Herenteam zaterdag 17+ 
Er is er een jarig; verjaardagen decemberEr is er een jarig; verjaardagen december
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Afgelopen zaterdag was het weer zover; de jaarlijkse vrijwilligerslunch. Dit jaar was onze 
vereniging te gast bij onze trouwe sponsor Brasserie de Olmen van Alex en Davina 
Minderhoud. In een gezellige, relaxte sfeer werden onze vrijwilligers verwend met een 
heerlijke lunch en drankjes naar keuze. In een kort welkomstwoordje van voorzitter Piet Filius 
werd nog eens het belang van een actief en enthousiast vrijwilligersbestand voor elke 
verenigingvereniging benadrukt. Tevens gaf Piet aan namens Zer Oirts trots en dankbaar te zijn voor het 
grote aantal leden dat jaar in jaar uit zijn/haar vrijwillige werkzaamheden voor de vereniging 
wil vervullen. Veel dank daarvoor. 

Vrijwilligers-lunch





Aanbod Voorjaarscompetitie 2019 Zeeland

1. Lees het aanbod en kies; het aanbod vind je helemaal achterin deze nieuwsbrief.
2. Geef duidelijk aan wat je 1e, 2e en 3e voorkeur heeft; 
3. Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen!   Kun je dit niet, geef je dan 
op als reserve;
4. Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl. 
5.5. Je schrijft als persoon in, niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in welk team je bij 
voorkeur wilt spelen. Maar let op: hier kunnen geen rechten aan ontleend worden! Teamin-
schrijvingen door één van de teamleden worden NIET geaccepteerd.
6. Schrijf je in voor 1 december.

Heb je vragen over de competitie? Stel ze aan de nieuwe VCL: Anita Koeman. Mail naar com-
petitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB:
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/
 https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/regionale-competities/ 

Inschrijven voorjaarscompetitie

“Nieuwe bezems vegen het schoonst” is bij LTC Zer Oirts niet van toepassing, mede dankzij 
een beproefd schoonmaakrooster door de inzet va onze leden. Ons clubhuis wordt al jaren 
door de competitieteams en de vrijwilligers keurig schoongemaakt en goed onderhouden. 

EénEén puntje m.b.t. het scheiden van afval wil ik graag nog even onder de aandacht brengen. En 
dat is dat papier, statiegeld-vrij glas en plastic NIET in grote afvalcontainer bij de uitgang van 
ons park gedumpt mag worden! Allereerst omdat het scheiden van afval dan geen zin heeft. 
Maar ook omdat die grote afvalcontainer dan veel sneller vol raakt. En iedere keer dat de 
grote afvalcontainer geleegd moet worden kost dat de tennisclub geld.
*) financiele toelichting

Samenvattend:
-Papier-Papier    gaat in een papierbak, links onder de toonbank van de bar.
-Glas        gaat in een krat, links onder de toonbank van de bar.
-Plastic        gaat in de ton, aan de buitenzijde van de schuifpui van ons clubhuis.
-Restafval  gaat in de diverse vuilniszakken/bakken, in en om ons clubhuis. 
        De volle vuilniszakken mogen in de grote afvalcontainer bij de                                                 
        uitgang van ons park gedeponeerd worden. 

Mede namens Ad Boone bij voorbaat dank van jullie ‘nieuwe’ secretaris.
Groet, AartGroet, Aart

*) financiele toelichting
………Voor de grote container betalen we als vereniging 8 euro huurkosten per maand. Voor elke lediging komt 
daar zo’n 50 euro bij. Het is dus zaak dat we niet alles klakkeloos in de container gooien. Zowel voor het milieu 
als voor de verenigingskas…… (red)

Afvalscheiding; Aart Cramer



De najaarscompetitie is afgelopen. Tijd om de eindbalans op te maken.

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

Sinds de tussenstanden uit de vorige nieuwsbrief hebben er nog enkele minimale 
verschuivingenverschuivingen plaatsgevonden; het ene team is nog een plekje gestegen, het andere team 
een plaatsje gedaald. Al met al zijn we als vereniging weer een keurige middenmoter 
gebleken. Eén team willen we wel onder de aandacht brengen; onze “najaarskampioenen”      
Heren Enkel/Dubbel 17+ zaterdag o.l.v. captain Klaas Wierda.

Vaste teamleden: Ton Snijders, John Vogel, Eric van der Sommen, Klaas Wierda, Jac Uytdewilli-
gen.
Reserves/invallers: Ruben Wierda, Erik Wijkhuis, Aad van der Valk en Piet Filius

Het zaterdag herenteam grossierde de laatste seizoenen in tweede plaatsen. Telkens grepen 
ze nét mis, tot aan dit najaar. Na 5 speelronden hadden ze een straatlengte voorsprong, het 
leek erop dat geen enkele tegenstander nog maar in de buurt van Zer Oirts zou kunnen 
komen. 5 dikke overwinningen op rij, dat kon niet meer misgaan. De grapjes over de zegekar 
en het kampioensfeest gonsden al door het team. Totdat 2 speelrondes voor het einde de klad 
erin kwam. Dikke nederlagen tegen de nummers 2 en 3 van de ranglijst. Op de laatste 
speeldag, 1-5 verlies tegen Zierikzee, bleek het kampioenschap alsnog aan een zijden draadje 
tete hangen. Zer Oirts was ineens afhankelijk geworden van de uitslag van de wedstrijd ’s-Heer-
enhoek tegen De Schelde. Mocht ’s-Heerenhoek winnen met 6-0 zouden ze op basis van 
onderling resultaat Zer Oirts voorbijstreven. Bij elke andere uitslag kon de champagne open-
getrokken worden. Maar door het regenachtige weer van die dag werd deze wedstrijd met 1 
week uitgesteld. 7 lange slapeloze nachten volgden, vooral voor teamcaptain Klaas Wierda. 
De ongeschreven wetten in het herenteam zijn immers helder; geen kampioen betekent op 
zoek naar nieuwe captain. Wel kampioen betekent captain mag blijven. 

 Maar een week later kwam het goede nieuws uit s-Heerenhoek binnengedruppeld; ze 
hadden met 4-2 gewonnen van De Schelde, dat betekende alsnog een welverdiend kampioen-
schap voor de mannen, en dat zonder zelf te spelen op die inhaaldag. Natuurlijk wat minder 
gezellig dan dat je zelf ook die dag speelt en bij elkaar bent, maar de mannen gaan binnenkort 
samen met hun partners een borrel doen en een hapje eten bij één van de teamleden. Dat zal 
dus vast wel goedkomen.

En ja Klaas, je mag blijven !

Nogmaals, Ton, John, Eric, Klaas, Jac, Eric, Ruben, Aad en Piet;  gefeliciteerd !!

Eindstanden najaarscompetitie





Wellicht was dit goedbedoelde initiatief, het plaatsen van verjaardagen in de nieuwsbrief, niet 
helemaal correct volgens de nieuwe wetgeving Privacy op Persoonsgegevens (AVG; Algemene 
Verordening Persoonsgegevens). 

Deze wetgeving is natuurlijk ook van toepassing op andere plaatsingen in de digitale nieuws-
brieven die we geregeld uitbrengen,  zoals foto’s, dagverslagen, reportages en ingezonden 
stukjes tekst met naamsvermeldingen en andere persoonsgerelateerde informatie van en 
over bij naam genoemde personen.

Deze nieuwe wetgeving is van kracht sinds mei 2018, en de praktijk heeft tot nu toe uit-
gewezen dat er in het verenigingsleven weinig tot geen bezwaren zijn van leden omtrent 
plaatsingen van namen, foto’s en andere globale persoonsgerelateerde gegevens in club-
bladen en nieuwsbrieven.

Toch willen wij, de redactie, alle leden bij deze in de gelegenheid stellen om, indien gewenst, 
bezwaar te maken tegen toekomstige plaatsingen in de digitale nieuwsbrieven. Je plaatsings-
bezwaar kun je digitaal aanleveren via het e-mailadres: redactie@zeroirts.nl. Wij verzoeken je 
dit uiterlijk 1 december 2018 te doen, zodat we maar 1 keer deze gegevens hoeven te 
verwerken.

De redactie hanteert hierbij het principe ; alles of niks. We gaan dus geen individuele wensen 
verwerken. 

Als je een plaatsingsbezwaar instuurt betekent dit dat je naam (en foto) niet meer vermeld zal 
worden in bijv. Presentaties competitieteams, dagverslagen, vergadernotulen, toernooi-in-
delingen, toss-deelname, sfeerimpressies, vrijwilligersoverzichten, competitieverslagen 
etc.etc.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem en Jac

Privacy op persoonsgegevens



Aanbod Voorjaarscompetitie 2019 Zeeland 

1. Lees het aanbod en kies;  
2. Geef duidelijk aan wat je 1e, 2e en 3e voorkeur heeft;  
3. Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen!   Kun je dit 

niet, geef je dan op als reserve; 
4. Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl.  
5. Je schrijft als persoon in, niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in 

welk team je bij voorkeur wilt spelen. Maar let op: hier kunnen geen rechten 
aan ontleend worden! Teaminschrijvingen door één van de teamleden worden 
NIET geaccepteerd. 

6. Schrijf je in voor 1 december. 

Heb je vragen over de competitie? Stel ze aan de nieuwe VCL: Anita Koeman. Mail 
naar competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB: 

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/ 

 

 https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/regionale-competities/ 

 

 

 

Soort  Partijen  Geslacht  Leeftijd  Dag  Dagdeel  Bijzonderheden  

Dames 
dubbel 
Dinsdag 
(4DD)  

4DD  Dames   Dinsdag  Hele dag   

Gemengd 
dubbel 
50+ 
Donderdag 
(DD-HD-
4GD)  

DD-HD-
4GD  

Gemengd  50+  Donderdag  Hele dag   

Heren 
dubbel 
50+ 
Donderdag 
(6HD)  

6HD  Heren  50+  Donderdag  Hele dag   

8&9-
Tennis 
Donderdag 
Avond 
(2D)  

2D  Geslachtsloos  17+  Donderdag  Avond   

Dames 
dubbel 

4DD  Dames  17+  Vrijdag  Avond   

mailto:competitie@zeroirts.nl
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/regionale-competities/


17+ 
Vrijdag 
Avond 
(4DD)  

Gemengd 
dubbel 
17+ 
Vrijdag 
Avond 
(DD-HD-
2GD)  

DD-HD-
2GD  

Gemengd  17+  Vrijdag  Avond   

Heren 
dubbel 
17+ 
Vrijdag 
Avond 
(4HD)  

4HD  Heren  17+  Vrijdag  Avond   

Dames 
17+ 
Zaterdag 
(4DE-2DD)  

4DE-
2DD  

Dames  17+  Zaterdag  Hele dag   

Dames 
dubbel 
17+ 
Zaterdag 
(4DD)  

4DD  Dames  17+  Zaterdag  Hele dag   

Gemengd 
dubbel 
17+ 
Zaterdag 
(DD-HD-
4GD)  

DD-HD-
4GD  

Gemengd  17+  Zaterdag  Hele dag  
Zomer gemengd Zeeland. 17+ en 35+ 
samengevoegd  

Heren 17+ 
Zaterdag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Heren  17+  Zaterdag  Hele dag   

Heren 35+ 
Zaterdag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Heren  35+  Zaterdag  Hele dag   

Heren 
dubbel 
17+ 
Zaterdag 
(4HD)  

4HD  Heren  17+  Zaterdag  Hele dag  Leeftijd van 35+ verlaagd naar 17+  

Dames 
dubbel 
Zondag 
(4DD)  

4DD  Dames   Zondag  Hele dag  Nieuwe competitiesoort  

Dames 
Zondag 
(4DE-2DD)  

4DE-
2DD  

Dames   Zondag  Hele dag   

Gemengd 
35+ 
Zondag 
(DE-HE-

DE-HE-
GD-DD-
HD  

Gemengd  35+  Zondag  Hele dag   



GD-DD-
HD)  

Gemengd 
dubbel 
Zondag 
(DD-HD-
2GD)  

DD-HD-
2GD  

Gemengd   Zondag  Hele dag  Nieuwe competitiesoort  

Gemengd 
Zondag 
(2DE-2HE-
DD-HD-
2GD)  

2DE-
2HE-
DD-HD-
2GD  

Gemengd   Zondag  Hele dag   

Heren 35+ 
Zondag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Heren  35+  Zondag  Hele dag   

Heren 
dubbel 
Zondag 
(4HD)  

4HD  Heren   Zondag  Hele dag  Nieuwe competitiesoort  

Heren 
Zondag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Heren   Zondag  Hele dag   

Jongens 10 
t/m 14 
jaar 
Zondag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Jongens  
10 t/m 
14  

Zondag  Hele dag   

Jongens 11 
t/m 17 
jaar 
Zondag 
(4HE-2HD)  

4HE-
2HD  

Jongens  
11 t/m 
17  

Zondag  Hele dag   

Meisjes 10 
t/m 14 
jaar 
Zondag 
(4DE-2DD)  

4DE-
2DD  

Meisjes  
10 t/m 
14  

Zondag  Hele dag   

Meisjes 11 
t/m 17 
jaar 
Zondag 
(4DE-2DD)  

4DE-
2DD  

Meisjes  
11 t/m 
17  

Zondag  Hele dag   

8&9-
Tennis 
Zondag 
Middag 
(2D)  

2D  Geslachtsloos  17+  Zondag  Middag   

Gemengd 
10 t/m 14 
jaar 
Zondag 
(2DE-2HE-
DD-HD)  

2DE-
2HE-
DD-HD  

Gemengd  
10 t/m 
14  

Zondag  Hele dag  
Let op: Hoofdklasse speelt 2DE-2HE-DD-HD-
2GD  



Gemengd 
11 t/m 17 
jaar 
Zondag 
(2DE-2HE-
DD-HD)  

2DE-
2HE-
DD-HD  

Gemengd  
11 t/m 
17  

Zondag  Hele dag  
Let op: Hoofdklasse speelt 2DE-2HE-DD-HD-
2GD  

1 van 2  

Aanbod VJC2019 Zeeland  

Klasse-indeling van de juniorencompetities op zondag 10 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar o.b.v. actuele rating 
(ploeggemiddelden)  

 

Junioren 10 t/m 14 jaar        

Hoofdklasse  Puntengemiddelde lager dan 13,5   

1e klasse  
Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of 
hoger, maar kleiner dan 16,5  

 

2e klasse  Puntengemiddelde gelijk aan 16,5 of hoger   

Junioren 11 t/m 17 jaar        

Hoofdklasse  Puntengemiddelde lager dan 12,5   

1e klasse  
Puntengemiddelde gelijk aan 12,5 of 
hoger, maar kleiner dan 15,5  

 

2e klasse  Puntengemiddelde gelijk aan 15,5 of hoger   

 
 
 



 



 
 
 



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/
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