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In de vorige nieuwsbrief is door onze redactie een voorzet gegeven op de Wetgeving Privacy 
op Persoonsgegevens; waaraan we als vereniging vorm moeten gaan geven. Dank vanuit het 
bestuur, de eerste stap is hiermee gezet.  De wetgeving, officieel genaamd AVG (Algemene 
Verordening Persoonsgegevens), is immers al enige tijd geleden van kracht gegaan.  De redac-
tionele tekst in de vorige nieuwsbrief had, zoals meerdere keren duidelijk vermeld, enkel 
betrekking op publicaties in de nieuwsbrieven. 

Echter de nieuwe regelgeving op gebied van de Privacy binnen sportverenigingen gaat verder 
dan alleen nieuwsbriefpublicaties. Vandaar dat het bestuur vanuit zijn verantwoordelijkheid 
met deze materie  al enige tijd volop in de weer is. In de eerstvolgende nieuwsbrief, die medio 
december zal uitkomen, willen we dan ook het onderwerp wat verder en breder behandelen.

In deze nieuwsbrief:

Op zaterdag 15 december a.s. wordt er een Snert-toss georganiseerd. Het woord zegt het al, 
lekker tossen in de gezonde winterse buitenlucht, en aansluitend (of tussendoor) lekker 
opwarmen met een heerlijke kop snert verzorgd door organisator John Vogel. Je hoeft er niet 
voor aan te melden, en ook als je niet van snert houdt ben je van harte welkom. 
Aanvang 13:00 uur.

Privacy beleid, Piet Filius

Snert-toss

Bestuursmededelingen, privacybeleid, snerttoss, reminder inschrijving voorjaarscompetitie
Nieuwe KNLTB speelsterktes 2019 bekend gemaakt
Vrijwilliger uitgelicht; John Vogel, bestuurslid Technische Commissie
Vrijwilligers overzicht 2018
Bescheiden kampioensfeestje, heren zaterdag
Wintertennis bij “de buren” 



In de vorige nieuwsbrief was het al aangekondigd; er kan worden ingeschreven voor de 
diverse speelvormen in de  voorjaarscompetitie, die gespeeld wordt in de periode van 30 
maart t/m 18 mei. 

Aansluitend begint de Zomer gemengd (Zeeuwse Mixcompetitie) die gespeeld wordt van 25 
mei t/m 6 juli.  Bij deze competitiesoort is  35+ en 17+ vanaf 2019 samengevoegd.

Ook hiervoor zouden wij je inschrijving graag uiterlijk 1 december  ontvangen.

VanVan diverse leden hebben we de inschrijvingen reeds ontvangen, maar van een behoorlijk 
aantal “vaste competitiespelers” is er nog geen inschrijving binnen. Wellicht is het ontschoten, 
en het is natuurlijk ook nog geen 1 december. Maar toch, schrijf je vast in, zodat we ook in het 
voorjaar weer met een royale Zer Oirts bezetting de strijd kunnen aangaan met andere  
Zeeuwse tennisverenigingen. Althans, voornamelijk Zeeuwse verenigingen, we (Zer Oirts en 
KNLTB) kunnen niet uitsluiten dat er in uitzonderlijke gevallen één of meerdere West-Braban-
tse en/of Zuid-Hollandse vereniging(en) in dezelfde poule worden ingedeeld, uiteraard is dat 
afhankelijk van de inschrijvingen.afhankelijk van de inschrijvingen.

Voor het volledige aanbod van de diverse competitie-soorten verwijzen we je naar de over-
zichten in de vorige nieuwsbrief

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

In de vorige nieuwsbrief was het speeldata-overzicht niet volledig afgebeeld, hierbij een 
nieuwe poging. Onze welgemeende excuses voor het eventuele ongemak (red.)

Reminder inschrijving voorjaarscompetitie



DOMBURGSEWEG 85  OOSTKAPELLE 
0118-581733 
INFO@MOSSELSENMEER.NL 
WWW.MOSSELSENMEER.NL

Tot aan de kerstvakantie op dinsdag en woensdag gesloten, 
25 en 31 december gesloten, overige dagen geopend vanaf 16.00 uur

ZER OIRTS 
LEDEN-AANBIEDING:

De hele maand december 
10 % korting op de gehele 
factuur

4-gangen Kerstmenu € 34,50 
(leden minus 10 %, à la carte dineren is ook mogelijk)

voorgerechten
salade-gerookte zalm-gamba’s of rundercarpaccio-parmezaanse kaas-rucola-kruidenmayonaise

soepen
mosselsoep-scampi-tomaat-ui of runderbouillon-bospaddestoelen-kruidenomelet

hoofdgerechtenhoofdgerechten
wildstoverij-zwijn-hert-wintergarnituur of visschotel-zalmfilet-kabeljauw-mossels-gamba’s 

of gekookte mossels-grimbergen bier

nagerechten
chocolade ijs-advocaat-slagroom of zeeuwse koffie; babbelaarlikeur-slagroom



Op 15 november jl. heeft de KNLTB de nieuwe speelsterktes voor het seizoen 2019 bekend- 
gemaakt.  Alle leden hebben een single- en een dubbel-rating (speelsterkte) die op het 
KNLTB-lidmaatschapspasje vermeld staan.

Voor de recreatieve tennissers, die geen officieel toernooien of competities spelen, zijn de 
ratings niet zo relevant. Voor de competitiespelers en deelnemers aan KNLTB-toernooien wel, 
aan de hand van de prestaties in deze toernooien en de competities kan de speelsterkte 
verbeterenverbeteren of verslechteren. De indeling van de competitieteams door de KNLTB gebeurt 
mede aan de hand van de gemiddelde speelsterktes van de teamleden. Dit om alle 
competitieteams zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen. Dat is 
immers het leukste !

Nieuwe KNLTB speelsterktes 2019 bekend

Vrijwilligers overzicht
In de vorige nieuwsbrief is kort teruggeblikt op de jaarlijkse vrijwilligerslunch die dit onlangs 
gehouden werd in Brasserie De Olmen in Serooskerke. In deze nieuwsbrief willen we alle 
vrijwilligers graag nog eens op een rijtje zetten. Wie zijn het en wat doen ze voor onze club

Jan Adriaanse (bestuur, onderhoud, snoeiploeg, winterwerker) 

Joke Adriaanse (toernooicatering),

Wilma Boone (aanvoerder, baanverhuur, was kantine), 

Ad Boone (kantinebeheer) 

Aart Cramer (bestuur, toernooicatering, snoeiploeg en aanvoerder) 

Ton Engelaan (onderhoud en ere-lid), 

Piet Filius (bestuur, aanvoerder, onderhoud), Piet Filius (bestuur, aanvoerder, onderhoud), 

Marja Hootsmans (TC en zomertoernooien), 

Jan-Willem Janssen (snoeiploeg, opmaak nieuwsbrieven), 

Marian van Doorn (aanvoerder), 

Herman Kamp (sponsorcommissie, lid van verdienste), 

Anita Koeman (Verenigings Competitie Leider), 

Corrie Meijers (kantinedienst tossen en was kantine), 

Frans Meur (onderhoud), Frans Meur (onderhoud), 

Henk Seijbel (bloemen), 

Ando Simonse (snoeiploeg), 

Ton Snijders (wedstrijdleider Swaagertoernooi), 

Michèle Snijders-Swaager (aanvoerder, organisatie Swaagertoer-

nooi), 

Marjan van Stijn (aanvoerder, toernooicatering en bestuursassis-

tent), 

Wijnand Vette (jubileumorganisatie 2018, snoeiploeg), 

Daniella Vette (aanvoerder, winter-voorjaarschoonmaak kantine), 

John Vogel (bestuur, technische commissie,  waarnemend VCL, 

gelegenheidstoss) 

Ellen Vogel (winter-voorjaarschoonmaak kantine), 

Cor de Voogd (onderhoud, winterwerker), 

Erik Wijkhuijs (aanvoerder, organisatie Swaagertoernooi), 

Lisette Wijkhuijs (organisatie Swaagertoernooi) 

Dorinda Wondergem (winter-voorjaarsschoonmaak kantine), 

Jacco Wijnands (snoeiploeg, onderhoud), 

Ciska Duden (winter-voorjaarschoonmaak kantine) 

Sandra van de Putten (winter-voorjaarsschoonmaak kantine), Sandra van de Putten (winter-voorjaarsschoonmaak kantine), 

Rob Slootbeek (sleutel- en ledenadministratie), 

Jac Uytdewilligen (toernooicatering, Swaagertoernooi, aanvoerder, 

teksten nieuwsbrieven) 

Mariska Uytdewilligen (TC jeugdtennis, winter-voorjaar-

schoonmaak kantine), 

Ronnie van Schaik (snoeiploeg, aanvoerder, beheerder tennis 

What’s App), 

Ellen van Schaik (bestuur, aanvoerder)

Bram van Gilst (winterwerker), 

Gerrit Hoefkens (winterwerker), 

Vera Koole (winter-voorjaarschoonmaak kantine), 

Irma Lindenberg (toernooicatering), 

Korrie Oosterhuis (lid van verdienste), Korrie Oosterhuis (lid van verdienste), 

Ester Wierda (winter-voorjaarsschoonmaak kantine), 

Klaas Wierda (aanvoerder)

Ko Zweedijk (snoeiploeg, onderhoud), 

Connie van der Valk (winter-voorjaarschoonmaak kantine), 

Aad van de Valk (jubileumorganisatie 2018), 

Eric van der Sommen (snoeiploeg)





Tijdens de slot-toss van 10 november werden ze door voorzitter Piet Filius in het zonnetje 
gezet met de glimlachende woorden: 

….“bij Zer Oirts is geregeld wat te vieren, maar nu is de reden wel héél speciaal; onze mannen 
zijn kampioen geworden. Wie had dat óóit kunnen denken”…..

HetHet bestuur had voor de mannen een mooi pakketje wijn als felicitatie-presentje, waarvoor 
hartelijke dank van de teamleden.Om het kampioenschap samen toch nog te vieren, de 
beslissing in de competitie viel immers op een inhaaldag waarop Zer Oirts zelf niet hoefde te 
spelen en het team dus niet bij elkaar was, hebben de teamleden met hun partners een 
avondje gepland om bij een van de mannen thuis gezellig te eten en te drinken. Het schijnt dat 
er in het team een paar bijzitten die redelijk uit de voeten kunnen met potten en pannen, dus 
dat zal vast goedkomen.

Ton,Ton, Eric, John, Klaas, Jac (en reserves/invallers Aad, Piet, Erik en Ruben) nogmaals gefelici-
teerd met jullie kampioenschap, en een fijne avond toegewenst. 

 

Bescheiden kampioensfeestje, heren zaterdag





Zoals in eerdere edities van onze nieuwsbrief vermeld, worden er o.a. bij L.T.C. De Sprink in 
Oostkapelle en bij M.L.T.C. Middelburg wintercompetities georganiseerd waaraan ook Zer 
Oirts leden deelnemen. 

Wintercompetities worden in 2 periodes (blokdelen) gespeeld; een periode vóór en een 
periode ná de jaarwisseling. De eerstgenoemde periode is momenteel in volle gang, als je nog 
wilt aansluiten voor de periode ná de jaarwisseling kun je daarvoor contact op nemen met:

L.T.C. De Sprink Oostkapelle; Peter Wisse, 06-40701839
M.L.T.C. Middelburg;  Nico Oskam, 06-33860700 of Robert Marcus 06-13138043M.L.T.C. Middelburg;  Nico Oskam, 06-33860700 of Robert Marcus 06-13138043

In Oostkapelle is deelname aan de wintercompetitie gratis voor Zer Oirts Leden, bij M.L.T.C. 
wordt een winter-lidmaatschapsbijdrage berekend.

De Zer Oirts leden die momenteel deelnemen aan de wintercompetities kun je natuurlijk ook 
gerust aanspreken en vragen naar hun ervaringen.

In Oostkapelle spelen momenteel mee:
JaccoJacco Wijnands, Dorinda Wondergem, Ko en Rian Zweedijk, Anita Koeman, Bea Fongers, Adrie 
Contant en Aart Cramer.

In Middelburg spelen momenteel mee:
Barbara Boone, Piet en Aniek Filius, Arry Jobse, Mariska en Jac Uytdewilligen, Conny en Aad 
van de Valk, Daniëlle en Wijnand Vette, John Vogel, Ronnie van Schaik, Marjan van Stijn, Rob 
Slootbeek, Ton Snijders en Ralph Zeegers.

Wintertennis bij “de buren”





In deze editie van vrijwilliger uitgelicht voor de 
eerste keer een bestuurslid aan het woord. 
Zonder al onze talloze vrijwilligers tekort te willen 
doen, die verder in de nieuwsbrief allemaal 
worden genoemd, kunnen we toch wel stellen 
dat de bestuursleden de motoren van de verenig-
ing zijn. Veelal werkzaam achter de schermen, 
maar nu een keer op de voorgrond.maar nu een keer op de voorgrond.

En dan komt het lastige voor de redactie; wie van 
onze bestuursleden gaan we uitlichten ? De voor-
zitter valt voor deze gelegenheid af, die is immers 
al zo vaak aan het woord. De secretaris ook, die 
treedt in zijn functie ook al geregeld naar buiten, 
en heeft zich in het begin van het jaar al uitge-
breid voorgesteld in onze nieuwsbrief.

De keuze is met behulp van de dobbelsteen 
gevallen op onze verantwoordelijke man van de 
Technische Commissie, John Vogel. Na enig aan-
dringen wilde de bescheiden John zijn 
medewerking verlenen.

Vrijwilliger uitgelicht; John Vogel

Verenigings paspoort

John Vogel
Achternaam:     Vogel
Voornamen:     John J.W.
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Ellen
Activiteiten:    Bestuurslid, Voorzitter van de 
         Technische Commissie, Tossleider, 
                  Verenigingscompetitieleider 
         (assistent van Anita)
Hobby’s:      Naast tennissen: sport kijken, skiën, 
         uit eten en muziek luisteren
Levensmotto:   Een dag niet gelachen is een dag niet 
         geleefd

….In maart 2010 was er bij mij thuis in Middelburg een flyer van Zer Oirts op de mat gevallen. 
..”Wij hebben een baan voor u””…. stond er in de uitnodiging.

EllenEllen en ik hadden al een paar jaar daarvoor rackets gekocht bij de Aldi maar die lagen dus al 
een hele tijd werkloos in de kast.  Een mooi moment om de rackets af te stoffen en naar de 
open dag te gaan. Omdat ik zelf opgegroeid ben in Seroos was de drempel sowieso al laag en 
we werden met open armen en veel enthousiasme ontvangen. We hebben toen meegedaan 
aan de Toss en voelden ons meteen welkom. Er was dan ook geen reden meer om ons niet 
aan te melden als nieuw lid. 

BeginBegin 2013 ben ik toegetreden tot de TC (Technische Commissie) en heb toen het stokje 
overgenomen van Aad van Cortenberghe. Een jaar later heeft Klaas Wierda het voorzitterss-
tokje van de TC aan mij doorgegeven en ben ik lid geworden van het bestuur.



De TC bestaat momenteel uit Marja Hootsmans, 
Anita Koeman, Mariska Uytdewilligen en ikzelf. 
Samen met Anita heb ik vorig jaar de cursus VCL 
(Verenigingscompetitieleider) gevolgd. Anita’s 
hoofdtaak is alles rondom de competitie.

Marja is verantwoordelijk voor de 
zomertoernooienzomertoernooien en Mariska doet de jeugdzaken 
en heeft in die hoedanigheid ook regelmatig 
contact met Johnny Quaak, onze tennisleraar. 
Zelf organiseer ik zo nu en dan een Toss en lever 
ik namens de TC af en toe wat tekst aan bij onze 
redacteur. Naast het deelnemen aan de bestu-
ursvergaderingen, komen we als TC 3- 4 per jaar 
samen.samen.

Zelf neem ik met groot plezier deel aan de Heren 
zaterdag competitie en het Praktijk Swaager 
toernooi. Daarnaast volg ik lessen bij Johnny (ja 
dat is nog steeds hard nodig) en ben ik op 
dinsdagavonden regelmatig te vinden om twee 
uurtjes lekker non-stop te tennissen. In de winter 
ben ik ook lid bij MLTC waar ik deelneem aan de 
wintercompetitie. 

AlsAls ik naar het jaar 2019 kijk dan hoop ik dat we 
met een minimaal gelijkblijvend aantal leden 
elkaar veel op en rond de banen tegen komen. 
Met weer veel tennissers die met veel plezier 
komen tossen en competitiespelen want daar 
houden we de vereniging lekker levendig mee. 
Voor de jeugd willen we doorgaan met de Tenni-
skidsskids lessen om ook die leeftijdscategorie 
enthousiast te maken voor tennis….

Met vriendelijke groet,
John Vogel

De redactie wil hierbij John danken voor de medewerking aan 
deze rubriek. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken 
om te melden dat John “een zegen” is voor de nieuwsbriefredactie. 
Elke keer weer geeft John nuttige input en suggesties voor 
plaatsingplaatsing in een volgende editie. En als we eens twijfelen of onze 
teksten inhoudelijk correct zijn dan vragen we het John; óf hij 
weet het antwoord direct, óf hij zorgt dat hij het antwoord binnen 
’n uurtje kan oplepelen. Zonder inbreng van de leden geen 
nieuwsbrief, zo simpel is het. 
Dank je wel John, wij hopen nog lang op je continue inbreng te 
mogen rekenen (red.)  



Hetty Geensen Reiscreaties
Uw personnlijke reisadviseuse

Hallo vakantieganger!

Een heerlijke vakantie via een gedegen reisorganisatie, je droomreis speciaal voor jou
samengesteld of een ander idee, kom langs in mijn winkel aan de Kleine Markt 7, Vlissingen
of boek je vakantie lekker op je gemakje op mijn website.
Waar je je reis ook boekt, de service blijft hetzelfde. Je gaat immers niet iedere dag 
op vakantie...

Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de 
Vakantiebeurs in Utrecht ben verkozen tot de beste zelfstandige Reisadviseur van de 
provincie Zeeland.

06 380 990 48
hettygeensen@reiscreaties.nl
www.hettygeensen-reiscreaties.nl

Schiphol  € 145,-

Rotterdam  € 110,-

Brussel  € 120,-

De goedkoopste aanbieder van Luchthavenvervoer
Prijzen per taxi per enkele reis

Boek online via www.budgettraveltaxi.com. Of bel 06 380 990 48

Budget Travel Taxi



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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