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In deze nieuwsbrief:

Op woensdag 30 januari 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in 
ons clubgebouw. Dé gelegenheid voor alle leden om gezamenlijk met het bestuur te spreken 
over het wel en wee van onze vereniging. Hierbij zijn alle leden van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn

Onlangs is door het bestuur middels een e-mail vanuit de leden-administratie een uitgebreid 
informatiepakket naar alle leden verstuurd dat betrekking heeft op de Algemene Leden Ver-
gadering. Daarom beperken we ons hierbij tot de agenda:

Agenda

1. Opening en mededelingen.
2. Binnengekomen stukken*
3. Vaststellen van de agenda
4. Concept - Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2018
5. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag       2018
6. Financiële verantwoording 2018
7. Verslag van de kascontrolecommissie7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Verkiezing bestuur
Pauze
9. Begroting 2019
10. Voornemens bestuur 2019
11. Rondvraag 12. Sluiting

** Alle leden van LTC Zer Oirts kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de verga-
dering. Die voorstellen moeten door tenminste vijf leden ondertekend zijn en voor 25 januari 
zijn ingediend via secretaris@zeroirts.nl. Alle leden die zich voor de ALV hebben aangemeld 
krijgen die voorstellen dan nog voor de vergadering per e-mail toegezonden.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering; 
30 januari, 20.00 uur

Bestuursmededelingen; Oproep A.L.V.; KNLTB-harmonisatie competitie
Zer Oirts Resultaten wintercompetities 
Verslag nieuwjaarsreceptie 5 januari
Indeling competitieteams zomer-gemengd 2019

Beste leden;
HierbijHierbij ontvang je de 1e nieuwbrief van 2019 . Ook dit jaar zullen wij, Jan-Willem en Jac, weer 
ons best doen om je te voorzien van de benodigde verenigingsinformatie en leesplezier. 
We hebben het al meerdere keren aangekaart, maar hierbij willen wij alle leden nogmaals 
oproepen om eens ’n keer een stukje tekst en/of foto’s aan te leveren, zodat we ook in 2019 
weer geregeld een goedgevulde nieuwsbrief kunnen versturen.  
Groet, Jan-Willem en Jac





In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de KNLTB toch besloten de harmonisatie ook in 
Zeeland door te voeren.  

Zie onderstaande berichtgeving van de KNLTB:

DeDe KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities 
geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel 
niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, 
zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van 
ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. 

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: 

-- Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën 
vrijwel identiek zijn; 
- Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie 
aangeboden kon worden. Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke 
aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten. 

Als gevolg van de harmonisatie van het aantal competitiesoorten zal de inschrijving van 
teams er eenmalig iets anders uitzien, namelijk:

-De-De ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er voor 
alle competitiesoorten van maandag tot en met zaterdag voor ieder team eenmalig een ploe-
gopgave gedaan moet worden. De teams worden ingeschreven in een open klasse. Dit stelt de 
KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks 
de ploegrechten weer gelden.

Heb je n.a.v. onderstaande bericht nog vragen?

Neem dan contact op met de VCL: competite@zeroirts.nl

Nieuwe informatie KNLTB omtrent 
voorjaarscompetitie / harmonisatie



De eerste helft van de wintercompetities in Oostkapelle en Middelburg zijn afgerond, binnen-
kort begint de tweede helft. Hierbij een overzicht van de resultaten van Zer Oirt leden:

L.T.C. De Sprink Oostkapelle:

HE1:    Ko Zweedijk:                                                   2e plaats
HD:         Jacco Wijnands (met Marcel Warren):             1e plaats
               Aart Cramer en Adrie Contant:                        3e plaats
DD:         Anita Koeman en Dorinda Wondergem:     3e plaats
                Bea Fongers (met Margot Joziasse):                4e plaats
GD:        Ko en Rian Zweedijk:                                 2e plaats
                 Jacco Wijnands en Dorinda Wondergem:        3e plaats

M.L.T.C. Middelburg

HE2:        John Vogel:                                                     2e plaats
HD2:        Aad van der Valk en Ralph Zegers:                 1e plaats
                 Wijnand Vette en John Vogel:                         4e plaats
                                 Arry Jobse en Piet Filius:                                 7e plaats
HD3:      Ton Snijders en Ronnie van Schaik:                3e plaats
                 Arry Jobse en Piet Filius:                                 7e plaats
GD1:        Barbara Boone (met Robert Tol):               2e plaats
                 Jac en Mariska Uytdewilligen:                          3e plaats
GD2:        Piet en Anniek Filius:                                       1e plaats
                 Aad en Connie van der Valk:                           3e plaats
                                 Arry Jobse (met Marike Walhout):                   5e plaats
                 Wijnand en Daniella Vette:                             7e plaats
GD4:       Rob Slootbeek en Marjan van Stijn:                6e plaats
DD4:        Marjan van Stijn en Connie van der Valk:       3e plaats
JE<17:      Gijs Uytdewilligen:                                          4e plaats

Uiteraard is meedoen minstens zo belangrijk dan winnen, maar omdat het toch competi-
tie-vormen betreft willen we de “Zer-Oirts winterkampioenen” hierbij benoemen:

Jacco Wijnands (en partner Marcel Warren), Aad van der Valk, Ralph Zegers, Piet Filius en 
Anniek Filius, gefeliciteerd met jullie behaalde eerste plaatsen !

We wensen alle deelnemers veel tennisplezier in de tweede helft van de wintercompetities.

 

 

Zer-Oirts resultaten wintercompetities





Ook in 2019 zal Zer Oirts weer  met 3 teams vertegenwoordigd zijn in de Zomer Gemengd Mix-
competitie (zomermix).

De competie begint direct na afloop van de voorjaarscompetities, waarvan in de vorige nieu-
wsbrief de indeling bekend is gemaakt.

Team 1:
Lisette Wijkhuijs - Mariska Uytdewilligen - Corine Davidse - Rosalie Biondina  Lennie Jacobse - 
Vera Koole ® - Barbara Boone ® - Ko Zweedijk - Ton Snijders - Klaas Wierda - Jac Uytdewilligen 
©

Team 2:
Niesje Bakker - Bea Fongers - Corrie Meijers - Marja Hootsmans - Jo Jobse - Adrie Contant - Eric 
van de Sommen - Aart Cramer©  - Aad van de Valk ® 

Team 3:
MichèleMichèle Swaager © - Ester Wierda - Inge de Pagter - Irma Lindenberg ® - Connie van de Valk ® 
- Dorinda Wondergem ® - Ronnie van Schaik - Jan-Willem Jansen - Willem de Pagter - John 
Vogel ® 

De speeldata zijn van zaterdag 25 mei tot en met zaterdag 6 juli. De drie daaropvolgende 
zaterdagen zijn inhaaldata.

Als er leden zijn die hun naam missen of onjuistheden ontdekken graag een mailtje naar Anita 
competitie@zeroirts.nl 

HebHeb je andere 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

 wensen de competitieteams veel succes !

Indeling competitieteams zomer-mix 2019





Op zaterdag 5 januari 2019 werd er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd vanaf 16.00 uur in 
het clubgebouw. Voorafgaand aan de receptie werd er ook nog een nieuwjaarstoss gehouden 
vanaf 13.00 uur. Ondanks dat het weer ons een beetje in de steek liet met constante, lichte 
miezer-regen, weerhield dat een aantal leden niet om een balletje te slaan.

OnderstaandOnderstaand een kleine fotoreportage van de nieuwjaarsreceptie, die werd geopend door 
voorzitter Piet Filius. In een kort welkomstwoordje, waarin hij allereerst de beste, sportieve en 
vooral gezonde wensen overbracht, sprak Piet namens het bestuur zijn waardering uit voor 
de trouwe barmedewerkers Corrie Meijers en Ad Boone, die altijd klaarstaan om bij diverse 
verenigingsactiviteiten onze leden en gasten te voorzien van lekkere drankjes en hapjes. 
Dank en applaus !

TotTot slot werden alle aanwezigen verzocht aanwezig te zijn bij de eerstvolgende Algemene 
Leden Vergadering op 30 januari a.s. om 20.00 uur in onze kantine. …”Het belooft het enerver-
ende vergadering met verrassende onderwerpen te worden”…, aldus de woorden van Piet, 
die er op dat moment niet verder op wilde ingaan.

Nieuwjaarsreceptie en najaarstoss 
5 januari 2019



Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse

Administratie Bouterse
Auto Sturm

Breedijk Horeca
B&S KoeltechniekB&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen

Christy’s Huidverzorging
FysioFitness De Driehoek

Deka Services
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf Dattin
Hetty Geensen ReiscreatiesHetty Geensen Reiscreaties
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.

Logus Afbouw
Meulenberg DiervoederMeulenberg Diervoeder
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Sinke Schoenmode

Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatisering
Budget Travel Taxi

ADVERTEERDERS

http://aannemersbedrijfsturm.nl/
http://www.paauwebouw.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
https://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
https://www.dekaservices.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
https://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
https://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/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.firmasinke.nl/
https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/
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