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In deze nieuwsbrief:

Om maar met de deur in huis te vallen: Aart Cramer heeft zijn functie van secretaris 
neergelegd en heeft ook besloten om met Niesje het lidmaatschap van Zer Oirts op te zeggen. 
Heel vervelend en jammer want Aart en Niesje waren graag geziene en door velen 
gewaardeerde leden van onze vereniging. 

DeDe oorzaak ligt mede in een verschil in visie op de samenstelling van en de wijze waarop de 
competitieteams tot stand komen. De discussie hierover is niet van vandaag of gisteren, 
maar laaide onlangs vanuit de vereniging weer op. Die discussie was hier en daar op het 
scherp van de snede en dat leidde tot het besluit van Aart en Niesje. Nogmaals: heel  jammer 
maar we respecteren het. Met de competitieteams (zaterdag GD17+ en donderdag HD50+) zal 
door de VCL en TC worden overlegd over de ontstane situatie. Het bestuur zal op zoek gaan 
naar een nieuwe secretaris. 

Het bestuur en Aart Cramer hebben afgesproken e.e.a. netjes te zullen afwikkelen.Het bestuur en Aart Cramer hebben afgesproken e.e.a. netjes te zullen afwikkelen.
Het bestuur, mede namens Aart Cramer

Na een periode waarin veel van onze leden hun tennisactiviteiten op een laag pitje hadden 
staan, is het weer zover. Bij het lezen van deze nieuwsbrief zijn de banen speelklaar. Maar 
voor de fanatiekelingen onder ons; je moet nog één dagje geduld hebben. Morgen, zaterdag 
23 maart gaat het tennisseizoen 2019 om 13.00 uur officieel van start met een Toss en een 
open dag.
InIn de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat het aanvangstijdstip van de open dag 14.00 uur 
zou zijn. Dit klopt in zoverre, dat vanaf dit tijdstip niet-leden welkom zijn om onder leiding van 
Johnny Quaak een balletje te komen slaan en kennis te maken met de tennissport en onze 
vereniging.
Wellicht een klein beetje verwarrend, maar gisteren heb je van de ledenadministratie een 
e-mail ontvangen waarin vermeld dat om 13.00 uur de Toss voor Zer Oirts leden begint. Tot 
morgen dus !

Banen speelklaar; we mogen weer !

Bestuursvacature
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In de vorige nieuwsbrief is een overzicht geplaatst van alle thuiswedstrijden die voor onze 
competitie-team staan ingepland.

Tot dusver is er één mutatie in dit schema: op zaterdag 30 maart spelen de dames van de 
zaterdag 17+ een thuiswedstrijd in plaats van een uitwedstrijd tegen Tebo uit Heinkenszand. 
Dit heeft te maken met het jaarlijkse jeugdtoernooi van Tebo dat in dit weekend wordt 
afgesloten. 
Hiermee komt het speelschema van 30 maart er als volgt uit te zien:
30-3-2019    Heren Zaterdag 17+ – Slagvast Kamperland30-3-2019    Heren Zaterdag 17+ – Slagvast Kamperland  10.00 uur
30-3-2019    Dames Zaterdag 17+ – Tebo Heinkenszand  13.00 uur

Een prima oplossing dus, die vlekkeloos tot stand is gekomen door een perfecte 
samenwerking van de VCL’s en teamcaptains van beide verenigingen

Aanpassing in schema thuiswedstrijden 

Op donderdag 14 maart jl. heeft het organisatie team van het Swaagertoernooi haar eerste 
bijeenkomst gehouden. Op de slotdag van de 2018-editie had Michèle aan aangekondigd dat 
ook in 2019 dit jaarlijks terugkerende KNLTB toernooi weer georganiseerd zou worden op 
onze club , maar je weet maar nooit wat er in een jaar kan gebeuren. 

Bij deze kunnen we het dus als “definitief” presenteren: Swaagertoernooi 2019, week 25; van 
maandag 17 tot en met zondag 23 juni.  Inschrijven kan vanaf 1 april.

InIn de volgende nieuwbrief kun je meer informatie lezen over het toernooi, maar aangezien die 
pas na 1 april zal verschijnen, willen we bij deze onze Zer Oirts leden in de gelegenheid stellen 
om er snel bij te zijn. Want je weet, vol = vol

Team Swaagertoernooi, Michèle, Lisette, Ton, Erik en Jac

De ledenpassen zijn weer gearriveerd. Vandaag is de laatste dag dat de passen bij Rob 
Slootbeek thuis, Torenstraat 11 tegenover de ingang van de Zandput, opgehaald kunnen 
worden. 
VanafVanaf morgen, wanneer de jaarlijkse Open Dag plaatsvindt, liggen de passen in de Zer Oirts 
kantine. Vergeet dus niet je pasje op te komen halen op de club. En als je dan toch komt, pak 
je racket, trek je sportkleding aan en doe gezellig mee aan de openingstoss die vanaf 13.00 
uur plaatsvindt.  
Let wel; deze pasjes zijn, conform de nieuwe KNLTB-regels,  twee jaar geldig, dus niet na een 
jaar weggooien.

Ledenpassen 2019-2020 gereed

Swaager toernooi 2019; 
de eerste voorbereidingen getroffen



Zoals elk seizoen heeft Herman Kamp ook dit jaar weer een schema van Toss-leiders gemaakt 
voor de dinsdag- en vrijdagochtenden. Hieronder het overzicht van de maanden april en mei. 
Het schema van de daarop volgende maanden zal medio mei worden geplaatst in de nieuws-
brief.
Herman, bedankt voor je bijdrage. 

Schema Toss-leiders; Herman Kamp

Zoals in de vorige nieuwbrief vermeld, hebben de Veerse tennisverenigingen de krachten 
gebundeld een een gezamenlijke Toss-agenda samengesteld. Voor Zer-Oirts betekent het dat 
we elke eerste woensdagavond van de maand de banen kosteloos opstellen voor de leden 
van de samenwerkende Veerse verenigingen. 

DeDe eerste keer is dat dus op woensdagavond 3 april. Uiteraard betekent het tevens dat wij als 
Zer Oirts leden ook (kosteloos) welkom zijn op te Tossen bij de andere verenigingen op de 
dagen en tijdstippen die in het gezamenlijke overzicht vermeld staan. Voor alle duidelijkheid 
hieronder normaal het overzicht.

De Open Toss







Beste leden,
 
In dit artikel wil het bestuur aandacht vragen voor verantwoord alcohol schenken: thuis 
natuurlijk ook maar hier gaat het om schenken van alcohol in ons clubhuis en dan met name 
aan jongeren. Alle barvrijwilligers in onze vereniging kunnen hiermee te maken krijgen. Voor 
hen de volgende aanwijzingen.

Hoe controleer je als barvrijwilliger of iemand wel 18 jaar is? Hoe controleer je als barvrijwilliger of iemand wel 18 jaar is? 
Vraag een legitimatiebewijs te tonen. Geldige legitimatiebewijzen zijn: paspoort, Europese of 
Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, een Vreemdelingendocument. 
Geen legitimatie, GEEN VERKOOP!
Sommige jongeren zien er wat ouder uit en proberen toch alcohol te bestellen. Hoe voorkom 
je nu dat je als barvrijwilliger per ongeluk schenkt aan iemand die jonger is dan 18. 
Als barvrijwilliger kun je bij het inschatten van de leeftijd, net als de caissières in de 
supermarkten,supermarkten, het beste uit gaan van 25 jaar. Door een marge van 7 jaar te nemen wordt de 
kans een stuk kleiner dat je per ongeluk schenkt aan iemand die nog geen 18 is.
Dus bij de geringste twijfel, even naar het legitimatiebewijs vragen. Jullie zullen misschien 
zeggen: “we kennen toch iedereen?”. Ja, maar kennen we ook iedereen bij competitie-
wedstrijden en bijvoorbeeld bij het Swaagertoernooi?
DusDus geen risico, want de gemeente Veere is streng. Terecht overigens. Er wordt gecontroleerd 
en na de eerste waarschuwing kan er een forse boete (€ 1.500) volgen. Het schijnt dat zelfs 
gewerkt wordt met zogenaamde Mystery Guests. Dat zijn jongeren, jonger dan 18 jaar, die 
aan de bar een alcoholisch drankje bestellen. Wordt aan hen alcohol geschonken, dan ben je 
als vereniging dus de klos.

In dit verband wil het bestuur nog eens wijzen op het belang van de cursus voor het certificaat 
“verantwoord alcohol schenken”. Elke barvrijwilliger dient in het bezit te zijn van dit 
certificaat.certificaat. Dat is eenvoudig online te halen. Een kwestie van een half uurtje. We roepen 
iedereen op, zeker de captains van de competitieteams, om dit te doen. Zie de site van 
www.nocnsf.nl/iva.

Namens het bestuur, Piet Filius

Verantwoord alcohol schenken, Piet Filius





Op dinsdag 12 maart jl. is in diverse lokale media, o.a. Omroep Zeeland en de PZC, bekend 
gemaakt dat de twee sporthallen bij sportcentrum Westerschouwen  per direct gesloten zijn 
omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen. Volgens de nieuwe eigenaar die het complex 
in Burgh-Haamstede begin dit jaar overnam, zijn bij de bouw veertig jaar geleden 
bouwvoorschriften niet goed nageleefd. De kans op instorten is klein, maar de nieuwe 
eigenaar wil geen enkel risico nemen.

Het nieuwe bestuur van het sportcentrum heeft na de overname van het complex een 
bouwkundigbouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat één van de sporthallen niet is 
gebouwd volgens de bouwvoorschriften uit die tijd. "Naar huidige maatstaven betekent dat 
het pand als relatief onveilig tot onveilig moet worden beschouwd. Het heeft ons doen 
schrikken. We hebben meteen contact opgenomen met de gemeente. Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot deze beslissing", aldus de eigenaar.

UiteraardUiteraard is dit voor vele indoor-tennisliefhebbers uit de regio geen goed nieuws. Nadat vorig 
jaar het Racket-Centrum in Vlissingen haar deuren sloot voor tennis- en squash activiteiten, is 
de tennishal in Kapelle nu nog de enige gelegenheid in de regio om indoor te tennissen. De 
tennishal in Westerschouwen werd door diverse Zer-Oirts leden gebruikt voor competities en 
losse huur van banen.

Als er nieuws is over de toekomst van de tennishal, zullen we het kenbaar maken in de 
nieuwsbrief.

Indoortennis: 
Ook sportcentrum Westerschouwen dicht
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Budget Travel Taxi
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