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In deze nieuwsbrief:

Binnenkort ontvangen de Rabobank-leden onder ons weer een uitnodiging om een stem uit 
te brengen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als vereniging dien je elk jaar in te 
schrijven als deelnemer aan deze Rabobank Clubkas Campagne. 

De afgelopen jaren is dat telkens gebeurd, echter in het voortraject van de 2019 campagne is 
het door de vingers geglipt. Tot onze spijt moeten wij dus helaas mededelen dat er dit jaar 
géén stem op L.T.C. Zer Oirts kan worden uitgebracht.

WijWij betreuren dit uiteraard, en hopen dat je deze ronde je stem zult uitbrengen op een andere 
vereniging of stichting die de Serooskerkse dorpscultuur een warm hart toedraagt. Voor 2020 
zullen we als bestuur er alert op zijn dat we als Zer Oirts weer zullen deelnemen aan de 
campagne, en hopen dan weer te mogen rekenen op je stem.

Namens het bestuur, Piet Filius

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering van januari 2019 besproken, hebben we in onze 
beleidsvoornemens voor 2019 aangekondigd om te onderzoeken de kantineverkoop mobiel 
te laten betalen. 
We hebben na enig zoekwerk een eenvoudig pinautomaat gevonden die gekoppeld aan een 
tablet op een gebruiksvriendelijke manier gebruikt kan worden. De apparatuur is inmiddels 
aanwezig in de kantine, en de teamcaptains hebben onlangs een instructie gehad over de 
werking van het systeem. 
OmdatOmdat we iedereen de tijd willen geven om te wennen aan het functioneren is het de 
komende weken nog mogelijk om zowel met PIN als met contanten te betalen. Per 1 mei 2019 
is het echter alleen nog maar mogelijk om met PIN te betalen. Houd hiermee rekening, en 
probeer vanaf heden zoveel als mogelijk de PIN-pas te gebruiken.

Het bestuur

Per 1 mei uitsluitend betalen met PIN

Rabobank Clubkas Campagne

Bestuursmededelingen;  Géén deelname Rabobank Clubkas Campagne, per 1 mei uitsluitend 
betalen met PIN
Evenementenkalender 2019; Technische Commissie
Verslag Open Dag; Willem de Pagter
Geweldige opkomst eerste toss-ochtenden
Schoonmaakrooster kantine; John Vogel
Tenniskids 2019; Mariska Uytdewilligen
De kop is eraf; De kop is eraf; eerste competitie wedstrijden gespeeld
Swaager toernooi 2019; inschrijvingstermijn gestart 
Zer Oirts resultaten wintercompetities



Zaterdag 24 maart was het zover, onder de bezielende leiding van John Vogel werden de 
eerste passen op het vers aangebrachte gravel gezet. Er waren veel leden aanwezig op deze 
mooie zaterdagmiddag.

De eerste voorzichtige slagen troffen niet altijd de overkant, maar al rap kreeg men de smaak 
weer te pakken. Niets geen harde gladde ondergrond. De bal kwam wel eens in een putje of 
op een steentje, maar de verassing was dan des te leuker.

HelaasHelaas kwam er maar één persoon kijken of onze club bij hem paste. Hij kreeg wel een goed 
beeld van de enthousiaste leden en de mogelijkheden!  Misschien volgen er nog meer.

Er werd nog lang door getost en veel bij gepraat, velen hadden elkaar gemist. 
Veel tennis plezier!   
Groet, Willem de Pagter

Open dag en Start gravelseizoen 2019, 
Willem de Pagter

Het lijkt nog ver weg, maar het organisatieteam van het jaarlijkse Swaagertoernooi is alweer 
druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Ook dit jaar zal er weer een buiten-
keuken met terras worden ingericht om deelnemers en bezoekers te voorzien van heerlijke, 
vers bereide maaltijden. Het toernooi is inmiddels aangemeld bij de KNLTB, en sinds 1 april jl. 
kan er al worden ingeschreven.

Je kunt je opgeven voor de onderdelen HD, DD en GD, leeftijd vanaf 25 jaar. 
VoorVoor gedetailleerde informatie ga naar www.toernooi.nl, leest het wedstrijdreglement, zoek 
een partner en schrijf je in !!

De toernooiposters en flyers zijn gisteren vers van de pers gerold, en zullen op korte termijn 
gedistribueerd worden naar tennisverenigingen in de omgeving (Walcheren en 
Zuid-Beveland). Binnenkort zullen de teamcaptains een aantal posters en flyers uitgereikt 
krijgen om op te hangen / uit te delen bij verenigingen waar ze binnenkort te gast zijn bij een 
uitwedstrijd. (uiteraard na overleg / toestemming van de ontvangende vereniging)

Wij hopen ook in 2019 weer op een succesvolle 8e editie van het Swaagertoernooi Wij hopen ook in 2019 weer op een succesvolle 8e editie van het Swaagertoernooi 

Team Swaagertoernooi,

Ton, Michèle, Erik, Lisette, Jac

Swaager toernooi 2019; 
inschrijvingstermijn gestart







De evenementen vinden meestal op drie banen plaats. De tijdstippen van aanvang en einde 
zijn indicatief, staan dus niet vast. Op deze lijst staan bijzondere gebeurtenissen. 
Niet op deze kalender staan reguliere, steeds terugkerende zaken als:

- Tennislessen, op maandag- en donderdagavond, op één baan;
- Tenniskids op donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur;
- Competitiewedstrijden in de periode van 30 maart t/m 7 juli (exclusief inhaaldagen).
- Tossen; meer informatie over de Zer Oirts Toss verder in deze nieuwsbrief

Woensdag 18 aprilWoensdag 18 april     19:00          Speciale Toss (tennissen bij de buren)
Zaterdag 27 april               13:00          Koningstoss
Zaterdag 25 mei                     Begin Mix-competitie (t/m za 6 juli)
Zaterdag 6 juli         14:00    Slotfeest voorjaarscompetitie, 
                        (toss en barbecue, aanvang bbq 17:00)
Maandag 17 juni                                 Praktijk Swaagertoernooi (t/m 24 juni) 
Donderdag 4 juli                 09.00     1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 18 juli         Donderdag 18 juli           09.00     2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 1 augustus    09.00          3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Zondag 18 augustus          09.00     1e Meerkeuzetoernooi*
Donderdag 29 augustus  09:00         5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Zaterdag 31 augustus    09:00         Dames Toernooi
Vrijdag 7 september       09.00     ATV Toernooi
Nog te bepalen                                   Slot-toss, herfst-toss en vrijwilligerslunch

*Nieuw dit jaar; het “Meerkeuzetoernooi”; een dagtoernooi in het weekend.    *Nieuw dit jaar; het “Meerkeuzetoernooi”; een dagtoernooi in het weekend.    
 Alle combinatie zijn mogelijk HH/DD/GD. Indeling op speelsterkte.

Inschrijven voor de genoemde dagtoernooien:
- de Open Zomertoernooien Mix Dubbel (4 en 18 juli, 1 en 29 augustus)
- het Dames toernooi (31 augustus)
- het ATV-toernooi (7 september)
- het Meerkeuzetoernooi (18 augustus)

KanKan vanaf nu bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar 
vanbeekmarja@gmail.com

Evenementenkalender 2019

Sinds de open dag van 23 maart jl. wordt er iedere dinsdag- en vrijdagochtend weer volop 
getosst. In de eerste week van het seizoen bleek de opkomst weer overweldigend. Met 17 
deelnemers op de dinsdag- en 28 op de vrijdagochtend, kunnen we wel stellen dat de Zer Oirts 
Toss een activiteit is waar vele leden plezier aan beleven.

Dat er bij deze aantallen deelnemers wachttijden ontstaan is helaas onoverkomelijk, echter 
na een lange, voor velen tennisloze, winterperiode  is er genoeg bij te kletsen.

Geweldige opkomst 
eerste toss-ochtenden



Tossen is een drukbezochte verenigingsactiviteit waarbij je tijdens de toss-uren met elkaar 
dubbelspellen van een half uur speelt. Bij aankomst in ons clubhuis meld je dat je mee wilt 
doen. De toss-indeler bepaalt vervolgens met wie er samen gespeeld wordt. Dat wisselt dus 
elk half uur. Ook wordt er tijd ingeruimd voor een gezamenlijke koffiepauze. Bij grote 
opkomst wordt de koffiepauze in twee  groepen verdeeld. Corrie Meijers verzorgt de koffie, 
Herman Kamp maakt een schema van toss-leiders (zie vorige nieuwsbrief) 

BijBij de toss gelden vrije in- en uitlooptijden. Je hoeft dus niet perse om 09.00 aanwezig te zijn, 
later mag ook. Dat geldt uiteraard ook voor de eindtijd, je kunt eerder stoppen dan de 
geplande eindtijd. Geef het wel duidelijk door aan de toss-leider wanneer je aankomt en 
vertrekt, zodat hij/zij daarmee rekening kan houden bij de indeling.

Dinsdag van 09.00 tot 12.00
Woensdag* van 19.00 tot 22.00
Vrijdag van 09.00 tot 12.00
Vrijdag van 19.00 tot 22.00 (aanvang na afloop van de Zomermix competitie)Vrijdag van 19.00 tot 22.00 (aanvang na afloop van de Zomermix competitie)

*Nieuw! Elke eerste woensdag van de maand Tossen met leden van andere Veerse 
verenigingen vanaf 19:30 uur

Buitenom deze vaste toss-momenten wordt er geregeld een extra toss georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld met koningsdag of als seizoensafsluiter. Deze extra toss ochtend/middag/
avonden worden altijd ruim van tevoren aangekondigd in de nieuwbrief en staan opgenomen 
in de jaarkalender.

TossenTossen is voor leden gratis. Gasten betalen € 3,50 per keer m.u.v. de 1e woensdagavond van 
de maand. Tossen is voor volwassenen.

Nog even alles op een rijtje 
over de Zer Oirts Toss





Ook dit jaar willen we de competitieteams weer vragen volgens een werkschema de kantine 
een poetsbeurt geven. De openings-schoonmaak is inmiddels verzorgd door teams van Ellen 
en Ronnie van Schaik.

Voorgaande jaren is de schoonmaak prima verlopen, we hopen dat ook dit jaar iedereen 
zijn/haar bijdrage doet voor een schone en opgeruimde kantine, voor jezelf, je clubgenoten en 
onze gasten van andere verenigingen.

Alvast bedankt ! 
Groet, JohnGroet, John

Schoonmaakrooster kantine; John Vogel



Zoals eerder dit jaar in de nieuwsbrieven bekendgemaakt wordt  op maandag 8 april het 
jaarlijkse Schooltennis georganiseerd, alle leerlingen van basisschool De Wegwijzer uit 
Serooskerke maken op deze ochtend spelenderwijs kennis met de tennissport. 

Aansluitend wordt vanaf donderdag 11 april op 15 donderdagen het Tennis-kids programma 
aangeboden. Het verzoek aan de donderdag-competitieteams om bij thuiswedstrijden 
rekening te houden met het aanvangstijdstip van de Tenniskids: 16.00 uur

Tenniskids 2019; Mariska Uytdewilligen





Op zaterdag 30 maart jl. was het zover: De voorjaarscompetitie is begonnen. Voor Zer Oirts 
betekende de aftrap gelijk een gezellige en drukbezochte dag op ons park. Er waren deze dag 
2 thuisspelende teams. Vanaf 10.00 uur begonnen de heren Heren E/D aan een poging om na 
hun kampioenschap van vorig jaar deze prestatie te gaan evenaren.

’s Middags om 13.00 uur was het de beurt aan onze Dames E/D om te starten met de eerste 
competitieronde. Ook de dames staan voor een flinke uitdaging na de prestaties van de 
vorige competities waarin ze twee keer achter elkaar kampioen zijn geworden.

TijdensTijdens het inspelen werd al meteen duidelijk dat onze heren een pittige dag tegemoet 
konden zien. De tegenstanders van Slagvast uit Kamperland waren op alle fronten een maatje 
te groot voor onze mannen Eric, Erik, Aad en Ruben. Een 0-6 nederlaag was dan ook het gevolg 
van de verder gezellig en sportief verlopen wedstrijddag.

Een dergelijke forse nederlaag leden ook de dames van TEBO uit Heinkenszand; de tegen-
standers van onze zaterdagdames. Een bliksemstart dus voor Zer Oirts; 6-0 winst !!. Daniella, 
Lisette, Vera en Ciska, gefeliciteerd met deze dikke overwinning.

De kop is eraf; eerste competitie wedstrijden gespeeld

De tweede helft van de wintercompetities in Oostkapelle en Middelburg zijn afgerond. Hierbij 
een overzicht van de resultaten van Zer Oirt leden. Zoals je kunt zien heeft Giel van de Linde, 
samen met zijn mixed-partner Fina Pattiruhu, de eer van Zer Oirts hooggehouden met hun 
behaalde 1e plaats. Gefeliciteerd, Giel en Fina !

L.T.C. De Sprink Oostkapelle:
HE1:     Ko Zweedijk:                                                         3e plaats
HD:            Jacco Wijnands (met Marcel Warren):             3e plaats
                                  Adrie Contant (met Aart Cramer):                        5e plaats
HD2/DD:  Elna Dieleman en Dorinda Wondergem:           3e plaats
                  Bea Fongers (met Margot Joziasse):                    5e plaats
GD:            Ko en Rian Zweedijk:                                       3e plaats
                  Jacco Wijnands en Dorinda Wondergem:           4e plaats

M.L.T.C. Middelburg
DE1:          Barbara Boone:                                                    3e plaats
                                  Daniella Vette:                                                      7e plaats
DD4:          Conny v.d. Valk (met Monique Cornelisse)       5e plaats 
HD1:          Aad van der Valk en Ralph Zegers:                       3e plaats
HD2:          Wijnand Vette en John Vogel:                            4e plaats
                  Ton Snijders en Ronnie van Schaik:                      7e plaats
HD3:          Arry Jobse en Piet Filius:                                       2e plaats
GD3:          Daniella en Wijnand Vette:                                    2e plaats
                                  Arry Jobse (met Gea Nieuwenhuyse):               4e plaats
                  Aad en Connie van der Valk:                                 7e plaats
GD5:          Giel v.d. Linde (met Fina Pattiruhu):                   1e plaats

Zer-Oirts resultaten wintercompetities
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