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In deze nieuwsbrief:

Goed nieuws vanuit het bestuur: We hebben een nieuwe secretaris. Rik Helm heeft zich 
bereid verklaard deze functie te willen gaan vervullen. Wij heten Rik van harte welkom als 
versterking van ons bestuur, en rekenen op een prettige en langdurige samenwerking.

Graag hadden we Rik in deze nieuwsbrief uitgebreid voorgesteld, maar vanwege zijn tijdelijke 
verblijf in het buitenland komen we in de eerstvolgende nieuwsbrief hierop terug.

Namens het bestuur, 
Piet Filius, voorzitter

Sinds 1 mei jl. verlopen alle betalingen is onze kantine via het nieuwe PIN-systeem. Na een 
aanloopperiode blijkt dat het nieuwe betalingsverkeer naar volle tevredenheid verloopt. De 
teamcaptains en de barvrijwilligers zijn inmiddels gewend aan het nieuwe systeem, en ook 
voor de meeste leden is het betalen met de PIN-pas inmiddels vanzelfsprekend.

Namens het bestuur,
Ellen van Schaik, penningmeester

Contant-loos betalingsverkeer succesvol

Welkom nieuwe secretaris Rik Helm

Bestuursmededelingen: Welkom nieuwe secretaris Rik Helm, PIN-betalingssysteem 
verloopt voorspoedig
Tussenstanden voorjaarscompetitie
Evenementenkalender 
Swaagertoernooi 2019; menukaart buitenrestaurant
Inschrijven najaarscompetitie





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  t/m 6 juli (exclusief inhaaldagen).
Tossen;Tossen; dinsdagochtend, woensdagavond en vrijdagochtend. In de maanden juli en augustus, 
na afloop van de zomermix competities, ook op vrijdagavond

Zaterdag 25 mei                           Begin Mix-competitie (t/m za 6 juli)
Zaterdag 6 juli                   14:00     Slotfeest voorjaarscompetitie (toss & barbecue, bbq 17:00)
Maandag 17 juni                               Praktijk Swaagertoernooi (t/m 23 juni) 
Donderdag 4 juli            09.00   1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 18 juli               09.00   2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 1 augustus 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.     
Alle combinatie zijn mogelijk HH/DD/GD. Indeling op speelsterkte. 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





Beste Tennissers/-sters van Zer Oirts, 

Alhoewel de voorjaarscompetitie nog in volle gang is, kunnen jullie je weer op gaan geven 
voor de komende najaarscompetitie 2019.
De Najaarscompetitie is net als voorgaande jaren Landelijk. Het is niet uitgesloten dat er uit-
wedstrijden buiten de provincie gespeeld worden. De KNLTB doet zijn best om een zo gunstig 
mogelijke indeling te maken. 

- Lees het aanbod en kies;
- Geef duidelijk aan wat je 1e, 2e en eventueel je 3e voorkeur heeft;
- Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen! Kun je dat niet, geef je dan 
op als reserve
- Stuur je aanmelding persoonlijk naar competite@zeroirts.nl
- Je schrijft in als persoon, 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!
- Schrijf je in voor 23 Juni 2019!!- Schrijf je in voor 23 Juni 2019!!
- Heb je vragen over de competitie? Stel ze aan de VCL: Anita Koeman

De speeldagen zijn van week 37 t/m week 43.    Inhalen week 44 t/m 46

Inschrijven najaars-competitie, Anita Koeman, VCL



GEMENGD SENIOREN COMPETITIE  

Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD) op zaterdag
Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD) op zondag
Gemengd dubbel (DD-HD-2GD) op zondag    NIEUW
Gemengd dubbel 50+ (op tijd) (DD-HD-4GD) op donderdagmorgen > Zeeland
Gemengd dubbel 50+ (DD-HD-2GD) op vrijdag
Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD) op vrijdagavondGemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD) op vrijdagavond
Gemengd dubbel 35+ (DD-HD-2GD) op vrijdagavond

HEREN COMPETITIE

Heren 17+ (4HE-2HD) op zaterdag
Heren dubbel 17+ (4HD) op zaterdag
Heren (4HE-2HD) op zondag
Heren dubbel (4HD) op zondag     NIEUW
Heren dubbel 50+ (op tijd) (6HD) op donderdagmorgen > ZeelandHeren dubbel 50+ (op tijd) (6HD) op donderdagmorgen > Zeeland
Heren dubbel 50+ (4HD) op vrijdag
Heren dubbel 17+ (4HD) op vrijdagavond
Heren dubbel 35+ (4HD) op vrijdagavond

DAMES COMPETITIE

Dames 17+ (4DE-2DD) op zaterdag
Dames dubbel 17+ (4DD) op zaterdag
Dames (4DE-2DD) op zondagDames (4DE-2DD) op zondag
Dames dubbel (4DD) op zondag     NIEUW
Dames dubbel 17+ (4DD) op donderdagmorgen
Dames dubbel 50+ (4DD) op vrijdag
Dames dubbel 17+ (4DD) op vrijdagavond
Dames dubbel 35+ (4DD) op vrijdagavond

Inschrijven najaars-competitie, vervolg





De voorjaarscompetities lopen bijna ten einde. De prestaties van onze Zer Oirts team zijn dit 
voorjaar zéér wisselend, sommige teams draaien bovenin mee, er zijn enkele midden- 
moter-teams en hier en daar is Zer OirSwaager toernooi 2019; inschrijvingen druppelen 
binnents ook in de onderste regionen vertegenwoordigd.

De tussenstanden (bijgewerkt t/m 16 mei):

Dames-dubbel 17+ dinsdagmiddag:         plaats 6 (van 8)
Gemengd-dubbel 50+ donderdag:            plaats 7 (van 7)
Heren-dubbel 50+ donderdag:               Heren-dubbel 50+ donderdag:                 plaats 2 (van 8)
Dames-dubbel 17+ vrijdagavond:            plaats 1 (van 8)
Heren-dubbel 17+ vrijdagavond :             plaats 8 (van 8)
Heren E/D 17+ zaterdag:                              plaats 8 (van 8)
Dames E/D 17+ zaterdag:                             plaats 2 (van 7)

ErEr is dus aan het slot van de voorjaarscompetitie nog een hoop werk aan de winkel; is het niet 
om de onderste plaatsen te verlaten, dan wel om de topposities vast te houden of misschien 
nog te verbeteren ?!

Eind april / begin mei heeft ons organisatie-team de toernooiposters- en flyers verspreid 
onder de Zeeuwse tennisverenigingen op Walcheren en de Bevelanden. In nagenoeg alle 
kantines is ons jaarlijkse KNLTB-toernooi hiermee weer onder de aandacht gebracht.

De inschrijvingen druppelen inmiddels binnen, net zoals de laatste jaren verwachten we in de 
tweede helft van mei de meeste aanmeldingen. Ook de voorbereidingen van het 
buiten-restaurant zijn in volle gang, de menu’s zijn gemaakt en de promotie-banners zijn deze 
week worden opgehangen op ons park.

OokOok dit jaar zal er weer een tent met buitenkeuken en terras worden ingericht om deelne-
mers en bezoekers te voorzien van heerlijke, vers bereide maaltijden. 

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

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

Team Swaagertoernooi,

Ton, Michèle, Lisette, Erik en Jac 
Succes nog allemaal de laatste speelronden. 

Tussenstanden voorjaarscompetities

Swaagertoernooi 2019 inschrijvingen druppelen binnen







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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