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In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur 
aangeven dat de vacature secretaris is vervuld 
door Rik Helm. Graag willen we Rik in deze editie 
nader aan je voorstellen.

Een jaar geleden ben ik een kijkje gaan nemen op 
de jaarlijkse Open Dag van Zer Oirts. Na 43 jaar in 
de Randstad te hebben gewoond ben ik in 
MiddelburgMiddelburg neergestreken. Door een kennis was 
ik geattendeerd op Zer Oirts als gezellige, 
sportievesportieve en sociale  tennisvereniging. Ik voelde 
me direct erg welkom, en de totale sfeer op deze 
Open Dag hebben me direct doen besluiten om 
lid te worden. Tot op de dag van vandaag heb ik 
daar nog geen seconde spijt van gehad. Geregeld 
bezoek ik de toss-ochtenden en beleef daar veel 
plezier aan.

EnigeEnige tijd geleden heeft onze vorige secretaris 
besloten om zijn functie en lidmaatschap te 
beëindigen. Kort daarna heeft Piet Filius namens 
het bestuur mij benaderd of ik de rol van 
bestuurssecretaris (ad interim) op me zou willen 
nemen. 

Uitgelicht: nieuwe secretaris Rik Helm

Verenigings paspoort

Rik Helm
Achternaam:     Helm
Voornamen:     Hendrik (Rik)
Burgelijke staat:   Alleenstaand
Leeftijd:      Categorie 50+
Beroep:      Gepensioneerd
Hobby’s:      Tennis, actief bezig zijn in de natuur

Onze vereniging telt vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de club, en 
ook ik wil een bijdrage hieraan doen.  Vandaar dat ik positief heb gereageerd op de vraag om 
(vervangend) secretaris te worden, al realiseer ik me dat het wel allemaal nieuw voor me is. 

Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de sociale dienstverlening, de laatste twintig jaar 
als humanistisch raadsman bij Penetiaire Inrichtingen in de Randstad, ben ik 2 jaar geleden 
met pensioen gegaan. Ik heb dus een deel van mijn leven “in de gevangenis gezeten", maar 
dan om een iets andere reden dan de meeste aanwezigen aldaar.

EenEen groot deel van mijn leven heb ik me dus gericht op het sociale welzijn van mensen. Na 
mijn pensioen ben ik me meer gaan richten op de “aardse natuur”, zo ben ik onder andere 
vrijwilliger bij de stichting Landschapsbeheer Zeeland. Met enige regelmaat verblijf ik 
Frankrijk, waar ik een huisje met een grote tuin heb waarin ik graag mijn tijd doorbreng

Ik zal mijn uiterste best doen om een waardevolle rol in het bestuur te gaan vervullen.

Met vriendelijke, sportieve groet.

Rik





Beste Tennissers/-sters van Zer Oirts,

Alhoewel de Zomermix-competitie 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 
uitwedstrijden buiten de provincie gespeeld worden. De KNLTB doet zijn best om een zo 
gunstig mogelijke indeling te maken. 

- Lees het aanbod en kies;- 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

Reminder: 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

Vervolg najaars-competitie, 





Volgende week is het weer zover, vanaf maandag 17 juni start het jaarlijkse K.N.L.T.B. Praktijk 
Swaager toernooi. Tot en met zondag 23 juni staat onze vereniging geheel in het het teken van 
het evenement dat dit jaar voor de 8e keer georganiseerd wordt door hoofdsponsor Michèle 
Snijders-Swaager en haar team.

DeDe inschrijftermijn is inmiddels gesloten en de loting heeft plaatsgevonden onder leiding van 
bondsgedelegeerde Ruud Hemmes en planner Lisette Wijkhuijs . Ze zijn erin geslaagd een 
prachtig speelsysteem samen te stellen waarin alle deelnemers minimaal 2, en in veel 
gevallen zelfs 3 of meer wedstrijden kunnen spelen.

We zijn ook dit jaar weer verheugd een breed deelnemersveld te mogen verwelkomen. Dat 
het Swaagertoernooi inmiddels regionale bekendheid geniet in de omgeving, blijkt wel uit de 
diversiteit van inschrijvingen. 

NaastNaast een aanzienlijk aantal “thuisspelers” van Zer Oirts, hebben ook spelers van vele andere 
Zeeuwse tennisverenigingen zich ingeschreven voor het toernooi, onder andere van L.T.C. 
DOS-Vlissingen, L.T.C. De Sprink Oostkapelle, L.T.C. De Stoof Koudekerke, L.T.C. De Schelde 
Vlissingen, T.C. Westerschouwen, M.L.T.C. Middelburg, L.T.C. De Schenge Arnemuiden, T.V. 
Veere, T.C. Walcheren, T.V. ’s Heerenhoek, ’s Heer Abtskerke, T.V. Helios Centrum Bilthoven, 
L.T.C. de Westkaap Westkapelle en T.C. Souburg,   

WeWe heten alle deelnemers van harte welkom, en hopen ook niet-meespelende Zer Oirts leden 
te verwelkomen op het park om te genieten van de sfeer, de tenniswedstrijden en natuurlijk 
de heerlijke vers bereide maaltijden die voor slechts 8,50 verkrijgbaar zijn in het buiten-
restaurant.

Team Swaagertoernooi.

 

WilWil jij een steentje bijdragen aan een vlekkeloos verloop van het Swaagertoernooi ? We zijn 
nog op zoek naar leden die ’s avonds (en/of zondag overdag) een bardienst zouden willen 
draaien tijdens de toernooiweek. Als je geïnteresseerd bent, doe even een belletje (graag na 
18.00 uur) of berichtje naar Michèle; 06-42715858. Aanmelden graag vóór 11 juni, dan gaan we 
de definitieve planning maken. 

Swaager toernooi 2019; klaar voor de start





Waar in een aantal voorjaarscompetities de laatste wedstrijden nog gespeeld moesten 
worden, is op 25 mei jl. afgetrapt met de Zomermix-competitie. Zer Oirts is met 3 teams 
vertegenwoordigd is de competitie waarbij per speelronde 6 wedstrijden (1 damesdubbel, 
1 herendubbel en 4 mixdubbels) gespeeld worden.

In het eerste team hebben in de eerste speelrondes een tweetal “debutanten” hun 
opwachtingopwachting gemaakt. Lennie Jacobse was in speelronde 1 en 2 van de partij, en Corine 
Davidse maakte in speelronde 2 haar debuut. Van harte welkom bij onze vereniging ! De start 
was in elk geval goed (3-3 gelijkspel tegen ’t Swaecke en 4-2 overwinning tegen Yerseke) en 
vooral ook gezellig. 

Team 2 heeft tot nu toe twee nederlagen van 1-5 moeten incasseren. Zowel tegen Yerseke als 
tegen De Goese Maan was de damesdubbel de enige partij die gewonnen werd. Corrie Meijers 
redde, samen met Bea Fongers en Marja Hootsmans, beide keren  “de eer” .

TeamTeam 3  staat na 2 speelrondes in de middenmoot. Thuis werd met 4-2 gewonnen van 
Westerschouwen, de uitwedstrijd tegen Veere ging met 6-0 verloren. 

Het kan met alledrie de Zer Oirts teams nog alle kanten op. Alle deelnemers nog heel veel 
succes en spelplezier !

Tussenstanden Zeeuwse Mixcompetitie:

Zer Oirts 1: plaats 3 (van 8)
Zer Oirts 2: plaats 6 (van 8)
Zer Oirts 3: plaats 5 (van 8)Zer Oirts 3: plaats 5 (van 8)

De voorjaarscompetities zijn ten einde. Enkele teams zijn in de middenmoot en de onderste 
regionen geëindigd, maar laten we vooral tevreden zijn dat Zer Oirts met 2 teams kampioen 
is geworden: de Dames 17+ vrijdagavond  en de Heren 50+ zaterdag. 

De eindstanden:

Dames-dubbel 17+ dinsdagmiddag:       plaats 3 (van 8)
Gemengd-dubbel 50+ donderdag:          plaats 7 (van 7)
Heren-dubbel 50+ donderdag:                plaats 1 (van 8)
Dames-dubbel 17+ vrijdagavond:          Dames-dubbel 17+ vrijdagavond:           plaats 1 (van 8)
Heren-dubbel 17+ vrijdagavond:             plaats 8 (van 8)
Heren E/D 17+ zaterdag:                           plaats 7 (van 8)
Dames E/D 17+ zaterdag:                       plaats 2 (van 7)

Eindstanden voorjaarscompetities

Zomermix-competities gestart



Eindelijk hebben ze “het geflikt.” Na een aantal jaren in de middenmoot, en soms zelfs onderin 
te hebben gestreden voor een eindklassering in de bovenste helft van het klassement, heeft 
ons 50+ Herenteam onder leiding van captain Piet Filius het felbegeerde kampioenschap 
binnengehaald. 

Halverwege de competitie ontstond er een top 3, waarbij M.L.T.C., Hontenisse en Zer Oirts in 
de laatste 3 speelronden onderling zouden gaan bepalen wie er met de “eeuwige roem” 
vandoor zou gaan. Zer Oirts startte deze eindfase met een kleine achterstand op beide 
concurrenten,concurrenten, maar wist beide onderlinge duels met 8-4 winnend af te sluiten. Op de laatste 
speeldag, waarbij de onderlinge verschillen op de ranglijst minimaal waren, troffen M.L.T.C. 
en Hontenisse elkaar, en Zer Oirts mocht het opnemen tegen Zaamslag, dat in het onderste 
deel van de ranglijst stond. Op zich een prima uitgangspositie, als de beide concurrenten 
onderling wat punten aan elkaar verspeelden en Zer Oirts zou een dikke overwinning boeken 
kon het bijna niet meer misgaan.  Bij een gelijke eindstand zou Zer Oirts op basis van de 
onderlinge resultaten de beide concurrenten voorblijven op de ranglijst. Maar in de sport 
weetweet je het maar nooit, je kunt de mooiste theorieën verzinnen, maar uiteindelijk moet het 
ook maar gebeuren op het moment dat het nodig is.

Uiteindelijke bleek de theorie uit te komen. M.L.T.C. verspeelde 2 punten tegen Hontenisse 
(uitslag 2-10), en Zer Oirts bleek met 12-0 een dikke maat te groot voor Zaamslag.

Hierbij willen we ons kampioensteam, bestaande uit Piet Filius, Giel van de Linde, Peter 
Huijbregtse, Jan Maljers, Jo Jobse en als reserves/invallers de “jeugdspelers” Jacco Wijnands en 
Jac Uytdewilligen van harte feliciteren met hun welverdiende kampioenschap !!

Giel van de Linde en Jacco Wijnands ontbreken op de foto

Kampioenen: Heren Dubbel 50 + donderdag



Niet alleen bij de Heren 50 + kon een bescheiden feestje worden gevierd, ook onze vrijdag-
avond Dames 17 + hebben voor de eerste keer sinds de oprichting van hun team het 
kampioenschapkampioenschap behaald. Zowel in het voorjaar als het najaar heeft dit team sinds 3 jaar elke 
keer meegespeeld. In het begin eindigde het team geregeld onderin de ranglijst, maar elke 
keer ging het een stukje beter en konden de dames steeds meer tegenstand bieden aan de 
tegenstanders. Beetje bij beetje werden er steeds meer wedstrijden gewonnen, ook de potjes 
die super tiebreaks beslist moesten worden en die voorheen vaak nipt verloren werden, 
vielen dit seizoen steeds vaker de goede kant op.

VanafVanaf de eerste speelronde heeft het team bovenaan de ranglijst gestaan, en deze plek niet 
meer afgestaan aan de concurrentie. Op de laatste speeldag zou een 2-2 gelijkspel tegen 
M.L.T.C. voldoende zijn om de eerste plek vast te houden. Met deze stand zouden ze op een 
gelijk aantal punten komen met medekanshebber De Puye; die dan zelf wel met 4-0 zouden 
moeten winnen van WPD. Met deze theoretische uitslagen zou Zer Oirts op basis van een 
positief onderling behaalde resultaat tegen De Puye als eerste eindigen.

EenEen comfortabele uitgangspositie, die alleen nog “even” verzilverd moest worden. Voor team-
captain Ellen van Schaik , die zelf vanwege een armblessure niet heeft kunnen meespelen, 
was het een moeilijke afweging om òf tactisch in te delen en met 2 punten op safe te spelen, 
óf om vol overtuiging en zelfvertrouwen voor de volle winst te gaan.  Vol vertrouwen gingen 
de dames in alle 4 de partijen de strijd aan, in de overtuiging om als waardig kampioen met de 
volle winst te eindigen. Met een geweldige 3-1 winst konden onze dames de champagne ont-
kurken, en waren ze ook niet meer afhankelijk van wedstrijden die elders in Zeeland  werden 
gespeeld.

Namens het bestuur waren Ellen van Schaik, tevens non-playing captain van het team, en 
John Vogel aanwezig om onze dames in de bloemetjes te zetten en foto’s te nemen voor het 
vereniging-archief. Nogmaals van harte gefeliciteerd; Ellen van Schaik, Michèle Snijders, Ester 
Wierda, Elna Dieleman, Claudia Muller, Dorinda Wondergem en Anita Koeman.

Anita Koeman ontbreekt op de foto

Kampioenen: Dames Dubbel 17 + vrijdagavond





Ook de dinsdag-dames hebben dit seizoen weer een uitstekende prestatie geleverd door op 
de laatste speeldag de volle 4-0 winst te pakken tegen T.C.  SJEF uit Aardenburg, en daarmee 
te stijgen naar de 3e plaats in de eindklassement. Waar ons damesteam, onder leiding van 
captain Wilma Boone, jarenlang moest knokken om niet te degraderen, is 2 seizoenen 
geleden een nieuwe weg ingeslagen door Wilma. Zelf speelt ze als “non-playing captain” niet 
meer mee (alleen nog bij blessures of andere onvoorziene gevallen), en het team is versterkt 
met een aantal dames van een jongere generatie.

DeDe derde plaats is momenteel voor Zer Oirts het hoogst haalbare in de Hoofdklasse; de top 2 
is elk jaar hetzelfde (de BRU-TEN en De Boskreek) en bestaat voornamelijk uit enkel 
dames/meiden met spelniveau 4 en een enkele 5. 

Wellicht kan in de toekomst door versterking van het team een aanval worden ingezet op de 
traditionele top-2 ?? De teamscouts zijn al gesignaleerd bij de wedstrijden van het eerste 
zaterdag mix-team waar dit jaar het damesbestand is uitgebreid.

HierbijHierbij willen we  de dames feliciteren met hun “podiumplaats”. Goed gedaan, Wilma Boone, 
Heidy Willems, Sylvia de Klerk, Barbara Boone Corrie Meijers, Vera Koole en Mariska 
Uytdewilligen

Dames Dubbel Hoofdklasse-team weer in top 3



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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