
ZEROIRTS
TENNISVERENIGING

SEROOSKERKE

NIEUWSBRIEF
nr 8/2019   19 juli 2019

ZEEUWSE MIX-COMPETITIE
EINDSTANDEN

EERSTE ZOMER DAGTOERNOOI
EEN VERSLAG

STATUS KNLTB-TOERNOOI 2020
ORGANISATIETEAM SAMENGESTELD

L.T.C. „Zer Oirts”
Zandput 7,
4353 BA Serooskerke
Reacties aan: 
redactie@zeroirts.nl.



Zoals elk jaar wordt er na afloop van de mixcompetitie een wekelijkse vrijdagavond Zomer-
toss georganiseerd. De eerste was op vrijdagavond 12 juli jl. Om volledig op de hoogte te 
blijven van de vrijdagavond-toss kun je  de Zer Oirts-App raadplegen. Ben je nog niet 
aangemeld, stuur dan een berichtje naar de App-beheerder Ronnie van Schaik: 06-40173018 
zodat hij jou toe kan voegen. 

Bestuursmededelingen

Waar is de Zer Oirts vlag ??

Afgelopen donderdagochtend voorafgaand aan het tweede zomer dagtoernooi wilde de 
toernooiorganisatie vol trots op weer een heerlijke  tennisdag voor de boeg de Zer Oirts vlag 
gaan hijsen. Maar wat bleek ? Nergens te vinden !! Althans, niet op de mogelijke plekken 
waarop die normaal gesproken zou kunnen liggen. Weet jij waar de vlag zou kunnen liggen, of 
heb je het onlangs opgeruimd en goedbedoeld neergelegd op een plek die voor anderen 
minder logisch is, laat het even weten aan Piet Filius. (pjfilius@zeelandnet.nl of 06-81351668). 

VoorVoor de “gouden tip” en daarmee weer een goede nachtrust stelt Piet vast een lekker flesje 
wijn beschikbaar, al gebiedt de eerlijkheid erbij te vermelden dat dit laatste een 
niet-geverifieerde interpretatie van de nieuwsbriefredactie is.

Zomerstop nieuwsbrieven
Net als vorige jaar zullen we een korte zomerstop inlassen met de productie en uitgifte van 
de nieuwsbrieven. De redactie gaat de komende periode even nieuwe energie en andere 
primaire levensbehoeften tanken om vervolgens na de zomerperiode de draad weer op te 
pakken. Deze editie is voorlopig dan ook de laatste, vanaf begin september kun je de 
volgende nieuwsbrief weer tegemoet zien.

Groet, Jan-Willem en Jac





Schoonmaakrooster clubhuis



Het zomerseizoen is weer aangebroken, en dat betekent dat onze vereniging weer een aantal 
donderdagen in het teken staat van de zomer dagtoernooien. Op donderdag 4 juli heeft de 
eerste editie plaatsgevonden, hierbij een verslag van deelnemer en finalist Arry Jobse:

De partner waarmee ik al had ingeschreven kampte met gezondheidsproblemen, maar in 
Ciska Duden had ik gelukkig een leuke en gezellige vervangster gevonden die bovendien ook 
nog eens lekker kan tennissen ! ( wat wil een man nog meer ? )

IkIk was wel benieuwd hoe het zou gaan want ik kamp al ca. 2 maanden met een polsblessure 
waardoor ik pas een weekje eerder voor het eerst 2 x een half uurtje heb getosst en daarna 
de dinsdag voorafgaand aan het Zer Oirts toertooi in Koudekerke een dagtoernooitje heb 
gespeeld. Maar met een polsbandje om ging dat best aardig en dus moest het maar 
gebeuren.

Eerste partij tegen Piet en Wilma wonnen we, dus mijn dag was al bijna geslaagd (sorry Piet).
Daarna wonnen we ook van Tsarina met Pedro en nipt met 1 punt verschil van Aart en Marja 

VervolgensVervolgens kregen we een ongenadig pak slaag ( 7-1 ) van een ontketende Rolf en Katrien, 
waarna we onze laatste poulewedstrijd tegen Jan en Ingrid moesten spelen .

Deze kwamen echter totaal niet in hun spel waardoor wij hier een hele dikke overwinning 
konden boeken .

En aangezien Rolf en Katrien naast een nederlaag ook nog een keer gelijk hadden gespeeld 
werden we toch nog eerste in onze poule en mochten de finale spelen tegen Joop en Ria.

DitDit werd een leuke gelijkopgaande partij waar Joop bij 5-5 met moeite zijn service won en er 
daarna voor ons geen tijd meer was om eventueel nog gelijk te maken, zodat zij met 6-5 de 
winnaars werden .

Al met al heb ik een dagje heerlijk getennist, met gelukkig niet al teveel last van mijn pols, 
prachtig weer, een leuke partner ( dank je Ciska ), heerlijke catering van Irma en Marjan en 
uiteraard weer een prima organisatie van Marja .

IkIk heb al deze zomertoernooien weer ingeschreven en teken ervoor als het steeds zo gezellig 
en leuk verloopt .

met vriendelijke groet, Arry Jobse

Verslag eerste zomer dagtoernooi; Arry Jobse





Op donderdag 15 augustus organiseren we een extra mogelijkheid om, zoals gewoonlijk,  een 
zomer dagtoernooi (mix) te kunnen spelen.  Tot nu toe is er veel enthousiasme om deel te 
nemen. Het (3e) zomer dagtoernooi op 1 aug. is al volgeboekt. Het meerkeuze toernooi op 
zondag 18 augustus echter nog niet. Ook daar kunnen nog aanmeldingen bij. Dus; als er nog 
ruimte is in je sportieve agenda, meld je dan aan ! Tenslotte is bewegen gezond, de 
gezelligheid in combinatie met  sportief bezig zijn staan op de eerste plaats. 

Schema resterende deelname mogelijkheden:
-de (resterende) dagtoernooien Mix op 15 en 29 augustus (1 augustus = vol)-de (resterende) dagtoernooien Mix op 15 en 29 augustus (1 augustus = vol)
-het Meerkeuzetoernooi 18 augustus (man/man - vrouw/vrouw - man/vrouw)
-het Dames toernooi (31 augustus)
-het ATV-toernooi (7 september)

Informatie en inschrijven bij Marja Hootsmans, tel:06-37555467; 
e-mail vanbeekmarja@gmail.com

Wegens succes; 
extra zomer dagtoernooi 15 augustus !!

Dagtoernooi Veere Bokaal 
31 augustus Oostkapelle, Mark van Oord
L.T.C.De Sprink uit Oostkapelle organiseert op zaterdag 31 augustus De Veere Bokaal, een 
dagtoernooi waarbij actieve tennissers van alle Veerse tennisverenigingen worden 
uitgenodigd mee te strijden om de club-eer. Er gaat gespeeld worden in de categorie DD, HD 
en GD.

TotTot een aantal jaren geleden was De Veere Bokaal een populair jaarlijks evenement, dat de 
laatste tijd een beetje op de achtergrond is geraakt. Mark van Oord van L.T.C. De Sprink uit 
Oostkapelle heeft dit jaar het initiatief genomen om de Veere Bokaal weer nieuw leven in te 
blazen.

Vanuit het Zer Oirts mixteam 1 heeft een aantal leden aangegeven om onze vereniging te 
willen vertegenwoordigen. We gaan met Klaas Wierda, Vera Koole, Mariska Uytdewilligen, 
KoKo Zweedijk, Ruben Wierda en Jac Uytdewilligen een poging wagen om de bokaal achterin de 
taxi mee terug naar Serooskerke te nemen.   Het zal een pittige kluif worden gezien de inschri-
jvingen die al binnen zijn.

Uiteraard is het voor alle leden, en van alle niveau’s, mogelijk om nog in te schrijven.

Informatie over dit dag-evenement vind je op www.toernooi.nl > De Sprink > Veere Bokaal. Je 
kunt ook contact opnemen met Mark; telefonisch 06-43085371 of per email naar: 
m.vanoord@schinkeladviesgroep.nl





Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, was het KNLTB toernooi 2019 de laatste 
editie onder de naam Praktijk Swaager Dubbeltoernooi.

Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om het KNLTB-toernooi ook in 2020 en volgende 
jaren te blijven voortzetten op onze vereniging.  Restaurant Mossels & Meer heeft het bestuur 
aangeboden om als hoofdsponsor en (mede-)organisator het stokje over te nemen van 
Praktijk Swaager. Momenteel lopen er gesprekken tussen het bestuur en Mossels & Meer om 
te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

VooruitlopendVooruitlopend op een te bereiken overeenstemming is achter de schermen al een 
organisatieteam samengesteld. 

John Vogel zal de nieuwe toernooileider worden, en in zijn rol als bestuurslid tevens de inden-
titeit en algemene belangen van Zer Oirts behartigen en bewaken. Tevens zal John de rol van 
penningmeester vervullen, zodat er een scheiding en transparantie van de geldstromen 
tussen sponsor en vereniging gewaarborgd is.

Jac Uytdewilligen zal zorgdragen voor de maaltijden in het buitenrestaurant en heeft een 
totaalplan  met financiÃ«le begroting en onderbouwing ingediend bij het bestuur om als 
hoofdsponsor, naamgever (Mossels & Meer) en tevens financieel risicodrager van het 
toernooi te fungeren.

Lisette Wijkhuijs zal haar rol als wedstrijdplanner blijven vervullen, en wordt bijgestaan door 
Ellen Vogel. Lisette heeft inmiddels jarenlange ervaring opgedaan in de organisatie en 
wedstrijdleidingwedstrijdleiding van KNLTB toernooien. De laatste 8 jaren als vast lid van het Swaagerteam, 
daarvoor als mede-organisator van het M.L.T.C. Maeneblussers toernooi. Lisette zal haar 
opgedane kennis en ervaring voor, tijdens en na de toernooiweek 2020 delen met Ellen.

Ronnie van Schaik is de afgelopen jaren als vaste vrijwilliger al nauw betrokken geweest bij 
het toernooi, en zal vanaf 2020 deel uitmaken van het organisatieteam. Er zijn voorafgaand, 
tijdens en na het toernooi 1001 zichtbare en vooral onzichtbare werkzaamheden te 
verrichtenverrichten om een vlekkeloze toernooiweek te doorlopen. Op- en afbouw buitenrestaurant, 
voorzieningen voor gas en elektra, bar- en keukenbezetting, voorraadbeheer, onderhoud  
etc. etc.

Jan-WillemJan-Willem Jansen neemt de marketing en communicatie voor zijn rekening.  Jan-Willem 
neemt geen zitting in het organisatieteam, maar is wel bereid om op de achtergrond de 
kanalen website, social media en overige digitale communicatiemiddelen en promoties te 
ontwikkelen en te beheren. Al deze zaken staan inmiddels in de steigers, en zullen openbaar 
worden gemaakt als er overeenstemming is bereikt hoe de organisatie van het toernooi eruit 
komt te zien. Ook zal Jan-Willem tijdens de toernooiweek geregeld het organisatieteam 
bijstaan met allerlei hand- en spandiensten.

Status KNLTB-toernooi 2020; 
organisatieteam samengesteld



Naast dit vaste team zal er weer een beroep worden gedaan op leden van de vereniging om 
als vrijwilliger tijdens de toernooiweek een steentje bij te dragen door als bar- of als keuken-
medewerker een avondje de handjes uit de mouwen te steken.

We hopen je op korte termijn te kunnen berichten dat er overeenstemming is bereikt over 
het ingediende organisatie-plan, en dat we in 2020 en volgende jaren weer een KNLTB 
toernooi op onze vereniging kunnen gaan organiseren. Als het doorgaat zal het weer in week 
25 zijn, van maandag 15 tot en met zondag 21 juni 2020.

Wordt vervolgd.

Status KNLTB-toernooi 2020; 
vervolg

Eindstanden Zeeuwse Mix-competitie
Zer Oirts 1: plaats 6 (van 8)
Zer Oirts 2: plaats 6 (van 8)
Zer Oirts 3: plaats 8 (van 8)

DeDe Zeeuwse Mix-competities zijn ten einde. Team 1 is, mede dankzij de versterkingen die 
sinds dit jaar in de teamsamenstelling zijn aangebracht, op de laatste speeldag erin geslaagd 
boven de degradatiestreep te eindigen. We willen vooral de nieuwe teamleden Lennie, Rosali, 
Corine en Barbara hierbij danken voor hun bijdrage. Ook volende jaar zal Zer Oirts dus weer 
vertegenwoordigd zijn in de eerste klasse. De teams van Kapelle en Yerseke zijn op de laatste 
plaatsen geëindigd, en zullen degraderen naar de 2e klasse.

OokOok team 2 heeft op de laatste speeldag goede zaken gedaan door een overwinning te 
boeken en daarmee te stijgen naar de 6e plaats van de 8 deelnemende verenigingen.

Team 3 is geëindigd als rode lantaarndrager in de derde klasse. Alleen met een dikke 6-0 over-
winning had de 8e en laatste plaats op de laatste speeldag voorkomen kunnen worden, maar 
helaas is ons team daar niet in geslaagd. Volgend jaar beter !!

Mede door de harmonisatie die dit jaar is ingevoerd door de KNLTB is gebleken dat de onder-
linge verschillen deze competitierondes nogal groot waren tussen de verschillende  
deelnemende teams. De verwachting is dat na promoties en degradaties de verschillen 
volgend jaar aanzienlijk kleiner zullen zijn.



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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