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In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de kwijtgeraakte Zer Oirts vlag. Piet Filius 
had zelfs een beloning, en fles wijn, uitgeloofd aan degene die de vlag boven water kon 
krijgen. Met deze beloning in het vooruitzicht is Ad Boone erin geslaagd de vlag na een 
grondige speurtocht te vinden. Bedankt Ad, de fles wijn komt naar je toe ! 

Bestuursmededelingen

WK tennis Senioren Kroatië; 
Succes Ria van der Meijden
Deze week, van zaterdag 14 tot en met zaterdag 21 september, vindt in Umag (Kroatië) het 
wereldkampioenschap tennis voor senioren (65+) plaats. Enige tijd geleden is Ria van der 
Meijden, frequent deelneemster aan diverse Zer Oirts activiteiten zoals de zomer 
dagtoernooien en het jaarlijkse Swaagertoernooi,  door de K.N.L.T.B. geselecteerd om ons 
land te vertegenwoordigen. Eerder dit jaar heeft Ria 
meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen in 
Hilversum, en door haar uitstekende prestaties heeft ze 
de aandacht getrokken van de K.N.L.T.B. Een prestatie de aandacht getrokken van de K.N.L.T.B. Een prestatie 
om trots op te zijn, zeker na de blessures die Ria de 
afgelopen jaren heeft ondervonden en waar ze door 
hard te trainen en gezond te leven helemaal bovenop 
gekomen is. 
Wij wensen Ria veel succes en plezier tijdens het 
toernooi.

Zomer dagtoernooien succesvol 
verlopen
Zoals elk jaar hebben er de afgelopen zomer weer een 6-tal zomer dagtoernooien plaats-
gevonden op Zer Oirts. Een aantal dagverslagen, van Arry Jobse en Jan Verberkmoes, heb je 
kunnen lezen in deze en de vorige nieuwbrief. Op een kleine uitzondering na waren alle 
dagen volledig volgeboekt. De zomer dagtoernooien op Zer Oirts zijn voor veel eigen leden, 
maar zeker ook voor leden van andere verenigingen in de regio het hoogtepunt van het 
zomer tennisseizoen.

Wij willen organisator Marja Hootsmans dan ook ontzettend bedanken voor de organisatie 
en de inzet die ze heeft geleverd om ook dit jaar de dagtoernooien weer succesvol te laten 
verlopen. Ook de leden die geholpen hebben met de catering en de barwerkzaamheden 
willen we hierbij danken.



De zomerperiode is weer achter de rug. Tijd dus voor de najaarscompetities.  Zet Oirts is met 
5 teams vertegenwoordigd; Donderdag heren 50+, Donderdag gemengd 50+, Vrijdagavond 
dames 17+, Vrijdagavond heren 17+ en zaterdag gemengd 17+.

De eerste competitierondes zijn inmiddels gespeeld. Het heren 50 + team   kende een 
daverendedaverende start, en is verder gegaan waar het bij de voorjaarscompetitie is geëindigd: winnen 
! Met 12-0 werd Gravelsteps eenvoudig aan de kant gezet. De gasten uit Schoondijke kwamen 
op de tennisbanen weliswaar tekort tegen Zer Oirts, maar in de kantine zijn ze halverwege de 
ochtend gestart met een voorsprong die ze in het verdere verloop van de dag  ruimschoots 
hebben kunnen vasthouden !!

DeDe geplande wedstrijd van het donderdag gemengd 50+ team kon helaas niet worden 
gespeeld op 12 september, de geplande speeldatum. Tegenstander ’s -Heer Abtskerke bleek 
niet in staat een team op de been te krijgen, en daardoor is de wedstrijd uitgesteld naar 17 
oktober.

Het vrijdagavond dames 17+ team is begonnen met een keurig 2-2 gelijkspel, thuis tegen T.C. 
W.P.D. uit Wolphaartsdijk. Ons damesteam dat als kampioenen uit de voorjaarscompetitie 
zijn geëindigd, speelden zich hiermee keurig in de middelmoot van de poule.  

HetHet vrijdagavond heren 17+ begon de competitie met een uitwedstrijd tegen De Schaepskooi 
uit ’s-Heer Arendskerke. Ondanks dat er 2 van de 4 gespeelde wedstrijden gelijk opgingen en 
beslist moesten worden met een super-tiebreak, bleven alle 4 de punten helaas achter bij de 
Schaepskooi. De poule van deze competitie bestaat uit 4 teams die allemaal een thuis- en een 
uitwedstrijd tegen elkaar spelen. Over een paar weken zullen onze mannen revanche willen 
nemen.
  
HetHet gemengd dubbel 17+ zaterdagteam trad in een thuiswedstrijd aan tegen Con Forza uit 
Groede. De echtparen Conny & Aad van de Valk en Jacco Wijnands & Dorinda Wondergem 
wonnen alle 4 de wedstrijden met ruime uitslagen en bezetten daarmee de eerste plaats in 
de poule.

Wij wensen alle teams veel succes en spelplezier in het verdere verloop van de najaarscom-
petities.

Aanvang najaarscompetities





Zoals elk jaar zijn er diverse buurt-verenigingen die op hun all-weather tennisbanen een 
wintercompetitie organiseren, waaraan ook Zer Oirts leden kunnen deelnemen. Op dit 
moment hebben we alleen van LTC De Stoof (Koudekerke) / LTC De Schenge (Arnemuiden) en 
van L.T.C. De Sprink (Oostkapelle) de informatie ontvangen. 

Wat betreft M.L.T.C. Middelburg kunnen we melden dat de inschrijving start op 27 september 
en loopt tot 21 oktober. De competitie start op 5 november en er wordt gespeeld op de 
dinsdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag. dinsdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag. 

Verdere informatie , zoals bijvoorbeeld kosten van winterlidmaatschappen, zijn opgevraagd 
bij de diverse verenigingen, maar nog niet beantwoord. We hopen deze specifiekere 
informatie in de loop van deze maand te ontvangen, en zullen het dan in de eerstvolgende 
nieuwsbrief publiceren.

Winterlidmaatschap L.T.C. De Sprink Oostkapelle.

BehalveBehalve de gratis deelname aan de wintercompetitie, biedt De Sprink in Oostkapelle ook de 
mogelijkheid om winterlid te worden. Voor het bedrag van  E 47,50 kun je aan half jaar lang 
onbeperkt gebruik maken van de verlichte kunstgrasbanen.
Opgeven als winterlid kan bij Peter Wisse: 06-40701839 of per email naar 
peterwisse@zeelandnet.nl

Inschrijven wintercompetities

Wintercompetitie L.T.C. De Sprink 
Oostkapelle;  Peter Wisse
LTC De Sprink organiseert al jaren een wintercompetitie voor eigen leden. De laatste jaren 
mogen ook leden van de tennisvereniging  Zer Oirts uit Serooskerke aan deze competie deel-
nemen. Wij hebben na overleg met de andere tennisverenigingen van de gemeente Veere 
besloten om die wintercompetitie open te stellen voor alle leden van de Veerse tennisvereni-
gingen.
Deelname aan de wintercompetitie houdt het volgende in:

1. We spelen op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 -22.00 uur op het tenniscomplex van 
LTC De Sprink in Oostkapelle. We beschikken over drie kunstgrasbanen met verlichting.
2. Er kan worden gespeeld in de volgende onderdelen: Dames enkel; Dames dubbel;Heren 
enkel; Heren dubbel en Gemengd dubbel. Er wordt alleen gespeeld in poules.
3. De poule grootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen, maar we streven naar poules 
van 7 of 8 deelnemers. Meerdere poules per categorie is mogelijk.
4.4. De eerste helft wordt gespeeld van half oktober tot eind december en daarna vindt een 
promotie/degradatie regeling plaats waarna de tweede helft start omstreeks half januari t/m 
eind maart.
5. De speelduur per wedstrijd is 55 minuten.
6. Je speelt bij de dubbels met een vaste partner waarmee je je zelf aanmeldt.



7. Er wordt via toernooi.nl een actueel wedstrijdschema gepubliceerd en worden ook de 
bijgewerkte poule standen vermeld.
8. Data van verhindering moeten voor aanvang van de competitie worden doorgegeven aan 
de organisator van deze competitie. Wel moet je minimaal 1 avond per week beschikbaar zijn.
9. Opgave voor deze competitie moet binnen zijn bij de organisatie voor 10 oktober.
10. Aanmelden kan uitsluitend d.m.v. een mail naar : Peter Wisse      
e-mail: peterwisse@zeelandnet.nl 
11.11. Bij aanmelding vermelden: Naam; adres; tel.nr; e-mail; Vereniging; speelsterkte en dub-
belpartner.
12. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan toernooi deelname.
13. Voor vragen over deze competitie kun je ook terecht op hetzelfde e-mail adres. Tele-
fonisch ben ik bereikbaar op nummer 06-40701839

Met vriendelijke groet, Peter Wisse
Organisator wintercompetitie LTC De Sprink

Versgemaakte guacamole; 
Marjan van Stijn.
Af en toe wordt er in de nieuwsbrieven een recept gepubliceerd van een gerecht dat tijdens 
de catering van een zomer dagtoernooi is geserveerd. Niet geheel toevallig kwam de redactie 
tijdens een bliksembezoekje aan een zomertoernooi, zo ongeveer rond einde lunchtijd, het 
clubhuis binnenwandelen. Er blijft immers altijd wel iets over dat zonde is om weg te gooien. 
Marjan had al een bordje met lekkers opgeschept “om te proeven”. Versgemaakte 
guacamole. Whow, wat was dat lekker. Gelukkig wilde Marjan na lang aandringen het recept 
met ons delen.

De boodschappen:De boodschappen:
2 trostomaten / 1 bakje of bosje koriander (15 gr) / 1 rode ui / 2 rijpe avocado’s / klein 
theelepeltje gemalen komijn / 2 eetlepels limoensap / 4 eetlepels kant en klare guacamole 
dipsaus.

De uitvoering:
Snijd en ontvel de tomaten in kwarten, verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in 
kleine blokjes / Snijd de koriander fijn en snipper de ui
SnijdSnijd de avocado’s overlangs doormidden, verwijder de pit, schep het vruchtvlees met en lepe 
uit de schil en prak het met een vork tot een grove puree.
Meng de tomaat, koriander, ui, komijn en het limoensap erdoor en breng het op smaak met 
peper en zout. De er voor een smeuïge variant de kant en klare guacamole dipsaus doorheen.
Klaar !!

Deze guacamole is heerlijk bij Mexicaanse vlees- en bonen gerechten of gewoon als dip bij 
tortillachips met gesmolten kaas en wat tacosaus.

Eet smakelijk, groetjes van Marjan van Stijn  Eet smakelijk, groetjes van Marjan van Stijn  







Een paar dagen voordat het tweede zomertoernooi zou beginnen kreeg ik van mijn partner 
bericht dat ze helaas verhinderd was i.v.m. een sterfgeval in haar familie. We hadden ons erg 
verheugd op deze  toernooidag dus heel sneu voor Cathrien en een probleem voor mij, maar 
helaas niets aan te doen. Ik op zoek naar een vervangster. Via Marja vernam ik dat Ciska 
misschienmisschien wel mee wilde doen. Een SMS-tje gestuurd en er was een vervangster gevonden. 
Probleem voor mij opgelost. Dus wij begonnen vol goede moed aan de eerste partij tegen 
Saskia en Niek, die er overigens een vreemde manier van tossen op nahoudt, maar dit 
terzijde. Toen we uitgelachen waren merkten we dat we al met 4-1 achter stonden. Maar door 
volharding, enig geluk van onze kant en een beetje gemakzucht van de tegenstanders 
wonnen we uiteindelijk met 5-4. De tweede partij verliep op dezelfde wijze. Weer door het oog 
van de naald. Op ongeveer dezelfde wijze wonnen we de eerste vier partijen. De laatste tegen 
MienekeMieneke en Arry ging het mis. Die waren te sterk voor ons, maar we wisten toen al dat we in 
de finale stonden. Zij hadden namelijk een keer verloren van Jacco en Dorinda en gelijk 
gespeeld tegen Saskia en Niek.

Vooraf aan de laatste poulepartij was er weer een verschrikkelijk lekkere lunch die deze keer 
klaargemaakt was door Joke Adriaanse geassisteerd door echtgenoot Jan. Met soep, salades 
en pasta, alles heerlijk. Vooral de pizza punten waren weer ontzettend lekker. Je begrijpt dat 
ik dit heb aangevoerd als legitieme reden voor de daaropvolgende nederlaag. Enfin de finale 
moest tegen Lenie en Rolf die ongeslagen eerste waren geworden in de andere poule. 
Geduchte tegenstanders, maar om de één of andere reden (misschien ook vanwege de pizza 
punten van Joke?) lukte het hen niet deze partij naar hun hand te zetten. We wonnen dan ook 
afgetekend. afgetekend. 

Terug kijkend was het weer een heel geslaagde dag, goed georganiseerd door Marja, een 
klein beetje  gemiezer maar verder een stralende dag en wij allebei een lekkere fles cava mee 
naar huis. Proost. Zo zie je maar dat een initieel slecht bericht niet altijd negatieve gevolgen 
moet hebben. Het was weer een heel gezellig zomertoernooi.
Voor aanvang was er nog wel wat consternatie over het feit dat we onze oranje clubvlag niet 
konden vinden. Het gebruik is dat deze wordt gehesen bij ieder zomertoernooi. We hebben 
overal gezocht, maar hem niet gevonden. Een ieder die ook maar een vermoeden heeft waar 
deze vlag zich zou kunnen bevinden wordt vriendelijk verzocht dit bij voorzitter Piet te 
melden. Ik las dat hij een fles wijn had gezet op de gouden tip.

Groeten,
Jan Verberkmoes

Red:Red: Bedankt voor je bijdrage aan de nieuwsbrief, Jan ! De vlag is inmiddels gevonden door Ad 
Boone, die momenteel hele dagen z’n voordeur in de gaten houdt of er toevallig een bezorger 
met een fles wijn onder z’n arm aanbelt. 

Verslag zomertoernooi 18 juli,  
Jan Verberkmoes





Overzicht thuiswedstrijden 
najaarscompetitie; Anita Koeman
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