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In deze nieuwsbrief:

Rabo Clubactie
De Rabo Clubactie heeft voor onze club het mooie bedrag van € 381,63 opgebracht. Het is 
ruim € 50,00 meer dan vorig jaar. Dat is weer een prachtig resultaat. Na MLTC en De Stoof is 
dat het hoogste bedrag van alle tennisverenigingen op Walcheren. Iedereen die op Zer Oirts 
heeft gestemd, heel erg bedankt.
Namens het bestuur; Piet Filius

Herfst toss

Vrijwilligers-lunch

Gebruik kantine competitieteams

Op zaterdag 9 november wordt er vanaf 13.00 uur een Herfst-toss georganiseerd. Alle leden 
zijn van harte welkom.
Namens het bestuur; John Vogel

Op zaterdag 2 november wordt de jaarlijkse vrijwilligers-lunch georganiseerd. Dit als dank en 
blijk van waardering voor alle leden die vrijwilligers werkzaamheden voor de vereniging 
verrichten.

Tijdens competitiewedstrijden is het gebruikelijk dat onze thuisspelende competitieteams de 
gastverenigingen “in de watten leggen” met voorzieningen voor drankjes, hapjes, maaltijden, 
douche- en toiletfaciliteiten en het speelklaar maken van de tennisbanen. Uiteraard wordt na 
afloop van de competitiebijeenkomst alles netjes aangevuld, opgeruimd, afgerekend en 
achtergelaten zodat de eerstvolgende tennisactiviteit met een schone, opgeruimde  en 
aangevulde kantine kan beginnen.

DitDit gaan eigenlijk altijd goed, echter is onlangs tijdens de najaarscompetitie één keer 
gebleken dat na afloop de ingeruimde vaatwasser niet was aangezet en de vuilniszak niet was 
verschoond. Het betreffende team is hierop aangesproken, waarop door de teamcaptain 
namens het hele team excuses zijn aangeboden met de toezegging hier in de toekomst 
alerter op te zijn en het niet meer voor te laten vallen. 





Het einde van de najaarscompetitie nadert. Zer Oirts is met 5 teams vertegenwoordigd; 
Donderdag heren 50+, Donderdag gemengd 50+, Vrijdagavond dames 17+, Vrijdagavond 
heren 17+ en zaterdag gemengd 17+.

Komende week staan de laatste speelrondes ingedeeld, maar vanwege de wisselende 
weersomstandigheden moeten diverse teams nog inhaalwedstrijden spelen. De definitieve 
uitslagen worden dus nog even uitgesteld.

HetHet heren 50 + team o.l.v. captain Piet Filius speelt donderdag 22 oktober zijn laatste 
wedstrijd en ligt op koers om het behaalde kampioenschap in de voorjaarscompetitie te gaan 
continueren. Tot nu toe zijn alle speelrondes winnend afgesloten, maar de laatste horde die 
genomen moet worden is niet de eenvoudigste; thuis tegen Hontenisse 1, een pittige 
tegenstander die altijd goed is voor een top 3 klassering. Net zoals in vorige edities staat 
Hontenisse,Hontenisse, samen met M.L.T.C. en Zer Oirts, bovenin de ranglijst. Een spannend slot dus in 
de strijd om het kampioenschap. In het geval dat Zer Oirts en Hontenisse teveel punten aan 
elkaar zouden verspelen en richting een gelijkspel gaan, zou ook M.L.T.C. nog als lachende 
derde met de hoofdprijs ervan door kunnen gaan.

Het donderdag gemengd 50+ team heeft inmiddels alle wedstrijden gespeeld. Helaas heeft 
ons team, onder leiding van captain Marjan van Stijn, het niet voor elkaar gekregen om 
voldoende punten bij elkaar te sprokkelen zodat ze als laatste in de poule zijn geëindigd.  

HetHet vrijdagavond dames 17+ team, in de voorjaarscompetitie geëindigd op de eerste plaats, 
heeft het in de najaarscompetitie een stuk pittiger. Bijna alle speelronden eindigden in 
gelijkspel of een nipte overwinning dan wel een nipte nederlaag. De onderlinge verschillen in 
de poule zijn minimaal (de nummer 5 heeft slecht één puntje minder dan de koploper). Zer 
Oirts volgt op plaats 6, maar met nog 2 speelrondes te gaan ligt nog alles open.

Het vrijdagavond heren 17+ heeft nog 2 wedstrijden in te halen die vanwege de regen waren 
afgelast. Toevalligerwijze tegen dezelfde tegenstander De Puye. De poule van deze 
competitiecompetitie bestaat uit 4 teams die allemaal een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar 
spelen. De nummer 1 en de nummer 4 van de poule zijn inmiddels bekend; zodat Zer Oirts en 
De Puye onderling gaan uitmaken wie er beslag gaat leggen op de 2e plaats, en wie er 
genoegen moet nemen met plaats 3.  

Het gemengd dubbel 17+ zaterdagteam staat, met nog 1 speelronde te gaan, stevig op een 
keurige 3e plaats. Na een sterkte start van de competitie heeft ons team de laatste 2 
speelrondesspeelrondes een kleine nederlaag moet incasseren waarmee de eerste plek buiten bereik is 
geraakt. Maar uiteraard is een te verwachten top-3 eindklassering een prima prestatie voor 
ons nieuw samengestelde team. 

Wij wensen alle teams nog veel succes in het slot van de najaarscompetities.

Eindfase najaarscompetities; 
status Zer Oirts teams





Mochten er leden in de toekomst iets willen aanbieden wat direct met onze geliefde tennis-
sport te maken heeft, stuur dan een mailtje naar de nieuwsbriefredactie 
(juytdewilligen@zeelandnet.nl). Denk hierbij aan (z.g.a.n.) tennisrackets of andere recente 
tennisaankopen waar je misschien spijt van hebt en waarmee je een ander (al dan niet tegen 
een passende vergoeding) een plezier kunt doen. Of bijvoorbeeld toegangskaarten voor ’n 
proftennistoernooi zoals  het ANB AMRO in  Ahoy of het grastoernooi in Rosmalen waar je zelf 
door omstandigheden geen  gebruik van kunt maken na aankoop. 
Dus geen “oude rommelmarkt spullen” of andere dingen die niets met tennis te maken 
hebben. 

Als introductie van deze rubriek hierbij het aanbod van Jan Maljers

Slechts enkele maanden oud, te koop vanwege overstap naar ander type racket.

Merk: Wilson
Type: Federer Tour 105 
Gripmaat: L3
Gewicht: 262 gramGewicht: 262 gram
Headsize: 677 cm   105 sq in
Snarenpatroon: 16x19

Prijs: € 45,00 per stuk,(nieuwprijs € 99,99).
Bij aankoop 2 rackets: € 40,00 per stuk.

In voorraad: 3 stuks.
Meer info:
Jan MaljersJan Maljers
e-mail: janmaljers@kpnmail.nl
tel.: 0613244248
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