
ZEROIRTS
TENNISVERENIGING

SEROOSKERKE

NIEUWSBRIEF
nr 12/2019   28 november 2019

HERFSTTOSS 9 NOVEMBER
SUCCESVOL VERLOPEN

OPFRISBEURT KANTINE
PROJECT WINTERPERIODE

NAJAARSCOMPETITIES AFGEROND
EINDUITSLAGEN ZER OIRTS TEAMS

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



-Bestuursmededelingen: Algemene ledenvergadering 5 februari
-Bedankt vrijwilligers; lunch 2 november
-Herfsttoss 9 november; succesvol verlopen 
-Opfrisbeurt kantine; project winterperiode 2019-2020 
-Najaarscompetities afgerond; einduitslagen Zer Oirts teams
-Voorjaarscompetitie 2020; inschrijven mogelijk

In deze nieuwsbrief:

Algemene Ledenvergadering 2020
Op woensdag 5 februari 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in 
ons clubhuis. Noteer deze datum vast in je agenda. Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief 
van december 2019.

Herfst toss 9 november

Opfrisbeurt kantine

Op zaterdag 9 november jl. werd er vanaf 13.00 uur een Herfst-toss georganiseerd. Gelukkig 
was het een prachtige dag; zonnig, droog en windstil. De ideale omstandigheden dus voor een 
middagje tennissen in de gezonde buitenlucht. De opkomst was prima, de hele middag waren 
alledrie de banen bezet, af en toe moesten de deelnemers zelfs een rondje overslaan. Er werd 
gespeeld tot het donker werd, en na afloop werd er nog een gezellige borrel gedaan. Ad 
Boone had nog voor een kaasje/worstje gezorgd, zodat we kunnen terugkijken op een 
geslaagde middag.

Zoals bij de laatste Algemene Ledenvergadering besloten krijgt komende winterperiode onze 
kantine een opfrisbeurt. Hiervoor is in de begroting een bedrag van € 2500,00 vrijgemaakt. 
Onlangs hebben onze leden Mariska Uytdewilligen en Claudia Muller, interieurontwerpster 
en samen met haar partner Daphne Vlot eigenaren van Van Huis Uit te Middelburg,  wat 
ideeën en mogelijkheden op een rijtje gezet om met het beschikbare budget de kantine een 
hoognodige face-lift te geven. De thema’s worden licht, kleur en inrichting. Op korte termijn 
zal er een sfeer-impressie met kleurstellingen, materialen, meubilair, verlichting etc. 
gepresenteerd worden aan het bestuur.gepresenteerd worden aan het bestuur.

Na goedkeuring worden in aansluitend de benodigde materialen in bestelling gezet, en de 
maand januari zal gebruikt worden om met behulp van een aantal vrijwilligers met 2 rechtse 
handen de herinrichting te realiseren. Doelstelling is om op 5 februari, de dag van de 
Algemene Ledenvergadering het “nieuwe” clubhuis te presenteren. Een extra goede reden 
om te vergadering bij te wonen 





De najaarscompetities zijn afgerond. Eigenlijk zouden half oktober de laatste ronden als 
gespeeld zijn, maar vanwege de wisselende weersomstandigheden moeten diverse teams 
nog inhaalwedstrijden spelen. 

De definitieve uitslagen zijn bekend:
Donderdag 50 + heren:    plaats 1 (van 8 deelnemende ploegen)
Donderdag 50+ gemengd:  plaats 5 (van 5 deelnemende ploegen) 
Vrijdagavond 17+ dames:  plaats 6 (van 8 deelnemende ploegen) 
Vrijdagavond 17+ heren: Vrijdagavond 17+ heren:   plaats 3 (van 4 deelnemende ploegen) 
Zaterdag 17+ gemengd:   plaats 3 (van 7 deelnemende ploegen) 

Uit de eindstanden valt op te maken dat Zer Oirts over het algemeen een keurige midden-
moter blijkt te zijn in de diverse regionale competities.

Uiteraard willen we 1 team uitlichten: het Heren 50 + team mag zich voor de tweede achter-
eenvolgende keer kampioen van de Zeeuwse 50 + competitie noemen. Net zoals in het 
voorjaar wisten onze mannen hun tennisvrienden van M.L.T.C. op een haar na voor te blijven 
(het uiteindelijke verschil was één gewonnen potje van de 42 gespeelde wedstrijden) en 
wederom viel in de allerlaatste competitiewedstrijd de beslissing ! De champagne smaakte 
des te lekkerder….
Hierbij de felicitaties aan de teamleden Piet Filius, Giel van de Linde, Adrie Contant,  Cor 
Sohier, Peter Huijbregtse, Jan Maljers en Jac Uytdewilligen.

Najaarscompetities afgerond; 
prestaties Zer Oirts teams





Op zaterdag 2 november werd de jaarlijkse vrijwilligers-lunch georganiseerd. Dit als dank en 
blijk van waardering voor alle leden die vrijwilligers werkzaamheden voor de vereniging 
verrichten.
Voorafgaand aan een heerlijke lunch bij Restaurant Mossels & Meer in Oostkapelle werden de 
aanwezige vrijwilligers door voorzitter Piet Filius bedankt voor hun verrichte vereniging-
swerkzaamheden.
Aansluitend werd er een kopje soep uitgeserveerd, waarna er een royaal koud en warm 
buffet volgde.

Vrijwilligers-lunch





Aanbod Voorjaarscompetitie 2020 Zeeland 

1. Lees het aanbod en kies: het aanbod en de speeldata vind je in deze nieuwsbrief
2. Geef duidelijk aan wat je 1e , 2e en 3e voorkeur heeft
3. Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen! Kun je dit niet geef je dan 
op als reserve.
4. Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl
5.5. Je schrijft als persoon in en niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in welk team 
je bij voorkeur wilt spelen. Maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden! 
Teaminschrijvingen door één van de teamleden worden niet geaccepteerd.
6. Schrijf je in voor 20 December 2019 

Heb je vragen over de competitie? Stel ze dan aan de VCL : Anita Koeman.
Mail naar competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB Voorjaarscompetitie 
2020 

Voorjaarscompetitie 2020; 
inschrijven mogelijk



Voorjaarscompetitie 2020; 
inschrijven mogelijk



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
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