
ZEROIRTS
TENNISVERENIGING

SEROOSKERKE

NIEUWSBRIEF
nr 13/2019   24 december 2019

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZATERDAG 4 JANUARI

BANEN NIET MEER BESPEELBAAR
TIJD VOOR ONDERHOUD

TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE
7 ZER OIRTS TEAMS

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



-Bestuursmededelingen: fijne feestdagen, nieuwjaarsreceptie, 
algemene ledenvergadering 2020, banen niet bespeelbaar
-Teamindeling voorjaarscompetitie; 7 Zer Oirts teams
-Opfrisbeurt kantine; sfeerimpressie
-Speelsterktes 2020; nieuwe speelsterktes bekendgemaakt
-Wintertoernooi TEBO Heinkenszand; 6 t/m 9 februari 2020

In deze nieuwsbrief:

Fijne feestdagen
Graag willen we alle leden en hun families hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
wensen. Hopelijk kan iedereen ook in 2020 weer in goede gezondheid genieten van onze 
geliefde tennissport

Nieuwjaarsreceptie

Banen niet meer bespeelbaar

Algemene Ledenvergadering 2020

Speelsterktes 2020

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 4 januari. Vanaf 16.00 ben je van 
harte welkom om een borrel te komen drinken en elkaar het beste voor 2020 te wensen.

De tennisbanen zijn sinds enkele weken niet meer bespeelbaar. Zoals elk jaar wordt de 
winterperiode weer gebruikt om de banen weer in topconditie te krijgen voor het 
aankomende voorjaarsseizoen.

Op woensdag 5 februari 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in 
ons clubhuis. Nadere informatie over het programma en de gespreksonderwerpen volgen in 
de nieuwsbrief van januari 2020

Sinds eind november zijn de nieuwe speelsterktes voor alle KNLTB leden bekendgemaakt.  

Vooral voor de competitie- en toernooispelers onder ons is het belangrijk om kennis te 
nemen van eventuele veranderingen. Wedstrijdindelingen worden bij KNLTB toernooien en 
competities gemaakt op basis van de speelsterktes, zodat iedereen zoveel mogelijk tegen 
gelijkwaardige tegenstanders speelt. Leuk voor jezelf, maar ook voor je tegenstanders.

De nieuwe speelsterktes zijn te vinden op www.mijnknltb.toernooi.nl





Teamindeling voorjaarscompetitie; 
7 Zer Oirts teams





Opfrisbeurt kantine; 
totaalplan voorgelegd aan bestuur

Wintertoernooi TEBO Heinkenszand

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben Claudia Muller en Mariska Uytdewilligen 
ideeën uitgewisseld over een opfrisbeurt van de kantine. Dit heeft geleid tot een totaalpan 
van materialen, kleuren, inrichting en verlichting. Alles is verwerkt in  sfeerimpressies en een 
bijbehorend kostenoverzicht. Het totaalplan is vorige week voorgelegd aan het bestuur. In 
afwachting van goedkeuring zal naar verwachting begin volgend jaar gestart worden met de 
werkzaamheden.

InIn het plan is uitgegaan van arbeid op vrijwillige basis van de leden. Tegen de tijd dat er een 
concrete tijdsplanning ligt van de werkzaamheden, zullen we die in de nieuwsbrief publiceren 
en daarbij een oproep doen aan de leden om mee te helpen bij de diverse klussen. Te denken 
valt hierbij aan schuren, schilderen, ophalen en afvoeren van materialen, 
montagewerkzaamheden , elektra aan-/omleggen,  schoonmaken etc. etc.

Van 9 tot en met 9 februari 2020 wordt in Heinkenszand het jaarlijkse wintertoernooi 
georganiseerd. Elk jaar wordt gezelligheid en sportiviteit weer op een perfecte manier 
gecombineerd door de toernooicommissie van TEBO. Degenen die wel eens een uitwedstrijd 
hebben gespeeld in Heinkenszand hebben ongetwijfeld de gastvrijheid en gezelligheid 
kunnen ervaren.

Inschrijven kan in maximaal 1 onderdeel: 
Herendubbel, Damesdubbel of GemengdHerendubbel, Damesdubbel of Gemengd
dubbel. Er wordt gespeeld op basis van actuele 
rating en de minimale leeftijd voor deelname 
is 15 jaar. 
Inschrijven kan tot 26 januari op 
www.mijnknltb.toernooi.nl
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