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In deze nieuwsbrief

Rabo ClubSupport 2020, Piet Filius
Ook dit jaar wil de RABO bank weer clubs helpen met een geldelijke bijdrage.
We vragen al onze leden die lid zijn van de Rabo bank om 2 van hun 5 stemmen aan onze 
tennisclub te besteden. We hoeven niet te zeggen dat we de opbrengst van de actie goed kunnen 
gebruiken in deze heftige “coronatijd”.
U kunt stemmen vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober 2020.
LedenLeden van de Rabobank hebben een brief of mail gekregen. Als je de instructies volgt, kom je 
onze vereniging tegen onder Zer Oirts. We willen, zoals we hebben toegezegd in de leden-
vergadering, de opbrengst besteden aan nieuwe kussens voor de banken buiten.

Alvast onze dank.
Het bestuur

Frequentie nieuwsbrieven bijgesteld

Het zal je niet ontgaan zijn dat er dit jaar minder nieuwsbrieven gemaakt en verzonden worden 
dan je gewend bent. Uiteraard heeft dit alles te maken met de bijzondere omstandigheden die 
dit jaar de normale gang van zaken op onze vereniging belemmeren, zoals ook de productie van 
nieuwsbrieven.

In het laatste kwartaal van dit jaar zal er nog een klein aantal nieuwsbrieven verschijnen, mocht 
er voldoende verenigingsnieuws te melden zijn.

LatenLaten we hopen dat we vanaf 2021 de draad weer kunnen oppikken zoals je van ons gewend 
bent.

Groet, de redactie.



Het kabinet heeft vorige week opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
getroffen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende weken de sociale con-
tacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard 
raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we 
het virus onder controle. Gelukkig kunnen we blijven tennissen, zolang het weer het toelaat. Ook 
in wedstrijdverband, alleen zonder publiek en de sportkantines en clubhuizen (met uitzondering 
van toiletten en kleedkamers) zijn gesloten. Wat betekent dit voor de competities, toernooien en 
het vrij spelen op tennislocaties?het vrij spelen op tennislocaties?
Het belang van sport en bewegen wordt onderkend. Daarom heeft het kabinet gekozen voor 
maatregelen waarbij het sporten zo lang mogelijk door kan gaan. We kunnen blijven tennissen, 
naast vrij spelen ook in competitieverband of tijdens toernooien. De besmettingscijfers zijn 
echter zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt 
ook voor sportpubliek en groepen in sportkantines en clubhuizen.
Publiek is daarom sinds dinsdag 29 september 18.00 uur bij sportwedstrijden niet meer 
toegestaan en sportkantines moeten sluiten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegen-
heid. Kleedkamers en toiletten mogen open blijven. Sportbeoefening is uitgezonderd van de 
maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sport-
beoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, 
de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepass-
ing. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.
Vrij spelen en training
Vrij spelen is gewoon mogelijk, zowel buiten als binnen. Hiervoor blijft gelden, reserveer vooraf 
online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park of de hal 
direct na afloop. Dat geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het park of 
in de hal blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.
Competitie
AlsAls het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan. Thuisspelende teams ont-
vangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguit-
wisseling direct de baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk 
het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen. De kleedkamers en toiletten 
van het clubhuis zijn open. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijd-
planners, scheidsrechters/tellers bij thuiswedstrijden, coaches/begeleiders en ouders die 
moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is 
toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.
Toernooien
De wedstrijden van de geplande toernooien kunnen doorgaan. Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de 
eigen accommodatie speelt, dan mag het jeugdlid begeleid worden door een ouder. Ouders van 
jeugdleden t/m 17 jaar die hun kind naar een toernooi op een andere vereniging brengen, 
worden gezien als begeleider en mogen blijven kijken.
We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en de competitie- en toernooisfeer zoals 
we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst met koffie, thee en taart en geen drankje na 
afloop. Niet alleen voor spelers is dit jammer, maar ook voor verenigingen is dit een zorg, gezien 
het verlies aan inkomsten.

Bovenstaande tekst bestaat uit citaten overgenomen van de KNLTB website (red.)

Update Coronamaatregelen





Uiteraard hebben we ons als vereniging te houden aan het vastgestelde overheidsbeleid, maar 
toch zijn er wat de redactie betreft wel enige kanttekeningen te plaatsen. De Zer Oirts nieuws-
brief is natuurlijk niet het medium om ons kabinetsbeleid uitgebreid te bekritiseren, maar 
jammer is het wel dat, met inachtneming van de ingevoerde en breed geaccepteerde 1,5 meter 
maatregelen,:

-Onze thuisspelende competitieteams niet hun gasten met een kop koffie en iets lekkers erbij 
mogen verwelkomen, een gezamenlijke maaltijd of een afsluitborrel kunnen houden.

-Onze uitspelende competitieteams vanaf aankomst tot vertrek bij de gastvereniging zonder iets 
te eten of te drinken het dagdeel doorbrengen. Dus aankomen, tennissen en vertrekken.

-Er tijdens de verenigingstoss geen koffiemoment meer ingeruimd mag worden.

-De dinsdagavond-mannen zonder hun gebruikelijke sluitbiertje vanaf de baan direct naar huis 
gaan

-De kantine dicht is.

-Er niemand mag komen kijken naar verenigingsactiviteiten zoals toss of competitie.

-Ouders van sportende kinderen niet welkom zijn op sportparken.-Ouders van sportende kinderen niet welkom zijn op sportparken.

Kortom, het sociale aspect van onze vereniging is voorlopig behoorlijk uitgekleed. Of anders 
gesteld, op deze manier is er voor een deel van de recreatieve tennissers “geen bal meer aan”, of 
het nu om vrij spelen, tossen of competitietennis gaat. Thermoskannetje koffie vullen voor alleen 
jezelf, suikertje melkje niet vergeten, broodtrommel vullen, wellicht zelfs een pilsje  en een pakje 
zoute pinda’s inpakken voor na de wedstrijd. Maar… alleen voor jezelf. Hopelijk dat je 
teamgenotenteamgenoten en tegenstanders ook zo goed voor zichzelf zorgen, anders wordt het wel een 
beetje asociaal “genieten”. 

Laten we hopen dat de nieuwe strenge regels maar voor enkele weken van kracht zullen blijven, 
zodat de gezelligheid weer snel een beetje kan terugkeren op ons park en onder de leden.
Wat we er ook van vinden, we zullen ons als vereniging moeten neerleggen bij de gedachte dat 
de genomen maatregelen in het belang zijn van de algehele volksgezondheid. We zullen de 
overheidsregels-overheidsregels- en adviezen moeten respecteren en volgen, hoe moeilijk en onbegrijpelijk het 
soms kan zijn. 

Blijf gezond, fysiek en mentaal !! 
De redactie

Zer Oirts vs Overheidsbeleid; redactie 



Ondanks alle Coronaperikelen wordt er momenteel “gewoon” een najaarscompetitie gespeeld, 
weliswaar in sterk aangepaste vorm. Maar daarover genoeg gemeld eerder in deze nieuwsbrief.
Uit de tussenstanden van de diverse teams blijkt dat het sociale aspect van de tennissport een 
grote invloed heeft op de prestaties van het merendeel van de Zer Oirts teams. Met uitzondering 
van de zaterdagdames staan alle teams  in de onderste regionen van de ranglijsten. 

De tussenstanden (bijgewerkt t/m 6 oktober):

Gemengd-dubbel 50+ donderdag:      plaats 4 (van 4)
Heren-dubbel 17+ vrijdagavond:        Heren-dubbel 17+ vrijdagavond:          plaats 8 (van 8)
Dames-dubbel 17+ vrijdagavond:          plaats 7 (van 7)
Dames-dubbel 17+ zaterdag:               plaats 2 (van 4)
Heren 35+ zaterdag E/D:                       plaats 6 (van 8)

De competitie is momenteel halverwege, dus er zijn nog wel mogelijkheden om hier en daar een 
plekje te stijgen. We kunnen en hoeven natuurlijk niet allemaal kampioen te worden, maar de 
laatste plek is ook zowat…. Kom op Seroos !!

Overzicht thuiswedstrijden competitieteamsOverzicht thuiswedstrijden competitieteams

Via VCL Anita Koeman ontvingen wij een overzicht van alle thuiswedstrijden van onze 
competitieteams, maar gezien de recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus hebben we 
besloten dit overzicht te laten vervallen. Supporters zijn immers tijdelijk niet meer welkom tot 
aan het einde van de najaarscompetitie, daarbij is ook de kantine gesloten.

Tussenstand competitieteams

Dinsdagochtend damestoss Oostkapelle
Voor de dames die in de winter op woensdag ochtend gingen tossen in Oostkapelle uitgezocht of 
dat dit jaar ook weer kan. We zijn welkom, onder dezelfde condities:
De periode loopt  van 1 oktober tot en met 31 maart en de kosten bedragen € 47,50 per persoon.
Aanmelden kan via een mail naar Sjaak Wattel (penningmeester/ secretaris).
Bankrekening: NL 73 RABO 0324 0569 23 tnv LTC de Sprink.

groet, Marjan van Stijn





Donderdag 13 augustus:
De halve finalisten waren Arry en Ingrid, Aart en Niesje, 
Conny en Luuk, John en Daniëlle. Geen winnaar wegens 
aangepast speelschema na de lunch. 

Als we terugkijken op het tennisseizoen 2020 is er natuurlijk niet veel vrolijks  en positiefs te 
melden. Het Coronavirus is van grote invloed geweest op het tennisseizoen 2020.
Maar als we dé positieve uitzondering van dit jaar mogen benoemen, dat zijn het zeker de 4 
gespeelde zomertoernooien. Weliswaar minder in aantal dan andere jaren, aangezien pas 
halverwege de zomer de wet- en regelgeving het toeliet om zomertoernooien te spelen. Maar de 
dagen dát er gespeeld werd waren als vanouds; gezellig, sportief, competitief, zonnig, culinair, 
sociaal en vriendschappelijk.

WeWe willen organisator Marja Hootsmans hierbij dan ook hartelijk danken voor de inzet die ze 
heeft getoond om binnen de beperkte mogelijkheden die 2020 geboden heeft, een aantal 
supergezellige tennisdagen te organiseren.

En wie hebben dit jaar de status van “eeuwige roem” bereikt ? 

Donderdag 27 augustus:
Leo en Coby wonnen de finale van Piet en Conny

ATV herendubbel vrijdag 4 september:
Ronny en Jacco wonnen de finale van Ruud en Willem

Donderdag 30 juli: 
Rob en Carolien wonnen de finale van Arry en Leny

Korte terugblik zomertoernooien 2020
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