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In deze nieuwsbrief

Kerstboodschap bestuur; van de voorzitter 
Het was een vreemd verenigingsjaar. Nauwelijks competitietennis, nauwelijks tossen, nauwelijks 
kantine-inkomsten , nauwelijks ….  ga zo maar door.  Kortom: nauwelijks een tennisjaar zoals we 
dat al zoveel jaren gewend zijn. De oorzaak hoef ik niet te noemen. Alle reden voor treurnis zou 
je geneigd zijn te zeggen. Maar toch wil ik daar niet aan meedoen zonder overigens te miskennen 
dat corona voor veel mensen in materiële en niet-materiële zin grote gevolgen had, heeft en nog 
zal hebben. Maar, om me te beperken tot onze tennisvereniging, er zijn ook positieve dingen te 
noemen. 
VoorVoor zover ik weet hebben vrijwel alle leden de corona wat betreft gezondheid goed doorstaan. 
Gezondheid gaat boven alles en het zij nog maar eens gezegd dat sport en bewegen daar in 
belangrijke mate aan bijdragen. 
Ondanks de beperkingen hebben veel leden toch getennist. De app heeft wat dat betreft zijn 
diensten bewezen. 
Het ledental van de vereniging is iets gestegen. Mede dankzij het aanbod van de Zomer 
Challenge.Challenge. De zomerdagtoernooien zijn vrijwel alle door kunnen gaan. Waarschijnlijk krijgen we 
van de Rijksoverheid enige compensatie voor het gemis aan kantine-inkomsten.
En we zouden het bijna vergeten: we hebben een nieuwe inrichting van de kantine. Met dank aan 
alle vrijwilligers is er iets moois tot stand gebracht.

KijkKijk ik naar het komende jaar dan ben ik licht optimistisch. Corona zal, zeker de eerste maanden, 
nog nadrukkelijk aanwezig zijn maar met de komst van het vaccin zal er steeds meer mogelijk 
worden. Ik heb goede hoop dat de Voorjaarscompetitie van start kan gaan. Misschien niet als 
vanouds maar toch wel in aangepaste vorm. Hetzelfde geldt voor ons jaarlijks knltb-toernooi in 
juni en de zomerdagtoernooien. Het zou me veel waard zijn als er weer getost kan worden met 
koffie want met de sluiting van de kantine hebben we de onderlinge contacten gemist. In die zin 
is tennis eigenlijk ook een contactsport.  

HoeHoe en wanneer we de Algemene Ledenvergadering (ALV) houden is nog even de vraag. Juridisch 
is het mogelijk de ALV vier maanden uit te stellen of volledig online te organiseren. Jullie krijgen 
het tijdig te horen. 

De nieuwjaarsreceptie zal er bij inschieten vrees ik. Om die online te houden lijkt me niet gezellig.
Ten slotte, laten we hopen dat 2021 een verenigingsjaar zal worden als nooit tevoren. 
Goede en gezellige feestdagen toegewenst.

Piet Filius, voorzitter



Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van het lopende kalenderjaar. In vergelijking met voor-
gaande jaren is het aantal uitgegeven nieuwsbrieven dit jaar wat lager geweest. Uiteraard is dit 
een logisch gevolg van alle Corona-gerelateerde beperkingen waarmee onze maatschappij en 
daarmee ook onze tennisclub geconfronteerd is geweest. In alle nieuwsbrieven worden ook een 
aantal advertenties geplaatst van sponsoren van onze vereniging, gemiddeld zo’n 2 pagina’s per 
nieuwsbrief gevuld met adverteerders per. Minder nieuwsbrieven zou normaal gesproken ook 
minder advertenties betekenen. Echter met wat creativiteit en aanpassingen in het “roulatiesys-
teem” van advertentieplaatsingen is de redactie er desondanks grotendeels in geslaagd om ook 
in 2020 te voldoen aan alle  gemaakte afspraken en gedane toezeggingen richting sponsoren.

Graag willen wij onze sponsoren weer hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging. 
Wij realiseren ons dat het ook voor hen een heel bijzonder jaar is geweest, en dat sportsponsor-
ing voor een aantal van hen wellicht niet de hoogste  prioriteit heeft genoten dit jaar. Ook voor 
alle ondernemers in de regio hopen wij dat de beperkende invloeden van het Corona-virus zo 
snel als mogelijk tot het verleden behoren, zodat zij weer kunnen ondernemen zoals ze dat 
gewend zijn te doen.

Bedankt, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar !

Adverteerders bedankt !

Update Coronamaatregelen; K.N.L.T.B.
Nederland in lockdown: tennis mag nog met 2 personen buiten.
Het kabinet heeft strenge maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt weer, de druk op de zorg neemt toe. Om het aantal 
contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus een halt toe te roepen 
gaat Nederland weer in een lockdown.
HetHet 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.
De maatregelen gelden van dinsdag 15 december t/m 19 januari. Op 12 januari komt het kabinet 
met informatie over de periode na 19 januari.

Wat betekent dit voor tennis ?
        -Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 
1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.
                Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 
personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.
        -Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven 
tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
        -Tennis in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal.
        -Er worden geen wedstrijden gespeeld.
        -Voor topsporters gelden uitzonderingen.
        -Publiek is niet toegestaan.        -Publiek is niet toegestaan.
        -Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Bron; website K.N.L.T.B.



In de vorige nieuwsbrief werden alle leden die belangstelling hebben voor het spelen van 
voorjaarscompetitie(s) gevraagd zich hiervoor op te geven. Gelukkig hebben we inmiddels een 
behoorlijk aantal inschrijvingen mogen ontvangen, echter doen we hierbij nogmaals een verzoek 
aan de twijfelaars, of aan degenen die het domweg vergeten zijn, om zich alsnog aan te melden.

ZoalsZoals het er nu naar uitziet zullen we Zer Oirts teams gaan inschrijven voor de volgende competi-
tievormen: Gemengd Dubbel 50+ donderdag, Heren Dubbel 50+ Donderdag, Dames Dubbel 17+ 
Dinsdag, Damesdubbel 17+ Vrijdagavond, Herendubbel 17+ Vrijdagavond, Heren Enkel/Dubbel 
17+zaterdag, Damesdubbel 17+ Zaterdag en Zeeuwse Mix 17+ (meerdere teams).

Nog niet alle genoemde teams hebben op dit moment voldoende vaste spelers en/of voldoende 
reservespelers die uitval of verhinderingen van de vaste spelers kunnen opvangen.
Voor de volledigheid vind je het schema met speeldata hieronder.

Dus heb je nog niet ingeschreven, denk er nog eens goed over na. Mocht je het leuk vinden om 
als vast teamlid of als reservespeler één van de teams compleet te maken, stuur dan je aanmeld-
ing persoonlijk per e-mail naar competitie@zeroirts.nl 
Heb je vragen over de competitie ? Stel ze dan aan de Verenigings Competitie Leider (VCL) Anita 
Koeman, competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de K.N.L.T.B. onder de rubriek 
Voorjaarscompetitie 2021.

Met vriendelijke groet,
De technische commissie

Herinnering inschrijven voorjaarscompetitie 





















ADVERTEERDERS 

 Aann.&Schilders Paauwe 
Acc. & Adv. Rijkse 

Administratie Bouterse 
Auto Sturm 

Breedijk Horeca 
B&S Koeltechniek 

Brasserie De Olmen 
Christy's Huidverzorging 
FysioFitness De Driehoek 

Deka Services 
Drukkerij van Keulen 

Gardeniersbedrijf Dattin 
 't Groenteschuurtje 

Harrie Verkaik BV 
lntersport Erik 

Kaasboerderij Schellach 
Leo de Visser Tuinmach. 

Logus Afbouw 
Meulenberg Diervoeder 
Riooltechniek Zeeland 

Rijwielshop de Driehoek 
Sinke Schoenmode 

Van der Eijk Tweewielers 
Vergezogt automatisering 
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https://rijkse.nl/
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