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Aanstaande zaterdag 6 juli wordt er een toss georganiseerd. Het eerste Mixteam speelt vanaf 
10.00 uur haar laatste thuiswedstrijd tegen Kapelle, en strijdt nog om behoud in de eerste 
klasse. Naar verwachting zal rond 14.00 deze competitiestrijd beëindigd zijn, en wordt direct 
daarna aangevangen met de toss. Om 14.00 uur is de toss-indeler aanwezig, dus kom eerst 
ons mix-team aanmoedigen in het spannende slot van de competitie en aansluitend gezellig 
een balletje slaan.

ZoalsZoals elk jaar zal er na afloop van de mixcompetitie een wekelijkse vrijdagavond Zomertoss 
georganiseerd worden. De eerste is op vrijdagavond 12 juli. Om teleurstelling te voorkomen 
kun je gebruik maken van de Zer Oirts- App. Ben je nog niet aangemeld, stuur dan een 
berichtje naar de App-beheerder Ronnie van Schaik: 06-40173018 zodat hij jou toe kan 
voegen.

Bestuursmededelingen

Zomertoernooien van start
Het zomerseizoen is weer aangebroken, en dat betekent dat onze vereniging weer een aantal 
donderdagen in het teken staat van de dagtoernooien. Op donderdag 4 juli heeft de eerste 
editie plaatsgevonden, een verslag lees je in de volgende nieuwsbrief. 

Organisator Marja Hootsmans heeft het voor elkaar gekregen dit eerste toernooi weer met 
een volle bezetting van start te laten gaan, waarvoor complimenten.

VoorVoor de volgende toernooidagen die gepland staan, is er nog wel een aantal open plaatsen in 
te vullen. Dus heb je je nog niet opgegeven, neem contact op met Marja en schrijf in voor de 
volgende dagtoernooien:

-de resterende Open Zomertoernooien Mix Dubbel (18 juli, 1 en 29 augustus)
-het Dames toernooi (31 augustus)
-het ATV-toernooi (7 september)
-het Meerkeuzetoernooi (18 augustus)
  
Marja Hootsmans, tel: 06-37555467; e-mail vanbeekmarja@gmail.com





In het komende voorjaar zijn we als vereniging met 5 teams vertegenwoordigd in diverse 
najaarscompetities. Aan de hand van de inschrijvingen zijn onderstaande teams 
samengesteld. 
Mocht je je naam missen, onjuistheden ontdekken of andere vragen hebben, neem dan 
contact op met onze VCL Anita Koeman; competitie@zeroirts.nl

Indeling najaarscompetitie

Herendubbel 50 + donderdag
Piet Filius (captain)
Adrie Contant
Cor Sohier
Jac Uytdewilligen
Jan Maljers
Peter HuibregtsePeter Huibregtse
Giel van de Linde

Gemengddubbel 50+ donderdag
Marjan van Stijn (captain)
Anita Koeman
Marja Hootsmans
Ans van Tatenhove
Rob SlootbeekRob Slootbeek
Frans Meur
Ad Boone
Paul Bracke (reserve)
Willem en Inge De Pagter (reserve)
Wilma Boone (reserve)
Irma Lindenberg (reserve)
Loes Holster (reserve)Loes Holster (reserve)

Damesdubbel vrijdagavond
Ellen van Schaik (non-playing captain) 
Michèle Snijders
Elna Dieleman
Claudia Muller
Dorinda Wondergem
Ester WierdaEster Wierda

Herendubbel vrijdagavond  
Ronnie van Schaik (captain)
Jan-Willem Jansen
Milan van Schaik
Diederik Baars
Ton Snijders
Jac UytdewilligenJac Uytdewilligen
Erik Wijkhuijs (reserve)

Mixdubbel zaterdag
Jacco Wijnands (captain)
Dorinda Wondergem
Piet Filius
Corrie Meijers
Connie van de ValkConnie van de Valk
Aad van de Valk

 

Algemene reserves
Aad van de Valk en Daniëlla Vette



Het zit er weer op. In een stralende zon met temperaturen die opliepen tot ruim boven de 
30 graden is vorige week het 8e Swaagertoernooi gespeeld.

SindsSinds 8 jaar staat Zer Oirts in week 25 geheel in het teken van het Praktijk Swaager Dubbel-
toernooi. In aanloop van deze editie heeft hoofdsponsor en mede-organisator Michèle 
Swaager het besluit genomen om na 8 edities te stoppen met het toernooi als hoofdsponsor 
en (mede-)organisator. Ook voor haar echtgenoot Ton Snijders , mede-oprichter en vanaf de 
eerste editie nauw betrokken bij het evenement, was 2019 de laatste editie als (mede-)or-
ganisator / toernooi leider van het Zer Oirts KNLTB-toernooi.

Natuurlijk was het even schrikken bij het vernemen van het besluit van Michèle en Ton, 
maar de vereniging heeft namens Piet Filius haar grote dank, respect en begrip voor het 
besluit om te stoppen uitgesproken richting Michèle en Ton.

Vele uren voorbereidingstijd, anderhalve week “vakantie” opnemen en dit volledig besteden 
aan het toernooi, en in Michèle’s situatie vele euro’s sponsorbijdragen en prijzencheques ter 
beschikking stellen, hebben 8 jaar lang in het teken gestaan van het jaarlijkse Praktijk 
Swaager Toernooi.

MaarMaar Michèle en Ton hebben het al die jaren natuurlijk niet alleen gedaan. Vanaf de eerste 
editie hebben Lisette en Erik Wijkhuijs deel uitgemaakt van het organisatieteam. Ook Klaas 
Wierda heeft een 5-tal edities in de organisatie gezeten, en de laatste jaren was Jac 
Uytdewilligen vertegenwoordigd in het Swaagerteam. Vele andere leden van onze 
vereniging hebben in deze 8 edities hun bijdrage geleverd aan het toernooi, zoals een groot 
aantal barvrijwilligers, een op- en afbouw team van de tent en het buitenrestaurant, en nat-
uurlijk Jan Adriaanse die ervoor zorgde dat elke dag de banen weer in topconditie waren.

31 augustus Oostkapelle, Mark van Oord

Dagtoernooi “Veere Bokaal

Swaager toernooi 2019

L.T.C.De Sprink uit Oostkapelle organiseert op zaterdag 31 augustus “De Veere Bokaal,” een 
dagtoernooi waarbij actieve tennissers van alle Veerse tennisverenigingen strijden om de 
club-eer. Zoals het nu naar uitziet zal er gespeeld worden in de categorie DD, HD en GD.

Tot een aantal jaren geleden was De Veere Bokaal een populair jaarlijks evenement, dat de 
laatste tijd een beetje op de achtergrond is geraakt. Mark van Oord van L.T.C. De Sprink uit 
Oostkapelle heeft dit jaar het initiatief genomen om de Veere Bokaal weer nieuw leven in te 
blazen.   

InformatieInformatie over dit evenement vind je op https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx-
?id=E15B8C16-78CC-413A-9A6F-721815ED9708

Je kunt ook contact opnemen met Mark; telefonisch 06-43085371 of per email naar: m.va-
noord@schinkeladviesgroep.nl



Komt er een KNLTB toernooi 2020 bij Zer Oirts ?
Graag zouden we als vereniging het jaarlijkse KNLTB willen blijven voorzetten. Jac 
Uytdewilligen heeft al aangegeven, onder bepaalde voorwaarden, het hoofdsponsor-stokje 
wel van Michèle te willen overnemen en daarmee het “Mossels & Meer toernooi 2020” te 
gaan organiseren. Het  toekomstige organisatie-team is in grote lijnen samengesteld en 
achter de schermen zijn de eerste voorbereidingen inmiddels getroffen, alles onder 
voorbehoud van definitieve doorgang.

WeWe mogen echter nog niet te vroeg juichen, in de gesprekken die momenteel gevoerd 
worden tussen het bestuur en Restaurant Mossels & Meer zijn nog wel wat “formele 
hobbeltjes” te nemen. Maar voor alle betrokken partijen bestaat de intentie om ook in 2020 
en volgende jaren weer een KNLTB toernooi op de Zer Oirts kalender te krijgen. Als het 
doorgaat zal het weer in week 25 zijn, van maandag 15 tot en met zondag 21 juni 2020.

Piet (namens het bestuur) en Jac (namens Mossels & Meer), succes met de besprekingen, en 
hopelijk komen jullie “eruit” Wordt vervolgd !

Een tipje van de sluier willen we al wel oplichten: Een tipje van de sluier willen we al wel oplichten: 





Zer Oirts 1: plaats 7 (van 8)
Zer Oirts 2: plaats 7 (van 8)
Zer Oirts 3: plaats 8 (van 8)

DeDe Zeeuwse Mix-competities lopen ten einde. Met nog één speelronde te gaan hebben onze 
3 Zer Oirts teams het zwaar, en verkeren in de onderste regionen van de ranglijsten. Team 1 
zal, ondanks de versterkingen dit jaar,  op de laatste speeldag alle zeilen moeten bijzetten om 
1 plaats te stijgen en daarmee boven de degradatiestreep te eindigen. Tegenstander is 
Kapelle 1, hekkensluiter op de ranglijst. De verwachting is dat met een gelijkspel Zer Oirts zich 
zal handhaven in de eerste klasse. Dit zou een prima prestatie zijn, sinds de samenvoeging 
van de 35+ met de 17+ mixcompetitie is het gemiddelde spelniveau behoorlijk gestegen ten 
opzichte van de voormalige hoofdklasse 35+ (nu eerste klasse 17+).opzichte van de voormalige hoofdklasse 35+ (nu eerste klasse 17+).

Team 2 bezet momenteel de 7e en voorlaatste plaats in de derde klasse met een minimale 
achterstand op de nummers 5 en 6 op de ranglijst. In de laatste speelronde neemt Zer Oirts 
het op tegen de nummer laatst, dus het kan zomaar zijn dat Zer Oirts nog 1 of zelfs 2 plaatsen 
stijgt.  

Team 3 is rode lantaarndrager in de derde klasse. Met een 8e plaatst neemt het team het 
tijdens de laatste speeldag op tegen de nummer 7 (voorlaatste). De achterstand bedraagt 5 
punten dus alleen met een dikke 6-0 overwinning kan de 8e plaats voorkomen worden.

Mede door de harmonisatie die dit jaar is ingevoerd door de KNLTB is gebleken dat de 
onderlinge verschillen deze competitieronde nogal groot zijn tussen de verschillende  
deelnemende teams. De verwachting is dat na promoties en degradaties de verschillen 
volgend jaar aanzienlijk kleiner zullen zijn.

Tussenstanden Zeeuwse Mix-competitie





Vorige week zijn bij de Middelburgse 
tennisvereniging M.L.T.C. de jaarlijkse club-
kampioenschappen gehouden. Ons Zer Oirts 
lid Gijs Uytdewilligen, die vanwege het gebrek 
van actieve jeugdleden bij onze eigen 
vereniging competitie speelt en 
groepstraining volgt bij M.L.T.C. heeft onze 
club prima vertegenwoordigd. In de klasse 
jongens -17 jaar is hij erin geslaagd de finale te 
behalen en deze te winnen van Thijs Maandag 
(6-3 6-2), en mag zich daarmee M.L.T.C. 
jeugdclubkampioen 2019 noemen.

Op de foto wordt de beker uitgereikt door 
tennisleraartennisleraar en mede-organisator Marcel van 
Sabben. De wisseltrofee moest eerst nog 
gegraveerd worden alvorens die op een 
prominente plaats in Gijs z’n slaapkamer werd 
gezet.

Gijs, van harte gefeliciteerd ! We zijn trots op je 

Jeugdtennis; Zer Oirts lid Gijs Uytdewilligen 
clubkampioen M.L.T.C.



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

ADVERTEERDERS

http://aannemersbedrijfsturm.nl/
http://www.paauwebouw.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
https://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
https://www.dekaservices.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
https://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
https://verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl/
http://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.firmasinke.nl/
https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/
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