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In deze nieuwsbrief

Tennisseizoen 2021 van start
Sinds 27 maart is ons tennispark weer geopend na een korte wintersluiting. Onder leiding van Jan 
Adriaanse hebben de tennisbanen weer een jaarlijkse APK ondergaan en het resultaat mag er 
zijn. Zoals we van Jan gewend zijn liggen de banen er weer uitstekend bij. Alhoewel we nog steeds 
te maken hebben met een aantal Corona-beperkende maatregelen, mag er gelukkig weer vrij 
gespeeld worden, en ook met 4 personen op één baan. Laten we hopen dat tijdens de 
persconferentie van 13 april a.s. weer verdere versoepelingen worden aangekondigd, zodat we 
langzaam maar zeker weer richting het “oude normaal” kunnen gaan.

Digitale ledenvergadering; 
geslaagd maar liever nooit weer
Op 17 maart jl. vond de eerste digitale ledenvergadering in de historie van Zer Oirts plaats. 
Middels een Team-verbinding heeft de vergadering doorgang kunnen vinden. In een vlotte vaart 
zijn de jaarlijks te behandelen stukken voorbij gekomen. Het was uiteraard wat killer en 
onpersoonlijker dan dat we gewend zijn, maar voor dit jaar kon het even niet anders. Al met al 
kunnen we vaststellen dat het binnen de mogelijkheden een geslaagde vergadering was, maar 
we hopen dat het “eens maar nooit weer” was. 

WeWe willen John Vogel danken voor de technische organisatie en ondersteuning van de digitale 
vergadering.

De uitgebreide stukken over de jaarvergadering worden op een later moment gepubliceerd. De 
onderwerpen op het “personele vlak” delen we hierbij mede:

- Voorzittersschap overgedragen door Piet Filius aan Klaas Wierda
- Nieuw aangetreden bestuurslid Wilco Meijering
- Sponsorcommissie overgedragen door Herman Kamp aan Willem de Pagter





Een laatste woord; 
aftredend voorzitter Piet Filius 
Graag voldoe ik aan het verzoek van Jac Uytdewilligen, de eindredacteur van de Nieuwbrieven, 
om nog een laatste woord tot de leden te richten. Zoals bekend heb ik in de Algemene 
Ledenvergadering(ALV) afscheid genomen als voorzitter. Het afscheid moest helaas wat onper-
soonlijk zijn want voor het eerst in de historie van Zer Oirts moest de ALV digitaal worden 
gehouden. Een ervaring op zich en het verliep alleszins redelijk goed maar het is niet voor herhal-
ing vatbaar wat mij betreft. Het is het toch anders vergaderen met een kopje koffie/thee, een 
drankje van Corrie en Ad, en nog wat napraten dan vergaderen op een schermpje.

Negen jaar geleden heb ik het voorzitterschap overgenomen van Henk Ton. Een uitdaging om in 
zijn voetsporen te treden. Of dat gelukt is laat ik aan anderen over. Wel kan ik zeggen dat ik het 
met veel plezier heb gedaan. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de collega-bestuurs-
leden. De laatste jaren met Ellen van Schaik, Jan Adriaanse en John Vogel. Samen deden we het 
en met een goede taakverdeling kom je ver. Al wil ik niet onvermeld laten dat een aanvulling met 
een of twee bestuursleden welkom was geweest. Maar gelukkig, en dat is de kracht van Zer Oirts, 
zijn veel leden bereid de handen uit de mouwen te steken. Voor een klusje hier, een klusje daar 
enen bij elkaar opgeteld komt er uiteindelijk veel tot stand. Als je bijvoorbeeld ziet hoe de banen en 
de rest van het complex er op het ogenblik weer bijliggen? Geweldig !

Het is verleidelijk om hier op te sommen wat er de afgelopen negen jaar is gebeurd. Wat waren 
de wapenfeiten? Ik noem ze niet. In de eerste plaats heeft Jan Adriaanse een en ander al 
genoemd in zijn afscheidswoorden. Maar in de tweede plaats zijn het niet mijn wapenfeiten maar 
die van het hele bestuur en uiteindelijk van alle leden want zij beslissen tenslotte. Ik ben blij dat 
de financiële situatie van de vereniging zo goed is dat we ieder jaar wel iets substantieels konden 
investeren aan, op of in het clubgebouw. 

NaNa negen jaar vond ik het welletjes. Je moet je tijd om te stoppen kennen. Er zijn mensen, in de 
politiek bijvoorbeeld, die daar moeite mee hebben en dan kan het slecht aflopen. Ik ben blij een 
opvolger te hebben gevonden in Klaas Wierda. Klaas:  veel succes! 

Tot op de tennisbaan en het ga jullie goed.
Piet Filius

Piet Filius wordt door het bestuur met een boeket bloemen en 
een dinercheque bedankt voor zijn bewezen diensten





Bedankt Herman Kamp; 
voor jarenlang vrijwilligerswerk
Begin vorig jaar, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, kondigde Herman Kamp aan 
dat 2020 het laatste jaar zou zijn als voorzitter van sponsorcommissie en toss-indeler. Inmiddels 
heeft Herman zijn laatste taken uit een lange historie van vrijwilligerswerk neergelegd. 

OpOp diverse vlakken is Herman actief geweest binnen de vereniging, zoals lid technische commis-
sie, organisator zomertoernooien, lid en voorzitter sponsorcommissie, toss-indeler, etc. etc. 
Maar misschien nog wel typerender dan een opsomming van taken en functies: Herman is tot op 
de dag van vandaag enorm betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Altijd aanwezig bij 
ledenvergaderingen, vaakgeziene supporter bij competitiedagen, altijd belangstelling tonend bij 
welke verenigingsactiviteiten dan ook en nooit te beroerd om even, gevraagd of ongevraagd, een 
handje te helpen waar nodig. Kortom; Herman was, is en blijft een échte verenigingsman om 
trots op te zijn.trots op te zijn.

Twee jaar geleden heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de jarenlange inzet en heeft 
Herman toen benoemd tot Lid van Verdienste.

Zo’n 40 jaar is Herman al lid van onze tennisvereniging. Nadat Herman enkele jaren geleden zijn 
actieve tenniscarriere had beëindigd, heeft hij tot begin dit jaar nog vrijwilligerswerk gedaan. 
Maar nu is de tijd aangebroken het stokje over te dragen. 

Gelukkig heeft Willem de Pagter zich bereid verklaard om het voorzitterschap van de 
sponsorcommissie over te nemen. We danken Willem  voor de bereidheid en wensen hem veel 
succes bij de voortzetting van de sponsoractiviteiten.

De redactie 

Herman Kamp wordt door het bestuur met een 
boeket bloemen en een dinercheque bedankt voor 
zijn bewezen diensten





Voorjaarscompetitie 2021; 
wederom uitgesteld, K.N.L.T.B.
Het kabinet heeft tijdens de meest recente persconferentie (eind maart) aangekondigd dat de 
geldende coronamaatregelen worden verlengd tot tenminste 20 april. Buitentennis is mogelijk, 
maar georganiseerde wedstrijden zoals competitie tussen teams van verschillende verenigingen 
en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan. De verlenging van de lockdown en de 
onzekerheidonzekerheid over de situatie in mei betekent dat de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin 
mei niet haalbaar is. De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin 
juni (week 22); een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder 
speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

IedereenIedereen is blij dat we nog steeds buiten kunnen tennissen en sinds half maart ook weer met z’n 
vieren op één baan. Toch kijken we allemaal uit naar de competitie, de wedstrijden, het team-
gevoel en de gezelligheid. We doen er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de 
geldende coronamaatregelen een competitievorm, ook al is het met minder speeldagen, te 
organiseren. Er wordt dan niet om promotie/degradatie gespeeld.

Op 13 april staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Daarna bekijken we de 
situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw. Begin mei zullen we communiceren over de 
mogelijke start van de competitie in week 22 en de speeldagen. Welke data het precies betreft, is 
nog onzeker. We realiseren ons dat hierdoor een overlap met een aantal toernooien zal plaats-
vinden. We zullen samen met de toernooiorganisaties naar een passende oplossing kijken. 
Mocht een start begin juni toch nog niet mogelijk zijn, dan zal de Voorjaarscompetitie niet plaats-
vinden en zetten we in op een KNLTB Competitie in het najaar.

Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaatregelen. De kans is uiter-
aard aanwezig dat we competitie spelen met nog 1.5 meter maatregelen en gesloten kantines, 
maar we hebben gezien bij de KNLTB Competitie 2020 in het najaar dat verenigingen en spelers 
dit veilig en verantwoord kunnen organiseren.
  
Tennis in april/mei
In tegenstelling tot veel andere sporten hebben we het hele jaar door kunnen tennissen, en nog 
steeds. Dat is geweldig, immers sporten en bewegen is juist in deze coronatijd belangrijk. Nu er 
geen competitie is in april en mei, biedt dit ruimte voor het onderling spelen van wedstrijdjes en 
voor het verwelkomen van nieuwe leden met bijvoorbeeld proeflessen. Voor volwassenen is 
tennis en padel op dit moment met maximaal 4 personen op een baan mogelijk, zowel vrij spelen 
als trainen. Jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar mag wel in grotere groepen spelen, trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen.

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