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In deze nieuwsbrief

Een eerste woord; 
nieuwe voorzitter Klaas Wierda
In de vorige nieuwsbrief heb je onder de titel “een laatste woord” de inzending van ex-voorzitter 
Piet Filius kunnen lezen. In vervolg daarop leek het ons logisch om onze nieuwe voorzitter Klaas 
Wierda te vragen “een eerste woord” tot ons te richten. 
De redactie.

Breder; voorzitter Klaas Wierda
De bal van Wijnand komt hard naar ons toe. Jan speelt hem solide terug naar Jac, die hem 
zachtjes vlak achter het net aan mijn kant neerlegt. Nu moet ik iets moet doen waar ik niet zo’n 
fan van ben: naar voren en met maar een mogelijkheid: cross naar links. Uit. Ik overleg kort met 
Jan en we besluiten unaniem dat in de eerstvolgende bestuursvergadering een voorstel wordt 
ingediend voor bredere banen. 

BlijBlij dat het weer kan. Dubbelen met elkaar. Daar waar tennissen bijna een vergeten sport werd, 
op professioneel niveau zonder publiek en bij ons vrijwel individueel enkelen met je maatje op 
de tennisbaan in een leeg park. En hoe anders is het nu al: we spreken weer af op de 
dinsdag – en donderdagavonden om samen tegelijk te tennissen, netjes verdeeld over de banen 
4 enthousiastelingen per baan. En tussendoor hoor ik de ballen regelmatig over het net gaan en 
zie ik een auto staan van een lid die wat verder van de baan woont dan ik.

Breder.Breder. De tennisvereniging zijn wij. Mooi dat we samen dit in eigendom hebben en kunnen 
spelen. De banen liggen er zoals altijd weer goed bij. De toss, de toernooien en de competities 
staan nog ergens op de horizon. Maar de tramrails mogen al weer meedoen. 

Klaas





Zomertoernooien 2021; 
technische commissie, John Vogel
Gezocht: deelnemers en vrijwilligers

De toernooidata zijn vastgesteld, laten we hopen dat deze door mogen gaan. We hebben er in 
ieder geval veel zin in.  Toernooidata 2021:

1ste mix: 1 juli
2de mix: 15 juli
3de mix: 29 juli
4 de mix: 12 augustus4 de mix: 12 augustus
5 de mix: 26 augustus
ATV Heren: vrijdag 3 september

De kosten voor deelname zijn 12 euro per persoon.

OmOm de toernooidagen tot een succes te maken hebben we naast deelnemers ook vrijwilligers 
nodig. En daarvoor hoef je geen top-kok te zijn die de volledige lunch voor haar of zijn rekening 
neemt. Dus wil je bijvoorbeeld helpen achter de bar, iets lekkers maken voor bij de koffie, een 
voorgerecht maken etc. dan is dat ook heel fijn!

Ook dit jaar zal Marja Hootsmans weer de organisatie voor haar rekening nemen. Je kunt je als 
deelnemer en/of vrijwilliger aanmelden via Whatsapp (06-37555467) of e-mail: 
vanbeekmarja@gmail.com

John VogelJohn Vogel

Welkom nieuwe leden
Ondanks dat het tennisseizoen nog maar een maand gelden van start gegaan is zijn we blij dat 
we inmiddels alweer acht nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn ze:
Anny Krijger
Pepijn Krijger (ons jongste jeugdlid)
Laura Klijn
Roland en Verona van de Graaf
Tom Walhout
Ruud en Lot BlomRuud en Lot Blom

Hartelijk welkom op onze vereniging. Zijn er vragen of zoek je een tennismaatje, laat het weten. 
In de eerste plaats aan de bestuursleden. Hun namen en adressen staan op de website. Of bel 
gewoon een lid want we zijn een laagdrempelige vereniging. Iedereen staat open voor elkaar en 
dat geldt zeker ook voor nieuwe leden. Zodra het weer mag dan ontmoeten we elkaar graag in 
ons clubgebouw.

John Vogel



Terras bij kantine blijft nog gesloten; 
geen versoepeling op 28 april
Tijdens de laatste persconferentie van 20 april is besloten dat terrassen vanaf 28 april weer 
onder strikte voorwaarden geopend worden. De terrassen die gelegen zijn op sport- 
accommodaties zijn uitgezonderd van deze versoepeling en blijven dus verplicht gesloten. We 
zullen dus nog even geduld moeten hebben om weer te mogen genieten van een kopje koffie of 
een borrel rondom de verenigingsactiviteiten. Hopelijk dat bij de eerstvolgende persconferentie 
wordt aangekondigd dat ook bij de sportverenigingen weer wat meer mogelijk wordt.

DeDe enige versoepeling die per 28 april geldt voor onze vereniging is dat de avondklok wordt 
afgeschaft. We hoeven dus niet meer strikt om 21.45 te stoppen met die “ene allesbeslissende 
game”…. Alle overige regels die in de vorige brief onder Coron-update vermeld stonden, blijven 
onveranderd van kracht. Hopelijk wordt bij de eerstvolgende persconferentie aangekondigd dat 
ook bij de sportverenigingen weer wat meer mogelijk wordt.

Ingezonden brief; Herman Kamp
Wisseling van de wacht Sponsorcommissie.

Wat schetste mijn verbazing ? Op 24 maart j.l. een App-je van bestuurslid Ellen van Schaik.   “Ben 
je thuis eind van de ochtend ?”  Ja, waar moet je naar toe in Coronatijd, ik was thuis en met het 
mooie weer lekker in de tuin aan het rommelen. Ik dacht nog; “Ben ik iets vergeten af te wikkelen 
voor de  sponsorcommissie”?

DatDat bleek gelukkig niet het geval want even later kwam ze aanzetten met een mooie bos bloemen 
en een enveloppe. Dit als waardering van het bestuur voor het gedane sponsorwerk. Wat 
uiteraard helemaal niet nodig is, want ik heb het heel graag gedaan voor ons “Zer Oirts”
 
Vanaf januari 2007 heb ik mij beschikbaar gesteld de sponsorcommissie te bemannen. Naar 
vermogen heb ik geprobeerd hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dit waar nodig of 
gewenst met ondersteuning van Ad Boone. Ook de samenwerking met de redacteuren en 
penningmeester was altijd erg plezierig. penningmeester was altijd erg plezierig. 
Het werk bevatte in hoofdzaak het verwerven van advertenties voor het clubblad (later de 
nieuwsbrieven) en reclameborden langs de banen.  En niet onbelangrijk: Het onderhouden van 
contact met de sponsors.   
Maar na een periode van 14 jaar was het hoog tijd om de sponsorcommissie over te dragen.  
Gelukkig was het niet lang zoeken naar opvolging. Mijn taak is per 1 januari 2021 overgenomen 
door niet de eerste de beste, n.l. Willem de Pagter. Willem, heel veel succes. 

Rest mij het bestuur te bedanken voor de mooie bloemen en de attentie.Rest mij het bestuur te bedanken voor de mooie bloemen en de attentie.

Dat wil niet zeggen dat ik uit beeld ben. Ik hoop nog  regelmatig het tennispark te bezoeken.

Herman Kamp





Voorjaarscompetitie 2021; 
wijzigingen teams
Zoals bekend is de aanvang van de voorjaarscompetitie 2021 inmiddels al 2 x uitgesteld vanwege 
de welbekende Coronamaatregelen. Zowel de K.N.L.T.B. als Zer Oirts realiseren zich dat de 
verplaatsing van speeldata wellicht tot wijzigingen kon leiden in de beschikbaarheid van 
deelnemende spelers en misschien zelfs complete teams.

Tot medio april konden mutaties worden doorgegeven bij de K.N.L.T.B. zonder dat daarbij 
eventuele sancties werden opgelegd. Alle teamcaptains hebben ruggespraak gehouden met de 
teamleden en daaruit zijn de volgende Zer Oirts mutaties gekomen:

Dinsdag DD; ongewijzigdDinsdag DD; ongewijzigd
Sylvia de Klerk ©, Vera Koole, Barbara Boone, Mariska Uytdewilligen, Carolien Kuijper en Heidy 
Willems 

Donderdag GD 50+; teruggetrokken 

Donderdag HD 50+; ongewijzigd 
Piet Filius ©, Jac Uytdewilligen, Giel vd Linde, John Vogel, Aad van de Valk
Jacco Wijnands (reserve) en Ko Zweedijk (reserve) 

Vrijdagavond DD; ongewijzigdVrijdagavond DD; ongewijzigd
Ellen v Schaik ©, Michèle Swaager, Elna Dieleman, Ester Wierda, Claudia Muller (reserve) en Irma 
Lindenberg (reserve) 

Zaterdag DD ; teruggetrokken

Vrijdagavond HD; ongewijzigd 
Ronnie van Schaik ©, Milan van Schaik, Jan-Willem Jansen, Jac Uytdewilligen,
GijsGijs Uytdewilligen, Jordi van Schaik, Arno Melaard (reserve), Erik vd Valk (reserve), Erik Wijkhuijs 
(reserve) en Wijnand Vette (reserve) 

Zomer Zeeland gemengd Dubbel team 1; teruggetrokken
Zomer Zeeland gemengd Dubbel team 2; teruggetrokken

Algemeen reserve op aanvraag damesteams: Corrie Meijers 

Met vriendelijke groet. Anita Koeman, VCL





“Nieuwe” terrasstoelen voor Zer Oirts; 
dank Mossels & Meer
Degenen die afgelopen week op ons tennispark zijn geweest zal het niet ontgaan zijn; er staan 
“nieuwe” vrolijk blauwgekleurde terrasstoelen bij de kantine. De stoelen zijn kosteloos 
aangeboden door Restaurant Mossels & Meer uit Oostkapelle, die zelf binnenkort hun nieuwe, 
door verbouwing uitgebreide terras gaan (her)openen en zelf nieuw terrasmeubilair hebben 
aangeschaft.

De blauwe stoelen die we hebben gekregen hebben uiteraard wat gebruikersspoortjes, maar we 
hopen er nog een aantal jaren plezier van te hebben. Als je de stoelen gebruikt; voor extra 
|zitcomfort|zitcomfort liggen er in de dameskleedkamer bijpassende kussentjes. Leg deze kussens na 
gebruik weer terug in de dameskleedkamer.

Mocht je benieuwd zijn naar het vernieuwde terras van Restaurant Mossels & Meer te 
Oostkapelle,Oostkapelle, of heb je gewoon zin om weer eens als vanouds lekker te genieten van een terrasje 
? Vanaf aanstaande woensdag 28 april zijn ze weer 7 dagen per week geopend van 12.00 uur tot 
18.00 uur voor koffie met iets lekkers, borrel met of zonder een bittergarnituurtje, heerlijke pan 
Mossels, kleine of uitgebreide lunch. Reserveren is gewenst maar niet verplicht, gewoon aan 
komen lopen is ook prima. Reserveren kan op telefoonnummer 0118-581733 of stuur een App-je 
naar Jac Uytdewilligen op 06-55198878.

Bezoek voor verdere informatie de Facebook pagina van Mossels & Meer.



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 

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://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/
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https://rijkse.nl/
https://www.bouterse-administratie.nl/
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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.groenteschuurtje.com/
www.verkaik.nl
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
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https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
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https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
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