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In deze nieuwsbrief

Giel van de Linde overleden; redactie
Op zondagochtend kwam het bericht tot ons dat Giel van de Linde is overleden.   We zouden Giel 
tekort doen om deze schokkende gebeurtenis tussen al het andere verenigingsnieuws te
 vermelden. Deze speciale nieuwsbrief dragen we daarom op aan een speciale vent met een 
aantal mooie woorden van  clubgenoten en tennisvrienden van Giel. 
 
AangezienAangezien Giel niet alleen bij Zer Oirts maar ook bij M.L.T.C. actief en graag gezien tennislid was, 
zal voor deze gelegenheid de nieuwsbrief ook worden aangeleverd aan de nieuwsredactie van 
M.L.T.C. die desgewenst naar eigen inzicht deze gezamenlijke herinnering aan Giel onder de 
aandacht kan brengen bij haar leden.
De redactie



Giel, een zeer markante persoonlijkheid; 
tennisvriend Arry Jobse
Hoe snel het met iemand kan gaan is de afgelopen dagen maar eens te meer gebleken.

Vrijdagmorgen nog met Giel gebeld omdat ik zag dat hij zich de laatste paar keer afmeldde voor 
de woensdag – en donderdagmorgen tennisgroepen waarin we beide spelen. Hij vertelde me dat 
hij door Corona behoorlijk aan conditie had ingeboet en ook nog steeds last had van een 
vervelende hoest.

IkIk wenste hem uiteraard beterschap , maar toen ik zaterdagmiddag langs zijn huis ( bij mij om de 
hoek ) liep en politie – en ambulance voor de deur zag staan vertrouwde ik het al niet en heb ik 
hem alsnog een Appje gestuurd waar hij, bleek later, niet meer op heeft kunnen reageren 
aangezien hij toen al overleden was.

Ik ken hem al heel lang ; we hebben vaak met - en tegen elkaar getennist bij Zer Oirts en MLTC, 
maar ook op allerlei dagtoernooitjes in b.v. Vlissingen, Zoutelande en Koudekerke. 
TegenstandersTegenstanders waren doorgaans niet zo van zijn spel gecharmeerd , maar hij wist wel altijd met 
zijn humor en kwinkslagen er een vrolijke boel van te maken. Wat ook bijzonder aan zijn spel 
was, dat hij links serveerde en dan zijn racket overpakte naar rechts , om daar dan verder mee te 
spelen. Hoe vreemd e.e.a. ook kan lopen, blijkt dat wij van onze donderdagmorgen tennisgroep 
al wat geld bij mekaar hadden verzameld om een aardigheidje te geven i.v.m. zijn Coronabesmet-
ting . Van deze centen hebben we nu een mooie krans gekocht.

Verder stond hij altijd voor mij klaar als wij wat spullen over hadden die hij dan op kwam halen 
en er iemand anders soms weer blij mee maakte. Zo is hij recent nog met me mee geweest om 
een bank, die wij niet meer nodig hadden, bij Vidjay van de onderhoudsgroep op MLTC af te 
geven. En toen we een paar jaar geleden de badkamer aan het verbouwen waren en een partij 
puin over hadden belde ik hem en hij kwam gelijk met zijn kar langs om e.e.a naar de vuilstort te 
brengen. Ook hoorde ik hem eens op het tennisterras over sliptongetjes praten en zei, als hij er 
voor kon zorgen, wij die ook graag aten en dan stond hij een paar dagen later met een pakje 
tongetjes voor de deur, die hij dan ook nog niet betaald wilde hebben.tongetjes voor de deur, die hij dan ook nog niet betaald wilde hebben.
En waar je ook kwam, iedereen kende Giel en hij had altijd wel even tijd voor een praatje , hoewel 
je van goeden huize moest komen om hem op een andere mening te brengen , want daar was hij 
heel standvastig in.

Kortom, we verliezen veel te vroeg, net 69 geworden en zo plotseling, aan hem een fijn mens en 
een zeer markante persoonlijkheid.

Arry Jobse



aandachtig bij de Pub kwis

rouwkrans donderdagochtend tennisteam



Mooie herinneringen; 
Bert, Sam, Klaas & Arja, Piet
Giel was een echte maat, een zeer positief ingesteld persoon, je wist wat je aan hem had. Ik vond 
het bij de tennistoernooien zo prachtig, dat hij regelmatig met V. (een persoon met beperkingen) 
speelde en zijn uitgangspunt was dan: gezelligheid staat voorop en als V. het maar naar zijn zin 
heeft. Een top kerel, die voor iedereen wat over had en iedereen op waarde in kon schatten. 
Maar hij kon ook op zijn strepen staan, als iemand verzaakte, niet eerlijk was, etc. Dan zei hij 
tegen mij: Begrijp jij dat nou?  Verder had Giel nog één andere passie nl. saunaën waar we elkaar 
vaak zagen, daar we beiden echte liefhebbers zijn/waren.
Lieve Giel, rust zacht en we zullen je overal erg missen.Lieve Giel, rust zacht en we zullen je overal erg missen.
Bert van Sabben
 
IkIk ken Giel al vanaf 1986 toen ik kwam werken bij wat toen de Woningbouwvereniging heette. Ik 
herinner me nog de ontelbare zaalvoetbaltoernooien die hij destijds organiseerde. Je kwam er 
als speler ook gewoon niet voorbij, niet alleen door zijn grootte maar hij was technisch ook een 
zeer begaafde speler, fanatiek, zeker, maar altijd gezellige sportiviteit troef. Persoonlijk is hij ook 
twee keer op 5 december bij ons thuis Sinterklaas geweest, ik zie nog de kinderen op zijn schoot 
zitten en Sinterklaasliedjes zingen, een rol op zijn lijf geschreven. En dan tennis, altijd weer die 
toverballen, om gek van te worden, maar ook fantastisch zoals hij dat deed.
We verliezen in jou in alle opzichten een aimabel mens, dank voor al die momenten.  We verliezen in jou in alle opzichten een aimabel mens, dank voor al die momenten.  
Sam van Bakergem
 
Ik ben opgegroeid in ’t Zand in de Burg. Dregmanstraat, Giel woonde om de hoek bij mij. Samen 
hebben we als kleine jochies vaak gevoetbald op de speelwei achter de tennisbanen van MLTC. 
We voetbalden toen met Klaasje Nederlof en Pietje Hoekman tegen de jongens van de Breeweg 
(Charlie, René, en Hans). Toen we ongeveer 18 jaar waren maakten we de overstap naar 
ZeelandiaZeelandia Middelburg. De kracht van Giel in die tijd was dat hij de tegenstander, en met name de 
verdediging, helemaal uit hun spel “lulde” met opmerkingen als; hebben jullie getraind van de 
week. Als de tegenstander dat beaamde dan riep hij: zou ik gelijk mee stoppen, heeft geen enkele 
zin! 
Later toen hij trouwde met Ciska heeft Arja, mijn vrouw, nog hun bruidsboeket gemaakt, we 
hebben elkaar daarna een tijdje niet gezien tot hij kwam tennissen bij MLTC. Op het eerste 
toernooi tegen Giel viel de verlichting uit, heel apart.
We hebben heel veel fijne herinneringen aan Giel, zal erg stil zijn zonder hem. We hebben heel veel fijne herinneringen aan Giel, zal erg stil zijn zonder hem. 
Klaas en Arja van Belzen
 
Giel heb ik vooral als een zeer hulpvaardig mens en kundig collega ervaren. In bouwtechnische 
klussen was hij voor onze familie steun en toeverlaat. Giel was respectvol naar mensen, maar 
had een broertje dood aan mensen die geen sociale antenne hadden. In een goed gesprek 
haalden we dan de stoom van de ketel.  
GielGiel hield van sport, zoals tennis. Op de baan waren de hilarische opmerkingen over de 
prestaties van zijn tennisvrienden niet van de lucht, maar uiteindelijk schatte hij de prestaties van 
zijn “rivalen” op de juiste waarde in. Dat tekent de echte sportman.
Als Giel er was, was er iemand. Dus ga ik de mens Giel missen.  
Piet de Jong   



mix actie

gezellige nababbel op terras MLTC



Verlies van Giel; 
redactie Zer Oirts nieuwsbrieven
Bij de woorden “verlies van Giel,” wordt uiteraard het trieste nieuws van het overlijden van Giel 
van de Linde bedoeld. Maar er is nog een andere interpretatie van “het verlies van Giel”, waar we 
als tennisvrienden al vele jaren bekend mee zijn en zelfs gewend aan zijn geraakt: het “verlies van 
Giel” bij een wedstrijdje op de tennisbaan.

Altijd weer verliezen van die verdomde Giel met z’n rare fratsen.

…Niet…Niet om aan te zien dat spel van ‘m….daar valt niet tegen te spelen….. oh nee toch, we moeten 
tegen Giel…..istie nou links- of rechtshandig, nee toch, hij pakt z’n racket gewoon over…. Ik kan 
het niet hoor, spelen tegen Giel….

AltijdAltijd kwam die bal op een plek waar je ‘m nooit verwachtte. Altijd liep je je ’t schompes van voren 
naar achteren en van links naar rechts, terwijl die “tennisclown” gewoon in het midden van het 
veld bleef staan. Soms, als het niet anders kon, wandelende Giel een paar stapjes om zich heen 
om vervolgens weer een andere truc met zijn racket en het balletje uit te halen. Om gek van te 
worden. En dan ook altijd die eeuwige grijns op z’n gezicht als je volledig afgemat en gutsend van 
het zweet die laatste kromme effectbal van hem nét niet terug wist te krijgen. Altijd het idee 
hebbend dat je deze ene keer wél van hem kon winnen, maar op het moment dat de toeter einde 
wedstrijdwedstrijd klonk, kwam je altijd weer één puntje tekort. Wie kende dit gevoel nou niet ?  Eigenlijk 
zijn we met z’n allen al jarenlang bekend met het fenomeen “verlies van Giel”. Maar dan op een 
heel andere manier dan deze keer. Nu hebben we allemaal verloren, en nog eens dik ook. 

Game, Set & Match. Toeter einde wedstrijd heeft geklonken. Maar deze keer veel en veel te 
vroeg. Het “verlies van Giel” heeft in één klap een dramatische  en onverwachte wending 
gekregen.

Namens de redactie, Jac Uytdewilligen

kampioensteam Zer Oirts 2019 HD 50+ 1e klasse



We gaan een markant mens missen; 
Bestuur L.T.C. Zer Oirts
Toen ons het bericht bereikte dat Giel geheel onverwachts was overleden   gingen er veel 
gedachten door ons heen. En als we dan aan Giel terugdenken kom je toch al snel tot de 
conclusie dat vele actieve tennissers een markant mens gaan missen. 

GielGiel is eigenlijk niet weg te denken op of rond de tennisbanen. Hij zocht en gaf veel gezelligheid. 
Altijd goed gemutst en met een flinke dosis humor. Bij ons was Giel competitielid bij de Heren 
50+ competitie, het team dat in 2019 nog kampioen werd in de 1e klasse. Maar Giel kwam je 
overal tegen, op allerlei toernooien en de wintercompetities, hij was van de partij en als het niet 
als speler was dan wel als toeschouwer. 

EnEn wat hem ook bijzonder maakte was zijn bijzondere speelstijl, sommigen werden tot wanhoop 
gedreven. Maar Giel bleef er rustig onder en genoot ervan. “Je was nog niet klaar” stond er 
bovenin de overlijdensadvertentie. En zo is het, we hadden je graag nog vele jaren in ons midden 
willen hebben. Ondanks de goede herinneringen gaan we hem zeker missen.

Bestuur L.T.C. Zer Oirts

aanwijzingen gevend



Dank Arry Jobse; 
gastredacteur van deze nieuwsbrief
In deze speciale nieuwsbrief heeft een aantal nabestaanden en tennisvrienden op ieders eigen 
mooie wijze een bijdrage geleverd. Het overlijden van Giel heeft vele tranen gebracht, maar de 
herinneringen brachten ook een lach naar boven. Dank hiervoor.

Speciale dank willen we uitbrengen aan gastredacteur Arry Jobse, die namens de redactie  
nabestaanden van Giel en M.L.T.C. leden heeft benaderd, het idee heeft gepolst, uitgelegd wat 
we voor ogen hadden, de tekstbijdragen en foto’s heeft verzameld en aangeleverd aan de 
redactie. 

Slotwoord; redactie
We hopen dat we erin zijn geslaagd om op een gepaste manier stil te staan bij het overlijden van 
Giel en op deze wijze de speciale nieuwsbriefeditie aan hem op te dragen.

De totstandkoming van deze nieuwbrief is in nauw overleg gerealiseerd met  de nabestaanden 
van Giel. Dochter Maaike wil namens de familie iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan de totstandkoming van deze hartverwarmende nieuwsbrief.

Tot slot willen we alle nabestaanden, vrienden en kennissen van Giel alle sterkte en succes toe-
wensen bij de verwerking van het verlies van een bijzonder mens: Giel van de Linde, rust in vrede.

Voor niet-Zer Oirts leden is deze speciale editie te lezen via de website www.zeroirts.nl > E-nieu-
wsbrieven > mei 2021 nummer 4

De redactie van de L.T.C. Zer Oirts nieuwsbrieven
Jan-Willem Jansen & Jac Uytdewilligen

Mededeling aan Zer Oirts sponsoren en adverteerders:
Gezien het karakter van deze editie van de nieuwsbrief heeft de redactie  met instemming van 
het Zer Oirts bestuur besloten uw advertenties, bedrijfsnaam en logovermeldingen deze keer 
achterwege te laten. Wij rekenen op uw begrip.
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