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In deze nieuwsbrief

Bruine ballen...
Op een zondag dacht ik te kunnen tennissen en had ik baan 3 gereserveerd. Echter bij 
aankomst was die nog niet opgedroogd van de regen eerder in de ochtend en de andere banen 
waren bezet. Dat was even vervelend maar tegelijkertijd ook mooi: ondanks alle beperkingen 
van het natte weer, het beperkte daglicht en de coronamaatregelen zijn we toch maar mooi 
een actief clubje!

Uiteraard meteen een van de droge banen gereserveerd. Eenmaal aan het tennissen werd het Uiteraard meteen een van de droge banen gereserveerd. Eenmaal aan het tennissen werd het 
voor mij wel steeds lastiger. De ballen werden moeilijk zichtbaar omdat het geel veranderde 
naar bruin? Ook vielen ze minder op tussen de herfstblaadjes in de hoeken en eenmaal over 
het hek hoefde ik ze niet meer te zoeken. Wat doe je dan na afloop: weg met die ballen? 
Volgens een van onze leden moest je gewoon de ballen wassen en drogen en ze zijn dan weer 
als nieuw. En zo bleek het ook te zijn: aan de kleur van de ballen zal het bij mij niet meer liggen.

Hoe gaat het verder deze winter? Vandaag, zaterdag 18 december, werd de harde lock-down Hoe gaat het verder deze winter? Vandaag, zaterdag 18 december, werd de harde lock-down 
aangekondigd door onze regering. Gelukkig kunnen we blijven tennissen van 5 (is wel erg 
vroeg) tot uiterlijk 17 uur. Voor volwassenen is er echter de beperking dat sporten maximaal 
met 2 personen is toegestaan waardoor voorlopig dubbelspel niet mogelijk is. Dit kan mogelijk 
nog wijzigen: de KNLTB zoekt dit nog uit en wij komen hierop bij jullie terug zodra dit wel weer 
kan.  

Rest mij om ondanks de beperkingen jullie allen namens het bestuur een goede kerst en een Rest mij om ondanks de beperkingen jullie allen namens het bestuur een goede kerst en een 
goed uiteinde van 2021 te wensen. Blijf vooral gezond, en ik hoop dat ik in 2022 de banen niet 
kan reserveren omdat ze blijvend bezet zijn. Als voorzitter uiteraard, niet als tennisser...

Klaas





Verslag snoeiploeg
Nadat we, vanwege corona, een jaar hadden overgeslagen stonden we (bijna allemaal) stipt om 
09.00 uur gereed om de bebossing rondom het tennispark aan te pakken. Het had een hele week 
geregend, maar nu was het prachtig weer.

We hebben ons  geconcentreerd op het weghalen van de bramenstruiken zodat we de, uit het 
veld geslagen, tennisballen weer zonder al te veel letsel kunnen terugvinden. Om 10 uur werden 
we verrast door Jan met zijn “eigen gebakken” appelflappen. Dat gaf weer voldoende energie 
voor de rest van de ochtend. 
  
We zijn helaas nog niet helemaal rondgekomen, dus we plannen in januari  nog een 2e 
zaterdagochtend in. Dan willen we ook de wat hogere takken aanpakken om zo de overlast van 
bladafval in het najaar te verminderen.
 
Alle snoeiers (en Jan) bedankt en hopelijk tot in januari

Herinnering: Inschrijven voor de 
voorjaarscompetitie 2022
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie aandacht gevraagd voor de voorjaars competitie 2022.
Lees dit bericht nog even aandachtig door en heb je vragen of twijfel je nog over je deelname 
neem dan even contact op met Anita Koeman (Competitie@zeroirts.nl) of met John Vogel via 
06-22987612. Ook reserves zijn van harte welkom!

Inschrijven kan tot 20 december.





Competitie 2021
De voorjaarscompetitie 2021 ging niet door vanwege de inmiddels wel bekende redenen.
Maar in het najaar was er een herkansing waarbij 5 teams Zer Oirts vertegenwoordigd hebben.

De eindresultaten:
Zaterdag Gemengd Dubbel 17+      : plaats 2 (van 7 deelnemende ploegen)
Donderdag Gemengd Dubbel 50+  : plaats 5 (van 5 deelnemende ploegen)
Donderdag Heren Dubbel 50+         : plaats 1 (van 8 deelnemende ploegen)
Vrijdag Dames Dubbel 17+            Vrijdag Dames Dubbel 17+              : plaats 7 (van 8 deelnemende ploegen)
Vrijdag Heren Dubbel 17+                : plaats 4 (van 7 deelnemende ploegen)

Uiteraard valt er 1 team op: het Heren 50+ team (1e klasse) mag zich opnieuw kampioen 
noemen. De mannen werden door het team van tegenstander Oost-Souburg op een leuke 
manier gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.  Hierbij de felicitaties aan de teamleden 
Piet Filius, Jacco Wijnands, Aad v.d. Valk, Ko Zweedijk, Jaap Lub en John Vogel. 
Op de foto ontbreekt Jaap Lub.





Een terugblik: De Zomertoernooien 2021
Het is inmiddels al weer een tijd geleden. Maar de zomertoernooien waren weer een groot 
succes. Mooi weer, leuke deelnemers, sportieve wedstrijden en een overheerlijke lunch is telkens 
weer een geweldig recept.

Met een dankjewel aan alle deelnemer en niet te vergeten aan de vrijwilligers die dit alles weer 
mogelijk gemaakt hebben. En bovenal de organisator, Marja Hootsmans weer ontzettend 
bedankt!

De ballen werden ook dit jaar weer gesponsord door Tweewielerspecialist van de Eijk.
EnEn het ATV Heren dubbeltoernooi is door onze leden Jac en Mariska van het restaurant Mossels 
& Meer gesponsord. Ook daarvoor onze dank!

Hierbij de foto’s van de finalisten: 

Donderdag 1 Juli:
Ria en Joop wonnen de finale tegen Lenny en Petro



Donderdag 15 Juli 
Conny en Piet wonnen van Judith en John

Donderdag 29 Juli
Coby en Leo wonnen van Saskia en Arry



Donderdag 12 augustus
Conny en Leo wonnen de finale van Marieke en Willem

Van het toernooi op donderdag 26 augustus ontbreekt de foto. 
Dorinda en Jacco wonnen de finale van Mieke de Steur en Wim Dekker. 

Vrijdag 3 september 
Marcel en Jacco wonnen de finale van Gert en Gerrit



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

	0`9-00-cover copy
	09-01 copy
	sponsors-05
	09-02 copy
	sponsors-06
	09-03 copy
	sponsors-04
	09-04 copy
	09-05 copy
	09-06 copy
	adverteerders achterzijde - met links



