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Dagtoernooien
Zer Oirts 17Plus Dubbeltoernooi
Zomer Challenge 2022
Najaarscompetitie

In deze nieuwsbrief

Dagtoernooien in de zomer
Naar de zomertoernooien van onze vereniging wordt sinds jaar en dag uitgekeken.
Er worden in totaal 5 mix dubbels en 1 Herendubbel toernooien gespeeld.
Ze zijn bekend omdat er sportief gestreden wordt en omdat de catering gedurende de dag 
speciaal en goed is.

De deelname kost € 12 per persoon. Betaling alleen via PIN (contactloos).

Wanneer? 
De data voor 2022 zijn.De data voor 2022 zijn.
1ste mix: donderdag 30 juni
2de mix: donderdag 14 juli
3de mix: donderdag 28 juli
4 de mix: donderdag 11 augustus
5 de mix: donderdag 25 augustus
ATV: vrijdag 2 sept

Aaanvang: 09.00 uurAaanvang: 09.00 uur

Inschrijven kan bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar:  
vanbeekmarja@gmail.com

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die bardienst willen draaien, een voorgerecht en/ of een 
hoofdgerecht willen bereiden voor de deelnemers. Aanmelden doe je net als inschrijven bij 
Marja.

Zomer Challenge 2022
Vorig jaar was de zomerchallenge een succes te noemen. Ook dit jaar doen we meer mee en voor 
de promotie zijn de (bijgevoegde) flyers in de maak.

Zeg het voort aan iedereen in je omgeving.











Zer Oirts 17Plus Dubbeltoernooi
Wat de organisatie betreft is alles gereed om van 20 tot en met 26 juni 2022 voor de 9e keer weer 
een gezellig weektoernooi te organiseren op ons sportpark aan de Zandput.

Uiteraard weer met dank aan de diverse sponsoren.

Wij rekenen nu op een groot aantal deelnemers, uiteraard ook vanuit onze eigen vereniging.
Probeer eens samen met een collega, kennis, of familielid in te schrijven. Dat is dan tegelijkertijd 
een leuke promotie van onze vereniging.

Wij zullen als organisatie ook tijdig aandacht vragen voor ons toernooi bij de andere 
verenigingen.verenigingen.

Gedurende de week hebben we nog een heleboel handjes nodig, voor achter de bar of bij het 
klaar zetten of opruimen van materialen en het benodigde baanonderhoud. 
Aanmelden als vrijwilliger kan via famschaik@zeelandnet.nl

Hopelijk zien we jullie op het tennistoernooi in actie.
Namens de organisatie: John en Ellen Vogel, Ellen en Ronnie van Schaik, Wijnand Vette





Najaarscompetitie
Beste tennissers van LTC Zer Oirts,

De voorjaarscompetitie is nog in volle gang maar we moeten ons nu al bezig gaan houden met 
de inschrijvingen voor de najaarscompetitie 2022.

Dit jaar wordt er weer een normale najaarscompetitie gespeeld, wat betekent dat er niet om 
promotie/degradatiepromotie/degradatie wordt gespeeld én dat de competitie wordt ingedeeld op basis van 
teamgemiddelde en niet op basis van teamrechten. Behalve dat gaat het aantal speeldagen van 
7 naar 5.

De reden daarvan is slechter weer waardoor de teams de volledige competitie vaak niet meer af 
kunnen maken en dat er in de regel in de herfstvakantie een tekort aan spelers/invallers is.
De vrijdagavondcompetitie wordt in het najaar niet om de week gespeeld dus kiezen tussen 
DD/HD of GD

Aanbod najaarscompetitie 2022Aanbod najaarscompetitie 2022

1. Lees het aanbod en kies: het aanbod en de speeldata vind je in deze nieuwsbrief 

2. Geef duidelijk aan wat je 1e , 2e en 3e voorkeur heeft 

3. Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen! Kun je dit niet geef je dan op 
als reserve. 

4. Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl 

5.5. Je schrijft je persoonlijk in en niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in welk team je 
bij voorkeur wilt spelen, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden! Teaminschrijvin-
gen door één teamlid wordt niet geaccepteerd. 

6. Schrijf je in voor 10 Juni 2022

Heb je vragen over de competitie? Stel ze dan aan de VCL: Anita Koeman. 
Mail naar competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB Najaarscompetitie 2022





Administratie Bouterse
Auto Sturm

Breedijk Horeca
B&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen

Christy’s Huidverzorging
FysioFitness De DriehoekFysioFitness De Driehoek

Deka Services
Drukkerij van Keulen
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser TuinmachachinesLeo de Visser Tuinmachachines

Logus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Sinke Schoenmode

Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatiseringVergezogt automatisering

ADVERTEERDERS

https://www.bouterse-administratie.nl/
https://www.autosturm.nl/
https://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
https://christyshuidverzorging.nl/
https://www.fysiotherapiededriehoek.nl/
https://www.dekaservices.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
https://www.groenteschuurtje.com/
http://www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://schellach.nl/
https://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
https://www.meulenberg-diervoeder.nl/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.firmasinke.nl/
https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://rijwielshop-de-driehoek.business.site/
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