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In deze nieuwsbrief

Zer Oirts 17Plus Dubbeltoernooi
Het zit er weer op….
Met dank aan de weergoden, die ons tijdens het weektoernooi erg goed gezind waren, hebben 
we aantal hele mooie tennisdagen mogen meemaken op ons gezellig sportpark aan de Zandput. 
Een aantal deelnemers hebben zich tijdens het toernooi nog moeten afmelden vanwege 
blessures, maar verder is alles gelukkig volgens het uitstekend goed geplande wedstrijdschema 
gespeeld.

HetHet waren lange dagen voor de deelnemers, en dus ook voor de organisatie. Van de gelegenheid 
om een hapje te eten werd goed gebruik gemaakt de koelkast kon het ook maar net bijbenen.
Gezelligheid kende dus ook dit jaar weer geen tijd, maar we hebben het allemaal goed 
volgehouden.

Al met al, kunnen we daarom spreken van een geslaagd tennistoernooi, welke onze vereniging 
weer goed op de kaart heeft gezet. Dit is belangrijk voor de toekomst van de tennisclub.
WeWe danken de deelnemers, de sponsoren, de vrijwilligers en de supporters en we hopen 
iedereen volgend jaar weer terug te zien.
Namens de organisatie:
John en Ellen Vogel 
Ellen en Ronnie van Schaik
Wijnand Vette 

Onderstaand lees je de reactie van enkele deelnemers van het toernooi. 

Beste toernooicommissie,Beste toernooicommissie,
Wij hebben voor de eerste keer deelgenomen aan jullie dubbeltoernooi en hebben dit als zeer 
positief ervaren. Sjaak heeft veel wedstrijden gespeeld, zowel in de HD als de GD. Helaas was ik 
al snel uitgespeeld in de GD. Wij zijn bijna iedere dag op het park geweest en hebben genoten 
van de vele mooie wedstrijden en het prachtige weer. Ook het enthousiasme van de toernooi-
commissie en de prima verzorging hebben hieraan bijgedragen. Volgend jaar willen wij zeker 
weer deelnemen aan dit gezellige toernooi.

 Coby Kleinepier en Sjaak Goossens
en vele andere deelnemers van MLTC



Zer Oirts, week 25
Voor de Triple T’s (tennis-toernooi-tijgers) op Walcheren en soms nog een stukje daarbuiten 
staat dit weeknummer sinds jarenlang in de agenda als één van de eerste Zeeuwse KNLTB 
week-toernooien van het zomerseizoen. Er hoeft geen woord over gesproken te worden dat het 
de afgelopen jaren geen doorgang heeft kunnen vinden. De tennissport heeft net zoals het 
grootste deel van het sociale, economische en sportieve  leven  een paar jaar lang voor een 
groot deel op z’n gat gelegen.

Maar nu, in 2022, was het eindelijk  zover. Er kon weer een Open Toernooi worden 
georganiseerd.georganiseerd. Met een nieuw organisatie-team ten opzichte van vorige edities werden de 
schouders eronder gezet om er weer een mooie, sportieve week van de maken. Wijnand, Ellen, 
Ellen, Ronnie en John, goed dat jullie het organisatiestokje hebben opgepakt om de traditionele 
Zer Oirts toernooiweek 25 voort te zetten.
NaNa jaren van verplichte stilstand is het vanzelfsprekend dat je niet mag verwachten dat alles 
ineens weer hetzelfde is dan de jaren daarvoor. Sommige onderdelen van de samenleving 
komen sneller weer tot volle bloei dan andere. Om soms onverklaarbare redenen gaan o.a. de 
Bouwsector, Horeca en Toerisme weer als een speer, terwijl  de kunst- en cultuursector,  
competitievormen in de sport en  de luxere fysieke detailhandel een wat afwachtender 
consumentenhoudingconsumentenhouding en daarmee stroevere doorstart doormaken. Om bij de tennissport te 
blijven lijkt het aantal competitieteams en toernooi-inschrijvingen nog wat achter te blijven ten 
opzichte van enkele jaren daarvoor. Laten we ervan uitgaan dat het een aanlooptijd nodig heeft 
en dat in de nabije toekomst ook de participatie in de georganiseerde tennissport weer gaat 
stijgen.
IsIs daarmee het Zer Oirts Toernooi tegengevallen ? Wat mij betreft is het antwoord volmondig 
NEE. Ondanks dat ik, door drukte in ons bedrijf, niet heb meegespeeld en slechts één avond de 
(mossel)maaltijden heb kunnen verzorgen, ben ik elke avond na werktijd op het park geweest 
om te genieten van de gezellige sfeer zoals we die gewend zijn in de jaarlijkse toernooiweek. Het 
organisatie-team heeft het voor elkaar gekregen een vol speelschema, een supergezellige 
ambiance en een prachtig verzorgd en aangekleed park te organiseren. Veel complimenten 
daarvoor.
Zo’nZo’n toernooiweek kent natuurlijk altijd een paar momenten waar je achteraf met heel plezier 
aan terugdenkt. Die momenten zullen voor iedereen anders zijn. Ik vond de 
Herendubbel-ThrillerHerendubbel-Thriller tussen Jan-Willem Jansen en Ronnie van Schaik tegen Ronnie’s zonen 
Milan en Jordy prachtig om te zien, en de overwinning van Aad van der Valk met z’n schoonzoon 
Ralph Zegers op de torenhoge favorieten Jon Brasz en Matthijs Lodder was ook schitterend. Ook 
heb ik erg genoten van de late avondborrels, gewoon gezellig met een club tennisliefhebbers 
lekker ’n biertje drinken, worstje-kaasje-harinkje erbij, een beetje bijkletsen en de meest 
urgente wereldproblematieken binnen 4 bier theoretisch oplossen al waren we de grote 
wereldleiders  die op het Zer Oirts World Congres zijn uitgenodigd om de wereld te verbeteren.

Maar het allermooiste moment ? Hoe zal ik het zeggen…. Maar het allermooiste moment ? Hoe zal ik het zeggen…. 

Beste Piet. Fijn dat je weer geregeld op je club was. Goed je weer gezien en gesproken te 
hebben. Ik ben zo ontzettend blij voor jou, je familie, vrienden, sportmaatjes en de rest van je 
omgeving dat het weer goed met je gaat.
Met sportieve groet, en tot volgend jaar. Hopelijk kan mijn bijdrage dan weer iets groter zijn.
Jac Uytdewilligen.
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Evenementenkalender 2022
De evenementen vinden meestal op drie banen plaats. De tijdstippen van aanvang en einde zijn 
indicatief, staan dus niet vast.

Op deze lijst staan bijzondere gebeurtenissen. Niet op deze kalender staan reguliere, steeds 
terugkerende zaken als:
• Tennislessen
• Tenniskids 
• Tossen voor volwassenen op dinsdagen en vrijdagen van 09.00-12.00 uur
•• Competitiewedstrijden 

Donderdag 30 juni      09.00  1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 14 juli      09.00  2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 28 juli       09.00   3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 11 augustus  09.00  4e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 25 augustus   09:00  5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Vrijdag 8 september    09.00  ATV Herendubbel Toernooi

De kosten voor deelname zijn 12 euro per persoon.De kosten voor deelname zijn 12 euro per persoon.

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

Welkom nieuwe leden
Ook dit jaar hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld die we mogen verwelkomen.
Dit zijn ze:

Seniorleden:
Maarten Verjaal
Barbara Holzken
Ronald van den Broek
Els Bijl-PlankenEls Bijl-Planken
Gertjan Louweret
Ferdinand Schletterer
Janneke Davidse de Visser

Jeugdlid:
Kyan Geerse

HartelijkHartelijk 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.

ZomerChallengeleden:
Jordi van Schaik
Eva Lobbezoo
Jort Zuidhof
Melissa van Belzen
Klaus Heidkamp
Sabine OpitzSabine Opitz
Martin Wenk
Lennart Kolbitsch
Alfons Erdmann
Carl Erdmann





Een nieuwe ronde met de Match APP 
Doe je ook mee?
De KNLTB Match App is ontstaan vanuit de wens om een flexibel wedstrijdaanbod te creëren 
waarin spelers onderling met elkaar bepalen wanneer er gespeeld wordt.

We noemen deze wedstrijden Flexcompetities en er kan in poules of ladders gespeeld worden. 
Wij hebben gekozen voor de poules vorm. Het aantal te spelen wedstrijden hangt af van het 
aantal inschrijvingen. We proberen dat er per onderdeel ca 3-4 wedstrijden gespeeld worden. 

Voordelen voor de leden van onze vereniging
• De app organiseert en spelers plannen zelf.
•• Laagdrempelig wedstrijdaanbod voor alle niveaus.
• Meer activiteiten op de vereniging en verbinding tussen leden.
• Nieuwe leden aantrekken en laten integreren op de vereniging.

Hoe werkt het?
• Spelers downloaden de app, maken een profiel aan en schrijven zich in voor een 
   Flexcompetitie. 
• Onderdelen: Dames Dubbel, Heren Dubbel, Heren Enkel, Gemengd Dubbel.
•• Voor de dubbel partijen zoek je zelf een tennismaatje. Lukt dat niet neem contact op met de
   organisator.
• Periode: Wedstrijden kunnen gespeeld worden vanaf 20 juli en 13 september is het einde van
   de competitie.
• Speelduur voor dubbelspel is 1 uur (games doortellen) en voor de HE wordt er gespeeld om 2
   gewonnen sets, de 3e set wordt de supertiebreak gespeeld.
• Spelers/dubbelteams worden automatisch ingedeeld in een poule met tegenstanders van hun
    niveau. De speelsterkte geven spelers zelf aan als zij een profiel aanmaken en kunnen zij
   baseren op de KNLTB-speelsterkte. De wedstrijden tellen niet mee voor DSS (actuele rating).
• Spelers krijgen een fictieve datum voorgesteld door de app maar dienen onderling zelf de
   datum aan te passen via de chat functie in de Match App.
• In onderling overleg reserveert 1 van de spelers een baan via de KNLTB Club App. Indien je in
   onderling overleg ervoor om niet op tijd te spelen reserveer dan minimaal 2 keer 1uur.
• Kijk voor meer info naar de uitleg op centrecourt.nl:

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/activatie-van-leden/flexcompetitie-knltb-match-app/https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/activatie-van-leden/flexcompetitie-knltb-match-app/

Deelname is gratis dus doe ook mee en maak kennis met leden die je misschien normaliter niet 
zo snel tegenkomt. Inschrijven kan t/m 19 Juli.

We hopen op veel aanmeldingen en de poulewinnaars winnen een prijs!

Voor vragen kun je terecht bij de contactpersoon John Vogel via App of mobiel: 06-22987612





Teamindeling najaarscompetitie 2022

Donderdag HD 50+ 

Piet Filius © 
Jac Uytdewilligen 
Aad v.d Valk 
Maarten Verjaal 
Wijnand Vette 
Jacco Wijnands Jacco Wijnands 
John Vogel reserve 
Ko Zweedijk reserve 

Donderdag GD 50+ 

Marja Hootsmans © 
Irma Lindenberg 
Ans van Tatenhove 
Frans Meur Frans Meur 
Bernhard Davidse 
Rob Slootbeek 
Willem de Pagter 
Inge de Pagter reserve 
Loes Holster reserve 
Paul Bracke reserve 
Rik Helm reserve Rik Helm reserve 

Vrijdagavond GD 

Jacco Wijnands © 
Dorinda Wijnands 
Ellen van Schaik 
Ronnie van Schaik 
Milan van Schaik 
Jan Willem JansenJan Willem Jansen
Elna Dieleman 
Daniëlla Vette reserve 
Wijnand Vette reserve
 



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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