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In deze nieuwsbrief

Rabo ClubSupport 2022
Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Ook dit jaar wil de Rabobank weer clubs helpen met een geldelijke bijdrage. We vragen al onze 
leden die lid zijn van de Rabobank hun stem uit te brengen op onze vereniging. We kunnen een 
financieel steuntje in de rug goed gebruiken. 

Stem in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.
Je komt onze vereniging tegen onder L.T.C. Zer Oirts.
Je kunt stemmen tot 27 september 2022.  Alvast onze dank. Je kunt stemmen tot 27 september 2022.  Alvast onze dank. 
 
Het bestuur.

Beste tennisvrienden

Thuiswedstrijden KNLTB 
Najaarscompetitie 2022

Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven  na mijn hartstilstand, voor de bloemen van 
de vereniging en zeker ook dank aan al degenen die heel snel en deskundig hebben gehandeld 
toen het gebeurde op  baan 3. Geweldig! Het heeft volgens de doctoren zonder meer bijgedragen 
aan een snel herstel en wat belangrijk is, aan een herstel zonder schadelijke gevolgen. 
Tennissen gaat dan ook gelukkig weer als vanouds. 

Nogmaals grote dank.
Piet Filius

Don 15-9-22    10.00 uur  GD 50+    Zer Oirts 1 - Waarde 1 
Don 22-9-2022   10.00 uur  HD 50+    Zer Oirts 1 - De Schelde 1 
Don 29-9-2022   10.00 uur  GD 50+    Zer Oirts 1 - Kapelle 1 
Vrij 30-9-2022   19.30 uur  GD 17+    Zer Oirts 1 - Zierikzee 3 
Don 6-10-2022   10.00 uur  HD 50+    Zer Oirts 1 – MLTC 1 
Vrij 14-10-2022  19.30 uur  GD 17+    Zer Oirts 1 - Lewedorp 1 
Don 20-10-2022 Don 20-10-2022  10.00 uur  HD 50+    Zer Oirts 1 – Souburg





Welkom nieuwe leden
In de maanden juli en augustus hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld die we mogen 
verwelkomen.
 
Seniorleden:
Christy Grandia
Maarten van der Sanden
 
ZomerChallengelid:ZomerChallengelid:
Geert-Jan Derks
 
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.

Van de voorzitter...
Afgelopen zomer. Nog maar 9 uur in de ochtend en het is al 25 graden in de schaduw. De 
organisatieorganisatie van de tennisclub van Neung-sur-Beuvron zet de banken klaar voor al het publiek dat 
moet komen. De finale van het open tennistoernooi wordt gespeeld voordat het te warm wordt. 
De lokale helden arriveren en zijn duidelijk zenuwachtig en gaan nog snel even naar het toilet van 
mijn camping municipal voordat ze moeten beginnen. Ik bedenk bij mezelf dat ik had mee 
kunnen doen. In een klap een internationaal tennisspeler...! Ik was blijkbaar nog niet goed 
wakker want wij waren op de terugweg naar Nederland. Dus dat werd hem niet. Dit keer.

HetHet concept van gedeelde faciliteiten kwam een maand later onverwacht terug in een gesprek 
dat we als bestuur hadden met de gemeente. Ons dorp ontwikkelt zich aan de oostzijde en ook 
voor de Zandput wordt nagedacht over hoe die verder moet wordt vormgegeven. 

De vraag kwam op tafel of we eens wilden nadenken over wat een verhuizing naar 
Serooskerke-Oost in de nabijheid van andere (sport)voorzieningen voor ons zou kunnen 
betekenen. Wat zou dat bieden voor onze toekomst en welke kansen brengt dit met zich mee? 
Maar ook, wat verliezen we en hoe verhoudt dit zich tot eventuele voordelen? Vragen genoeg. 

InIn Neung-sur-Beuvron hebben ze al een keuze gemaakt. Wij zijn nu ook aan zet. Wil je hierover 
meedenken? Meld je dan bij mij.

Sportieve groeten, 
Klaas





Waar een kleine vereniging groot in kan zijn.
Het zal een paar jaar geleden zijn dat mijn tennismaatje mij attent maakte op een dagtoernooi bij 
LTC Zer Oirts te Serooskerke. Als badgast die een groot deel van zijn zomer doorbrengt in 
Zeeland moet ik bekennen dat ik nog nooit van deze vereniging had gehoord. Sterker nog, ik was 
nog nooit in Serooskerke geweest. Na wat zoekwerk, de vereniging ligt mooi verstopt achter het 
plaatselijke zwembad, hebben we het tennispark gevonden. Park is hier wat overdreven; 
3 gravelbanen en een klein, maar goed onderhouden, clubhuis.

KennisKennis gemaakt met de gastvouw Marja en je bedenkt het niet, maar evenals ik zelf, afkomstig uit 
het gezellige Brabantse Den Bosch. De klik was er al gauw, het voelde als thuiskomen. Kennis 
gemaakt met de andere koppels, waar ik een enkeling al eens ontmoet had bij een 50+ toernooi.
Vanaf die tijd werd het een vaste afspraak in mijn zomeragenda, om zoveel mogelijk dag-
toernooien hier mee te spelen. Dit jaar is gelukt om alle 5 de mix toernooien mee te spelen 
samen met mijn tennismaatje Leny.  Herkenbaar in onze T-shirts TEAM 150+ hebben we 
gestreden voor wat we waard zijn.

Deze dagtoernooien zijn bijzonder om meerdere redenen.Deze dagtoernooien zijn bijzonder om meerdere redenen.
   - Het culinaire gedeelte staat op een peil wat nog nergens geëvenaard is.
   - De deelnemers zijn allemaal competitief, sportief en aangenaam gezelschap.
   - De organisatie staat als een huis.

Zo leuk om elke keer weer bekende gezichten te zien, maar ook verrassende deelnames uit 
Wemeldinge, Burgh Haamstede, Domburg, etc. Voor de eerste maal heb ik dit jaar mee mogen 
doen met de eindafsluiting; het heren of ATV dagtoernooi.
PietPiet is de organisator hiervan en slaagt er elke keer weer in om sterke spelers op respectabele 
leeftijd hier naar toe te lokken. Ondanks dat het een heren toernooi is, laat Marja ook op deze 
dag haar gezicht zien en draagt een steentje bij. Natuurlijk is het niet alleen Marja en Piet die deze 
dagtoernooien tot zòn succes maken. De leden die de catering verzorgen, de barbediening 
maar ook het klaarmaken van de banen hoort hierbij.

Kortom, hier staat een team waar heel veel verenigingen jaloers op mogen zijn, vandaar ook de 
titel: “WAAR EEN KLEINE VERENIGING GROOT IN KAN ZIJN!”

Met dank en zeker tot volgend jaar Met dank en zeker tot volgend jaar 
Leny & Petro – TEAM 150+





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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