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Dringend bestuursleden gezocht!
Spaaractie Rabo ClubSupport
Toekomst Zer Oirts Dubbeltoernooi 
Voorjaarscompetitie KNLTB 2023 

In deze nieuwsbrief

Dringend bestuursleden gezocht!
Leden maken de club. Bestuur staat ten dienste van de leden. Als jij dat ook zo ziet en je vindt 
het leuk om hieraan bij te dragen en de richting van onze club mede te bepalen? Meld je dan bij 
mij of een van onze bestuursleden. Dan gaan we samen kijken wat jouw rol kan zijn binnen het 
bestuur. Er is genoeg te doen! 
 
Klaas (klaas.wierda@zeroirts.nl) 

Spaaractie Rabo ClubSupport 

Toekomst Zer Oirts Dubbeltoernooi 

De Rabo Clubsupportactie heeft voor onze club dit jaar een bedrag van € 312,07 opgebracht en 
dat is meer dan vorig jaar toen de actie de vereniging € 261,88 opleverde. De bestemming is 
nieuwe stoelen voor buiten.  

Iedereen die voor Zer Oirts deelgenomen heeft aan de actie, heel erg bedankt. 

Het bestuur 

Al eerder hebben we via deze nieuwbrief verslag gedaan van het Zer Oirts Dubbeltoernooi van 
afgelopen zomer.  

Recent hebben we dit toernooi met de toernooi commissie geëvalueerd, waarbij we uiteraard 
ook even vooruit hebben gekeken. Twee leden van de toernooicommissie hebben daarbij aange-
geven dat ze volgend jaar niet meer willen deelnemen aan de toernooiorganisatie. 

Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers om het Dubbeltoernooi in de week van 19 
tot 24 juni weer in goede banen te leiden. Omdat we het toernooi binnenkort weer moeten aan-
melden bij de KNLTB om op de tennisagenda voor 2023 te komen, hebben we de toezegging van 
de nieuwe vrijwilligers graag op korte termijn nodig. 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de organisatie van het toernooi, of heeft u vragen over 
de uit te voeren werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ronnie of Ellen 
van Schaik tel. 06 18070436 of Wijnand Vette tel. 0620137036 





Voorjaarscompetitie KNLTB 2023 
Er zijn nogal wat veranderingen voor de voorjaarscompetitie qua aanbod en indeling, er zijn com-
petitiesoorten die niet meer worden aangeboden en er zijn nieuwe aan toegevoegd, dus bekijk 
alles goed!! 

Oranje= nieuwe of gewijzigde competitiesoort.  

De competitie Donderdag Heren Dubbel 50+ overdag staat niet in het schema maar wordt wel 
regionaal aangeboden ( wordt aangepast KNLTB)  

Alhoewel de KNLTB goed kijkt naar de reisafstanden kunnen er zeker bij de competitiesoorten 
die landelijk georganiseerd worden sprake zijn van langere reisafstanden. Ook is de kans 
aanwezig dat er wedstrijddagen buiten de provincie gespeeld worden. 

De vrijdagavondcompetitie zal net als dit jaar om de week worden gespeeld, dus de ene week HD 
en DD en de andere week de GD.  

Inschrijven Voorjaarscompetitie 2023  

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  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. Je schrijft als persoon 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! Teaminschrijvingen 
door één van de teamleden worden niet geaccepteerd.  
6. Schrijf je in voor 5 Januari 2023  6. Schrijf je in voor 5 Januari 2023  

Bij vragen graag aan Anita Koeman competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB 
Voorjaarscompetitie 2023 











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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