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Evenementenkalender 2018
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, op maandag en donderdag eind middag / avond, op één baan;
-Tenniskids op donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur (v.a. 12 april);
-Tossen voor volwassenen op dinsdagen en vrijdagen van 09.00-12.00 uur, 
  en op woensdagavond en vrijdagavond (na einde mixcompetitie) van 19.00 – 22.00 uur, op   en op woensdagavond en vrijdagavond (na einde mixcompetitie) van 19.00 – 22.00 uur, op    
  drie   banen;
-Zomeravondcompetitie op de woensdagavonden in de maanden mei en juni. 
 Er zijn dan twee banen bezet. De speeldata van de thuiswedstrijden zijn nog niet bekend;
-Competitiewedstrijden in de periode van 30 maart t/m 7 juli (exclusief inhaaldagen)

Zaterdag 31 maart     14:00  Opening zomerseizoen met vrije toss 
Maandag 9 april      09:00  Schooltennis voor de basisschool.        
                                          tot 15:00 uur  alle banen bezet
Woensdag 18 april    19:00  Speciale toss (tennissen bij de buren)
Vrijdag 27 april       13:00  Koningstoss
Zaterdag 26 mei           Begin Mix-competitie (t/m za 7 juli)
Maandag 18 juni           Praktijk Swaagertoernooi (t/m 24 juni)
Donderdag 5 juli      09.00  1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Zaterdag 14 juliZaterdag 14 juli      14.00  Slotfeest voorjaarscompetitie (toss en bbq)              
                     (aanvang BBQ 17:00)
Donderdag 19 juli     09.00  2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 2 augustus  09.00   3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 16 augustus 09.00  4e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 30 augustus  09:00  5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Zaterdag 1 september  09.00  Dames dubbeltoernooi
Vrijdag 7 septemberVrijdag 7 september   09.00  ATV Toernooi
N.T.B.                  Slottoss, Jubileumfeest, Herfsttoss en vrijwilligerslunch





Verenigings paspoort

Wij respecteren Corrie’s besluit, vinden 
het ook een verstandige beslissing met 
het oog op de toekomst, en danken haar 
hartelijk voor alle jaren “trouwe dienst” in 
het eerste  team.
EnEn uiteraard wensen we Corrie nog heel 
veel jaren spelplezier bij alle competitie- 
vormen waar ze aan mee zal blijven doen: 
Voorjaarscompetitie dames, Zomercom-
petitie mix, Wintercompetitie dames 
indoor Vlissingen, Wintercompetitie 
dames indoor Burgh-Haamstede, zomer-
dagtoernooien Zer Oirts, toss-ochtenden 
Zer Oirts en Racketcentrum Vlissingen, 
etc. etc.

Corrie Meijers
Achternaam:     Meijers
Voornamen:     Corrie
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Kees Meijers
Activiteiten:    Verzorgen van kantinediensten bij de 
         Toss en de was doen
Hobby’s:Hobby’s:      Tennis, wandelen, strandhuisje op 
         Vrouwenpolder
Levensmotto:   Gezond blijven

Met de voorjaars- en zomercompetities voor 
de deur heeft Corrie Meijers onlangs besloten 
dat het voor haar het laatste jaar zal zijn op 
“het hoogste niveau” in de mix-competitie. 
Sinds zo’n 25 jaar speelt Corrie mix-competitie, 
en het grootste deel van deze periode heeft ze 
het hoogst spelende team van Zer Oirts verte-
genwoordigd.genwoordigd. Maar de tijd is nu aangebroken 
om plaats te maken voor een jongere 
generatie.

Dit jaar beschouwt Corrie als een overgangs-
jaar, waarbij ze nog wel een aantal keren zal 
meespelen in het  1e team. Waar nodig is ze 
ook als reservespeelster oproepbaar in geval 
van blessures of andere onvoorziene omstan-
digheden. Op deze manier wil ze de jongere 
generatie ervaring op laten doen die ze hard 
nodig hebben om de komende jaren Zer Oirts 
op hoofdklasse niveau te behouden.

Corrie zal in de toekomst natuurlijk nog wel 
blijven meedoen aan verschillende competitie- 
vormen, maar niet meer in het 1e team dat 
uitkomt in de hoofdklasse.
DeDe leeftijdsverschillen worden steeds groter, 
doordat er zowel bij Zer Oirts alsook bij de 
tegenstanders telkens nieuwe spelers van een 
jongere generatie de “oudjes” opvolgen in het 
1e mixteam. Een heel logische en natuurlijke 
ontwikkeling, en ook nodig om ook in de 
toekomst met een aantal competitieteams in 
verschillendeverschillende klassen vertegenwoordigd te 
blijven.

De laatste jaren is het gat tussen het eerste 
mixteam (hoofdklasse) en het tweede en 
volgende teams (3e klasse) behoorlijk groot, 
het zou een mooi  streven zijn om in de 
toekomst dit gat enigszins te gaan dichten. 
Hierbij zal de wedstrijdervaring en het spel-
niveau dat Corrie nog steeds heeft heel goed 
van pas gaan komen !  van pas gaan komen !  

Corrie Meijers; ruimte voor jongere generatie





Vanaf zaterdag 31 maart worden de eerste voorjaarscompetitie ronden gespeeld. Dit jaar is 
Zer Oirts met 8 deelnemende teams zeer royaal vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie. 
We hebben teams die uitkomen in damesdubbel dinsdagochtend 17+, damesdubbel donder- 
dagavond 8/9 competitie, herendubbel donderdagochtend 50+, mixdubbel donderdag 50+, 
damesdubbel vrijdagavond 17+, herendubbel vrijdagavond 17+, heren enkel/dubbel zaterdag 
35+, dames enkel/dubbel zaterdag 17+.

Wij wensen alle teams veel spelplezier, goede resultaten, gezelligheid en Fair Play.

Wilma,Wilma, Corrie, Barbara, Mariska, Sylvia, Heidy, Vera, Jan, Piet, Jo, Aart, Ko, Ron, Pierre, Bob, 
Giel, Lieven, Henk, Frans, Rob, Ad, Marjan, Marja, Inge, Irma, Anita, Marian, Paul, Elna, Sandra, 
Dorinda, Diederick, Ruben, Ronnie, Jordy, Jan-Willem, Jac, John, Michèle, Ester, Ellen, Daphne, 
Claudia, Rian, Ton, Erik, Wijnand, Eric, Aad, Klaas, Ellen, Daniëlla, Cisca en Connie : Zet ‘m op !!!

DeDe teamcaptains hebben van Erik Wijkhuijs, medeorganisator van het Swaagertoernooi,  een 
stapel posters en flyers ontvangen van het Swaagertoernooi 2018. Denk eraan deze bij uit-
wedstrijden  op te hangen / achter te laten, uiteraard even toestemming hiervoor vragen bij 
de captain of de kantinebeheerder van de tegenstanders.

Tevens een verzoek van de redactie om eens een verslag te maken van een competitiedag, en  
deze , als het kan met een paar foto’s, te mailen naar redactie@zeroirts.nl

Thuiswedstrijden voorjaar 2018, supporters welkom !

Datum            Team
Zaterdag 31-3 09:00     Heren 35+
Donderdag 5-4 10:00    Heren dubbel 50+
Donderdag 5-4 19:00    8&9-competitie
Vrijdag 6-4 19:00      Heren dubbel 17+
Zaterdag 7-4 10:00Zaterdag 7-4 10:00     Dames 17+
Donderdag 12-4 10:00   Gemengd dubbel 50+
Vrijdag 13-4 19:00      Dames dubbel 17+
Zaterdag 14-4 09:00     Heren 35+
Zaterdag 14-4 13:00     Dames 17+
Dinsdag 17-4 13:00     Dames dubbel 17+
Donderdag 19-4 10:00   Heren dubbel 50+
Donderdag 19-4 19:00Donderdag 19-4 19:00   8&9-competitie
Vrijdag 20-4 19:00      Heren dubbel 17+

Datum            Team
Zaterdag 21-4 10:00     Dames 17+
Donderdag 26-4 10:00   Gemengd dubbel 50+
Zaterdag 28-4 10:00     Heren 35+
Dinsdag 8-5 13:00      Dames dubbel 17+
Vrijdag 11-5 19:00      Dames  dubbel 17+
Dinsdag 15-5 13:00Dinsdag 15-5 13:00     Dames dubbel 17+
Donderdag 17-5 10:00   Heren dubbel 50+
Donderdag 17-5 19:00   8&9-competitie
Donderdag 24-5 10:00   Gemengd dubbel 50+
Vrijdag 25-5 19:00      Heren dubbel 17+
Dinsdag 29-5 13:00     Dames dubbel 17+
Vrijdag 1-6 19:00      Dames & Heren dubbel 17+

Voorjaarscompetitie; de aftrap



De Toss
Er wordt getosst op de volgende dagen/tijdstippen:

dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur
woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur
vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (na einde mixcompetitie)

DeelnameDeelname aan de toss is gratis voor Zer Oirts leden. Niet-leden zijn ook van harte welkom, en 
betalen € 3,50

De organisatie is in handen van de Toss-leider/indeler. Op het schema  hierboven lees je wie er 
wanneer verantwoordelijk is voor de indeling.

Verzoek van Corrie Meijers, kantinebeheerster tijdens de toss: Betaal a.u.b. zoveel mogelijk 
gepast of in elk geval met klein geld. We hebben niet veel wisselgeld, dus liever geen briefjes van 
10 , 20 of 50 euro





Verenigings paspoort

Marja Hootsmans
Achternaam:     Hootsmans- van Beek
Voornamen:     Marja L.J.C.
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    John
Activiteiten:    Organisatie zomertoernooien, toss-
         leider, lid Technische Commissie, 
                  vroeger bestuurslid
Hobby’s:      Bridgen, klaverjassen, yoga, tuinieren, 
         schilderen, lezen,  koken, sauna
Levensmotto:   Geniet van de “mooie” dingen

Marja Hootsmans is sinds 3 jaar organisa-
tor  van de zomer-dagtoernooien. Ze heeft 
het stokje toendertijd overgenomen van 
initiatiefnemer Herman Kamp, die 
jarenlang de zomertoernooien gestructu-
reerd van de grond heeft gekregen.

Op Marja’s schouders rust dus de moeilijke 
taak om het succes van de zomertoer- 
nooien voort te blijven zetten. De eerste 
jaren is ze daar in elk geval zeer goed in 
geslaagd.

OndanksOndanks dat de dagtoernooitjes erg 
populair zijn bij de deelnemers, valt het niet 
altijd mee om alle toernooidagen een volle-
dige bezetting van 12 koppels op de been te 
krijgen. In de zomerperiode zijn er 
natuurlijk veel mensen op vakantie, ook 
komt het wel eens voor dat er op het 
laatste moment uitvallers zijn door ziekte 
of blessures.

OndanksOndanks dat stelt Marja alles in het werk 
om eventuele gaatjes op te vullen. In de 
loop der jaren is er een groot deelnemers-
bestand opgebouwd,  en na een aantal tele-
foontjes en mailtjes krijgt ze het vrijwel 
altijd voor elkaar om  ‘s ochtends op de 
wedstrijddagen met 12 koppels aan de 
koffie te zitten.

Naast de toernooibezetting en de 
wedstrijdplanning zijn er volop andere 
werkzaamheden die op een toernooidag 
geregeld moeten worden. Denk aan de 
planning van de catering, de barbezettting, 
de drankenvoorraad, het speelklaar maken 
van de banen, het werven van een 
assistentassistent toernooileider, de schoonmaak 
etc. Voor al deze werkzaamheden zijn vele 
vrijwilligers bereid om geregeld  hun 
steentje bij te dragen.

Vrijwilliger uitgelicht: Marja Hootsmans, 
organisator zomer-dagtoernooien



Wat is nou precies een zomer-dagtoernooi ? Voor degenen die nog 
nooit hebben meegespeeld, hierbij een korte uitleg:

Bij een zomerdagtoernooi “strijden” 12 koppels, verdeeld in 2 poules van 6, om de felbe-
geerde eeuwige roem. Meedoen is natuurlijk veel belangrijker dan winnen, qua spelniveau 
ligt het gemiddelde van de deelnemers tussen 6 en 8.

In de poule van 6, speel je in wedstrijdjes van 35 minuten tegen alle 5 de andere koppels uit 
je poule. Op het einde van de dag worden de kruisfinales gespeeld. De nummers 6 (laatste 
geëindigde) van beide poules spelen tegen elkaar, zo ook de nummers 5,4,3,2 en 1.
De “grote finale”, de afsluitende partij van de dag wordt dus gespeeld tussen beide nummers 
1 van de poules.

Uiteraard draait het op deze dagen niet alleen om tennis. Zer Oirts heeft een aantal 
vrijwilligersvrijwilligers die het leuk vinden om op deze dag de catering te verzorgen. De hele dag door 
worden de lekkerste hapjes, drankjes en lunchgerechten geserveerd, dat begint ‘s ochtends 
met iets lekkers voor bij de koffie, en eindigt met een borrelhapje aan het einde van de 
middag.

De toernooitjes zijn niet alleen  voor Zer Oirts leden. Ook tennissers van andere Zeeuwse 
verenigingen zijn meer dan welkom om mee te doen, en zijn vaak in ruime getalen vertegen-
woordigd.

De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon, dat is inclusief koffie/thee bij 
aankomst, alle hapjes en lunch over de hele dag, en organisatiekosten zoals tennisballen en 
prijsjes voor de winnaars (en meestal ook ‘n aanmoedigingsprijsje voor de verliezers)
De enige bijkomende kosten zijn dus de bestelde drankjes.

Data zomer-dagtoernooien 2018:

5 juli :       mix
19 juli:      mix
2 augustus:   mix
16 augustus:   mix
30 augustus:   mix
1 september: 1 september:  damesdubbel
8 september:  herendubbel (ATV)  

Inschrijven kan vanaf nu bij Marja Hootsmans, telefoon 06-37555467, of per e-mail 
vanbeekmarja@gmail.com

MochtMocht je geen dubbel- of mixpartner hebben maar toch graag willen meespelen, laat het dan 
ook weten aan Marja, wellicht kan van 2 individuele inschrijvers 1 koppel gemaakt worden. 
Ook als je “reserve” wilt staan of een of meerdere speeldag(en), is dat altijd welkom. Zoals 
eerder vermeld komt het wel eens voor dat een speler zich door blessure of ziekte op korte 
termijn moet terugtrekken. 





De jubileumpuzzel van vorige editie is zeer positief ontvangen door de leden. De juiste 
oplossing van de puzzel is : JUBILEUMJAAR.

De meeste inzendingen gingen gepaard met het juiste antwoord, slechts 1 inzender had 
helaas een fout antwoord ingestuurd. Jammer Piet ! Helaas heeft de notaris besloten je te 
diskwalificeren van kans op een prijsje.

De winnaars na loting:

Hoofdprijs:Hoofdprijs:
Jubileumtaart:         Elna Dieleman

Overige prijzen
Fles prosecco:          Marjan van Stijn
Pannenkoekenhanddoek: Ellen van Schaik
Blik tennisballen:       Arry Jobse

GefeliciteerdGefeliciteerd en bedankt voor het oplossen van de puzzel, de prijzen hebben jullie via 
“koerier” Herman Kamp inmiddels ontvangen !

P.S. De pannenkoekenhanddoek en de fles prosecco zijn beschikbaar gesteld door resp. de 
Pannekoekenbakker en Restaurant Mossels & Meer, beiden gevestigd aan de Domburgseweg 
in  Oostkapelle. De jubileumtaart en de tennisballen zijn beschikbaar gesteld door het 
bestuur van Zer Oirts.

Bedankt;  Vera, Mariska en verenigingsbestuur

Winnaars jubileumpuzzel



Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zullen we vanaf dit jaar geregeld een sponsor de 
mogelijkheid bieden om in onze nieuwbrief wat meer bedrijfsinformatie te geven dan in een 
standaard-advertentie. In deze  editie  een kijkje achter de schermen van Van der Eijk Twee- 
wielers.

Diverse jaren ben ik al sponsor van Zer Oirts. Graag draag ik een steentje bij om plaatselijke 
verenigingen te stimuleren. Lang geleden heb ik zelf ook wel eens een balletje geslagen bij Zer 
Oirts. Mijn passie lag meer bij het fietsen en de triatlon.  

ElfElf jaar geleden ben ik gestart met de speciaalzaak voor racefietsen, mountainbikes en sporti-
eve fietsen. Omdat mijn assortiment meer op de recreatieve- en wedstrijdsporter gericht is, 
kan mijn zaak als aanvulling op de “gewone” fietsenzaak gezien worden. Klanten kunnen 
rekenen op vakkundige reparatie van de fiets.

HetHet assortiment bestaat uit drie merken. Stevens is een Duits merk met racefietsen, moun-
tainbikes en diverse modellen sportfietsen voor bijvoorbeeld woon- werkverkeer. Fietsen van 
de merken Argon18 en T*Red zijn de duurdere racefietsen van carbon en titanium. De prijzen 
van al deze fietsen variëren van € 1.000,00 tot wel € 11.000,00. Bij de aankoop van een fiets 
wordt u uitgebreid geadviseerd over het materiaal en de maatvoering.

In mijn winkel gelegen aan De Zompe 2C, heb ik ook tweede-
handsfietsen en speciale aanbiedingen op voorraad staan, 
dit assortiment wisselt telkens. Bezoek ook eens de website 
www.tweewielerspecialist.com om een indruk te krijgen van 
het assortiment.

Ook al koopt je geen fiets, jullie zijn altijd welkom om eens 
binnen te kijken. Het doet mij deugd dat  diverse leden de 
weg naar mijn winkel hebben gevonden.
Als inwoner van Serooskerke en oud-lid van de volley-
balvereniging zie ik dat verenigingen zoals Zer Oirts  van 
groot belang zijn voor een dorp als Serooskerke.
Dat is voor mij de reden om dat de komende jaren vol te 
blijven houden.  

Ik wens jullie veel tennisplezier voor het komende seizoen!
Jan van der Eijk

De Zompe 2c, 4353 RT Serooskerke, 0118-596381
info@tweewielerspecialist.com  www.tweewielerspecialist.com

Sponsor uitgelicht:  Van der Eijk Tweewielers



Hetty Geensen Reiscreaties
Uw personnlijke reisadviseuse

Hallo vakantieganger!

Een heerlijke vakantie via een gedegen reisorganisatie, je droomreis speciaal voor jou
samengesteld of een ander idee, kom langs in mijn winkel aan de Kleine Markt 7, Vlissingen
of boek je vakantie lekker op je gemakje op mijn website.
Waar je je reis ook boekt, de service blijft hetzelfde. Je gaat immers niet iedere dag 
op vakantie...

Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de 
Vakantiebeurs in Utrecht ben verkozen tot de beste zelfstandige Reisadviseur van de 
provincie Zeeland.

06 380 990 48
hettygeensen@reiscreaties.nl
www.hettygeensen-reiscreaties.nl

Schiphol  € 145,-

Rotterdam  € 110,-

Brussel  € 120,-

De goedkoopste aanbieder van Luchthavenvervoer
Prijzen per taxi per enkele reis

Boek online via www.budgettraveltaxi.com. Of bel 06 380 990 48

Budget Travel Taxi



In deze editie de jarigen in de maanden april en mei. Leuk om te noteren op je verjaardagkal-
ender en/of een felicitatieberichtje te sturen.

De vereniging feliciteert hierbij :

1 april,   Aad van der Valk en Kyle Harpe
4 april,   Lou de Jongh
8 april,   Angelique Belfroid
10 april,  Ando Simonse
15 april,  Adrie Contant en Klaas Wierda
18 april,  Inge de Pagter en Ans van Tatenhove
20 april,  Lieven van Dalen
21 april,  Daphne Vlot
25 april,  Julie van Noppen

12 mei,  Jacintha Dirkx - De Willigen
16 mei,  Bente Brekelmans, Carlien Klootwijk- van Dis
19 mei, 19 mei,  Cisca Duden
22 mei,  Bea Fongers, Jac Uytdewilligen

De Tennislessen op Zer Oirts worden verzorgd door 'Just All Your Tennis': de opleiding van 
onze tennisleraar Johnny Quaak. Dit jaar starten de lessen op maandag 3 april.
De dagen dat Johnny tennisles geeft op onze vereniging zijn op  maandag middag- en avond 
en op donderdagmiddag- en avond. De leden die bij hem lessen zijn enthousiast, ze vinden 
dat ze beter zijn gaan tennissen. Hij overlegt met je over je lesdoelen en wat je specifiek wilt 
verbeteren. Ben je juist wedstrijdgericht of wil je voor je eigen plezier als recreant technisch 
en tactisch goed kunnen tennissen ?

OpOp dit moment zijn de genoemde lesdagen zo goed als volgeboekt. Mocht je alsnog besluiten 
om les te willen nemen, kun je het beste even direct contact opnemen met Johnny, hij zal dan 
in overleg met je afstemmen wat de mogelijkheden zijn.

Telefoon: 06-42802900. Een mailtje kan ook naar johnnyquaak@hotmail.com

nawoord redactie

De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage hebben geleverd bij de totstand-
koming van deze editie: Marja Hootsmans, Corrie Meijers, Jan van der Eijk (Van der Eijk 
Tweewielers), Herman Kamp, bestuur Zer Oirts.
Groet,
Jan-Willem en Jac

Er is er een jarig !

Tennisles bij Johnny Quaak





Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse

Administratie Bouterse
Auto Sturm

Breedijk Horeca
B&S KoeltechniekB&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen

Christy’s Huidverzorging
Clarijs Zeilmakerij

FysioFitness De Driehoek
De Mexicaan

Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf DattinGardeniersbedrijf Dattin
Hetty Geensen Reiscreaties
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.

Logus AfbouwLogus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode

Van der Eijk TweewielersVan der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatisering
Budget Travel Taxi

ADVERTEERDERS

http://www.aannemersbedrijfsturm.nl
http://www.paauwebouw.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl
www.breedijkhoreca.nl
https://www.bs-koeltechniek.nl
www.brasseriedeolmen.nl
www.christyshuidverzorging.nl
https://clarijs-fietstassen.nl
www.fysiofitnessdedriehoek.nl
www.de-mexicaan.nl
https://drukkerijvankeulen.nl
www.gardeniersbedrijfdattin.nl
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
www.groenteschuurtje.nl
www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl
tuinmachine-service.com
https://www.logus.nl
www.meulenberg-diervoeder.nl
http://dejongejohannes.nl/
www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.kleurschilders.nl/
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com
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