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Het Praktijk Swaager Toernooi 2017
Het zit er weer op, de 6e editie van het 
Swaagertoernooi 2017. Niet eerder zoveel deelnemers, 
nog nooit zulk mooi weer, niet eerder zoveel 
geserveerde maaltijden en dranken, nog nooit zoveel 
bedrijvigheid op het park.  
Kortom: een toernooi om nog heel even bij stil te staan 
middels deze toernooi-reportage die als e-nieuwsbrief 
verzonden wordt naar alle deelnemers aan het 
Swaagertoernooi en alle leden van L.T.C. Zer Oirts-
Serooskerke. 

Serooskerke, juli 2018 

Teksten: Jac Uytdewilligen, foto’s Jan-Willem Jansen en Erik 
Wijkhuijs. Eindredactie: Aad van Cortenberghe. 
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Uitgelicht: Vrijwilliger Jan Adriaanse    

De hele toernooiweek temperaturen van 28 graden en 
vaak nog een stuk warmer. Dat betekent in de regel 
kurkdroge banen, continue vieze stofwolken, uitglijden 
en daarmee een grote kans op blessures. Maar niet als 
Jan Adriaanse zijn schouders eronder zet! De hele week 
heeft Jan op alle mogelijke momenten van de dag 
gesproeid, gerepareerd, gaten gedicht, lijnen strak 
gelegd etc. 
Halverwege de week kwam echtgenote Joke zelfs naar 
het park om Jan te zoeken. De hele dag was hij nog niet 
thuis geweest, hij werd “aan zijn nekvel” mee naar huis 
getrokken door Joke omdat ze de koffie al een poosje 
klaar had staan. Dat werd een heel snel bakkie, want 
Jan moest weer naar zijn banen! 
Natuurlijk is Jan niet alleen tijdens de toernooiweek 
druk met het baanonderhoud. Het gehele tennisseizoen 
doet hij zijn uiterste best om de banen in topconditie te 
brengen en te houden. 

Beste Jan, bedankt voor het vele werk, en Joke, jij ook 
bedankt dat we Jan een weekje van je mochten lenen. 

    Super-tiebreak  

Meest gespeelde spelonderdeel van de week 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al aangekondigd: door de 
indeling op actuele rating met beperkte bandbreedte zouden er 
zoveel mogelijk gelijkwaardige partijen gespeeld worden tijdens 
het Swaagertoernooi. Wat heet: deze verwachting is volledig 
uitgekomen! 
  
Een absoluut record aantal partijen werd beslist door het spelen 
van een super-tiebreak. 
Door de spelvorm met super-tiebreak in plaats van een volledige 
3e  set is het voor de wedstrijdplanner makkelijker om een strakke 
indeling te hanteren. Normaal gesproken zouden alle partijen 
redelijk op de geplande aanvangstijd kunnen beginnen, maar 
tijdens het Swaagertoernooi werden er zo ontzettend veel partijen 
beslist door een super-tiebreak, dat het toch geregeld voorkwam 
dat partijen later dan gepland moesten beginnen. 
Voor de spelers en het publiek was het natuurlijk fantastisch dat er zoveel gelijkwaardige 
partijen waren. Maar wedstrijdplanner Lisette zag dan voor de zoveelste keer een super-
tiebreak gespeeld worden. De partijen liepen daardoor ook iets uit op schema.  
Maar ach, Lisette is liefhebber van het spelletje, dus ook zij zal er best van genoten hebben. 

Oh nee, al weer een tiebreak….



     NR 12/2017 1 JULI 2017

MODEL 4 !  van !3 18

De Mexicaan staat bekend om z'n heerlijke Mexicaanse gerechten en grill 
specialiteiten zoals: burritos, enchiladas, fajita's huisgemarineerde spareribs, 

mex-grill en verschillende soorten vis.  
Voor kinderen is het een paradijs aan speelplezier, zo hebben we en fantastisch 

groot speeltoestel met een ballenbak met 7000 ballen en een grote glijbaan.  
Met andere woorden, de kinderen worden goed vermaakt terwijl u lekker op het 

gemak kunt tafelen onder het genot van een drankje of een frisse cocktail.  
 

Ook is " De Mexicaan"  uitermate geschikt voor grote groepen, feesten, 
vergaderingen en heerlijke Mexicaanse buffetten.  

Vrouwenpolder 
Fort den haakweg 15 b 

Tel: 0118-596300 
www.de-mexicaan.nl  

http://www.de-mexicaan.nl
http://www.de-mexicaan.nl
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Beste Wouter, fijn dat je wilt 
meewerken aan dit interview. Voor 
degenen die je niet kennen, wie is 
Wouter Izeboud in 2 zinnen ? 
Nou, daar gaan we, ik ben Wouter, in 
het dagelijks  leven docent biologie aan 
de CSW in Middelburg, ben getrouwd 
met Liesbeth. Mijn hobby’s zijn 
sporten, voornamelijk tennis, en ik 
speel graag piano. 

Waarom heb je ingeschreven voor 
het Swaager-toernooi? 
Ik heb al vaker meegedaan met het 
Swaagertoernooi, dit jaar was het de 
5e keer. Wij ervaren het als een erg 
gezellig en sfeervol toernooi. Samen 
met mijn vrouw Liesbeth spelen we 
vaker toernooien in de zomerperiode. 
Het Swaagertoernooi valt vroeg in het 
seizoen, en dan kriebelt het weer om 
te gaan spelen. Vorig jaar hebben we 
een jaartje overgeslagen, een nadeel 
van een jaarlijks terugkerend toernooi 
is dat je vaak dezelfde mensen 

tegenkomt op en naast de tennisbaan. 
Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is 
het ook erg gezellig om bekenden te 
ontmoeten, maar anderzijds is het ook 
wel eens leuk om tegen onbekenden te 
spelen en nieuwe mensen te 
ontmoeten. 

Jij en je partner Liesbeth hebben 
samen de klasse mixed dubbel B 
gewonnen. Gefeliciteerd hiermee. 
Wat is het geheim van een goed 
mixed-koppel ? 
Tja, het geheim? Wij zijn, denk ik, een 
goed op elkaar ingespeeld koppel. We 
spelen in het voorjaar en het najaar 
ook samen in de vrijdagavond mixed-
competitie, en doen geregeld mee aan 
toernooitjes in de regio. Je raakt dan 
op elkaar ingespeeld, en leert elkaars 
sterke en minder sterke kanten 
kennen. 

(vervolg op pagina 8 ☛) 

   Een interview 

Uitgelicht: deelnemer Wouter Izeboud

Wouter en Liesbeth Izeboud nemen de felicitaties van de toernooileiding in ontvangst. V.l.n.r. 
Liesbeth en Wouter Izeboud, Ton Snijders en Michèle Snijders-Swaager 
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Paardenvoer 

En hobbyvoeders 

 

Honden-en kattenvoer 

 

 

Uitgebreid assortiment 

Accessoires 

 

 

Weide afrastering 

Kunstmeststoffen 

 

 

 

 

Meulenberg 

Diervoeder 

Molenweg 2  4353 BE Serooskerke 

Tel.0118-591238 

www.meulenberg-diervoeder.nl 

HET ADRES VOOR UW RACEFIETS, MOUNTAINBIKE OF 
HYBRIDEFIETS 

ZOMPE 2B, 4353RT SEROOSKERKE  
TEL: 0118-596381 

                          WWW.TWEEWIELERSPECIALIST.COM 

http://www.tweewielerspecialist.com/
http://www.tweewielerspecialist.com/
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De Padweie 22 - Serooskerke - M: 06-55800799 

WWW.GARDENIERSBEDRIJFDATTIN.NL

GARDENIERSBEDRIJF DATTIN

Het meest complete 

gardeniersbedrijf in de 

regio, alle wensen 

voor uw tuin kunnen 

wij realiseren!  

Het meest complete Het meest complete 

gardeniersbedrijf in de gardeniersbedrijf in de 

regio, alle wensen regio, alle wensen 

voor uw tuin kunnen voor uw tuin kunnen 

wij realiseren!  wij realiseren!  

Het meest complete 

gardeniersbedrijf in de 

regio, alle wensen 

voor uw tuin kunnen 

wij realiseren!  

Zoals bij elke vereniging 
staat ook bij Zer Oirts het 
Fair Play principe hoog in 
het vaandel.  

Natuurlijk valt er in het heetst van de 
strijd wel eens een vloek of een 
schreeuw en wordt er eens 
gemopperd op partner of 
tegenstander. Maar de algemene sfeer 
tijdens het toernooi was uiterst 
sportief. Hier en daar werd er een 
“letje” gespeeld na een twijfelachtige 
bal (in/uit/buitenkant lijn ?) maar van 
bewust onsportief gedrag hebben we 
niets meegekregen.

De leukste krachtterm tijdens het 
toernooi kwam uit de mond van 
Alexander Kobessen, die na een 
dubbele fout op 7-7 in een super-
tiebreak zichzelf na deze blunder kort 
en bondig met Rotterdamse  tongval 
omschreef: PAARDELUL!!!. Dit 
galmde zo hard over het park dat het 
waarschijnlijk tot diep in 
Westerschouwen hoorbaar was. 
Alexander, we hebben er vreselijk om 
gelachen, tot volgend jaar! 

(P.S. het heeft geholpen, jullie 
wonnen de partij)

 Fair Play 

De wedstrijdsfeer  in twee 
woorden samengevat



     NR 12/2017 1 JULI 2017

MODEL 4 !  van !7 18

Amundsenweg 39 4462 GP Goes Tel.: (0113) 60 20 00
Noordweg 467 4333 KE Middelburg Tel.: (0118) 61 20 42
www.autosturm.nl

Kom langs bij AutoSturm voor meer informatie. Drukfouten voorbehouden. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik Nissan gamma gecombineerd: 4,9 – 5,3 l/100km, resp. 20,4 – 18,9 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 145 gr/km.

De nieuwe Nissan JUKE, QASHQAI en X-TRAIL maken dat meer dan waar. Stuk voor stuk voorzien 
van een uitdagend design, geavanceerde technologie en state-of-the-art communicatie. U bent van 
harte welkom voor een overtuigende proefrit. Kom langs en sla uw slag!

NISSAN, DE ONBETWISTE NUMMER 1 IN CROSSOVERS

ONTDEK DE NISSAN 
CROSSOVERS
BIJ AUTOSTURM

ONTDEK DE NISSAN 
CROSSOVERS
BIJ AUTOSTURM

De nieuwe Nissan JUKE, QASHQAI en X-TRAIL maken dat meer dan waar. Stuk voor stuk voorzien 
van een uitdagend design, geavanceerde technologie en state-of-the-art communicatie. U bent van 
harte welkom voor een overtuigende proefrit. Kom langs en sla uw slag!

NISSAN, DE ONBETWISTE NUMMER 1 IN CROSSOVERS

Sturm_Crossovers_Adv_210x297.indd   5 06-01-16   16:46
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(☛ vervolg van pagina 4)

We vullen elkaar goed aan, kunnen 
elkaar oppeppen en motiveren als dat 
nodig is, kunnen elkaar de weg 
wijzen als het even tegen zit, en 
hebben dezelfde spelopvatting. 
Daarbij  zijn we ook best fanatiek, 
maar dat zul je wel gezien hebben. 

Op ‘n avond dat jullie niet 
hoefden te spelen waren jullie 
toch op het park. Wat dreef je 
daartoe ? 
De gezellige sfeer van het 
Swaagertoernooi spreekt ons altijd 
erg aan. Door omstandigheden bij 
een ander koppel moesten zij het 
toernooi verlaten, waardoor één van 
onze poulewedstrijden kwam te 
vervallen. Om toch betrokken te 
blijven bij het toernooi hebben we ‘s 
avonds de fiets gepakt, zijn van 
Oost-Souburg naar Serooskerke 
gegaan, aten een heerlijk hapje bij 
het buitenrestaurant en bekeken een 
paar tennispartijen. Kortom, een 
gezellige en sportieve avond zonder 
zelf gespeeld te hebben. 
  
In de finale knokten jullie je van  
een 6-2 / 5-1 achterstand terug 
en wonnen alsnog  de partij. Hoe 
flik je ‘m dat? 
Jaja, dat was door het oog van de 
naald. Ondanks de forse achterstand 
zijn we er continue in blijven geloven 
dat we de wedstrijd konden 
ombuigen. We gingen op zoek naar 
een andere aanpak, en hebben die 
uiteindelijk gevonden. De gehele 2e 
set waren we gelijkwaardig in elke 
game, kregen kansen om de 
achterstand om te buigen, maar 
aanvankelijk viel het beslissende 
punt telkens in het voordeel van onze 
tegenstanders. Maar juist op tijd 
konden we het tij keren. We wonnen 
geloof ik 5 of 6 games achter elkaar 
waardoor de winst voor ons was. 
Maar spannend was het wel ! 

Heb je nog tips of  
verbeterpunten voor de toernooi-
organisatie ? 
Nou nee, niet direct. Het toernooi 
verbetert zichzelf eigenlijk. De 
indeling op actuele rating spreekt mij 

erg aan, op deze manier speel je 
gelijkwaardige en spannende 
partijen. Ook is het eten met het 
buitenrestaurant steeds beter en 
luxer geworden. Echt 
restaurantwaardig! Dat is een grote 
meerwaarde; het is gezellig en 
makkelijk; een sterk punt van het 
Swaagertoernooi. Wat mij tevens erg 
aanspreekt is de persoonlijke 
aandacht en de interesse in de 
deelnemers.  Prima zo! 
Ook dit interview voor een 
toernooireportage is zo’n voorbeeld 
dat het toernooi zich steeds 
doorontwikkelt. Erg leuk, 
complimenten en ik ben erg 
benieuwd  naar de nieuwsbrief. Dit 
soort initiatieven waardeer ik zeer, 
het geeft weer aan dat de 
persoonlijke betrokkenheid met de 
deelnemers groot is. 

Mogen we erop rekenen dat jullie 
volgend jaar de titel komen 
verdedigen? 
Oei, dat is nog heel ver weg, dat 
gaan we volgend voorjaar eens 
overwegen. Misschien wel, het zou 
ook kunnen dat we een toernooi wat 
verderop in het land gaan spelen, 
maar dat houden we nog even in het 
midden. 

Wouter, vriendelijk bedankt voor 
de medewerking aan dit 
interview. Het laatste woord is 
aan jou. Wat wil je nog kwijt ? 
Ik wil de organisatie hartelijk danken, 
en jullie complimenteren met de 
kwaliteit van het eten en dit initiatief 
van een nieuwbrief  met een 
toernooi-reportage. Echt iets nieuws, 
ik heb het nog niet eerder gezien, en 
ben erg benieuwd naar het resultaat. 
Alle deelnemers krijgen het via de 
mail opgestuud, toch ? 

Jazeker, in de 1e week van juli 
verschijnt het in je mail-box. 
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15	juli	2017	

Op zaterdag 15 juli wordt door Zer Oirts vanaf 17:00 uur een barbecue 
georganiseerd op ons complex om de Voorjaarscompetities af te sluiten.  
Eerst kun je vanaf 14:00 uur tossen, daarna desgewenst eten. En dit 
alles samen met partner of introducé.  
De kosten bedragen € 8,50 p.p. Inschrijven moet van tevoren en kan tot 
uiterlijk 9 juli door: 
- Je naam in te vullen op de intekenlijst in het clubhuis (schuifpui)  
- Of via de mail: tc@zeroirts.nl 
Vergeet niet het aantal personen te vermelden. 

Graag tot ziens allemaal! 

Tossen op vrijdagavond 

Vanaf vrijdagavond 7 juli kan er weer wekelijks door alle 
seniorleden getosst worden. Aanvang om 19:00 uur. 

mailto:tc@zeroirts.nl
mailto:tc@zeroirts.nl
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Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar weer 
gezorgd dat de inwendige mens niets 
tekort kwam. Dagelijks werd er volop 
gekookt in de buitenkeuken, die elk jaar 
professioneler wordt ingericht. 

Ton Snijders van Brasserie Ter Reede uit 
Vlissingen en Jac Uytdewilligen van Restaurant 
Mossels & Meer uit Oostkapelle hebben weer 
hun uiterste best gedaan om de heerlijkste 
maaltijden te bereiden. Elke dag konden 
deelnemers, bezoekers en vrijwilligers kiezen 
uit twee vers bereide gerechten. Uiteraard komt 
hier heel wat organisatorisch werk bij kijken. 

Een greep uit het boodschappenlijstje: 
spaghetti, tomaten, ui, knoflook, 
groentebouillon, kaas, olijfolie, azijn, mosterd, 
boter, gehakt, vleeskruiden, tomatensaus, 
Turks brood, mosselvlees, kruidenboter, 
Provençaalse kruiden, keukenkruiden, 

knoflooksaus, mayonaise, peterselie, bieslook, 
dille, gemengde sla, komkommer, sla-dressing, 
biefstukken, aardappeltjes, lamsoren, zeekraal, 
broccoli, wortelen, kipfilet, champignons, 
Zeeuws spek, roomboter, visbouillon, 
kabeljauw, zalm, gamba’s, ciabatta, Italiaans 
kruidenbrood, verse mossels, magere 
runderlappen, hachevlees, laurier, 
vleesbouillon, uien, friet, frikandellen, 
kipnuggets, kroketten, tomatenketchup, curry, 
Grimbergenbier,  witbier, witte wijn, bacon, 
spicy wedges, penne pasta, aromat, 
kruidenmayonaise, koksroom, prei, chorizo, 
rucola, parmezaanse kaas, citroenen, rijst, 
nasigroenten, satesaus,  varkenshaas, 
champignonsaus, kaas, worst, minisnacks etc. 
etc. 

Boodschappen in huis, het koken kon beginnen. 
Enkele honderden maaltijden zijn tijdens de 
toernooiweek bereid. 

    Een hapje eten? 

Even boodschappen doen

Jacques Uytdewilligen en Ton Snijders in hun domein - de buitenkeuken
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OOK ZO GENOTEN VAN DE MAALTIJDEN TIJDENS HET  
SWAAGERTOERNOOI? BEZOEK EENS ONS RESTAURANT 

DOMBURGSEWEG 85 – OOSTKAPELLE - 0118-581733 –  
 INFO@MOSSELSENMEER.NL WWW.MOSSELSENMEER.NL 

mailto:INFO@MOSSELSENMEER.NL
http://WWW.MOSSELSENMEER.NL
mailto:INFO@MOSSELSENMEER.NL
http://WWW.MOSSELSENMEER.NL
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Wie kent hem niet? Erik, vormt samen 
met zijn vrouw Lisette, Michèle 
Snijders-Swaager en Ton Snijders het 
4-koppige organisatieteam van het 
Praktijk Swaagertoernooi. 

Waar ieder binnen de organisatie een 
eigen taak heeft, is die van Erik nauwelijks 
in een paar woorden te omschrijven. 
Manusje van alles, stofzuiger, het cement 
tussen de stenen. Er wordt wel eens 
gezegd “niemand is onmisbaar,” maar in 
het geval Erik valt dit toch enigszins te 
betwijfelen. Erik is degene die ‘s avonds 
(herstel: ‘s nachts) het licht op het park 
uitdoet en het hek op slot draait. Springt 
bij waar nodig, levert toiletten en douches 
schoon op voor de volgende dag, zorgt dat  
de kantine en het park er netjes uitzien, 
de dranken aangevuld worden en koud 
staan, de barbezetting op orde is, de 
afwas vlot gedaan wordt, er ‘s avonds 
wordt rondgegaan met een lekker hapje, 
het meubilair er netjes bijstaat, de 
tafeltjes worden afgeruimd, het vuilnis 
wordt afgevoerd, etc. etc. Maar vooral: 
Erik zorgt voor humor, plezier en motivatie 
om er elke dag weer met een team van 
vrijwilligers vol tegenaan te gaan. Nog 
nooit hebben we Erik kunnen betrappen op 
een chagrijnig gezicht of ‘n teken van 
vermoeidheid. 
En oja, af en toe sneuvelt er een 
bespanning, is er een nieuw gripje nodig of 
wordt er een drankje besteld dat niet in 
het kantine-assortiment zit maar wel bij 
hem thuis in de kast staat.   Erik regelt 
ook dat nog even tussendoor. Hoppekee 
daar gaat hij weer op z’n fiets.  
Het nadeel van deze opsomming van 
werkzaamheden is dat er nog zoveel zaken 
niet benoemd worden die Erik ook nog 
allemaal doet. Hij is tijdens het toernooi 
gewoonweg Alle Dagen Heel Druk (geintje 
Erik!) 

Erik, hartstikke bedankt vent, en excuses 
voor deze onvolledige opsomming van al 
die werkzaamheden die je verricht voor 
het toernooi en de vereniging. De 
waardering is groot ! 

Uitgelicht: Mede-organisator Erik Wijkhuijs

Erik Wijkhuijs: Alle Dagen Heel Druk…
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Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar toch benoemen we de winnaars: 

Categorie HD-A Matthijs Lodder en Leroy Schreij 
Categorie HD-B Martijn Brandsen en Laurens Geschiere 
Categorie HD-C Wijnand Vette en Marc Zaaijer 
Categorie DD-A Lianne de Visser en Marieke de Vries 
Categorie DD-B Yvette Baljeu-Van Doren en Melissa de Kraker-
Riezebeek 
Categorie DD-C Ellen van Schaik en Michèle Snijders-Swaager 
Categorie GD-A Carolien Kuyper-Geldof en Iemke Kuyper 
Categorie GD-B Liesbeth Izeboud-Veldhorst en Wouter Izeboud 
Categorie GD-C Ellen van Schaik en Ronnie van Schaik 

Alle winnaars, van harte gefeliciteerd! 

    Het laatste woord:  

Mede-organisator en hoofdsponsor  
Michèle Snijders-Swaager 

Dit jaar was het alweer de 6e editie van het Praktijk 
Swaager Dubbeltoernooi. En wat voor een editie! Met 
een record aantal deelnemers zat het wedstrijdschema 
dagelijks zo goed als vol.   

Het waren prachtige en vooral warme zomeravonden. Van de 
emmers water met sponsen werd dankbaar gebruik gemaakt; 
ze waren niet aan te slepen. 
De tennispartijen waren spannend, met soms verrassende 
uitslagen. Door de indeling op actuele rating werden er veel 
gelijkwaardige partijen gespeeld die beslist werden door een 

super-tiebreak. 

Tot slot wil ik uiteraard mijn mede-organisatoren Lisette, Erik, Ton en Jac, maar ook alle vrijwilligers 
en sponsoren die hun steentje, of beter gezegd “grote steen” hebben bijgedragen aan het toernooi 
hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Jullie zijn toppers ! 

Volgend jaar de 7e editie van het Swaagertoernooi: in week 25, van 18 t/m 24 juni 2018. 

Met sportieve groet, Michèle Snijders-Swaager. 

Praktijk Swaager – natuurgeneeskundige – massagetherapeute – distributeur Beyuna – 
06-42715858 
Bisschopstraat 5 – 4353 BN–Serooskerke – www.praktijkswaager.nl –
praktijkswaager@zeelandnet.nl 

En de winnaars zijn:

De winnaars van de Damesdubbel A: 
Lianne de Visser en Marieke de Vries

http://www.praktijkswaager.nl
http://www.praktijkswaager.nl
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Dat is tennis!
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Dat is concentratie!



     NR 12/2017 1 JULI 2017

MODEL 4 !  van !16 18

Dat is smullen!
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Dat is techniek!
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Dat is het einde!


