
     NR 15/2017 13 OKTOBER 2017

NIEUWSBRIEF 
L.T.C. „Zer Oirts” 

Zandput 7, 
4353 BA Serooskerke 

Oprichtingsdatum: 10 maart 1978. 

Tel. Clubhuis: 0118-592158 
Website: www.zeroirts.nl

MODEL 3 !  van !1 8

ADVERTEERDERS 
Aannemersbedrijf Sturm 
Aann.&Schilders Paauwe 
Acc. & Adv. Rijkse 
Administratie Bouterse 
Auto Sturm 
Breedijk Horeca 
B&S Koeltechniek 
Brasserie De Olmen 
Christy’s Huidverzorging 
Clarijs Zeilmakerij 
FysioFitness De Driehoek 
De Mexicaan 
Drukkerij van Keulen 
Gardeniersbedrijf Dattin 
‘t Groenteschuurtje 
Harrie Verkaik BV 
Intersport Erik 
Kaasboerderij Schellach 
Leo de Visser Tuinmach. 
Letternet 
Logus Afbouw 
Meulenberg Diervoeder 
Molen de Jonge Johannes 
Riooltechniek Zeeland 
Rijwielshop de Driehoek 
Schildersbedrijf Kleur 
Sinke Schoenmode 
Van der Eijk Tweewielers 
Vergezogt automatisering 

Redactie:  
Jan Willem Jansen en Aad van 
Cortenberghe, eindredacteur. 
Reacties aan: 
redactie@zeroirts.nl.

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke  | T: 0118 - 59 1866  | E: info@vergezogt.nl 

Het zit erop! 
Sylvia de Klerk, Vera 
Koole, Mariska 
Uytdewilligen en Astrid 
Adriaanse praatten op 2 
september in een lekker 
zonnetje nog even na 
over hun finale in het 
jaarlijkse “open” 
damesdubbeltoernooi.  

Hoe dat afliep? 
Zie pagina 5

Slottoss op 
zondag 29 
oktober 

vanaf 13.30 
uur

Anita Koeman: nieuwe VCL 

Het bestuur stelt aan de leden voor om Anita Koeman tijdens de 
algemene ledenvergadering op woensdag 31 januari 2018 te 
benoemen tot Vereniging Competitie Leider (VCL). 
Zij volgt daarmee Michèle Snijders–Swaager op, die de afgelopen 
jaren deze functie heeft bekleed. 
Anita zal samen met John Vogel, voorzitter van de Technische 
Commissie, op zaterdag 11 november deelnemen aan de cursus om 
het VCL-certificaat te behalen. Na afloop daarvan komen zij door 
naar de vrijwilligerslunch in Oostkapelle. 

Voor de functies van secretaris en die van eindredacteur/
redacteur worden de komende weken leden gepolst. Dus als een 
van jullie nog een spontane ingeving heeft, laat het voorzitter Piet 
Filius weten. 
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www.drukkerijvank
eulen.nl

Torenstraat 38    4353 AC Serooskerke
0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl

Zakelijk drukwerk

familie drukwerk

0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl

Zakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerk
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Eind mei zijn er acht teams ingeschreven voor de 
Najaarscompetitie. Nog nooit was het aantal zo hoog. 
Drie teams wilden voor het eerst meedoen aan deze 
competitie. Een 50+ Dames Dubbelteam op de donderdag, een 
8/9 team op de donderdagavond en een Vrijdag 50+ Mixteam. 
Van die drie is alleen het 8/9 team competitie gaan spelen. Er 
waren in de hele regio geen tegenstanders te vinden voor het 
50+DD team. Dus dat ging niet door. 

Het Vrijdag 50 + Mix team heeft, na het bekend worden van 
het wedstrijdschema, zich teruggetrokken uit de competitie, 
nadat het eerst tevergeefs bezwaar had gemaakt tegen die 
indeling bij de KNLTB, afdeling wedstrijdtennis. 

Het bezwaar richtte zich op het feit dat alle uitwedstrijden 
buiten Zeeland gespeeld 
zouden moeten worden en 
dat daarvoor 450 kilometer 
afgelegd zou moeten 
worden. Het team verzocht 
de KNLTB om zich te 
mogen terugtrekken uit de 
competitie, zonder betaling 
van de reguliere boete van 
€225,-. 

Op hun verzoek heeft het 
bestuur de inhoud van dat 
bezwaar doorgestuurd naar 
de KNLTB. Overigens niet, 
nadat het bestuur met name 
de sportieve consequenties 
onder de aandacht van het 
team had gebracht. 
Het bestuur heeft direct 
aangegeven dat een 
eventuele boete voor 
rekening van het team is. 

In een reactie liet de KNLTB 
weten dat de 
Najaarscompetitie altijd een 
landelijke competitie is 
geweest en dat er nooit sprake geweest is van districts- of een 
regiocompetitie. Daarmee wijkt deze competitie dus af van die 
in het Voorjaar, waarin een mixcompetitie Zeeland wordt 
gespeeld, na afloop van de reguliere, landelijke 
Voorjaarscompetitie, district Zeeland. 
Volgens de KNLTB proberen ze de teams altijd zo dicht 
mogelijk bij huis in te delen en dat hebben zij dit najaar ook 
gedaan. “Afstanden in Zeeland lopen nu eenmaal snel op, 
vanwege het beperkte aanbod.” 
Om die reden zag de KNLTB geen aanleiding om het team 
zich kosteloos terug te laten trekken.  

In antwoord op deze reactie heeft het team, om overigens 
diverse redenen, alsnog besloten om zich uit de competitie 
terug te trekken. Daarbij maakt een aantal leden bezwaar 

tegen de opgelegde boete. Omdat zij niet geïnformeerd zijn 
door de vereniging dat de Herfstcompetitie een landelijke 
competitie is. En omdat de boete onterecht is in relatie met de 
noodzaak om 450 kilometer te moeten afleggen. 

De KNLTB heeft de vereniging vervolgens een boete van 
€225 opgelegd. Het bestuur heeft nogmaals te kennen gegeven 
dat die boete en alle andere bijkomende kosten voor rekening 
van het team zijn. Het vindt het niet terecht om de financiële 
gevolgen van een besluit van individuele leden ten laste van 
de algemene middelenen daarmee in feite ten laste van de 
andere leden van de vereniging te laten komen. 

Twee leden van het team hebben daarmee ingestemd en 
hebben intussen hun aandeel in de boete betaald. 

De vier andere leden hebben 
het bestuur verzocht in 
beroep te gaan tegen het 
besluit van de KNLTB. 

Het bestuur heeft besloten 
om het beroep te faciliteren 
om de rechtsgang van de vier 
leden niet te belemmeren. 
Het door hen ingediende 
bezwaarschrift is 
ongewijzigd doorgestuurd 
naar de KNLTB. 
In het bezwaarschrift wordt 
het bezwaar tegen de 
opgelegde boete gebaseerd 
op een aantal overwegingen: 

1. De KNLTB heeft 
onduidelijke uitgangspunten 
voor de indeling van de 
competitie. Daardoor heeft 
een voor de competitie in te 
schrijven ploeg vóóraf geen 
inzicht welke reisafstanden 
verwacht kunnen worden. 
2. Logisch denkend is te 

verwachten dat een 50+ 
competitie kleinere reisafstanden heeft dan 35+ of 
17+ competities. Dit is echter geenszins het geval. 

3. De KNLTB heeft bij de indeling van het GD 50+ 
team alleen gekeken naar de mogelijkheden bij de 
geringe inschrijving en heeft geen rekening 
gehouden met de daaraan verbonden reisafstanden. 
Tot nu toe is er door de teamleden aan een groot 
aantal voor- en najaarscompetities deelgenomen. Nog 
nooit zijn in deze competities wedstrijden buiten de 
provincie vastgesteld.   

Het bezwaarschrift en het beroepsformulier ligt nu bij de 
afdeling Fair-Play van de KNLTB. Uitspraak is over een á 
twee weken te verwachten. 
(zie voor meer over de Herfstcompetitie pagina 7  

Uit het bestuur: 

Stormachtige Herfstcompetitie 2017
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www.christyshuidverzorging.nl * Torenstraat 59 * Serooskerke * 0118-592599 

Voor advertenties in deze E-Nieuwsbrief 
(oplage circa 250 ex, minimaal 4 x per 

jaar) 
en reclame-uitingen op ons tenniscomplex 

aan de Zandput nr 7 te Serooskerke (W) 
kunt u contact opnemen met Herman 

Kamp,  
tel. 0118-591025, mob. 06-10188199, e-

mail: h.kamp42@kpnmail.nl 

mailto:h.kamp42@kpnmail.nl
mailto:h.kamp42@kpnmail.nl
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Evenementenkalender 2017/‘18 
Tossen voor leden en gasten elke dinsdag van 09.00-12.00, elke woensdag van 19.00-22.00 en elke vrijdag 
van 09.00-12.00. Tossen is voor leden gratis, gasten betalen € 3,50 per keer. 

Zondag 29 oktober  Herfsttoss (Slottoss - zie pagina 1) 
Zaterdag 11 november  Vrijwilligerslunch (zie pagina 8) 
Woensdag 31 januari  Algemene Ledenvergadering (nader bericht volgt) 

Met twintig deelneemsters was het “open” 
damesdubbeltoernooi op zaterdag 2 september 
goed bezet. Er werd in twee poules van vijf teams 
elk gezellig, sportief en soms fanatiek gespeeld. 
Binnen een half uur werd er soms fors uitgehaald 
(8-0!), maar waren er ook uitslagen die 
verraadden dat het er spannend aan toe ging 
(4-5, 4-3 of zelfs 4-4…). 
Tussen de bedrijven door was ook de catering 
weer dik in orde, waarbij opperkok Marjan een 
nieuw formule presenteerde. De dames die niet 

speelden prepareerden het lunchbuffet  voor 
degenen die op de baan stonden. Een groot 
succes, tot vermaak van veel deelneemsters. 
De “grote” finale werd aan het eind van de 
middag gespeeld tussen Vera Koole/Mariska 
Uytdewilligen en Astrid Adriaanse/Sylvia de 
Klerk. De laatsten wonnen - met uitgekiend spel - 
met 2-5. 
In een lekker zonnetje resteerde nog een vrolijke 
nazit. Lekker uitpuffen, terugkijken en genieten 
van een drankje.    (AvC)
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Tennisgeschiedenis 
op het 
witte doek 
12, 13 en 14 november in Vlissingen en 

In 1973 werd de tenniswedstrijd tussen toenmalige 
nummer een van het damestennis, Billie Jean King, en de 
ex-kampioen heren, Bobby Riggs, bestempeld als “The 
battle of the Sexes”.  Onder die titel draait op maandag 13 
november (20.00 uur) in CineCity Terneuzen en dinsdag 
14 november 14.00 uur en 19.30 uur) in CineCity 
Vlissingen een in 2017 gemaakte film met Emma Stone en 
Steve Carrell in de titelrollen. 

Op zondag 12 november (16.15 uur) wordt hieraan 
voorafgaand  in CineCity Vlissingen al het verfilmde 
tennisduel uit 1980 tussen Björn Borg en John McEnroe 

vertoond. Ook deze film stamt uit 2017. In de titelrollen 
spelen Shia LaBeouf en Sverrir Gudnason. 
Misschien wel leuk om dit nagespeelde stukje 
tennishistorie nog eens terug te zien. Vanzelfsprekend - 
het is tenslotte film.. - speelt er meer dan een 
tenniswedstrijd. 

De toegangsprijzen in beide bioscopen zijn € 10,-, Nadere 
informatie op website https://www.filmbythesea.nl/
programma/fbts-door-het-jaar 

Korte berichten  
☛ Aanstaande zaterdag 14 oktober zal een  
aantal mannen de golfplaten op het dak  van 
het “ tuinhuis “ aanbrengen. 
 ____________________________________ 
☛ De winterschoonmaak van de kantine zal  
ook dit jaar door het team van Daniëlla  Vette 
gedaan worden. Op de eerstvolgende 
bestuursvergadering  op 8 november evalueert 
het bestuur de  schoonmaak van de kantine en 
het   onderhoud van het complex. Om allerlei  
redenen zal er in de vereniging    gesproken 
moeten worden over   voortzetting of 
wijziging van de   bestaande afspraken. 
_____________________________________ 
☛Onder de bezielende leiding van Marja 
Hootsmans en met hulp van Korrie Oosterhuis 
en diverse keukenploegen zijn de vijf mix 
toernooien in de zomer toch een succes 
geworden, al zat het weer dit jaar vaak niet 
mee. Nog nooit zoveel regenonderbrekingen 
gehad. Maar de sfeer bleef goed en de 
waardering van de deelnemers was weer 
groot. 
Het slechte weer was ook de oorzaak dat een 
jarenlange traditie, het ATV-toernooi in 
september, niet kon worden voortgezet. 
Het herendubbeltoernooi is niet doorgegaan 
vanwege te weinig deelname. 
_____________________________________ 
☛Marja Hootsmans bedankt de leden voor het 
bloemetje dat het bestuur bij haar bracht na 
haar thuiskomst na een medische ingreep. Ze 
laat weten dat het - met enig vallen en opstaan 
- langzamerhand wel beter met haar gaat. 

Meer over de Najaarscompetitie (vervolg van pagina 3) 

1. Op sommige donderdagavonden zijn tenniswedstrijden te zien, in niet voor de 
hand liggende combinaties. Een team van vier vrouwen, dat tegen een team van 
drie mannen speelt of tegen twee vrouwen en een man. Dat kan voorkomen in de 
8/9 competitie. 
Namens Zer Oirts doen Marjan van Doorn, Dorinda Wondergem, Sandra van de 
Putte en Elna Dieleman mee. Een enthousiaster clubje kom je niet gauw tegen. 
En ze pakken het serieus aan: op maandagavond wordt er een oefenpartij 
gespeeld, gevolgd door een gemeenschappelijk les bij onze tennisleraar Johnny 
Quaak. 
Gesteund door vaste supporters proberen ze hun enthousiasme om te zetten in 
wedstrijdpunten, maar dat lukt nog net niet. Het plezier is er niet minder om. 
Voor hen is deze competitievorm een schot in de roos en als je zo ziet, een eerste 
stap op weg naar deelname aan vervolgcompetities. Houd ze in de gaten! 

2. Het weer en met name de regen gooit in deze najaarscompetitie regelmatig roet 
in het eten. Dat heeft al geleid tot diverse inhaalwedstrijden. En soms worden er 
wel zeer creatieve oplossingen bedacht om de wedstrijd af te maken. Afgelopen 
zaterdag begon het Herenteam in Serooskerke aan de wedstrijd. Met nog twee 
partijen te gaan, verhuisde de hele karavaan naar het terrein van de tegenstander in 
Hoek. Helaas ging de wedstrijd met 0-6 verloren, maar gezellig was het wel. 
Het damesteam op zaterdag heeft een inhaalwedstrijd moeten plannen op 4 
november. Op die dag stond de Slottoss op de agenda. In verband met die 
wedstrijd wordt de Slottoss verplaatst naar zondag 29 oktober om 13.30 uur. 

3. Hoe staan onze teams er voor: 
Het herenteam op zaterdag staat op een gedeelde zesde plaats (van de acht 
ploegen) 
Het damesteam op zaterdag exact hetzelfde: gedeeld zes van de acht. 
Het 8/9 team staat op zes (van de zes ) 
Het herendubbelteam op donderdag staat op de vijfde plek (van de zeven ) 
In de poule van het damesdubbelteam op vrijdag zijn er zelfs drie ploegen die de 
zesde plaats delen (van de acht ) 
Het herendubbelteam op vrijdag staat op plek drie van vier. 

Nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld, dus op naar de middenmoot! 
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VRIJWILLIGERSLUNCH OP 11 NOVEMBER  

Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze niets waard zijn, maar omdat ze 
onbetaalbaar zijn. 
Toch wil het bestuur zijn waardering en die van alle andere leden laten blijken.  
Op zaterdag 11 november wordt er vanaf 12.00 uur een lunch geserveerd voor alle vrijwilligers en hun partners 
in Mossels en Meer, Domburgseweg 85, 4356 BK Oostkapelle. 

Iedereen ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. 

Wie hebben er wat gedaan in 2017? 

- Piet Filius (bestuur) en Marret 
- Jan Adriaanse (bestuur) en Joke (catering en kantine tijdens toernooi) 
- Ellen van Schaik (bestuur) en Ronnie van Schaik (snoeiploeg en aanvoerder) 
- Marjan van Stijn (bestuur) en Aad van Cortenberghe (eindredactie nieuwsbrieven ) 
- John Vogel (bestuur) en Ellen Vogel (winter- en voorjaarsschoonmaak kantine) 
- Ad Boone (kantine inkoop) en Wilma Boone (aanvoerder, baanverhuur en kantinewas) 
- Aart Cramer (aanvoerder, catering zomertoernooi) en Niesje 
- Ciska Duden (winter en voorjaarsschoonmaak kantine) 
- Ton Engelaan (onderhoud) en Wilma  
- Bram van Gilst (winterwerker) en echtgenote 
- Gerrit Hoefkens (winterwerker) en echtgenote 
- Marja Hootsmans (zomertoernooien) en John 
- Herman Kamp (sponsorcommissie) en Addy  
- Vera Koole (winter- en voorjaarsschoonmaak kantine)  
- Irma Lindenberg (catering zomertoernooien) 
- Frans Meur (onderhoud ) en Annie 
- Corrie Meyers (kantinedienst tossen en kantinewas) 
- Korrie Oosterhuis (assistent zomertoernooien) en John 
- Rob Slootbeek (ledenadministratie)  
- Michele (VCL) en Ton Snijders (Swaagertoernooi) 
- Henk Ton (onderhoud) en Nel 
- Cor de Voogd (onderhoud) en Willy   
- Daniella Vette (aanvoerder, winter- en voorjaarsschoonmaak kantine) en Wijnand                                    
 Vette ( snoeiploeg ) 
- Jan Willem Janssen (snoeiploeg, plv. eindredacteur) en Marian van Doorn  
  ( aanvoerder) 
- Mariska Uytdewilligen (organisatie jeugdtennis, winter- en voorjaarsschoonmaak en catering) en Jac Uytdewilligen 
 (catering zomertoernooi en Swaagertoernooi) 
- Connie van der Valk (winter en voorjaarsschoonmaak kantine ) en Aad  
- Lisette Wijkhuijs (Swaagertoernooi) en Erik Wijkhuijs (aanvoerder, Swaagertoernooi) 
- Jacco Wijnands (snoeiploeg en onderhoud) en Dorinda 
- Ko Zweedijk (onderhoud) en Rianne 

In totaal 53 genodigden, waarvan 37 leden, die vrijwilligerstaken doen. 

Oproep aan de leden: 

Sta je nu nog niet op de lijst en wil je best wat doen in de vereniging, meld je dan via 
secretaris@zeroirts.nl 

Beeld van de vrijwilligerslunch op 5 november 
2016               (Foto: Jan Willem Janssen)

mailto:secretaris@zeroirts.nl
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