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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 

IN DIT NUMMER: 

Verslag (van Piet Filius) en foto’s (van Jan Willem Jansen) 
van de Vrijwilligerslunch op zaterdag 11 november 
2017. 

En verder: alles over de Voorjaarscompetitie(s) 
2018. 
Speelsoorten, speeldata, inschrijving.  

Niet wachten hoor! Bellen met je maatjes, 
overleggen en INDIVIDUEEL inschrijven. Wordt het 
toch weer een leuk voorjaar, gevolgd door een mooie 
zomer… 

mailto:redactie@zeroirts.nl
http://www.aannemersbedrijfsturm.nl/Aannemersbedrijf_Sturm/Home.html
http://www.schildersbedrijfpaauwe.nl
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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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De Voorjaarscompetitie 2018 

1. Lees het aanbod OP PAGINA 5 (E.V.) en kies;  

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, niet als team. Teaminschrijvingen door één van de 
teamleden worden NIET geaccepteerd. 

6. Schrijf je in voor 1 december. 
7. Heb je vragen over de competitie? Stel ze aan de nieuwe VCL: Anita Koeman.  

 Mail naar competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB: http://
centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie/voorjaarscompetitie/ 

Competitie Nieuwe Stijl 

Een belangrijk aspect is het verder uitrollen van Competitie Nieuwe Stijl. Tijdens de 
afgelopen Voorjaarscompetitie deden twee nieuwe competitievormen hun intrede: de 8&9-
competitie en de Zomeravondcompetitie en konden clubs ervoor kiezen compact te 
spelen. Naar aanleiding van feedback vanuit het veld is besloten om door te gaan met de 
nieuwe competitievormen en compact spelen in de reguliere competities af te schaffen 
en verkort spelen toe te passen bij alle dubbelspelen.  

Wellicht ten overvloede willen we je erop wijzen dat de voorjaarscompetitiewedstrijden - 
waar je je voor kunt opgeven - in de provincie Zeeland worden gespeeld. Uitzondering 
hierop zijn de 8-9 en de zomeravondcompetitie. Dit zijn nieuwe (landelijke) 
competitievormen. De KNLTB zal een zo gunstig mogelijke indeling maken. Dit is in het 
eerste jaar ook naar ieders tevredenheid gelukt. 

Versoepeling van de regels 

Om verenigingen die problemen hebben met hun baancapaciteit tegemoet te komen, 
heeft de KNLTB naast de invoering van nieuwe competitievormen ook het 
competitiereglement op een aantal punten versoepeld.  

• Mogelijkheid tot gebruik van indoorbanen 

• Dubbelopstelling na de singles bekend maken 

Daarnaast wordt verkort spelen in alle dubbelspelen ingevoerd. 
Ook de regels ten aanzien van dispensatie 2x spelen in de week en de invalregels zijn op 
een aantal punten gewijzigd: 

Voor een speler die vaker dan één keer per week competitie wil spelen voor zijn of haar 
vereniging, bijvoorbeeld vanwege een afwezige in een ander team, hoeft niet langer 
dispensatie te worden aangevraagd. 

Een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, heeft 
nog steeds dispensatie nodig om daarna weer lager te kunnen spelen. Het minimale 
verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse, is verruimd van 0,5 naar 
2,0. 

Als je voor 2 verenigingen speelt blijft de huidige regel hetzelfde. Daar is nog steeds 
dispensatie voor vereist.           

Zie verder pagina 5 ☛                                                           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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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Hiernaast nog even in schema 
wat de begrippen “Compact 
spelen” en “Verkort spelen” 
precies betekenen. 

Compact spelen wordt in de 
reguliere competities waarop je 
nu kunt inschrijven NIET meer 
toegepast (wėl in de 8&9-
competitie en de 
Zomeravondcompetitie). 

Verkort spelen geldt in de 
nieuwe competitie voor ALLE 
DUBBELSPELEN.

Zie verder pagina 7☛
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Zie verder pagina 8☛

Let op: In het district Zeeland start de zaterdag competitie op 31 maart  
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 * exclusief inhaalwedstrijden 
 ** voor de Zomeravondcompetitie kan tot 1 februari 2018 ingeschreven worden 

INSCHRIJVEN ALTIJD INDIVIDUEEL VIA COMPETITIE@ZEROIRTS.NL

Opmerking Competitie-
soort

Leef-
tijd

Speeldag Aanvangstijd-
stip tussen

Partijen Periode*

Damesdubbel 17+ dinsdag 09.00-14.00 4xDD 10/4 t/m 29/5

** Zomeravond 
Herendubbel
Landelijk & 
Compact spelen

17+ woensdag 19.00 4 x HD 16/5 t/m 27/6

** Zomeravond 
Damesdubbel 
Landelijk en 
Compact spelen

17+ woensdag 19.00 4 x DD 16/5 t/m 27/6

** Zomeravond
Gemengddubbel

17+ woensdag 19.00 1xHD+1xDD+2xGD 16/5 t/m 27/6

Gemengddubbel 50+ donderdag 09.00-13.00 1xDD+1xHD+4xGD
op tijd, 60 minuten

5/4 t/m 31/5

Herendubbel 50+ donderdag 09.00-13.00 6xHD
op tijd, 60 minuten

5/4 t/m 31/5

Damesdubbel 17+ vrijdag 18.30-19.30 4xDD 6/4 t/m 1/6

Herendubbel 17+ vrijdag 18.30-19.30 4xHD 6/4 t/m 1/6

Gemengddubbel 17+ vrijdag 18.30-19.30 1xHD+1xDD+2xGD 6/4 t/m 1/6

Dames 17+ zaterdag 09.00-16.30 4xDE+2xDD 31/3 t/m 12/5

Damesdubbel 17+ zaterdag 09.00-16.30 4xDD 31/3 t/m 12/5

Zeeuwse Mix Gemengddubbel 17+ zaterdag 09.00-16.30 1xHD+1xDD+4xGD 26/5 t/m 7/7

Heren 17+ zaterdag 09.00-16.30 4xHE+2xHD 31/3 t/m 12/5

Zeeuwse Mix Gemengddubbel 35+ zaterdag 09.00-16.30 1xHD+1xDD+4xGD 26/5 t/m 7/7

Heren 35+ zaterdag 09.00-16.30 4xHE+2xHD 31/3 t/m 12/5

Herendubbel 35+ zaterdag 09.00-16.30 4xHD 31/3 t/m 12/5

Team met 
minimaal 3 

spelers

8&9-Competitie
Landelijk en 
Compact spelen

17+ donderdag-
avond

tussen 19.00 
en 20.00

2 x Dubbel 
(geslachtsvrij)

5/4 t/m 31/5

Team met 
minimaal 3 

spelers

8&9-Competitie
Landelijk en 
Compact spelen

17+ zondagavond tussen 17.00 
en 20.00

2 x Dubbel
(geslachtsvrij)

8/4 t/m 3/6

mailto:COMPETITIE@ZEROIRTS.NL
mailto:COMPETITIE@ZEROIRTS.NL
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VRIJWILLIGE LUNCH 
Ook dit jaar was het weer op de 
tweede zaterdag van november 
de traditionele Zer Oirts 
vrijwilligerslunch. Zo’ n  veertig 
vrijwilligers met partner togen 
naar Oostkapelle, naar restaurant 
Mossels & Meer van onze eigen 
Jac en Mariska. Zij  hadden een 
heerlijke lunch bereid en dat 
heeft er zeker aan bijgedragen 
dat het als vanouds weer een 
gezellige middag was. De beelden 
hieronder en hiernaast, gemaakt 
door Jan Willem Jansen, spreken 
voor zich. De lunch is een van de 
laatste activiteiten in het 
tennisseizoen, al sloot de 
voorzitter in zijn welkomstpraatje 
niet uit dat er nog een of wellicht 
meerdere tossen op zaterdag 
volgen. Als het weer het 
toelaat natuurlijk.


