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NIEUWSBRIEF
L.T.C. „Zer Oirts”

Zandput 7,
4353 BA Serooskerke
Oprichtingsdatum: 10 maart 1978.
Tel. Clubhuis: 0118-592158
Website: www.zeroirts.nl

KAMPIOENEN!

Het zaterdag damesteam 17+, 2e klasse, werd ongeslagen
kampioen op zaterdag, 13 mei 2017. Voor het spandoek (vlnr)
Vera Koole, Ciska Duden, Daniëlle Vette ©, Ellen Vogel en
Mariska Uytdewilligen. Connie van de Valk ontbrak die dag
wegens familieverplichtingen. Zie voor een uitgebreid interview
de pagina’s 3, 5 en 9 ☛

Het spandoek is aangeboden door Restaurant Mossels & Meer uit Oostkapelle

Denk erom je in te schrijven voor het Praktijk
Swaagertoernooi van 19 t/m 25 juni a.s. op onze
banen (zie pagina 7)

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke | T: 0118 - 59 1866 | E: info@vergezogt.nl
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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.
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Onze speciale verslaggever Jacques Uytdewilligen interviewt
Daniella Vette, captain van het kampioensteam Dames 17+
Voorjaarscompetitie 2017. De foto’s zijn van Ronnie van Schaik.

Na regen komt zonneschijn!
Zaterdag 13 mei 2017, laatste speeldag
zaterdag voorjaarscompetitie, één uur ’s
middags.
Het regent pijpenstelen, alle gravelbanen op
Walcheren staan blanker dan blank. Het herenteam
schuilt met tegenstander De Schenge uit Arnemuiden
in onze kantine, terwijl de dames hetzelfde doen in
Vlissingen bij hun uitwedstrijd tegen De Schelde
waarin ze kampioen kunnen worden. Slechts één
partijtje moet er gewonnen worden.
Vol vertrouwen hebben “de mannen” de
voorbereidingen getroffen om “hun”
kampioensmeiden een warm onthaal te bezorgen;
barbecue, catering, champagne, felicitatiespandoek,
bossen bloemen van het bestuur etc. Kosten noch
moeite zijn gespaard om een feestje te bouwen.
Maar ja… dan moet er wél gespeeld kunnen worden!
Telefoon vanuit Vlissingen: bij De Schelde wachten 3
thuisspelende teams met hun tegenstanders op
bespeelbare banen, dat zou wel eens een hele, hele
lange dag kunnen worden. Na overleg is besloten dat
de dames en hun tegenstanders van Vlissingen naar
Seroos komen om op ons park de wedstrijden te
spelen. De mannen delen met plezier onze drie
beschikbare banen, de gasten uit Arnemuiden vinden
het niet erg wat langer te moeten wachten, zolang er
“wat bier” koud staat. (was getekend: Dhr. Ko
Siereveld, red.)
De dames beginnen met hun 2 dubbelpartijen. Het
ziet ernaar uit dat de zenuwen parten spelen, het
verloopt erg moeizaam. Ze staan achter. Maar dan

Teamcaptain Daniella Vette wordt aan de tand
gevoeld door Jac Uytdewilligen

zet de spanning zich om in sterk tennisspel aan
Seroos-zijde. Beide dubbelpartijen worden winnend
afgesloten. Bam! Kampioen!
Na de eerste felicitaties wordt Daniella Vette,
aanvoerder van het team, apart genomen voor een
interview in deze nieuwsbrief. Bij afwezigheid van
Aad van Cortenberghe neemt Jac Uytdewilligen deze
rol op zich.
Daniella, van harte gefeliciteerd ! Na 2 jaren
achtereen de 2e plaats, is het nu eindelijk
gelukt. Hoe voel je je ?
Dank je wel. Ja, heel erg blij, eindelijk is het gelukt.
Eigenlijk ben ik er persoonlijk niet zo op gefocust om
kampioen te willen of moeten worden, maar nu het
zover is voelt het wel als een hele leuke
bijkomstigheid. Pas toen de meiden begonnen te
gillen en te springen, viel bij mij ook het kwartje.
Wat zie je als de kracht van jullie team ?

De dames van de Schelde toastten vrolijk mee. Ze
brachten zelfs “bubbels” mee…
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Dat is een makkelijke vraag, Jac. De goede sfeer, het
spelplezier en zeker ook de gezelligheid met de
meiden op en buiten de tennisbaan. We zijn een hele
hechte club saampjes.
☛(zie verder pagina 5)
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Uw partner in zakelijke dienstverlening

Creatief in advies
Flexibel in dienstverlening
Actief in samenwerking

Middelburg
T| (0118) 678900
Goes
T| (0113) 242628
Serooskerke
T| (0118) 592610

Brasserie
de Olmen

Terneuzen
T| (0115) 683449

Kom proeven in onze sfeervolle
brasserie met heerlijk zonneterras.
Bekijk op onze website de menukaa
rt
met verrassend betaalbare gerechte
n

Gapingseweg 5, 4353 JB SEROOSKERKE
T 0118-851155
E info@brasseriedeolmen.nl
I www.brasseriedeolmen.nl

Vlissingen
T| (0118) 419192
Zierikzee
T| (0111) 420344

info@aar.nl

www.aar.nl

Wij bieden een groot assortiment groenten, fruit en rauwkostsalades op basis van
magere yoghurt. Ook uw adres voor
streekproducten, noten, gedroogde zuidvruchten en mooie fruitgeschenken.
Onze aanbiedingen en nieuwtjes volgt u o.a. via:
www.groenteschuurtje.nl
Twitter
Facebook
U vind ons aan de Oostkapelseweg 87
(tussen Serooskerke en Oostkapelle)
tel: 0118591459 email: info@groenteschuurtje.nl
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biertjes drinken op de dag voor de wedstrijd, ze
kunnen beter wat vroeger naar bed gaan, en hun
telefoon uitzetten. Zelfs ’s nacht worden er geregeld
over en weer lachwekkende berichtjes gestuurd. Ach,
mannen, het blijven kinders, laat ze maar doen.
Het is lekker druk op het park, en ik ruik de
barbecue al. Wat zijn de plannen voor
vanavond?
We gaan een gezellig feestje bouwen. Het
mannenteam en het damesteam met partners
hebben samen een barbecue avond georganiseerd,
en het bestuur met partners is ook uitgenodigd. Het
zal wel een latertje worden. We hebben geluk, de
zon is gaan schijnen, daar zag het in het begin van
de middag zeker niet naar uit met al die regen.

Bij een kampioenschap horen natuurlijk bloemen!
Aangeboden door Ellen (rechts op de foto) en Ronnie
van Schaik, namens het bestuur van Zer Oirts (Aad
van der Valk ontvangt ze namens de afwezige Connie

Hoe heb je in de praktijk je rol als captain
ingevuld?
Tja, dat is moeilijk te zeggen over mezelf, deze vraag
speel ik door naar m’n teamgenoten! (Uit alle hoeken
wordt er vervolgens geroepen dat Daniella een fantastische
captain is, bijna alles in overleg met het team regelt, en dat
haar beslissingen altijd gerespecteerd worden. Ze mag
blijven!)

Wie wordt de volgende kampioen in dit
weekend ? Feyenoord of toch Ajax.
Tja, wat is dat nou voor een rare vraag. Weet ik veel,
daar heb ik weinig verstand van. Maar vooruit, laat ik
zeggen Ajax! Op deze vraag en dit antwoord kunnen
de overige aanwezigen niet laten er zich mee te
bemoeien, maar de menigte wordt het niet eens met
elkaar. Feyenoord-Ajax-Feyenoord-Ajax wordt er uit
alle hoeken geroepen.
Daniella, bedankt voor dit interview. Het
laatste woord is aan jou. Wat wil je nog kwijt ?

We blijven zeker doorgaan in dezelfde teamsamenstelling. Alle meiden willen dat ook, dus ik zie
geen enkele reden om daar verandering in te willen
brengen. Het is prima zo. We gaan er niets in
veranderen.

Het was een heel leuk en verrassend interview, ik
had er helemaal niet op gerekend. Bedankt ook voor
het prachtige felicitatiespandoek, wat een verrassing.
Ook wil ik Aart Cramer hartelijk danken voor de
flessen champagne en de felicitaties, de meiden van
De Schelde die ook 2 flessen bubbels hebben
meegenomen, en – nogmaals - het bestuur voor de
mooie bloemen. Nu ga ik weer gauw naar de meiden,
we gaan eerst de single partijen spelen, en daarna
staan er 4 flessen bubbels te wachten. Jullie moeten
wel helpen deze leeg te krijgen, hoor!

Wat kan Zer Oirts als vereniging doen om jullie
spelplezier nog meer te vergroten ?

Nou, vooruit dan maar Daan, wij zijn de
moeilijkste niet. Proost !

Volgend jaar promotie. Blijft het team
ongewijzigd bij elkaar, of verwacht je
veranderingen?

Helemaal niets. Ik ben dik tevreden met hoe het nu
gaat. Trouwens, ik wil gelijk van deze gelegenheid
gebruik maken om het bestuur namens ons allemaal
hartelijk te bedanken voor de schitterende
bloemboeketten. Ik was helemaal verrast toen ik
Ellen en Ronnie van Schaik het park op zag lopen
met hun handen vol bloemen. Dat moet je zeker
opschrijven!
Het zaterdag mannenteam is op deze
feestelijke dag als laatste in de poule
geëindigd, en zal degraderen. Welk advies heb
je voor hen, zodat dit nooit meer zal gebeuren ?
Hahaha, waar moet ik hier nou op zeggen. Vooruit
dan maar, laat ze beginnen om eens wat minder
onzin op hun groepsAPP te zetten, al die gekkigheid
is toch om krankjorum van te worden! En wat minder
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Deze primaire
levensbehoefte voor
kampioenen werd
aangeboden door Aart
Cramer, alsook door
de tegenstanders, de
dames van De Schelde
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CLARIJS
CAMPINGSHOP
SEROOSKERKE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE MINICARD
ONTVANGT U EEN SOUVENIER

Open: medio maart tot 1 oktober:
ma t/m vr 10:00 – 17:00 / za 10:00-16:00
en 1 oktober tot medio maart:
ma gesloten, di t/m vr 13:00-17:00 /
za 10:00-16:00

SURPRISE
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CLARIJS CAMPINGSHOP
Wilgenhoekweg 2, 4353 EB, Serooskerke
T. 0118-596464
www.clarijscovers.com
www.minicards.com
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Koningstoss 2017: alle banen vol

Alle banen bezet, de keuken aan kant, even rust voor
Corrie Meyers…

De Koningstoss op 27 april is - geheel volgens
verwachtingen - rustig verlopen. Om 13.00 werd
begonnen met de eerste indelingen door John
Vogel. Op het hoogtepunt, later in de middag,
waren alle drie de banen vol bezet met slechts 2
wachtenden.

De aanwezige
leden werden
getrakteerd op een
gratis kopje koffie
met daarbij een
door Ad Boone nog
ijlings veroverde
lila tompouce, een
kleur die in ons
Concentratie bij Ellen van
Oranjehuis nog wel
Schaik en Cor de Voogd…
enige vragen
opriep.
Het tennis was weer ouderwets genoeglijk met
op de achtergrond,
als altijd, het
vertrouwde geluid
van een
microfoonstem met
gillende kinderen op
de speelweide
achter De Zandput.
Lekker fris weer,
kortom een
genoeglijke middag.
Frans Meur scoort een
(AvC)
punt…

Praktijk Swaager
Dubbeltoernooi
25+
Serooskerke (W)
Actueel Rating Toernooi
Maandag 19 juni t/m zondag 25 juni 2017
Inschrijving via www.toernooi.nl
KNLTB goedgekeurd
MODEL 1
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Inschrijving KNLTB Najaarscompetitie 2017
Het tennisseizoen is deze maand weer van start gegaan met de KNLTB
Voorjaarscompetitie. 30.309 teams strijden tot en met juni voor het
kampioenschap. Ondanks dat we nog vol in het voorjaarsseizoen zitten, is het nu
ook alweer mogelijk om teams aan te melden voor de KNLTB Najaarscompetitie
2017. Tot 20 mei 2017 heb je de gelegenheid om je bij de VCL (Michèle SnijdersSwaager) in te schrijven. De Najaarscompetitie wordt in het algemeen gespeeld in
afdelingen van acht ploegen, waarin een halve competitie wordt gespeeld (zeven
speeldagen).
Competitie spelen is voor veel van onze spelers een van de hoogtepunten van het
seizoen. Naast de Voorjaarscompetitie spelen er ook steeds meer tennissers
Najaarscompetitie. Tennis draait om wedstrijden spelen. Ongedwongen een balletje
slaan is ook heel leuk, maar trainen en jezelf verbeteren om steeds betere
resultaten te boeken in competitie en toernooien, is toch wat veel tennissers bij
uitstek motiveert. Daarnaast daagt de competitie niet alleen de spelers uit, maar
brengt het ook sfeer en gezelligheid op de club. Voor een groot aantal leden dan
ook goede redenen om elk jaar terug te keren op de baan.
Klik op onderstaande link om de inschrijfmogelijkheden in Zeeland te bekijken:
http://files.m16.mailplus.nl/user31300122/53356/
Aanbod%20Najaar%202017%20regio%20Zuidwest.pdf
Het bestuur en de VCL vestigen speciaal de aandacht van de spelers
en speelsters met een speelsterkte van 8 of 9, die nog geen of weinig
competitie-ervaring opdeden, op de 8&9 competitie. Na een landelijk
succesvolle introductie van de 8&9-competitie in het voorjaar biedt de KNLTB
ook een 8&9-competitie aan op donderdagavond en zondagmiddag in de
Najaarscompetitie. Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels
gespeeld. Een ploeg bestaat tijdens een competitiewedstrijd uit minimaal 3
spelers.
Verder nog:
☛de variabele aanvangstijden in het weekend in de Najaarscompetitie zijn
verruimd. Met ingang van 2017 mag er tussen 9.00-16.30 uur begonnen
worden.
☛ook in de Najaarscompetitie kan elke club zelf bepalen of ‘Compact
Spelen’ (toepassing van het Beslissend Punt Systeem en beslissende
wedstrijdtiebreak) wordt ingevoerd bij alle thuiswedstrijden voor een
bepaalde dag.
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