
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Dag Leertjes,

Yes yes yes! Het is bijna 8 mei en dat wil zeggen dat ons gezellig terras eindelijk mag

openen! We kijken ernaar uit jullie allemaal op een veilige manier op ons buitenterras te

verwelkomen! 

In deze nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over de activiteiten die we komende

weken en maanden organiseren. Er staat heel wat op de planning! Jammer genoeg is de

Interclubcompetitie geannuleerd, maar ons sport-en funteam zorgt voor hele leuke

alternatieven.

Zoals jullie weten start de goodwillcompetitie op 8 mei. In deze nieuwsbrief vinden jullie

alle informatie over de teams en poules. Begin die wedstrijden maar te plannen!

Er zal ook een goodwilldag, gezinsdag, Intraclubdag,… georganiseerd worden. Voor meer

details zeker deze nieuwsbrief lezen en inschrijven maar!

Ook de tapperslijst voor mei vinden jullie in deze nieuwsbrief. 

Dus nog een paar dagen aftellen en zaterdag staat het gezelligste terras van Lint voor jullie

klaar! 

Hopelijk tot snel!



Goodwillreglement

Winst: 3 punten

Gelijkspel: 1 punt

Verlies: 0 punten 

Elke wedstrijd duurt precies 1 uur, opwarming inbegrepen.

Er wordt gespeeld naar één lange set. Het einde van het uur bepaalt de eindstand.

*Indien het uur verstreken is en het laatste game nog niet beëindigd, dan telt deze game

niet mee.

*Wanneer een team al voor het verstrijken van het uur 12 games gewonnen heeft, is de

wedstrijd afgelopen.

De winnaar is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de uitslag van de

gespeelde wedstrijd. De uitslag wordt ingevuld op het wedstrijdblad op het prikbord in de

chalet of/en per mail doorgegeven aan Anki (anki.leemans@telenet.be) :

Goodwillcompetitie 2021
Joepie, het is zover! De goodwillcompetitie 2021 kan starten.

En dit vanaf 8 mei aanstaande.

Denk eraan, deze competitie is gratis maar niet vrijblijvend. We verwachten dat alle

matchen gespeeld worden, behoudens overmacht uiteraard.

Je kan de matchen plannen tussen 8 mei en 31 augustus. Meer dan voldoende tijd lijkt

ons.

Om al onmiddellijk een boost te geven, organiseren we een eerste Goodwilldag op

aanstaande zondag 9 mei. 

Op terrein 1 en 2 worden tussen 10u en 18u enkel en alleen goodwillmatchen gespeeld.

Begin dus al maar te plannen! Reserveren voor de goodwilldag kan je bij Anki. Check

eerst of er nog plaats is op je gewenst uur. Schrijf je gewoon in, kom spelen en geniet

achteraf van onze lekkere Goodwillcocktail en van croques en belegde broodjes !  

Nadien gewoon via TennisVlaanderen reserveren. Elke deelnemer die in minimum 2

reeksen ingeschreven is, krijgt een extra reservatiemogelijkheid.

In bijlage vinden jullie alle poules in de verschillende reeksen. Contactgegevens van je

tegenspelers kan je op het terras vinden, waar ook de poules uithangen. Van zodra de

coronamaatregelen het betreden van de chalet toelaten, verhuizen ze naar binnen aan het

prikbord.

Het bestuur wenst alle deelnemers leuke matchen en toffe ontmoetingen. Bij vragen of

opmerkingen kan je terecht bij Anki. ( anki.leemans@telenet.be )

Geef er een lap op !
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Forfait krijgen= winnen = 3 punten (noteer "FF 3" 

Forfait geven = verliezen = 0 punten (noteer "FF 0)

Bij forfaits (hopelijk niet te vaak van toepassing) geldt volgende regel: 

Vervangingen in teams worden enkel toegestaan na goedkeuring.

Er kan gespeeld worden tussen 8 mei en 31 augustus 2021.

Uitslagen die niet binnen zijn op 1 september worden niet meer opgenomen in de

eindrangschikking.

De finales zullen gespeeld worden in het weekend van 11 en 12 september 2021. Let op! Niet

enkel de winnaars van elke poule worden gelauwerd: er zal ook een Fair Play prijs

overhandigd worden en een beloning voor wie 100% van zijn matchen speelde (bij

lottrekkking). Vrijhouden dat weekend dus!

De finalisten zullen tijdig op de hoogte gebracht worden via email en worden verwacht

hun deelname aan de finale per kerende te bevestigen. Indien iemand van hen (om welke

reden dan ook) niet kan spelen, wordt de volgende in de reeks uitgenodigd.

Dag van het gezin: 15 mei 2021
Op 15 mei is het de Internationale Dag van het Gezin.

We grijpen deze gelegenheid graag aan om een gezinsevenement te organiseren op de

club. Ouders met kinderen t.e.m. 18 jaar kunnen zich hiervoor inschrijven. Niveau heeft

geen belang. We proberen voor iedereen leuke matchen te organiseren.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal het tornooi ’s morgens of ’s middag starten.

De prijsuitreiking volgt na de laatste matchen.

Concreet: schrijf in met een van je gezinsleden (alle mogelijke combinaties zijn

toegestaan) bij de sportverantwoordelijke Anki (anki.leemans@telenet.be) en dit ten

laatste op zondag 9 mei.

Het speelschema wordt voor het weekend van 15 mei bekendgemaakt.

Niet aarzelen, gewoon doen!
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Intraclub
Ter vervanging van de interclubontmoetingen die niet kunnen doorgaan dit jaar,

organiseren we een intraclubontmoeting voor alle interclubspelers van onze club.

De verschillende ploegen zullen gemengd worden om elkaar in enkel- en dubbelspel

sportief te bekampen, dit op 22 en/of 30 mei aanstaande.

Zoals het ook met interclubontmoetingen gaat, zijn supporters meer dan welkom. We

houden jullie op de hoogte van de planning!

 

Chaletwerking

Enkele vrijwilligers die in de vorm van een beurtrol het cafeetje willen openhouden op

alle  woensdagnamiddagen tussen 14u en 17u. Er gaan dan veel tennislessen door op

onze club en zo kunnen de ouders van onze jongste tennissterren gezellig iets drinken

op ons terras!

Twee personen die op donderdag 13 mei bij mooi weer de toog willen doen van b.v. 13u

tot 18u30?

Vrijwilligers gevraagd 

Marc en Mieke zijn nog op zoek naar:

Geïnteresseerden mogen zich melden bij Marc of Mieke, of hen een berichtje sturen!

Onze dank is heel groot! :)  

 Bestellen clubkledij
Misschien is het je ook al opgevallen, maar sommige van onze clubleden dragen (al dan

niet gepersonaliseerde) clubkledij om te tennissen. Deze kledij kan door alle clubleden

besteld worden en is niet alleen bestemd voor onze competitieploegen. Ben je niet zeker

van je maat? Geen probleem! Wij organiseren graag tijdens het weekend van 8 & 9 mei

(opening terras en start Goodwill) een pas- en bestelmoment . Bestellingen kunnen ook

steeds later doorgegeven worden.

Op de volgende pagina vind je foto's van onze kledij. 



Met logo en naam van de club

Vergeet ook zeker niet om onze Instagrampagina te volgen. Daar komen allerlei foto's op

van al de komende acitviteiten en exclusieve beelden van achter de schermen

(voorbereidingen etc.). 

SCAN DE QR-CODE EN VOLG ONS CLUBJE!

 


