
Speech TC ‘t Leer, zondag 3 april, KH 

 

 

 

Beste leden, beste tennis-vrienden, 

 

Het seizoen 2022 breekt aan, eindelijk terug een normaal seizoen, geen 

virussen dit seizoen. 

Het belooft een pracht van een seizoen te worden. 

354 leden zijn aan onze club verbonden! 

Qua competitie starten we dit jaar met een nieuwe organisatie, Beker Claus, 

dames van meer dan 50 en heren van meer dan 60 gaan elkaar op weekdagen 

bekampen tijdens een aantal ontmoetingen met andere clubs.  3 ploegen, 2 

dames en 1 heren-ploeg hebben we hierbij ingeschreven, 25 leden zullen 

hieraan deelnemen.  Veel succes, veel fairplay en vooral veel fun. 

De zuiderkempenploegen zijn een beetje gereorganiseerd, 5 ploegen, 2 dames- 

en 3 herenploegen zullen met 40 leden de maanden juni, juli en augustus de 

velden en vooral het terras inpalmen.  Ook hier hopen we dat jullie veel  

ambiance en  spelplezier zullen beleven. 

De interclubploegen zien er ook anders uit, 2 dames- en 2 herenploegen met 

25 spelers treden aan in een competitie die loop vanaf nu tot eind mei.  En hier 

moeten we echt scoren! We zouden graag met jullie doorstoten naar de 

volgende ronde!  Veel sportief amuzement. 

In september wordt er ook nog deelgenomen aan de najaarcompetitie, meer 

informatie volgt binnenkort. 

De tennisschool wordt vanaf nu gedragen door Lennert en Anki, beiden zetten 

hier hun schouders onder om jeugd en volwassen een hoger niveau van 

tennisbeleving aan te leren, samen met hun trainers : Emilie, Enio, Bart, Stijn 

en Peter.  Alvast bedankt voor jullie inzet.  Lessen in groep, individuele lessen, 

stages: vraag het aan Lennert. 

 



De goodwill inschrijvingen lopen vlot, maar je hebt nog even tijd om je 

hiervoor in te schrijven, er is enkel een dubbelcompetitie, en je kan inschrijven 

als duo of je kan kiezen voor een blind date, dat laatste kan ik je sterk 

aanbevelen, ik had een zeer leuke sportieve date vorig seizoen. 

Daarnaast halen we de enkel- laddercompetitie na 10 jaar terug van onder het 

stof, je kan spelen tegen personen die max 3 tredes hoger staan dan jezelf… Dit 

gaat echt leuk worden!  Ook hiervoor kan je je al inschrijven. 

En op sportief vlak hebben we ook dit jaar ons open tornooi, start op vrijdag 29 

juli met finales op zondag 7 augustus, ook dit jaar olv Anki en Alex, en we gaan 

er een aantal verrassingen tegen aan smijten, dus hou deze data vrij ! 

 

De werking van onze club ziet er net iets anders uit, het bestuur zal bestaan uit  

Anki behoudt haar focus op de competitie en sport. 

Annick verzorgt het ledenbeheer, social media en secretariat. 

Hilde houdt de centjes in het oog. 

Mieke en Marc zorgen voor alles wat in en rond de chalet zichtbaar is. 

Tamara neemt de fakkel over van Dieter en zal iedereen onderdompelen in 

onze typische club ambiance. 

Sven neemt alles op zich van de infrastructuur, ondertussen is dus de 

buitenkeuken voorzien van een nieuw en veilig afdak…. 

Leen en ik, nemen het covoorzitterschap op ons, 2 duizendpootjes, en onze 

leuze is altijd, doe wat je kan doen en wij zullen je ondersteunen….   

En dan hebben we jullie, jullie zijn niet enkel leden, maar jullie zijn ook 

medewerkers, vrijwillige werkers die er samen voor zorgen dat er op en rond 

de velden alles mogelijk is om een echte tennisclub te zijn.  Of je nu klust, het 

groen onderhoudt, helpt met de poetsdagen, de was doet, het glas wegbrengt, 

tapt, mee kookt, je bent een echte onderdeel van onze club. Elke 18-plusser 

wordt verondersteld een klein radartje te zijn in onze organisatie, zo kan alles 

mooi blijven draaien zonder al te veel haperingen.  Zo blijft alles aan 

democratische prijzen zowel om te spelen, als om te drinken of eten.  Dus 

neem je verantwoordelijk eerlijk op en stel je kandidaat voor een taak  die je 

het best uitkomt.  En iedereen is eens moeten starten met tappen, dat is echt 



niet zo moeilijk.  En zij die er vorig jaar als vrijwilliger bijwaren weten dat we 

een het seizoen afsluiten met een geweldig vrijwilligersfeest, dit jaar mikken 

we op zaterdag 22 oktober !!!!!!!  Dus ik startte met we hebben 354 leden, 

waarvan 287 volwassen leden en dat zijn dus allemaal sportieve, vrijwillig-

meewerkende leden.  Alvast een applaus voor jullie. 

 

2012 was hier op deze grond de start van TC ‘t Leer, een overgang van club 

nieuwe Moederhoef, na exact 10 jaar zie je ons hier staan, een welvarende 

club, een club met heel veel vaste leden, allemaal vrijwilligers, een leuke club, 

een tennisverenigiging waar menig ander club een tikkeltje jaloers op is.  En die 

10 jaar, ja,  dat zullen we vieren, elke aktiviteit zal worden overgoten door een 

extra feestelijk sausje. En wat dat laten we je ook zien, het logo is verandert, 

onze naam heeft ook een slogan meegekregen : met voorsprong de leukste 

tennisclub!  En dat is onze leuze, fun op en naast het veld.  Geniet ervan.  Een 

van de hoogtepunten van dit feestjaar zal het galabal zijn op zaterdag 25 juni, 

blok deze datum alvast in jullie agenda.  En voor de meesten boek alvast ook 

een groot gedeelte van 26 juni om nog door te feesten en uit te rusten. 

 

In de chalet verandert er ook wat, de prijs van het pils-tap-bier moesten we 

helaas verhogen naar 1,9€, Stella tapbier kost veel meer dan een pilsje uit een 

flesje, dus daar konden we niet onderuit, maar als tegenpool hebben we de 

prijs van simpel water verlaagd, we zijn tenslotte een sportclub.   

Ook heeft IT zijn intrede gedaan achter de toog.  Je kan bestellen met een QR 

code vanuit elke tafel, de toogmederkers van dienst zien dan alles verschijnen 

op het scherm en zien ineens of je al dan niet online betaald hebt.  Makkelijker 

voor de verbruiker, de medewerken en voor het beheer.  En dit is samen met 

Dario en Lennert fantisch in elkaar gestoken. En zoals zij het zeggen het 

systeem is idiot-proof….  Ik kan het zelfs….. 

 

Weet dat iedereen van het bestuur altijd aanspreekbaar is om constructieve 

commentaar en suggesties in ontvangst te nemen. Dus spreek ons aan, we zijn 

met 9 dus de kans is groot dat er iemand van ons rondloopt op de club en 

anders kan je ons even mailen. 

 



Volg on sook op social-media, de QR codes van de Whatsapp-groepen en 

Instagram hangen op in de chalet. 

 

Genoeg gepraat, tijd om te doen waar we allemaal voor zijn gekomen, en dat is 

tennis spelen en samen iets drinken! 

 

Ik wens jullie namens het bestuur een geweldig sportief en leuk tennisseizoen. 

 

Let the games begin en let us entertain you ! 

 

Leen & Kurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


