
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Liefste Leertjes,

Joepie! Nu de lente echt helemaal in het land is, kunnen we onze tenniskriebels ook niet

meer bedwingen 😊 Nog 3 weken en we kunnen écht aan het zomerseizoen beginnen. Op

zondag 3 april is het onze grote openingsdag! Jullie zijn allemaal van harte welkom op

deze mooie dag. We starten om 11u met een lekkere brunch en in de namiddag zetten we

deze heuglijke dag verder met de grote LeerAwards. Dit is een kruk-kraktornooi waaraan

IEDEREEN kan deelnemen! Meer informatie over deze openingsdag vind je verder in de

nieuwsbrief.

Verder vind je in deze nieuwsbrief alle (praktische) informatie rond de Laddercompetitie,

Goodwill, Beker Claus en de Voorjaarsinterclub. 

We hopen jullie allemaal heel snel terug te zien op t Leer! 

Groetjes

Groetjes



Kalender

Zaterdag 19 maart om 9h: poetsdag:

Nu maken we de chalet echt zomerproof! Iedereen is van harte welkom om alles te doen

blinken! 😊

Zondag 3 april: grote openingsdag van zomerseizoen:

Zondag 3 april is het zover. Met onze traditionele openingsbrunch geven we het startschot

voor alweer een sportief tennisseizoen . 

Om 11u verwelkomen we jullie graag met een fris drankje en kondigen we ook enkele

nieuwigheden aan. Aansluitend schuiven we aan voor een pistoleeke en straffe verhalen

uit het winterseizoen. Vanaf 13u strijden we voor de zeer gegeerde ‘Leer Award’ waarin

willekeurige teams het tegen elkaar opnemen (niveau speelt hier absoluut geen rol!

Iedereen doet mee!)

Ondertussen kunnen jullie bij Anki en Lennert terecht voor de inschrijvingen voor de

tennislessen, de goodwill en de laddercompetitie.

Wie liever thuis zijn ontbijt wil nuttigen maar toch graag komt tennissen, is uiteraard

ook zeer welkom. 

Om in te schrijven voor de brunch mag je een mailtje sturen naar

tamara.verhoeven@telenet.be , met vermelding van je naam en het aantal personen. De

bijdrage van 10euro pp (vanaf 8j) rekenen we de dag zelf af.

Dit is ook een zeer warme oproep aan de nieuwe leden om op een gezellige manier kennis

te maken met onze club en de andere leden. 

PS: bij slecht weer gaat de brunch wel door, alsook de inschrijvingen voor de tennisschool.
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Sportactiviteiten 

De laddercompetitie is een uitdagingssysteem, waarbij spelers elkaar - volgens

bepaalde regels - individueel kunnen uitdagen tot een tennismatch met als doel steeds

hoger op de ' 'ladder'' te komen. Na elke match klim of daal je op de ladder. Wie op 18

september het hoogst op de ladder staat, wint deze competitie en ontvangt een mooie

prijs op 1 oktober op de finaledag van de goodwillcompetitie.

Er is een laddercompetitie voor enkel heren (+12j) en enkel dames (+12j)

Alle niveaus 

Een laagdrempelige manier om wedstrijden te spelen, om wedstrijdervaring op te doen,

om anderen te leren kennen of om competitief te strijden voor de winst.

Iedereen die zich inschrijft, aanvaardt dat hij/zij wel eens tegenstrevers tegenkomt

van een ander niveau. 

Voor alle leden van ’t Leer, er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

Spelers zorgen zelf voor ballen

Inschrijven bij anki.leemans@telenet.be of op blad in chalet.

Nadat je jezelf hebt ingeschreven, kun je aan de slag met uitdagen. Je kan enkel

spelers uitdagen die maximaal 3 posities boven of onder jezelf genoteerd staan in de

ranking. Uitdagen doe je door je plaatje bovenop de uitgedaagde te plaatsen en die

persoon uit te nodigen om binnen de 7 dagen een match te spelen.

Alle telefoonnummers en emailadressen van de deelnemers hangen in de chalet.

Na planning een terrein reserveren. 

LADERCOMPETITIE 'T LEER 

ENKEL DAMES EN HEREN!

Een tennisclub in het Antwerpse dat de naam't Leer draagt,

kan toch niet anders dan een laddercompetitie organiseren?

Wat is het? 

Voor wie is het?  

Hoe werkt het? 
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Je speelt 1 uur, inclusief 5 minuten inspelen. Je speelt tot 4 punten per set (ipv 6) met

twee punten verschil, en om twee gewonnen sets. Bij 3-3 in een set speel je een

tiebreak tot 5 (ipv 7). Bij een gelijke stand in sets speel je ook een tiebreak (tot 7).

Win je van degene die je uitdaagde, dan hang je jouw plaatje op zijn plaats en zijn

plaatje 1 lager. 

Je kan maar 1 persoon per keer uitdagen. Pas na het spelen van die match daag je de

volgende uit.

Diegene die op 18 september het hoogst op ‘de leer’ hangt is de winnaar van het seizoen

2022 en wordt op 1 oktober 2022 in de bloemetjes gezet.

Voor vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij anki.leemans@telenet.be

Veel plezier en succes!
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Goodwilcompetitie
DUBBEL DAMES / DUBBEL HEREN / DUBBEL GEMENGD

Zin om nieuwe of oude tennispartners te ontmoeten van je eigen niveau in een leuke

recreatieve poulecompetitie, gespreid over heel het seizoen waarbij je je matchen zelf kan

inplannen?

Dan heb je geluk! Ook dit jaar wordt er een goodwillcompetitie georganiseerd voor al

onze spelers van elk niveau. Dit is kosteloos, enkel je eigen ballen voorzien.

Dit seizoen is er enkel een goodwillcompetitie voor dubbelspel (heren-dames-gemengd).

Hopelijk is er deze keer ook voldoende interesse voor de familiepoule : d.i. 1 ouder met een

minderjarige zoon/dochter. Zo niet kunnen zij deelnemen in de gewone poules.

Net zoals vorig jaar kan je je inschrijven met een zelf gekozen partner of opteren voor

een blind date. Uit die lijst met individueel ingeschreven spelers op zoek naar een date

wordt jou dan een partner toegewezen van gelijk(w)aardig niveau. Het proberen waard?!

Inschrijven voor deze competitie kan t.e.m. 17 april aanstaande en dit via mail naar

anki.leemans@telenet.be  met vermelding van de reeks(en), blind date of niet en naam met

emailadres en telefoonnummer of op blad in chalet. 
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Bovenstaand mailadres is ook achteraf het meldpunt bij problemen in je poule (bv. als het

moeilijk blijkt met iemand in je reeks een match te plannen).

Je hebt 4,5 maanden de tijd om je matchen (gemiddeld 6 matchen per poule) te spelen. Is

ruim voldoende, maar de tijd vliegt. Denk goed na of het voor jou realistisch is je in 2

reeksen in te schrijven, achteraf afhaken (behalve bij kwetsuur e.d uiteraard) is t.o.v. je

poulespelers niet correct. 

Iedereen krijgt 1 reserveringsmogelijkheid tijdens de da(l)guren en 1 vanaf 18u.

De goodwillmatchen kunnen starten vanaf 1 mei 2022 en dienen gespeeld te zijn ten

laatste op 18 september 2022 .

De finales zullen gespeeld worden op zaterdag 1 oktober 2022 .

Let op! Niet enkel de winnaars van elke poule worden gelauwerd. Er zal ook een Fair

Play prijs overhandigd worden (wisselbeker) en een beloning wordt voorzien voor wie

100% van zijn matchen speelde (bij lottrekkking)

Veel plezier en succes!



Beker Claus 2022 
Op vraag van enkele enthousiaste Leerplussers geeft de club aan alle dames van 50+ en

alle heren van 60+ de mogelijkheid om deel te nemen aan deze dubbelcompetitie

georganiseerd door de Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs, die op een

weekdag doorgaat.

De kalender van deze competities:

3e AFDELING DAMES: 

Volgende dames tennissen in deze ploeg die vooral op dinsdag haar (thuis)wedstrijden

speelt:

Van Linthout Rosette

De Puysseleir Mieke

De Ridder Marleen

Ceuppens Lid

Vandenbussche Ilse

Boonen Viviane

-----------------------------------------------

Di 19 april 14u : ’t Leer – Rommersheide                                                             

Di 26 april 14u : ’t Leer – Vlug Vooruit 1

Di 10 mei 14u : ’t Leer – 7e Olympiade 1

Di 17 mei 11u : De Merel – ’t Leer

Di 24 mei 15u : Peerdsbos – ’t Leer

Ma 30 mei 14u : Den Otter – ‘t Leer

Di 7juni 14u : ‘t Leer- De Chalet

Do 16 juni 10u : Antwerp – ’t Leer

6e AFDELING DAMES:

Dit is de ploeg van volgende dames en zij spelen hun (thuis)wedstrijden op vrijdagnamiddag:

Busseniers Nadia

Canters Carine

Sucaet Annemie

Lux Ann

Dhert Karine

Stipanovics Magdalena

Van Den Eynde Kathleen

-----------------------------------------------



Vrij 22 april 14u : ’t Leer – Stabroek

Vrij 29 april 15u : MTC2 – ’t Leer

Vrij 6 mei 14u : ’t Leer – Laagland

Di 17 mei 10u : Antwerp 2 – ’t Leer

Do 2 juni 15u : 7e Olympiade – ’t Leer

Vrij 10 juni 14u : ’t Leer – Blauwe Regen

Do 16 juni 14u : Linkeroever – ’t Leer

3e AFDELING HEREN:

Deze ploeg bestaat uit volgende heren en zij spelen hun (thuis)wedstrijden vooral

donderdagnamiddag om 14u:

Baetens Guido

De Bot Kristiaan

Deckers Herman

Depauw Piet

Durieux Herman

Goossens Dirk

Heylen Jan

Kauffmann Peter

Lepage Jules

Vandenbussche Peter

Van Vlasselaer Walter

Wyckmans Alex

-----------------------------------------------

Do 21 april 14u : ’t Leer- Ruggeveld 1

Do 28 april 14u : ‘t Leer – Vlug Vooruit 1

Do 12 mei 14u : ’t Leer – Gym1

Ma 16 mei 14u : Linkeroever – ’t Leer

Do 2 juni 14u : Den Otter – ’t Leer

Do 9 juni 14u : GPH – ’t Leer

Ma 13 juni 14 u : Aartselaar – ’t Leer

Do 23 juni 14 u : ’t Leer – Cantincrode       



Voorjaarsinterclub 2022
De interclubkalender is ondertussen ook bekend. Hieronder vind je onze interclubploegen

en de kalender per ploeg.

Dames afdeling 7 (12-25) : ploeg met Annick Doms als kapitein bestaat uit:

Annick Doms

Christel Wouters

Ine Janssens

Iris Schrooten

Kristien Van Reusel

Natasja Claessens

Zaterdag 23 april 14u: ’t Leer – De Klinkaert

Zaterdag 30 april 14u: R. Herakles N.C. – ’t Leer

Zaterdag 7 mei 14u: ’t Leer- AZUA

Zaterdag 14 mei 14u: T.C. Kiksham – ’t Leer

Zaterdag 21 mei 14u: ’t Leer-STEPP

-----------------------------------------------

Dames 25 afdeling 3 (36-75) : ploeg met Anki Leemans als kapitein bestaande uit:

Anita Taeymans

Anki Leemans

Ine Durieux

Inge Peytier

Leentje Janssen

Mieke De Puysseleir

Nansie De Weyer

Zondag 8 mei 14u: ’t Leer – Wingfield

Zondag 15 mei 14u: ’t Leer – Sporting Hove

Zondag 22 mei 14u: T.C. Bornem – ’t Leer

Zondag 29 mei 14u: ’t Leer – Borgerweert

Zondag 5 juni 14u: AZUA – ‘t Leer

-----------------------------------------------



Heren afdeling 4 (96-140) met Déjan Gemoets als kapitein en volgende heren:

Déjan Gemoets

Enio Jeurissen

Lennert Van der Wee

Neal Jacobs

Peter Geens

Stijn Van der Wee

Zondag 24 april 10u: T.C. Rozenhof VZW – ’t Leer

Zondag 8 mei 10u: ’t Leer – T.C. Keerpunt ‘65

Zondag 15 mei 10u: T.C. Brabo – ’t Leer

Zondag 22 mei 10u: ’t Leer – Molenbos Nijlen

-----------------------------------------------

Heren 35 afdeling 4 met Stef Smans als kapitein en volgende heren:

Bart Lux

Bart Vergauwe

Dirk Bols

Kevin Verwimp

Stef Smans

Tom Maes

Zaterdag 30 april 14u: ’t Leer – T.C. Sportiva

Zaterdag 7 mei 14u: T.C. Voortkapel – ’t Leer

Zaterdag 14 mei 14u: ’t Leer – I.S.C. Tennis & Padel

Zaterdag 21 mei 14u: T.C. De Kievit – ’t Leer

Zaterdag 28 mei 14u: ’t Leer – Vosselaarse Tennis- en Padelclub

-----------------------------------------------



Tennisschool 't Leer 
Ze is samengesteld uit ervaren en enthousiaste lesgevers die zowel onze kinderen als

de volwassenen van beginner tot (zeer) gevorderd  op maat lessen zullen geven, dit

alles onder leiding van Lennert Van der Wee. 

Het aanbod bestaat uit groepslessen, stages en privélessen.

Wie lessen wil volgen moet lid zijn van ‘t Leer. Info en prijzen hiervan zijn te vinden

op onze website (lidmaatschap).

De prijzen van de groepslessen en stages kan je ook vinden op onze website

(tennisschool).

Algemene info en inschrijving : bij Lennert Van der Wee, tel : 0498/594016,

lennertvanderwee@gmail.com

Bij de opening van het tennisseizoen op 3 april zullen de trainers aanwezig zijn voor

inlichtingen en inschrijvingen. 

Graag inschrijven voor de groepslessen ten laatste op 10 april 2022.

Lennert Van der Wee    (kinderen en volwassenen)

Stijn Van der Wee        (volwassenen)

Enio Jeurissen              (kinderen en volwassenen)

Emilie Wyckmans         (volwassenen)

Peter Bombeeck           (volwassenen)

Bart Vergauwe             (kinderen)

Het trainersteam bestaat vanaf dit seizoen uit :   

ONTDEK ZE HIERONDER!
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LENNERT VAN DER WEE STIJN VAN DER WEE

ENIO JEURISSEN PETER BOMBEECK

EMILIE WYCKMANS BART VERGAUWE



De groepslessen gaan door op woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en

zaterdagvoormiddag. 

Na de 8 weken les wordt er een tornooitje gespeeld tussen alle deelnemers, rekening

houdend met leeftijd en niveau. Data hiervan zijn afhankelijk van de

weersomstandigheden tijdens de lessenreeks.

Deelname aan Kidstourtornooien en jeugdinterclub zullen gestimuleerd en opgevolgd

worden.

Op woensdagnamiddag zal de chalet geopend zijn zodat de ouders met een lekker

drankje  hun kroost vanop het terras kunnen gadeslaan.

Met de filosofie in het achterhoofd dat wij veel belang hechten aan een gezonde mix van

competitie en fun op onze club, zullen er vanaf dit seizoen, naast de traditionele lessen

ook tornooitjes voor de kinderen onderling, en voor ouders én kinderen georganiseerd

worden. De volwassenen  worden na hun lessenreeks uitgenodigd voor een heus

aperitieftornooi tussen alle lesnemers. Data hiervan zullen afhangen van de

weersomstandigheden tijdens de lessenreeks.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

KINDEREN:

1.     Groepslessen Kinderen : vanaf 20 april 2022, gedurende 8 weken.

De tennisschool volgt de ontwikkeling van het Kidstennis en biedt volgende kleuren aan : 



Lessenreeks wit blauw en rood : 55 euro

Lessenreeks oranje en groen : 65 euro

Schrijf in bij Lennert Van der Wee: lennertvanderwee@gmail.com

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer 

Privélessen worden ook aangeboden. 

Inschrijven en info bij : Lennert Van der Wee : lennertvanderwee@gmail.com

Prijs : 150 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer 

Prijzen en inschrijving : 

--> BE55 9531 1993 8344 met vermelding ‘Kidstennis + naam kind + kleur’.    

2.     Stages jeugd : van 8 augustus t.e.m. 12 augustus 2022 

Gedurende heel de week van 10u t.e.m. 16u bieden we de kinderen vanaf 4 jaar op

recreatief en voor wie het wil op competitief vlak 4u tennisles aan per dag en 1u

omnisportactiviteiten.

Prijzen en inschrijving :

--> BE55 9531 1993 8344 met vermelding jeugdstage en naam
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Start week van 20 april 2022.

Op het einde van de lessenreeks wordt een heus aperitieftornooi georganiseerd tussen

alle lesnemers. Datum zal afhangen van de weersomstandigheden tijdens de

lessenreeks.

Inschrijven en info bij : Lennert Van der Wee .

Prijs : 75 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer 

Start 18 tem 22 juli 2022

OF start 22 tem 27 augustus 2022

Inschrijven en info bij: Lennert Van der Wee .

Prijs: 90 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer 

VOLWASSENEN

1 . Groepslessen volwassenen: Start week van 20 april 2022

Er worden groepslessen georganiseerd voor alle niveaus in groepjes van 4, en dit

gedurende 8 weken. 

Prijzen en inschrijving : 

--> BE55 9531 1993 8344 met vermelding groepsles volwassenen, naam, dag en uur

2.  Avondstage : 2u les gedurende 4 weekavonden

Voor alle niveaus, in groepjes van 4.

Data : 

Prijzen en inschrijving: 

--> BE55 9531 1993 8344 met vermelding stage volwassenen, naam, week en uur.

3.  Privéles :

Af te spreken met een tennisleraar naar keuze.


