
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Liefste Leertjes, 

De lente komt in zicht en dat wil zeggen dat we weer bijna mogen gaan tennissen! We

staan al te popelen.. 

We zijn momenteel al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Zo

gaan we met een nieuwe tool werken: TWIZZIT. In deze nieuwsbrief vind je alle

informatie over hoe je je kan aanmelden en hoe je Twizzit kan gebruiken. Dit wordt ons

nieuwe platform om bijvoorbeeld in te schrijven voor toogdiensten, activiteiten, lessen,

goodwill… Best allemaal eens goed lezen want dit gaat alles heel erg vereenvoudigen! 😊

In deze nieuwsbrief vinden jullie ook informatie over de openingsdag op 2 april, goodwill,

interclubploegen en -kalender en al enkele data van andere niet te missen activiteiten.

Hopelijk zien we jullie over een paar weken weer op ’t Leer!

Tot gauw!



TWIZZIT

Jullie kunnen op gelijk welk moment bekijken wat er allemaal leeft op onze club

(agenda)

Jullie skills of die van jouw kinderen bijwerken (Inschrijven tennisschool, inschrijven

goodwill, laddercompetitie…)

Jullie sociale vaardigheden onderhouden (inschrijven feestjes, evenementen,…)

Jullie vrijwilligershart vergroten (aanmelden toogdienst, helpen catering, klusjes ed..)

Chatten met alle leden, ledengroepen (chat)Sportjournalist zijn (supporteren en verslag

uitbrengen van wedstrijden via Livefeed)

…

Eindelijk is het zover… we kunnen jullie mee laten proeven van ons avontuur met

Twizzit.

Voor wie nog niet mee is, Twizzit zal onze werkingstool van de club worden. Je kunt er

geen pleinreservaties mee doen, maar wel veel meer…

Even een opsomming:

Het is helemaal niet moeilijk te gebruiken. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je het gaat

gebruiken omdat je het gewoon leuk vindt 😊 

Bij je inschrijving zal je in je mailbox een uitnodigingsmail met een link ontvangen. (of

misschien heb je deze al ontvangen.) Hiermee kan je je aanmelden en zelf op ontdekking

gaan in de tool: schrijf je alvast in voor lessen, vrijwilligerswerk, goodwill, openingsdag… 



Competitie, Goodwill & Tennisschool 
GOODWILL DUBBEL 2023

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.

Deze goodwillcompetitie wordt enkel georganiseerd voor dubbelspel (heren-dames-

gemengd). Enkelspel kan via de laddercompetitie. We proberen opnieuw de familiepoule in

te richten : d.i. 1 ouder met een minderjarige zoon/dochter.

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 je 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 Twizzit.

Heb je nog vragen of later problemen in je poule (bv als het moeilijk blijft met iemand in

je reeks een match te plannen) kan je steeds terecht bij Anki : anki.leemans@telenet.be.

Je hebt 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 tov je

poulespelers niet correct. Probeer voor het begin van de zomervakantie al de helft van je

matchen te spelen.

Het goodwillreglement volgt later... 



Ingeschreven in 2 reeksen ? Dan krijg je vanaf 15 juni 2023 een extra

reserveringsmogelijkheid.

De goodwillmatchen kunnen starten vanaf 1 mei 2023 en dienen gespeeld te zijn ten

laatste op 30 september 2023.

De finales zullen gespeeld worden op zaterdag 7 oktober 2023.

Hou allemaal deze dag vrij want we sluiten het seizoen ’s avonds dan af met een gezellig

etentje.

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 success!



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

LADDERCOMPETITIE 't LEER ENKEL DAMES EN HEREN 

Wat is het?  

Voor wie? 



Schrijf je in via Twizzit

Een heel onschuldige hand zal willekeurig de hangorde bepalen op 2 april aanstaande.

Vanaf dan kan je aan de slag met uitdagen. Ben je nog niet geregistreerd en wil je toch

nog starten na 2 april, dan kan dat uiteraard nog! Je graveert zelf je naam op een

plaatje, hang het onderaan en schrijf je in via Twizzit.

Je kan enkel spelers uitdagen die maximaal 3 posities boven jezelf genoteerd staan in

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

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

Na planning een terrein reserveren. 

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. Dus niet van plaats ruilen ! 

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

volgende uit.

Diegene die op 30 september het hoogst op ‘de leer’ hangt is de winnaar van het

seizoen 2023 en wordt op 7 oktober 2023 in de bloemetjes gezet.

Hoe werkt het? 

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

Veel plezier en succes

mailto:anki.leemans@telenet.be


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

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 : bij Lennert Van der Wee, tel : 0498594016,

lennertvanderwee@gmail.com

Inschrijvingen : alle inschrijvingen gebeuren via Twizzit. Dit is een app die wij sinds

kort gebruiken om de werking van de club te beheren. Meer informatie over Twizzit

en zijn werking vindt u op onze website (Twizzit)

Bij de opening van het tennisseizoen op 2 april zullen ook enkele trainers aanwezig

zijn voor inlichtingen en inschrijvingen.

Gelieve in te schrijven voor de groepslessen ten laatste op 10 april 2023.

TENNISSCHOOL T LEER

De inschrijvingsformulieren voor de lessen vindt u onder “Aanbod”. Gelieve deze volledig

in te vullen.

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

competitie en fun op onze club, zal er naast de traditionele lessen ook een tornooitje voor

de kinderen onderling georganiseerd worden. De volwassenen worden na hun lessenreeks

uitgenodigd voor een heus aperitieftornooi tussen alle lesnemers.

WAT BETEKENT DIT ALLEMAAL CONCREET?



Alle groepslessen (max 5 kinderen per groep) gaan door op woensdagnamiddag.

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

houdend met leeftijd en niveau. Dit zal sowieso plaatsvinden op woensdagmiddag 14

juni 2023.

Nieuw: We hebben vanaf dit jaar een jeugdinterclubploeg die de eer van ’t Leer zullen

verdedigen. We wensen Lex, Broes, Edward, Simon en Vic dan ook veel succes en

plezier. Supporters op post !

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

drankje  hun kroost vanop het terras kunnen gadeslaan.

Lessenreeks wit blauw en rood : 55 euro

Lessenreeks oranje en groen : 65 euro

Schrijf in via Twizzit : inschrijvingsformulier “Tennisschool jeugd”

Je hebt de mogelijkheid om via de app te betalen of op rekeningnummer BE55 9531

1993 8344. Als je via dit rekeningnummer betaalt, gelieve dan ‘Jeugdtennis + naam

kind + kleur’ te vermelden. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.

Privélessen voor kinderen worden ook aangeboden.

Kinderen

1) Groepslessen Kinderen: vanaf 19 april 2023, gedurende 8 weken 

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

 

 Prijzen en inschrijving : 



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.

Prijs : 150 euro

Schrijf in via Twizzit – inschrijvingsformulier “Stage jeugd zomer”

Je hebt de mogelijkheid om via de app te betalen of op rekeningnummer BE55 9531

1993 8344. Als je via dit rekeningnummer betaalt, gelieve dan ‘Stage jeugd + naam

kind + kleur’ te vermelden.   Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van

betaling.

2) Stages jeugd: van 7 augustus t.e.m. 11 augustus 2023 

Prijzen en inschrijving :

 



Er worden groepslessen georganiseerd voor alle niveaus  en dit gedurende 8 weken.

Keuze tussen groepje van 2 of 4 lesnemers.

Start week van 17 april 2022.

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

alle lesnemers. Meer info hierover volgt later.

Schrijf in via Twizzit – inschrijvingsformulier “Groepslessen volwassenen”

Prijs per 2 : 125 euro pp

Per 4 : 75 euro pp

Je hebt de mogelijkheid om via de app te betalen of op rekeningnummer BE55 9531

1993 8344. Als  je via dit rekeningnummer betaalt, gelieve dan ‘Groepslessen

volwassenen + je naam’ te vermelden.   Je inschrijving is pas definitief na ontvangst

van betaling.

Voor alle niveaus, in groepjes van 4.

Data : 

Start 17 tem 21 juli 2023      

Start 21 tem 25 augustus 2023

·Schrijf in via Twizzit – inschrijvingsformulier “Avondstage volwassenen”

Prijs : 90 euro

Je hebt de mogelijkheid om via de app te betalen of op rekeningnummer BE55 9531

1993 8344. Als  je via dit rekeningnummer betaalt, gelieve dan ‘Avondstage

volwassenen, datum + je naam’ te vermelden.   Je inschrijving is pas definitief na

ontvangst van betaling.

Af te spreken met een tennisleraar naar keuze.

Volwassenen

1) Groepslessen Volwassenen: start week van 17 April 2023

 Prijzen en inschrijving : 

2) Avondstage: 2h les gedurende 4 weekavonden 

Prijzen en inschrijving: 

3) Privéles:



De ploeg van Anki speelt thuis op 7 mei, 28 mei en 11 juni.

De ploeg van Annick speelt thuis op 22 april, 6 mei en 13 mei.

De ploeg van Déjan speelt thuis op 30 april en 21 mei.

De ploeg van Stef speelt thuis op 20 mei en 3 juni.

COMPETITIE

Ondertussen zijn alle ploegen gevormd en ingeschreven. Voor de Beker Claus competitie

zullen er dit keer 3 teams aantreden. Een dames- een heren- en een gemengde ploeg.

Op de website en in Twizzit vind je alle ploegen, alle deelnemers en hun reserves terug.

Beker Claus en Zuiderkempen moet nog even geduld uitoefenen, maar de speeldata van de

voorjaarsinterclub zijn bekend. In Twizzit en op de website vind je alle data terug.

Kom supporteren voor onze ploegen: 

En vooral : kom supporteren voor onze jeugd die hun eerste stappen in de

interclubcompetitie zetten en thuis spelen op woensdag 26 april en 17 mei!



Nieuwe clubkledij
Wie nog geen kledij besteld heeft en toch nog graag wil genieten van een portvrije

levering, kan nog bestellen tot en met vrijdag 17 maart. Dan worden alle bestellingen

gecentraliseerd en geleverd op het Leer. Op de openingsdag van 2 april kunnen jullie

de bestelde kledij komen afhalen.

Uiteraard kunnen jullie in de loop van het seizoen ook nog steeds nieuwe kledij

bestellen, maar dan is er bij een bestelling onder de 50 Euro wel een leveringskost.

Vergeet ook zeker niet de promocode ‘TLEER25PR’ in te geven. Zo genieten jullie van

een korting van 25 procent. 

Jullie kunnen deze kledij bestellen via volgende link: https://www.advantage-

clothing.com/collections/tleer

Tennisdirect
Met de kortingcode TD10PS kunnen jullie 10 procent korting krijgen op het hele

assortiment van TennisDirect. De code is geldig tot 16 april.

 

https://www.advantage-clothing.com/collections/tleer


Kalender
OK, Leertjes,binnenkort vliegen we er weer in!!

Neem jullie agenda en blokkeer alvast volgende data:

Zaterdag 25 maart 9u : poetsdag, iedereen welkom om onze club weer helemaal spic en

span te maken

Zondag 2 april 11u : openingsbrunch met aansluitend de strijd om de felgegeerde

LeerAward! Inschrijven kan via Twizzit

Maandag 1 mei: start van Goodwill en Laddercompetitie: inschrijven kan via Twizzit

Vrijdag 9 juni :  Una serata per le donne. Een gezellig tennisavondje voor de dames, in

een Italiaans sfeertje.  

Woensdag 14 juni : Kidsnamiddag. We organiseren een minitornooi voor onze jongste

lesnemers.

Zaterdag 24 juni : Familiedag. Rustig tennis- en speelplezier voor en met het hele gezin.

Vrijdag 28 juli tot en met zondag 6 augustus : open tornooi.

Vrijdag 11 augustus : No Nonsense Men’s Night. Heren, deze avond is voor jullie!

Aperitieftornooi . Na het succes van vorig jaar organiseren we weer 1 à 2 momenten

waarop onze volwassen lesnemers hun pas aangeleerde skills kunnen oefenen in een

minitornooi. (data volgen nog)

Zaterdag 7 oktober : Afsluitmoment zomerseizoen met finales Goodwill en bekendmaking

winnaars Laddercompetitie

Vrijwilligersfeest : datum nog te bepalen

Houd vooral ook jullie Twizzit account in ‘t oog. Daar staan alle data ook nog eens in

vermeld. Inschrijven voor evenementen zal enkel via Twizzit mogelijk zijn.



Vrijwilliger - WADISDA?

Toogdienst: 1x per zomerseizoen het café openhouden. Ben je nog onzeker hoe alles

werkt? Is het de eerste keer dat je het café wil openhouden? Geen nood! Het bestuur wil

je graag wegwijs maken. En op de avond/dag zelf is er allicht wel iemand aanwezig die

je verder helpt.

Was- en glasbeurt: tijdens 1 week per zomerseizoen de keukenhanddoeken wassen of

het glas naar de glasbol brengen. Voor het glas voorzien we een kar om dat

makkelijker te vervoeren. Gedoe? Maar nee! Kom gewoon een kwartiertje vóór jouw

tennisuurtje en breng het gauw even weg.

Klusdag: We vragen echt geen bovenmenselijke krachten om klusjes uit te voeren.

Onkruid wieden, blaadjes wegvegen, schabben opruimen, plantjes snoeien en/of

planten, netten en doeken bevestigen,… of gewoon helpen om de aanhangwagen te

vullen. Meer is dat niet hoor! Heb je kaas gegeten van electriciteit, loodgieterij, bouw,

...? Super! Alle hulp is welkom!

Poetsdag: 3x per zomertennisseizoen onze club netjes maken (begin van het seizoen,

vóór het tornooi en op ‘t einde van het seizoen). Terras uitkeren, tafels en stoelen

kuisen, glazen nakijken en zo nodig afwassen, keukenkasten opfrissen. Gewoon

zorgen dat alles spic en span is. Hoe meer helpers, hoe sneller het allemaal klaar is.

Hulp tijdens ons Open Tornooi:  Ons tornooi is al jaren een groot succes, zowel qua

inschrijvingen als aantal supporters. Die bezoekers vinden het fantastisch dat wij

draaien op vrijwilligerswerk! Kom alleen of samen met jouw vriendengroepje enkele

uurtjes tappen of helpen in de keuken, en proef de sfeer van het tornooi!

Evenementen, het gezellige café (met democratische prijzen!), het terras, het speeltuig,  de

terreinen,… dit alles is enkel mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. 

Maar wat zijn dan die taken die vrijwilligers uitvoeren?

Even verduidelijken:

Keuze genoeg om jouw steentje bij te dragen!

Duid jouw voorkeur en beschikbaarheden aan in de Twizzit-app.

Alvast bedankt!!


