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Jaargang 2017 
 

TC Eclips 
Tennis in een schitterende omgeving 

 

Website en reservaties : www.tceclips.be 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geplande 

evenementen 

9-4-2017 

Ontbijt clubhuis 

Opening seizoen 

 
 

 

Bar op vrijdag 

Zoals vorig jaar zal de bar 

geopend zijn op vrijdag vanaf 

19u.00.  

 

 

Ontbijttennis 

Vanaf 9 april zal om de 4 

weken ontbijttennis 

georganiseerd worden op 

zondagvoormiddag.  

 

Het 

hommelbiertornooi 

Open dubbeltornooi van 26 

juni tot 9 juli 
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Voorwoord 
Vorig jaar beschreef ik de historiek van onze 

club vanaf zijn ontstaan in de jaren vijftig tot 

zeventig, met de belofte het dit jaar verder 

te zetten. 

Maar ik hou me bij één man en brei nu 

verder aan de periode vanaf 1992, het jaar 

dat Jean-Marie voorzitter werd. 

Op 20 juli 1992 stemde Jean-Marie Lahaye  

toe om voorzitter te worden toen de club in 

een diepe crisis zat en er geen bestuur meer 

was. Met Jean-Marie klom de club uit een 

diep dal. In 1993 werden gravelterreinen  

(brique pilée) aangelegd en onderging de 

omgeving door zijn hard labeur en zijn 

financiële bijdrage een metamorfose. 

Onlangs nog liet hij op eigen kosten het 

mooi groot tuinhuis bouwen dat kan dienen 

als bergruimte en  als ‘lounge bar’ in het 

open tornooi! Voor de financiële inzet is er 

wel de precaire situatie. Want als eigenaar- 

verhuurder en als voorzitter-huurder staat hij 

voor een dilemma als er financieel iets te 

regelen valt. Maar bij Jean-marie primeert 

de realisatie! 

Om de sfeer te bevorderen voerde hij de 

‘dubbels op zondagmorgen’ in, -iets wat nu 

nog altijd bestaat-   en was hij er de 

enthousiaste motor van. 

Intussen werd in de eeuwwisseling de derde 

gravelbaan aangelegd en de oude bomen 

rond de terreinen gerooid met het gevolg: 

openheid, klaarheid en netheid op de 

terreinen. Zonder in de kijker te lopen noch 

vergaderingen er over te beleggen wroet 

Jean-Marie voor een mooie grasmat en voor 

orde en netheid op ‘zijn’ domein.  

Alle bezoekers en vreemde spelers staan 

stomverbaasd  en vol bewondering voor 

zo’n mooie omgeving, een klein maar 

prachtig parkje midden in de stad met een 

droom van een paviljoentje. “Nooit gezien” 

zeggen ze en “Waarom niet meer bezoekers 

om –bij een glas- van die omgeving te 

genieten?” 

Als speler zelf is Jean-Marie een streling voor 

het oog. Hij heeft zijn tennisopleiding 

gekregen in” the great old Ostend” club in 

de jaren vijftig, vandaar die gracieuze stijl. 

Want, van uit die opleiding en als 

aristocraat, heeft Jean-Marie  geen 

winnaarsdrang. Hij is altijd hoffelijk op het 

terrein, nooit happig op het punt, noch 

luidruchtig. Hij kan genieten van mooie 

“rally-tjes en volley-tjes’, meer dan van een 

overwinning en er over spreken als was het 

iets artistieks. 

Ondanks zijn lichamelijke klachten en ziektes 

in het gezin tracht hij zich nog zo veel 

mogelijk in te zetten als tennisser. Hopelijk 

zien we hem dit jaar evenveel op ‘the court’  

dan ‘achter de grasmaaier’! We wensen 

hem twee zaken toe: rust en gezondheid in 

het gezin en dat de lichamelijke aftakeling 

van het oud worden, zoals ook bij 

ondergetekende, dit jaar een ‘pauze 

neemt’! 

 Maar niemand blijft eeuwig leven en ooit zal 

dit mooie initiatief en ‘levensdoel’ van Jean-

marie, een andere bestemming kunnen 

krijgen. Het bestuur, maar vooral het stedelijk 

beleid moet er zich van bewust zijn dat in de 

stad Poperinge een tennisclub moet blijven.  

Ooit (in 1994!) liet de stad twee ‘overbodige 

terreinen aanleggen die totaal ongeschikt 

zijn voor een club! 

Daarnaast is er genoeg concurrentie in 

omme streken die ons spelersaantal nog kan 

uitdunnen. 

Ik wil niet pessimistisch eindigen.  
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Er is een jonge en zeer dynamische  injectie 

in het bestuur met Joren Busschaert en Pieter 

Cambier! Er is Piet, onze duivel doet het al, 

intelligent, realist en stille werker, en vooral 

motor van de succesformule: het open 

dubbeltornooi! En er is Bernard, onze ouwe 

‘centenbeheerder, maar vooral de wijze 

met een nuchtere kijk  en het hart op de 

tong! En over Pascal die mij het 

barmanschap ‘afsnoepte’..;  

Maar volgend jaar, als ik er nog ben, meer 

over de medewerkers, binnen en buiten het 

bestuur. (ook de dames!) 

Er is hoop op de toekomst en een nieuwe –

hopelijk prachtige lente ,voor de 

landbouwers en toeristen-, maar ook voor 

onze club!  

 

Mark Scheldeman, ouderdomsdeken. 
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Samenstelling 

bestuur 
 

 

 

Bernard Battheu  Penningmeester 

Joren Busschaert  Bestuurslid, open tornooi,  

layout boekje, trainer 

Pieter Cambier  Sponsoring, open tornooi, starters 

Pascal Verhulle  Barman, open tornooi 

Piet Naert   Secretaris, jeugdcoördinator, 

interclubverantwoordelijke, 

open tornooi 

Mark Scheldeman  terreinen, open tornooi 

Pieter Warlop  Bestuurslid, trainer 

Jean-Marie Lahaye Voorzitter 

  

 

 

 

 

 

 

Lidgelden 

Lidgeld betalen op rek.nr. 

BNP FORTIS 001-6184979-44 

met vermelding van: naam, 

voornaam en 

geboortedatum.  

 

 

 

Geboortejaar Bedrag 

2015-2006 65 € 

2005-1999 of 

student 

90 € 

Nooit lid 

geweest 

65 € 

1998 en 

ouder 

100 € 
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Voorstelling nieuw bestuurslid: Pieter Cambier 

Menige moppen zijn er al gemaakt over de vele grijze haren die ons bestuur telt –al zullen velen 

zich later gelukkig wanen als zij op die leeftijd nog enige haren zullen bezitten ;) -. Het was dan 

ook met wijd open gestrekte armen dat wij een nieuw, verjongend bestuurslid mogen 

ontvangen! 

 

Zoals vele jonge knapen begon Pieter aan een carrière in het voetbal, maar die zwakte de 

laatste jaren langzaam af tot het zaalvoetbal. Het was ergens in de jaren 2010-2011 dat 

diezelfde jonge knaap opnieuw aan zijn mouw begon te trekken, lonkend naar een nieuwe 

uitdaging. Voordat de zoektocht begon werden enkele eisen gesteld: het moest fysiek binnen 

de mogelijkheden liggen, en sociaal voldoende contacten geven om te genieten, zowel op als 

naast het voorlopig nog onbekende sportveld. Een artikel in het stadskrantje zorgde ervoor dat 

hij zich uiteindelijk inschreef voor de lessenreeks “Start to Tennis”, dat in die periode nog maar net 

was opgestart door Piet. De tennismicrobe kende andermaal geen genade, en niet veel later 

verscheen Pieter ook in de zomermaanden op het tennisveld. 

Sinds 2015 nam hij ook deel aan de interclubontmoetingen, wat zorgde voor zowel een 

motivationele boost als het verder leggen van sociale contacten om af en toe eens een balletje 

te slaan, alsook een gepaste après-tennis te benuttigen, ook wel de vierde set genoemd. 

Omdat zijn enthousiasme en meermaals aangeboden hulp bij activiteiten het bestuur niet 

ontgaan was, werd Pieter dan ook aangeboden om het bestuur te vervoegen, een aanbod die 

hij dankbaar aannam, en tot op de dag van vandaag meer dan gerechtvaardigd heeft. Graag 

verwijs ik hierbij ten eerste naar de sponsors, waarvoor hij reeds een paar luttele weken na 

toetreding enkele formules had ontworpen, die verspreid werden zowel binnen Poperinge als 

verder gelegen bedrijven. Of deze zet succesvol was, kunt u al wat afleiden, maar ik nodig u 

graag uit om op het einde van het boekje de nieuwe aanwinsten te bewonderen.  
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Activiteiten 

Ontmoeting met TC Houthulst 

  

Wanneer? Zondag 18 juni 2017 

  

Voor wie? Iedereen 

Wat? Ontbijttennis en dubbels met of tegen spelers 

van TC Houthulst 

Prijs? Gratis 

Inschrijven? Pascal Verhulle  

Tel. 0497 24 80 38 

ukkie70@pandora.be 

 

 

 

 

 

Ontmoeting 2016 

Op 19 juni zijn we door T.C 

Houthulst 

uitgenodigd  geweest voor 

onze jaarlijkse, 

vriendschappelijke 

ontmoeting. 

Eerst was er een uitgebreid 

ontbijtbuffet voorzien, om 

daarna een viertal uren 

dubbels te spelen. 

Het was weerom een 

geslaagde ontmoeting en 

de weergoden waren ons 

gunstig gezind met een 

zonnige en warme dag. 

Daarna was het tijd om over 

alles eens na te praten in de 

bar. 

Dit jaar is het aan T.C. Eclips 

om T.C. Houthulst  uit te 

nodigen. 

Ik dank de leden die zich 

ingeschreven hebben en 

sympathisanten die op 

eigen initiatief gekomen zijn, 

al dan niet om te 

supporteren of te spelen. 

  

Pascal Verhulle 

 

mailto:ukkie70@pandora.be
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Opening seizoen 

  

Wanneer? 9 april 2017 

Waar? Korte Bruggestraat 

Programma Vanaf 08u30 : ontbijttennis 

 Vanaf 11u.00 : Algemene vergadering VZW 

TC Eclips, agenda : goedkeuring begroting 

en rekeningen, kwijting bestuurders, receptie 

Informatie over interclub 

Inschrijven? Ontbijttennis : Piet Naert (5€/pp, 2,5€/kind) 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek van Studax 

Poperinge 

Elk jaar in juli komen de 

spelers van Studax 

Poperinge tennissen  op TC 

Eclips. 

Ze houden er nadien een 

BBQ en zo spijzen ze onze 

club. We danken de Studax 

voor hun jaarlijks bezoek en 

hun sympathie voor TC 

Eclips en verwachten hen in 

de maand juli! 
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- 

 

Sinksentornooi  

Wanneer? Maandag 5 juni 2017 

Waar? TC Eclips 

Korte Bruggestraat, 3 

Voor wie? Eerste 32 leden die zich inschrijven (vanaf 16 jaar) 

Wat is het ‘Sinksentornooi’? 

Een reeds 20 jaren terugkerend hoogtepunt van het tennisseizoen in TC Eclips. 

Het is een ontmoeting, een gelegenheid om eens met iemand anders te spelen, om relaties  

te leggen, om van de hoogzomer te genieten… en vooral om leuk en gezellig te tennissen en 

te pétanquen.  

Er wordt een tabel met maximum 16 dubbels uitgeloot die elk drie dubbelpartijen spelen. Dus 

slechts 32 spelers maximum! 

Ook jonge spelers doen mee en vinden het altijd zeer leuk! 

Die dubbels worden dan in 4 groepen onderverdeeld die zoveel mogelijk van gelijk niveau 

zijn. Elk dubbel speelt zo 3 matchen (van 40 minuten) tegen een dubbel van gelijke sterkte.  

Elke dubbel behoort ook tot één ploeg zodat er niet alleen wordt gespeeld om zelf te winnen, 

maar ook om je ploeg tot een overwinning te stuwen.  

En op de receptie wordt de overwinning van de ploeg  uitbundig gevierd… en mooie prijzen 

uitgedeeld, uiteraard met sangria en paella of BBQ! 

Tussendoor wordt ook nog pétanque gespeeld. 

 

Inschrijven? In het clubhuis! Of op e-mail 

mark.scheldeman@pandora.be 

 

mailto:mark.scheldeman@pandora.be
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Clubtornooi  

  

Van 13 augustus tot 3 september 2017 wordt opnieuw 

gestreden voor de titel van clubkampioen. Er zijn 

traditioneel 5 reeksen : Dubbel Gemengd, Dubbel Dames, 

Dubbel Heren, Enkel Dames en Enkel Heren.  

Het clubtornooi wordt voorafgegaan door het 

starterstornooi dat doorgaat van 1 augustus tot aan de 

trekking van het clubtornooi. Zo kunnen de starters door 

onderling te spelen al wat matchritme opdoen. 

Op zondag 13 augustus is er eveneens ontbijttennis, 

gevolgd door de trekking van het clubtornooi. Hopelijk is 

de zon opnieuw van de partij. 

 

Finalisten 2016: 

Enkel Heren: Joren Busschaert - Fredriek Rappelet 

Enkel Dames: Nathalie Delplace – Annelies Pil 

Dubbel Heren: Frederiek Rappelet en Jos Depoorter – Piet 

Naert en Joren Busschaert 

Dubbel Dames: Greet Mus en Judith Van Criekinge – Bieke 

De Beul en Isabelle Duflou 

Dubbel Gemengd: Scheldemen Frie en Frederiek 

Rappelet – Manon Lazoore en Wim Lazoore 

 

 

  

 

 

Foto’s: Hilde Ockier 
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Interclub  

Ook in 2017 wordt onze club vertegenwoordigt door enkele interclubploegen. Voor zij die niet 

bekend zijn met deze term: jaarlijks krijgen spelers de kans om zich te verenigen in 

teamverband om te strijden tegen andere clubs, met oog op de titel als beste ploeg van 

West-Vlaanderen. Afhankelijk van de sterkte van de individuele spelers wordt een reeks 

toegewezen waarin men andere clubs ontmoet, verspreid over de ganse provincie. Het is een 

competitief treffen dat omkaderd wordt met zowel sfeer als spijs en drank. Het is dan ook 

vooral deze sportiviteit die ervoor zorgt dat onze kleine club toch door heel wat spelers een 

glimlach van herinnering kan opwekken. 

 

Ploegen 2017 

 

Reeks 

 

Punten Speeldag Startdatum reeks 

Dames 6 30-60 Zondag 9u15 23 april 

Heren 7 20-25 Zondag 9u15 23 april 

Heren 35 4 40-75 Zaterdag 13u45 22 april 

Heren 60 2 20-40 Donderdag 13u45 20 april 

Gemengd 50/60 2 20-40 Maandag  24 april 
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 Volg les tijdens de zomer 

  

Wanneer? Na de paasvakantie tot de grote vakantie  

Waar? TC Eclips - Korte Bruggestraat, 3 

Groepen? Volgens niveau : kids, jeugd, competitie, 

starters 

Prijs? 40 € (voor de jeugd: inbegrepen in het 

lidgeld) 

Inschrijven? Piet Naert   

0497 / 511.159  

naertp@delaware.be 

Betaling? Voor aanvang van de lessen via 

rekeningnummer BE19 0017 7347 1612 

Belangrijke voorwaarde : Enkel wie lid is kan zomerles volgen op de clubterreinen 

Trainersteam 

Filip Sennesael 
Jeugd, competitie, 

Start2Tennis 

Piet Naert Coördinatie 

Joren Busschaert Kidstennis 

Pieter Warlop 
Jeugd, volwassenen, 

Start2Tennis 

  

mailto:naertp@delaware.be
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In de kijker: Hilde Warlop en Chantal Blanckaert 

Wie al eens naar het ontbijt gekomen is, zal ze ongetwijfeld kennen. Sinds jaar en dag zijn Hilde 

en Chantal vaste waarden bij de organisatie van het ontbijttennis. Beiden zijn vroege vogels en 

dat is maar goed ook. Voor dag en dauw zijn zij in de weer om het ontbijt picobello te laten 

verlopen. Heel de logistiek die een ontbijt van niveau vereist nemen zij voor hun rekening. Ze 

zorgen ervoor dat alles aanwezig is:  eitjes, broodjes, viennoiserie,  yoghurt, beleg, chocolade, 

koffie, thee … Te veel om op te noemen. Daarnaast zijn zij ideale gastvrouwen die iedere 

aanwezige met een vriendelijk woord en een aangenaam gesprek in de watten weten te 

leggen. Wanneer na het ontbijt de tennisracket wordt bovengehaald, blijven zij steeds present 

om ook dan nog alles in goede banen te leiden. 

Naast hun inzet voor het ontbijt, zijn zij ook altijd van de partij waar ze een handje kunnen 

toesteken. Dat konden wij vaststellen bij het Hommelbiertornooi waar zij samen met Paul en 

Greta zorgden voor een aangenaam kader en de catering, met onder andere de tapas die erg 

in de smaak vielen. Ik mag zonder overdrijven zeggen dat zij een grote inbreng hebben in de 

aangename sfeer op onze club. 

EEN DIKKE MERCI! 

Piet 
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 Klassementslijst 2017 

Naam Klass. Enkel Klass. Dubbel    

      

ALLEMEERSCH LIESELOT C+30/4 (10) C+30/4 (10) Lermytte Ellen N.G. (5) N.G. (5) 

Ameye Cedric N.G. (5) N.G. (5) Liefooghe Baptiste N.G. (5) N.G. (5) 

ARENA AMADEO  N.G. (5) N.G. (5) Liefooghe Basile N.G. (5) N.G. (5) 

BATTEL KLAAS  N.G. (5) N.G. (5) LOUCHAERT Rudi C+30/5 (5) C+30/4 (10) 

BATTHEU BERNARD  N.G. (5) N.G. (5) Maerten Chantal N.G. (5) N.G. (5) 

Bekaert Christine N.G. (5) N.G. (5) Maselis Jolien N.G. (5) N.G. (5) 

Boedts Jean N.G. (5) N.G. (5) Merlyn Frederik C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

BOEDTS WOUTER C+30/5 (5) C+30/5 (5) Meurisse Aurelie N.G. (5) N.G. (5) 

Busschaert Joren C+15 (60) C+15 (60) Meurisse Axelle N.G. (5) N.G. (5) 

Cambier Pieter C+30/5 (5) C+30/5 (5) Morlion Marika N.G. (5) N.G. (5) 

Cambron Joachim N.G. (5) N.G. (5) MUS GREET C+30/4 (10) C+30/4 (10) 

Ceuninck Jurgen C+30/5 (5) C+30/5 (5) NAERT PIET C+30/1 (25) C+30/1 (25) 

CEUTERICKX MARTINE N.G. (5) N.G. (5) OCKIER HILDE C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

Christiaens Benoit N.G. (5) N.G. (5) PAUWELS IGOR N.G. (5) N.G. (5) 

Clarysse Francis N.G. (5) N.G. (5) Pil Annelies C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

CORNETTE GUILLAUME C+30/5 (5) C+30/5 (5) Questroy Eddy C+30/4 (10) C+30/4 (10) 

CRAEYMEERSCH ILKE N.G. (5) N.G. (5) Questroy Yari N.G. (5) N.G. (5) 

CUVELIER LIEVE C+30/5 (5) C+30/5 (5) Raes Briek N.G. (5) N.G. (5) 

CUVELIER SABINE N.G. (5) N.G. (5) Rappelet Frederiek C+15 (60) C+15 (60) 

Debacker Manon N.G. (5) N.G. (5) Rappelet Louis C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

Debeer Didier N.G. (5) N.G. (5) Regheere Louise N.G. (5) N.G. (5) 

DEBEER ELISE C+30/5 (5) C+30/5 (5) SAELENS SIEL C+30/3 (15) C+30/3 (15) 

DE BEUL BIEKE C+30 (30) C+30 (30) Samyn Liesbeth N.G. (5) N.G. (5) 

Declercq Michelle N.G. (5) N.G. (5) Sansen Madeleine N.G. (5) N.G. (5) 

DE CORTE PAUL  C+30/5 (5) C+30/5 (5) Sansen Modeste N.G. (5) N.G. (5) 

Decrock Louis N.G. (5) N.G. (5) SCHELDEMAN FRIE C+30/2 (20) C+30/2 (20) 

DE GROOTE JAN  C+30/5 (5) C+30/5 (5) SCHELDEMAN MARK C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

De Gussem Mathieu N.G. (5) N.G. (5) Seys Nele N.G. (5) N.G. (5) 

Dejonckheere Hanne N.G. (5) N.G. (5) SIX LIEVE N.G. (5) N.G. (5) 

DE LEEUW FRANK  C+30/5 (5) C+30/5 (5) Sohier Elke N.G. (5) N.G. (5) 

Delhaye Nele N.G. (5) N.G. (5) Sohier Timon N.G. (5) N.G. (5) 

Delmaere Sabien C+30/3 (15) C+30/2 (20) Spenninck Sylia N.G. (5) N.G. (5) 

Deloz Mauro N.G. (5) N.G. (5) SPENNINCK TINEKE N.G. (5) N.G. (5) 

Deloz Pedro N.G. (5) N.G. (5) Standaert Celine N.G. (5) N.G. (5) 

Demaeght Daan N.G. (5) N.G. (5) SURMONT BERT N.G. (5) N.G. (5) 

Demaeght Guust N.G. (5) N.G. (5) Temperville Daan N.G. (5) N.G. (5) 

Deman Rune N.G. (5) N.G. (5) TORREELE RUDY C+30 (30) C+30 (30) 

DEMASURE DAVID N.G. (5) N.G. (5) VAN CRIEKINGE JONATHAN N.G. (5) N.G. (5) 

DEPOORTER JOS C+30/2 (20) C+30/2 (20) VAN CRIEKINGE JUDITH C+30/3 (15) C+30/3 (15) 

Derycke Lucas N.G. (5) N.G. (5) VAN CRIEKINGHE MARC N.G. (5) N.G. (5) 

Deschrevel Pieterjan N.G. (5) N.G. (5) Vandendriessche Antoine N.G. (5) N.G. (5) 

http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=570859
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952031
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=821191
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941904
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=816602
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941906
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=511107
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=821321
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=36121
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952037
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=839432
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=824088
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785858
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=620694
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=398600
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=788205
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941907
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=789487
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=839436
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887338
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=442054
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=789454
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=696143
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=943473
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=638196
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=945279
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=894615
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=896530
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=855027
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=670274
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=821109
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=81467
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941911
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=420166
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941903
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=619719
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785864
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887350
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785863
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=128385
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=279502
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=439292
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952032
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=317679
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=821122
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=651748
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941915
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785848
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=114590
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=504129
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=441145
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=912853
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=945278
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887351
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=299213
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=481520
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=826548
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952033
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=826550
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=570882
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941893
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=140071
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941892
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941895
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=787409
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=161321
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=787360
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887356
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941898
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=336952
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=638548
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=251221
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=56476
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=160847
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952038
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=593055
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887352
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941909
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Devos Heidi N.G. (5) N.G. (5) Vandendriessche Valentine N.G. (5) N.G. (5) 

DEVROE MARIE-CLAIRE N.G. (5) N.G. (5) VANDERBEKEN ILSE C+30/5 (5) C+30/3 (15) 

De Witte Jelle N.G. (5) N.G. (5) Vandermeulen Gilles N.G. (5) N.G. (5) 

Dewulf Gilles N.G. (5) N.G. (5) VANKEIRSBICK CHANTAL N.G. (5) N.G. (5) 

Dezeure Brian N.G. (5) N.G. (5) VAN RENYNGHE NIELS C+30/4 (10) C+30/4 (10) 

DIERICKX ELLEN C+30/4 (10) C+30/4 (10) VERHOOGHE VIRGINIE C+15/2 (50) C+15/2 (50) 

DIERICKX LUKAS  C+30/5 (5) C+30/5 (5) VERHULLE NEAL N.G. (5) N.G. (5) 

DIERICKX ROEL C+30/4 (10) C+30/4 (10) VERHULLE PASCAL C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

Ducorney Jonas N.G. (5) N.G. (5) VERHULLE SEAN C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

DUFLO ISABELLE  C+30/2 (20) C+30/2 (20) Verhulst Lies N.G. (5) N.G. (5) 

Dutry Leon N.G. (5) N.G. (5) Verstraete Colin N.G. (5) N.G. (5) 

DUTRY NICK C+30/5 (5) C+30/5 (5) VERSTRAETE JEAN C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

Garcy Jessica N.G. (5) N.G. (5) VERSTRAETE PAUL C+30/5 (5) C+30/5 (5) 

Godderis Jérémy N.G. (5) N.G. (5) Vynckier Filip N.G. (5) N.G. (5) 

Huyghe Els N.G. (5) N.G. (5) VYNCKIER LOUIS N.G. (5) N.G. (5) 
LAHAYE JEAN-MARIE N.G. (5) C+30/5 (5) WARLOP PIETER C+15/3 (45) C+15/3 (45) 
LAHEYE LUCIE N.G. (5) N.G. (5) WEYNE MARLEEN N.G. (5) C+30/5 (5) 
Laurent Linsy N.G. (5) N.G. (5) Wyffels Dries N.G. (5) N.G. (5) 
Lazoore Manon N.G. (5) N.G. (5) 

LAZOORE WIM C+30/1 (25) C+30/1 (25) 

   

 

  

http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=887353
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941910
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=816603
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=516464
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=776842
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=945277
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941908
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=244042
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941900
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=240333
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=631638
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=560720
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=504148
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=548543
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=64105
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=593054
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952034
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=349937
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=364538
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=869250
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941889
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=941896
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=570871
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=3503
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952039
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=327345
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952035
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=671604
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785853
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=570872
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=593051
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=196429
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=488880
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=317738
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=952036
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=785852
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=773006
http://www.tennisvlaanderen.be/dashboard?userId=297616
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Het Hommelbiertornooi  

 

Na de succesvolle, eerste editie van vorig jaar, kunnen wij met enige trots aankondigen dat 

het Hommelbiertornooi ook dit jaar terug op onze terreinen zal plaatsvinden. Van 26 juni tot en 

met 9 juli zullen wij trachten de ongeziene sfeer en sportiviteit van het afgelopen jaar te 

overtreffen. Daarnaast breidden wij ons aanbod uit met meerdere reeksen, zodat we de beide 

tornooiweken optimaal kunnen benutten. Zoals de naam reeds doet vermoeden, is ook 

Hommelbier weer van de partij als hoofdsponsor. Brouwerij Van Eecke zal net als vorig jaar 

menige dorst lessen, en ervoor zorgen dat niemand met lege handen naar huis wordt 

gestuurd. 

Zoals eerder vernoemd breidt het aantal reeksen fors uit, dit jaar organiseren wij: 

Dubbel Dames 2 (10-60 punten) 

Dubbel Dames 3 (10-30 punten) 

Dubbel Dames 4 (10-15 punten) 

Dubbel Heren 2 (10-90 punten) 

Dubbel Heren 3 (10-60 punten) 

Dubbel Heren 4 (10-30 punten) 

Dubbel Heren 5 (10-15 punten) 

Dubbel Gemengd 4 (10-30 punten) 

Dubbel Gemengd 5 (10-15 punten) 

Dubbel Gemengd 6 (10-40 punten, buiten criterium) 

We hopen opnieuw op een goede vertegenwoordiging van eigen club en zoveel mogelijk 

stimulatie/reclame gedurende interclubs zodat we andermaal mogen klinken op een 

geslaagde editie! 
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Hommelbierquiz 

De smaak van Hommelbier kennen we allemaal, maar wat weten wij nog van Hommelbier? 

Ontdek het hieronder! (antwoorden p21) 

Hoeveel graden bevat Hommelbier? 

a) 5,2 % 

b) 7,5 % 

c) 8,4 % 

Wat is de aanbevolen serveertemperatuur? 

a)     6-8° 

b)     8-10° 

c)     4-6° 

Wat wordt er na de hoofdgisting toegevoegd? 

a)     Honing 

b)     Hoppe 

c)     Komijn 

Hommelbier is een bier van hoge gisting, maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? 

a)     De gist vormt zich bovenaan het bier doordat men een ander type gist gebruikt 

b)     De gistingstemperatuur is lager waardoor gisting langer duurt 

c)     De biervaten zijn hoger waardoor de gist beter tot uiting komt 

Sinds wanneer brengt Brouwerij Van Eecke de jaarlijkse variant ‘Nieuwe Oogst/Fresh Harvest’ 

uit? 

a)  2008 

b)  2010 

c)  2012 

Hommelbier wordt specifiek aanbevolen bij gerechten met… 

a) Rode biet 

b) Geraspte wortel 

c) Spinazie 

Een derde variant wordt verkocht onder de naam… 

a) Dry Hopping 

b) Speciale 

c) Pale Ale 
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Aanleg terreinen 

Ook dit jaar zullen de terreinen aangelegd worden door de broers Verschaeve van TC 

Leiemeers. Wat ook hetzelfde blijft is onze drang om bij de eersten te horen zodat wij zo lang 

mogelijk kunnen genieten van het tennisplezier. Daarom organiseren wij een tweede 

klusjesdag om de terreinen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Kuurnse pletwals en 

ander werktuig waarmee zo klaargestoomd zullen worden voor komend seizoen.  

Deze staat gepland op zaterdag 18 maart om 14u. Iedere helpende hand is welkom om het 

werk zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
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Tennisweetjes voor aan de toog! 

De telling 15-30-40 komt uit Frankrijk en komt voort uit de munteenheid van die tijd of door het 

gebruik van een klok. Men speelde vroeger 15-30-45-60, later werd de 6- game en de 45 werd 

in spreektaal 40. De term deuce komt van het Franse "Deux Joue" wat nog 2 te spelen 

betekend. De term "Love" die vaak gebruikt wordt voor 0, komt niet van het Franse 'l oeuf (ei, 

is de vorm van de 0), maar uit de engelse uitdrukking waarin "love" wordt gebruikt om "niets " 

aan te geven (neither for love nor Money)  

 

De langste wedstrijd ooit gespeeld, was tussen de Amerikaan John Isner en de Fransman 

Nicolas Mahut op Wimbledon in 2010. We moesten er welgeteld 11 uur en 5 minuten op 

wachten en de vijfde set duurde maar liefst 491 minuten. Isner won uiteindelijk met 6-4, 3-6, 6-

7, 7-6 en 70-68. Isner sloeg 112 aces en Mahut 103.  

 

De snelste overwinning gaat dan weer naar Jack Harper, die gedurende 18 minuten slechts 

één punt verloor tegen J. Sandiford. De score werd dan uiteraard.. 6-0 6-0. 

 

In het langste punt ooit, passeerde de bal 643 maal de scheidsrechtersstoel. Deze keer 

mogen de dames met de eer gaan lopen, meer precies Vicki Nelson en Jean Hepner. 

 

De snelste opslag ter wereld kwam ooit uit de snaren van Andy Roddick (249 km/h) en bleef 

zeven jaar ongeëvenaard. Tegenwoordig mag de Australiër Sam Groth zich reeds vijf jaar op 

deze plaats vestigen met een service van 263.4 km/h. 

 

Misschien is het klimaat in Azerbaijan niet optimaal, maar een tennisland zal het nooit worden. 

De hoogst genoteerde ranking van een tennisser/tennisster afkomstig uit dit land bedraagt 

slechts de 1141e plaats op de wereld ranking (Kamilla Farhad). Daarmee is het het slechtste 

tennisland ter wereld. 

 

Wie dacht dat Federer-Nadal eeuwige rivalen waren heeft het mis, het duo Gonzales–

Rosewall trof elkaar maar liefst 174 maal gedurende 13 jaar op een officieel tornooi. De 

eerstgenoemde staan op 35 ontmoetingen. 

 

Ivo Karlović houdt het record voor meeste aces in een carrière, zijn teller staat op 11 734. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Harper_(tennis)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzales%E2%80%93Rosewall_rivalry
https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzales%E2%80%93Rosewall_rivalry
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Karlovi%C4%87
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Ontmoeting TC Steenvoorde 

Op zondag 10 juli vond een verbroedering plaats met onze vrienden van 

Steenvoorde. 

Erevoorzitter Jacques Declémy zorgde voor een goeie delegatie. 

Jong en minder jong waren vertegenwoordigd, maar ook op vlak van 

niveau was er een mooie diversiteit. 

Na een aangenaam ontbijt werden de rackets ter hand genomen voor 

een dubbeltje. 

Wat vooral opviel was het hoge technische niveau van de Franse spelers en 

speelsters. 

Vooral het aangenaam kader en de ‘vraie bricque pilée’ kon hen bekoren. 
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Ontbijttennis 

Het idee is simpel: Je komt naar het clublokaal rond de klok van half negen.  

In de Barakke ligt er een waaier van de meest delicieuze spijzen uitgestald, een luxe hotel 

waardig. De prijs van het ontbijt is zó dat - voor die kwaliteit – het niet thuis kan klaar gemaakt 

worden. Je schuift aan, gezellig, je keuvelt wat en je geniet van het gezelschap en de 

omgeving. Ondertussen kan er een dubbel gespeeld worden.  

Er wordt er op een niveau gespeeld zodat ieder volgens zijn eigen talent en ervaring kan 

spelen. Er wordt afgewisseld en na een setje kun je een broodje gaan eten of een koffie 

drinken. Afwisseling dus. 

En dat in een decor: mooi, rustig, kortom: uniek. Iets dat we niet beseffen maar dat vele 

tennisclubs ons benijden. 

Tot slot: ontbijttennis kan groeien tot the ‘place to be’ en een plaats waar kan afgesproken 

worden voor een ‘matchke’ tijdens de week erop.  

Praktisch:  

- wordt om de vier weken georganiseerd, vanaf 3 april 2016 

- de prijs bedraagt: het luttele bedrag van 5 € per persoon! 

- voor alle leden en familie.  

- er moet uiteraard vooraf gereserveerd worden 2 dagen voor het ontbijt 

- ook als het weer niet ideaal is wordt er ontbeten. 
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Afsluiter: zeker lezen! (Nogmaals omdat het een pareltje is..) 

 

Keik-Op 

TC Eclips 

 

Ik sprong in een vliegmachien om Poperinge te zien, op zoek naar een idyllisch plekje om tot 

innerlijke rust te komen. Ons stadje heeft nog een aantal hoekjes waar de tijd geen vat op lijkt 

te hebben. Eén ervan ligt in de Korte Bruggestraat : tennisclub Eclips. Een eclips of 

verduistering is de bedekking van een ster door een ander hemellichaam, wat mij doet 

denken aan Andre Agassi en Steffi Graf in bed. TC Eclips echter is volgens de vele 

bezoekende tennissers de gezelligste en charmantste tennisclub van Vlaanderen. Drie 

pleinen, een trio op een bedje van brique pillée, prachtig neergelegd in een pittoresk 

domein. Met een hoogst origineel paviljoentje waar men kan nakaarten over fel bevochten 

matchen. Ideaal kader voor bubbels na de dubbels en sangria en paella na een clubtornooi. 

Tennis, volgens Toon Hermans uitgevonden door Wim Bledon, was aanvankelijk ietwat elitair 

maar daarvoor hebben we nu golf , volgens een andere cabaretier: ‘knikkeren voor mensen 

die zich niet willen bukken’. 

Tennis is door de jaren heen steeds democratischer geworden en onder impuls van 

legendarische spelers als Bjorn Borg, McEnroe en Jimmy Connors heb ook ik enkele 

voorzichtige stappen gewaagd op een tennisplein. Mijn opslag was geen kwaad opzet, 

alleen jammer van mijn pleinvrees. Ik dacht veel balgevoel te hebben, bleken het vooral 

gevoelige ballen te zijn. De koersfiets lonkte, racket naar de maan. Nu bespreek ik mijn opslag 

enkel nog met mijn baas. 

Een blik op de geschiedenis van TC Eclips  leert me dat zo’n club niet zonder slag of stoot 

overleeft, haar verhaal leest als een roman, soms met thrillerelementen, gelukkig met happy 

end. Van Snauwaert en Donnay tot Head en Wilson. In een ver verleden gestart aan de 

Elverdingse weg,bij Alida, om uiteindelijk in de jaren 80 een thuishaven te vinden. Waarvan 

notariële akte, met dank,noblesse oblige, aan het grote tennishart van een voorzitter en de 

niet aflatende inzet van de vele stille vrijwilligers door de jaren heen. 

Was die bal nu binnen of buiten? Nog steeds geen innerlijke rust. 

 

Philip Demaeght. 

 

 

 

 

 

Antwoorden quiz: b, a, b, a, c, a, a 
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Sponsors 

Uiteraard geen Hommelbiertornooi zonder … 

                        

“Dit bier van hoge gisting met nagisting op de fles, kan niet met 

anderen vergeleken worden, het is een klasse apart, die 

omschreven wordt als speciale bieren. Deze verfrissende 

goudkleurig dorstlesser met honingzachte afdronk laat een licht 

kruidige komijnzaad smaak uitlopen op een volle hoppesmaak, 

die echter nooit voor een droog gevoel in de mond zorgt.” 

 

 

 

http://www.hommelbier.be/en 

 

 

  

 

Willy Lamaire, zaakvoerder van Unitron (met Johansson als referentienaam) sponsort gul ons open 

tornooi. 

Uniton is een zeer innoverend gericht electronica bedrijf die wereldwijd onderdelen voor TV levert.  Het 

gezin van Willy runt via zijn 5 kinderen ook de bedrijven Soncatra (vervoer naar Rusland), Popcom (ITC), 

antsytems (onderdelen voor antennes). Met activiteiten in meer dan vijftig landen, zijn zij steeds op de 

hoogte van de meest recentste technologische ontwikkelingen, waardoor de service niet alleen 

kwalitatief, maar ook toekomstgericht is.  

Daarnaast is Willy en echte sportman, met een groot hart voor de sport en voorzitter KVK Westhoek. Zelf 

was hij een begenadigd volleyballer, speelde ook voetbal en in zijn nadagen ook niet onaardig tennis.  

Hij was vele jaren lid van TC Eclips. Hij moest tot zijn grote spijt vroeg afhaken wegens de klassieke letsels 

van de volleybal: knie en heupproblemen. Nu is hij een fervent fietser die recent nog de Mont Ventoux 

beklom. Zijn kinderen hebben allemaal op hoog niveau gesport Bert: (1°ploeg Anderlecht en Cercle 

Brugge) Isabel (1° nationale volley bal) Siska (B speelster tennis!) Elisabeth (B speelster tennis!) en Bert 

(voetbal Provinciale).  

 

http://unitrongroup.com/ 
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Autobedrijf Lagrou te Diksmuide, die zich focust op Volkswagen en Audi, is ongetwijfeld een 

bekende stek voor bezitters van deze Duitse kwaliteitswagens. Met een kenmerkende 

showroom voor nieuwe en tweedehands wagens, allerhande herstellingswerken, keuring, 

banden (incl. Tyre Hotel voor velgen en/of banden) en een uitgebreid magazijn kunnen zij 

praktisch meteen de nodige service bieden. Daarnaast kunnen klanten er een gratis 

vervangfiets aanvragen of een vervangwagen reserveren. Indien u liever toekijkt terwijl uw 

auto zorgvuldig onder handen genomen wordt, dan kan je in de zithoek genieten van een 

koffie met de nodige lectuur. 

http://www.autobedrijflagrou.be/nl/diksmuide-volkswagen 

 

 
 
 
 

“De kans is zeer groot dat u Dekeyzer reeds kent. Even groot is de kans dat iemand uit uw 

familie of relaties een inrichting of een product van ons heeft. 

Al drie generaties lang staan er bij Dekeyzer perfectionisten aan het roer. Kwaliteit zit in ons 

DNA, meerwaarde bieden in onze opvoeding. En dat voelt u in alles. “            

 

Vader Willy innoveerde met de eerste greeploze keukenkast in België, zonen Koen, Hans en 

Bart zetten deze traditie verder, met dezelfde klantgerichte traditie en een neus voor 

duurzame kwaliteit, die samen met een passie voor innovatie en perfectie zorgen voor een 

ware herontdekking van uw keuken. 

 

http://www.dekeyzer.be/nl 

http://www.dekeyzer.be/nl
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U kunt hier terecht voor zowel op maat gemaakte houten constructies (met reeds verwezenlijkingen in 

parken als Plopsaland en Bellewaerde!!), alsook in de Houthandel, waar de doe-het-zelver kwalitatieve 

producten kan aanschaffen. Sinds dit jaar kan je er allerhande meubels en dergelijke ook laten 

Luchtgommen, dit is een zachtere en minder ruwe variant op het klassieke zandstralen, waardoor de 

kans op beschadiging een pak minder bedraagt. 

http://www.decadt-proven.be/ 

 

 

“In samenwerking met zijn frees-, lak- en beslagleveranciers heeft Kris Vanderfaeillie een eigen 

profilering uitgedokterd. Dit heeft veel tijd, ombouwingen en aanpassingen aan een standaard 

frezenset gevraagd, maar het resultaat mag er zijn: wij hebben onze ramen laten testen ZONDER 

waterneuzen! Dit was voor ons het belangrijkste bewijs dat onze ramen gefabriceerd voor de officiële 

CE-keuring, ook al aan alle nodige kwaliteitsnormen voldeden. 

Ons machinepark is op vandaag al enorm uitgebreid, maar elk jaar opnieuw wordt er gekeken welke 

investeringen overwogen en gedaan moeten worden om de productie nog te optimaliseren of te 

verfijnen. Ons motto luidt: ‘Stilstaan is achteruitgaan!’” 

http://www.vanderfaeillie.be/ 

 

 

Een voorstelling heeft deze zaak eigenlijk niet meer nodig, aangezien het dé vaste sportzaak in 

Poperinge bedraagt. Weinig clubleden zullen nog geen korting bon ontvangen hebben tijdens 

clubtornooi, sinksentornooi, … Een vaste sponsor en place to be voor een goed paar sportschoenen, 

een nieuwe outfit of dagdagelijkse schoenen met correct en vriendelijk advies. 

http://www.schoen-sportcenter.be/ 

http://www.decadt-proven.be/
http://www.vanderfaeillie.be/
http://www.schoen-sportcenter.be/
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BNP Parisbas Poperinge zorgde (samen met het bedrag van Willy Lamaire) tijdens het open tornooi dat 

we finalisten bovenop onze naturaprijs nog een extra geldsom konden opleggen. Reeds jaren 

huisvesten ze het budget van onze tennisvereniging met hun kenmerkende gevel op de Grote Markt. 

https://www.bnpparibasfortis.be/ 

 

Ignace en Liliane 

Opnieuw een vaste waarde voor de club! Jaarlijks worden meerdere braadworsten geconsumeerd 

voor verschillende gelegenheden. Keurslagen Ignace en Liliane zorgen er dan ook voor dat wij jaarlijks 

kwalitatieve worsten kunnen aankopen aan verminderde prijs. Keurslager is reeds zo diep ingeburgerd 

dat we er niet steeds bij stil staan, maar de slogan “Kwaliteit, elke dag opnieuw” is niet toevallig 

gekozen. Neem zeker een kijkje tegenover onze tennisclub, adres Ieperstraat 179. 

http://www.keurslager.be/ignace-liliane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw sponsoring voor onze club? Een wederzijdse samenwerking! Naast de reclame hierboven 

geven wij ook de mogelijkheid spandoeken/folders/promotiemateriaal bij ons op de club te 

vestigen. Deze bereiken naast clubleden ook leden van andere clubs tijdens 

interclubontmoetingen, het open tornooi, vriendschappelijke clubontmoetingen, … Interesse? 

Aarzel niet om contact op te nemen voor een overeenkomst op maat met Pieter Cambier, 

pietercambier@hotmail.com. 

https://www.bnpparibasfortis.be/
http://www.keurslager.be/ignace-liliane

