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Jaargang 2021

TC Eclips
Tennis in een schitterende omgeving
Website en reservaties : www.tceclips.be

Geplande
evenementen
4-4-2021
Opening seizoen

Bar op vrijdag
Zoals vorig jaar zal de bar
geopend zijn op vrijdag vanaf
19u.00.

Paella na het clubtornooi

Het
hommelbiertornooi
Open dubbeltornooi van 7
juni tot en met 20 juni

Het clubtornooi
09 augustus – 29 augustus

Zomeravond op het nieuwe terras
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Voorwoord: serveren
2020 serveerde ons een pittig jaar. Thuisblijven vroeg meer uithouding dan een intensieve driesetter. Voor 2
maanden was er zelfs totale onthouding, waarbij de poorten van de club gesloten bleven. Verschaeve en co uit
Kuurne hadden onze terreinen nochtans met liefde verzorgd. Zorgvuldig klaargemaakt voor het nieuwe seizoen.
Boven de werkende broers een donkere wolk uit China. Naar hier gekomen met het vliegtuig, zei Marc Van Ranst,
terwijl Steven Van Gucht zich afvroeg hoe hij het Passenger Locator Form omzeild had. Niettemin bleef het een jaar
vol gissen. De gokchinees zou er een aardige duit aan verdiend hebben moest hij niet in quarantaine geweest zijn.
In het voorjaar werd tennis uiteindelijk verboden, net als de meeste andere activiteiten. Mensen gingen massaal
wandelen of een blokje lopen. Vanop zolders werden rolschaatsen en steps bovengehaald. Ik denk dat menig mannen
niet meer konden ontkomen met het uitvlucht: “ik heb geen tijd om de zolder op te ruimen, schat”. Even dacht ik
dat straat-tennis terug een ding zou worden, maar bleek dat er toch iets teveel putjes waren in onze wegen… Maar
als we er iets uit geleerd hebben, mensen hebben beweging in buitenlucht nodig. Fysiek en mentaal. Mensen
herontdekten toch een bepaalde behoefte aan sport.
Onze jaarlijkse interclub moest eraan geloven. Na heel wat onzekerheid, uitstel en ondanks het spreekwoord ook
afstel, werd de interclubcompetitie van de kalender geschrapt. Niettemin hebben we ervan genoten zolang het
duurde. En wij, als clubbestuur, zijn vooral dankbaar dat wij de kans kregen het Hommelbiertornooi te laten
doorgaan. Voor zover wij weten werden geen besmettingen vastgesteld onder de deelnemers of bezoekers. Wat wij
wel met zekerheid kunnen zeggen is: het was een recordeditie. Ligt het aan Piet, die het tornooi andermaal in
perfecte banen geleid heeft, of was het de goesting die de West-Vlaamse tennissers maandenlang opgekropt
hebben? Ik denk dat deze editie een perfecte mix van beiden was. We registreerden 111 inschrijvingen
(dubbelkoppels tellen als één) ten opzichte van 62 het jaar ervoor. Een groot aantal terugkerende inschrijvingen,
maar ook een aantal nieuwe gezichten. Onze bubbel wordt groter!
Ook ons clubtornooi werd nog toegelaten, ondanks de licht stijgende cijfers was er ook ditmaal geen werk voor de
contacttracing op de Poperingse tennisvelden. De inspanningen werden beloond met zeer mooi tennis op een aantal
zwoele nazomerse avonden. Ideaal om op het terras nog wat te vertoeven in openlucht.
Het seizoen werd helaas terug vroegtijdig afgesloten, sporten werd teruggeschroefd naar enkel outdoor, lessen
werden opnieuw verboden. De weergoden lieten ons weinig kans het racket nog eens boven te halen. 2020 serveerde
ons een pittig jaar, laat ons dit beestje overwinnen, zodat wij in 2021 op onze beurt wat meer kunnen serveren!
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TROOPER

Wat is Trooper?
Via Trooper kan iedereen verenigingen, scholen, goede doelen,... gratis steunen. simpelweg door online te shoppen
bij onze partnershops. Bol.com, Coolblue, Booking, Collect&Go, JBC, Decathlon, Dreamland, Torfs en meer dan 600
anderen schenken gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je vereniging. Zelf betaal je geen rosse eurocent
extra!
Gratis??
Gratis wordt altijd door iemand betaald. Alle partnershops die aangesloten zijn bij Trooper vinden verenigingen erg
waardevol. Daarom schenken ze graag een percentje van jouw aankoopbedrag aan jouw vereniging. Schoon hé?

Kort samengevat: Trooper is een extra manier om geld in te zamelen voor de club! Geld dat geïnvesteerd zal worden
in opknapping van de bar bijvoorbeeld, zonder dat het onze leden en sympathisanten een cent meer kost!
Maar werkt Trooper? Want aan een gemiddelde van 5 procent zal dit wel heeeeel lang duren, niet? Een goed
argument, maar als we weten dat in 2019 iedere Belg gemiddeld 1363 euro spendeerde aan online shopping, kunnen
we al aardig opschieten. Het is vooral een kwestie om samen actief mee te werken. Op de club zal promotiemateriaal
te zien zijn, maar ook elkaar aansporen om Trooper te gebruiken, familieleden aanspreken of eventueel het
Trooperbotje (zie trooper.be) te installeren. Dus bij deze: voor iedere online aankoop even passeren via de site van
Trooper, steun TC Eclips en samen kunnen we de club een duwtje in de rug geven!
Meer informatie: https://www.trooper.be/nl
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Samenstelling
bestuur
Bernard Battheu

Penningmeester

Joren Busschaert

Bestuurslid, layout boekje, trainer

Pieter Cambier

Sponsoring, open tornooi, starters

Pascal Verhulle

Barman, open tornooi

Piet Naert

Secretaris, jeugdcoördinator,

Lidgelden
Lidgeld betalen op rek.nr.
BE55 0016 1849 7944 met
vermelding van: naam,
voornaam en
geboortedatum.

interclubverantwoordelijke,
open tornooi
Frederiek Rappelet

Bestuurslid

Pieter Warlop

Bestuurslid, trainer

Jean-Marie Lahaye

Voorzitter

Geboortejaar Bedrag
2018-2009

65 €

2008-2002 of
student

90 €

Nooit lid
geweest

65 €

2001 en
ouder

100 €

9+*-+
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Bezoek van Studax
Poperinge
Elk jaar in juli komen de
spelers van Studax
Poperinge tennissen op TC
Eclips.

Opening seizoen

Wanneer?

4 april 2021

Waar?

Korte Bruggestraat

Programma

Vanaf 08u30 : ontbijttennis

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!

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)
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Sinksentornooi
Wanneer?

Maandag 24 mei

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.
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…

Inschrijven?

In het clubhuis! Of op e-mail
mark.scheldeman@pandora.be
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Clubtornooi

Dit jaar met een vernieuwend poulesysteem, waardoor
heel wat extra matchen gespeeld werden. Gepaard
gaande met overwegend droog weer, zorgde dit voor
heel wat activiteit op de club! Wij danken iedereen die
zich flexibel opstelde om dit alles in goede banen te
leiden!
Hieronder de winnaars van het clubtornooi 2020:
Enkel Heren: Rappelet Frederiek
Enkel Heren 2e Poule: Decorte Pepijn
Dubbel Heren: Rappelet Frederiek en Depoorter Jos
Dubbel Dames: Cuvelier Lieve en Weyne Marleen
Dubbel Gemengd: Cuvelier Lieve en Depoorter Jos

Proficiat aan allen en we hopen jullie volgend jaar terug
massaal aanwezig te zien

Foto’s: Piet Naert, hommelbiertornooi
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Interclub
Interclub is voor velen de eerste stap richting het competitiecircuit, en de ideale instuif in de
organisatie van het Vlaamse tennisgebeuren. De formule geldt als volgt: vier (tot zes) spelers
van onze club ontmoeten afwisselend thuis of op verplaatsing een andere tennisclub, waarin
enkel- en dubbelwedstrijden gespeeld worden. Na een poulesysteem kan je doorstoten tot
de knock-out fase, waar opeenvolgend West-Vlaams, Vlaams tot nationaal niveau gepeeld
wordt in iedere reeks. Dit jaar vertegenwoordigen 6 ploegen onze club, en wij wensen hen
dan ook veel succes!
Hieronder een overzicht voor zij die graag een partijtje tennis willen bijwonen!
Opmerking: de vermelde ploegen zijn onder voorbehoud, aangezien de deadline voor
interclub 2021 opgeschoven wordt. Interclub zal aanvangen na 1 mei, samen met de opening
van de horeca.
Ploegen 2021
Dubbel dames 60

Dinsdag

Heren 60

Donderdag

Dubbel gemengd 50/60

Vrijdag

Heren 35
Dames

Zaterdag
Zaterdag

Heren (tot 60 punten)
Heren (tot 25 punten)

Zondag
Zondag
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ABC-tennis
Ace

Wanneer de service niet aangeraakt wordt door de retourneerder

Baseline

De achterste lijn van het tennisveld

Challenge

Wanneer twijfel is over een punt (in of out) kan een challenge aangevraagd worden waarna
het traject van de bal virtueel nagebootst wordt

Deuce

“Vakjargon” voor de 40-40 stand

Eastern-greep

Greep dat gebruikt wordt tijdens het slaan van de forehand

Forced Error

Wanneer een speler een fout maakt doordat de tegenspeler een goede bal speelde

Grand Slam

Er zijn 4 Grand Slams: US Open, Astralian Open, Wimbledon en Roland Garros. Dit zijn de
grootste tornooien in de tenniswereld

Hawk-eye

Naam voor het systeem dat gebruikt wordt voor de “challenge”

Inside Out

Wanneer de speler een forehand slaat ipv backhand (of omgekeerd), diagonaal over het
plein

Jamming

Wanneer de retourneerder de bal tegen het lichaam van de serveerder slaat

Kick-service

Een speciale soort spin-service waarbij de bal zowel naar boven en naar buiten doorkaatst.

Let

Uitroep waarna het punt opnieuw moet worden gespeeld

Match-point

Wanneer een speler nog maar 1 punt hoeft te scoren om de match te winnen

No-Mans land

Ruimte tussen de baseline en de servicelijn

Out

Wanneer de bal buiten het speelveld wordt geslagen

Passing-shot

Wanneer je de tegenspeler die aan het net staat, passeert

Qualifier

Een speler die zich via het kwalificatietoernooi heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi

Return

De eerste slag van de tegenspeler op een service

Slice

Een bal die tegrengesteld aan de vliegrichting draait en daardoor vertraagt

Topspin

De bal draait in de vliegrichting en versnelt na de bots (“wrijven” over de bal)

Unforced Error

Een fout dat gemaakt wordt zonder dat de tegenspeler hierin een significante rol speelt

Volley

Een bal die geslagen wordt aan het net zonder dat die kaatst

Warning

Ken gegeven worden door een scheidsrechter na gedrag dat strookt met de regels

X-men

Bijnaam voor Xavier Malisse, die samen met Rochus als eerste Belg een grandslam wonnen

Yanina Wickmayer
Zerev-broers

Belgische tennisspeelster, bekend omwille van de “Whoopie”-kreun
Bekend dubbel duo uit Duitsland, vaak geprezen voor hun sportiviteit
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Sporten is gezond
Algemeen geweten dat sport heel wat voordelen heeft, maar welke voordelen heeft het spelen van tennis nu
specifiek? Onderzoek geeft duidelijkheid:

-

-

-

-

-

-

-

Tennisspelers bleken een hogere graad van
optimisme en zelfzekerheid te bezitten, terwijl
depressieve gedachten, angst en verwarring minder
vaak aanwezig waren in vergelijking met mensen die
amper aan sport deden. (Dr Joan Finn, Southern
Connecticut State University)
Doordat tennis een zekere mate van tactiek en
alertheid vergt, zou dit de aanmaak van neurale
connecties in de hersenen stimuleren. Hierdoor zou
het brein aangespoord worden om verder te
ontwikkelen, zowel bij jeugdspelers als bij
volwassenen. (Universiteit van Illinois)
Tennis zou een belangrijke rol spelen in het
ontwikkelen van positieve karakteristieke trekken.
Hierin scoort het beter dan de meeste andere sporten
zoals golf, schaatsen en voetbal. (Dr Jim Gavin, The
Exercise Habit)
Racketsporten in het algemeen zou de kans op sterfte
aan cardiovasculaire ziekten met 56 procent verlagen. Hierin scoorde het beter dan bijvoorbeeld zwemmen
(28 procent) of fietsen (15 procent). (British Journal of Sports Medicine)
Door de grote bewegingen in verschillende gewrichten verkleint tennis de kans op bewegingsbeperking
(alsook bepaalde aandoeningen zoals Frozen Shoulder). Andere voordelen hiervan zijn dat pezen versterkt
worden en gewrichten meer gesmeerd worden door het gewrichtsvloeistof. (Brad Walker, Southern Cross
University)
Tennisspelers ontwikkelen meer autonomie door het maken van snelle keuzes tijdens wedstrijden.
Daarmee gepaard gaande zou minder twijfelen, minder kans op neurotisme en angst het algemeen, het
dagelijks leven van tennisspelers bevorderen. Ook bij kinderen en jonge adolescenten werden deze
denkpatronen vastgesteld, maar hier was een significant verschil tussen jongeren die instructies kregen
omtrent tactiek en coping mechanismen (via de trainer) en jeugdige spelers die geen tennisles volgden.
(Prof Babette Pluim and Dr. Ajai Seth, in opdracht van de WTA)
Mensen die gedurende verschillende jaren tennis spelen zouden een verhoogde concentratie aan
botmineralen bezitten, dit zowel in de armen, benen als in de lage rug. Dit zou ook de kans op
aandoeningen zoals osteopenie en osteoporose verkleinen, hoewel de grootte van de rol op dit vlak nog
verder moet worden onderzocht. (British Journal of Sports Medicine)
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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?

7,5 euro / les
Minstens 8 lessen worden voorzien, in
samenspraak met de trainer kan dit
uitgebreid worden

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:
-

Warlop Pieter
Caulier Vincent
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Ontbijttennis
De idee is simpel: Je komt naar het clublokaal rond de klok van half negen.
In ons clubhuis ligt 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. Mark.
Praktisch:
- wordt om de vier weken georganiseerd, vanaf opening seizoen
- 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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De Verboden Racket
Iedereen weet dat de technologie ook op tennisvlak geen stilstand kent. Jaarlijks brengen quasi alle grote merken
een nieuwe reeks/racket uit. Beter dan tevoren, klinkt altijd en overal. En meestal moeten we toegeven, op vlak
van comfort en precisie maken we inderdaad gigantische stappen vooruit. Sommige merken winden koperdraad
doorheen het frame om trillingen op te vangen (Dunlop), andere organiseren het snarenpatroon zodat de sweet
spot vergroot (FSI technologie van Babolat). Head gebruikt om zijn beurt dan weer een ander materiaal (Grafeen)
om zijn rackets sterker en lichter te maken. Allemaal voorbeelden van evolutie, die ons als speler net dat tikkeltje
meer plezier en comfort moeten geven om onze favoriete sport naar een hoger niveau te krikken. Maar ik kan niet
iedere technologie onder de loep nemen. Het zou mij enerzijds te veel werk geven om al deze nieuwigheden te
verkennen, maar anderzijds wil ik ook niet eindigen met 15 rackets in de webshop... Het zou ons Trooper-account
wel een aardige boost geven!
Daarom kies ik ervoor om een racket te bespreken dat de innovatie iets té ver bracht. Een racket dat uiteindelijk
door de ITF verboden werd… Meer op de volgende pagina!
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De Spaghetti-Racket
Michael Fishbach, een 22-jarige tennisser die tot voordien nog geen grote tornooien op zijn naam kon schrijven,
had vermoedelijk net als zovelen onder ons een jaarlijks dipje. Hij ging op zoek naar nieuw, innovatief materiaal en
startte heel wat contacten op, in de hoop een beter sponsorcontract binnen te halen. Aan de andere kant van de
wereld, had hobby-speler Werner Fischer in 1971 een ontwerp gemaakt van een dubbelsnarige racket. Dit leidde
tot een enorme hoeveelheid topspin, een techniek dat toen nog in z’n puberjaren zat. Het was de Australiër
Phillips-Moore die het racket voor het eerst in de competitie bracht. Hoewel deze man reeds een hele tijd over zijn
toppunt heen was, won hij plots wedstrijden die hij al lang niet meer gewonnen had. Fishbach vond uiteindelijk in
een Zwitserse camera-winkel zo’n dubbelsnarige racket, maar de eigenaar weigerde deze te verkopen. Wel mocht
de Amerikaan er lang genoeg naar kijken om het principe af te loeren. Met zijn broer werkte hij 30 uur aan
verschillende prototypes vooraleer hij ermee begon te trainen. Het racket kon zodanig veel topspin genereren en
tegelijk zo’n sterke hoeken maken dat zijn niveau naar ongekende hoogte getild werd. Hij versloeg enkele toppers
(Billy Martin, Stan Smith,… ) die meer dan 100 plaatsen hoger op de rangschikking stonden!
Het einde van de Spaghetti-Racket kwam er onder andere door Ilie Năstase. Eerder had de Roemeen zijn
ongenoegen uitgesproken over deze racket, maar uiteindelijk besliste hij “If I can not beat them, I will join them”.
Nadat hij het racket meester maakte, eindigde hij de overwinningsreeks (53 matchen ongeslagen!) van de
Argentijns Guillermo Vilas in amper 2 sets, want Vilas weigerde de derde set uit te spelen. Nadien zei hij in een
interview: “I am completely disconcerted and discouraged by the trajectory of those balls. You understand that
Nastase, plus the racquet, that’s just too much.” Vilas dreigde ermee zijn carrière stop te zetten indien er geen
regelgeving zou komen omtrent de tennisracket. Niet veel later dat jaar (1977) verbood de ITF dit type van
besnaring, nadat heel wat spelers bezwaren hadden geuit tegen dit besnaringspatroon. Sindsdien heeft de ITF
duidelijke regels opgemaakt hoe een racket al dan niet besnaard mag worden. Later werden ook regels toegevoegd
omtrent het racket zelf.
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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.”
Gebrouwen door Brouwerijk Van Eecke (Watou), dat sinds enkele
jaren samen met Brouwerij Het Sas (Boezinge) onder de naam
Leroy Breweries werkt.

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.

http://unitrongroup.com/
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Samyn is een familiebedrijf wiens ervaring reeds 4 generaties overspant. Daarom is het ook the
place to be voor alle vormen van tegels, zowel binnen als buiten. Er wordt gewerkt met een
brede waaier aan merken, waaruit Samyn enkel de beste kwaliteit kiest, voor alle smaken. Ook
voor tuin- en terrastegels is er een uitgebreide outdoor showroom, die de kwaliteit van de
tegens door wee ren wind bewijst.
Daarnaast is er een gigantisch aanbod aan boumaterialen, zoals te lezen op de website: “alles
wat zich aan een woning kan bevinden, wordt door ons aangeboden”.
Dus voor de doe-het-zelver of verbouwer: Samyn, Langemarkseweg 2, Boezinge!
https://www.samyn-bouw.be/nl/
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Een voorstelling heeft deze zaak eigenlijk niet meer nodig, aangezien het dé vaste sportzaak in
Poperinge bedraagt. Weinig finalisten zullen nog nooit een kortingbon 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/

BNP Parisbas Poperinge zorgde (samen met het bedrag van Willy Lamaire) tijdens het open tornooi dat
wij de finalisten bovenop onze naturaprijs nog een extra geldsom konden opleggen. Reeds jaren
huisvesten zij, met hun kenmerkende gevel op de Grote Markt, het budget van onze tennisvereniging

https://www.bnpparibasfortis.be/

Ignace en Liliane
Opnieuw een vaste waarde voor de club! Jaarlijks worden meerdere braadworsten geconsumeerd
voor verschillende gelegenheden. Keurslager Ignace en Liliane zorgen er dan ook voor dat wij jaarlijks
kwalitatieve worsten kunnen aankopen aan verminderde prijs. Keurslager is stilaan 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?
Neem contact op via pietercambier@hotmail.com
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Addendum: Terugbetaling ziekenfonds
Regelmatig krijgen wij vragen in verband met terugbetaling van lidgeld door het ziekenfonds.
Daar merken wij dat velen nog niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid, daarom
vermelden wij hier even de mogelijkheden:

Christelijke Mutualiteit: 15 euro
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/sportvereniging
Bond Moyson: 12,5 tot 15 euro
https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingenledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/sport/Pages/Sportvoordeel.aspx
Liberale Mutualiteit: 25 euro
http://www.lm.be/lmplus/rubrieken/voordelen-en-diensten/sport-enbeweging/sportprikkel/pages/sportprikkel.aspx
Vlaams en Neutraal Ziekenhonds: 30 euro
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/
Onafhankelijk ziekenfonds: 25 euro
https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/fitness-sportclub

Ook eventuele andere mutualiteiten voorzien dit principe. Meestal hoeft een attest getekend
worden door de club, waarna dit binnengrebracht kan worden bij de mutualiteit.
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Pisbal
Definitie: een volgens de regels gespeelde bal, die niet past in het verwachtingspatroon van de
tegenstander
De “pisbal”. Meestal een iets te zachte, mogelijks met het kader geraakte bal, die het normale
bewegingspatroon van de aerodynamische bal negeert en zijn eigen weg gaat. Een beetje de
rebel onder de stuiters. De Che Guevara onder de ballen, zei het met minder haar. Hopelijk. In
principe is hij moeilijk te onderscheiden van een ordinaire tennisbal, maar het is vooral de
situatie die van belang speelt. We gaan op verder onderzoek!
De “pisbal” komt over het algemeen voor op alle soorten tennisvelden, maar ook op padel- en
squashterreinen voelt hij zich in zijn natuurlijke habitat. Over het algemeen is hij vooral overdag
actief, wanneer de velden het drukst bezet zijn, maar een uitzonderlijk vroege vogel kan hem
reeds uit zijn slaap wekken.
Deze uiterst zeldzame soort voelt zich aangetrokken tot spannende situaties in een match,
vermoeidheid en lichtjes geagiteerde personen. De eerste tekenen zijn vaak off-days, lagergeklasseerde tegenstanders en pittige matchen. Niet veel later zien we vaak een slechte bots
of een bal die de “sweet spot” van de racket mist.
Bij het zien van de “pisbal” merken we vaak dat mensen spontaan beginnen schreeuwen, wat
roder worden in het gezicht maar ook dikwijls met een spastische beweging de racket laten
vallen. Hoewel verder niks te vrezen valt, is het vaak moeilijk om rustig te blijven. Zelfs de meest
getrainde stoïcijn zal een lichte, gepijnigde grimas vertonen bij het aanzicht. Hoewel één los
exemplaar ongevaarlijk blijkt, zien we dat een herhaaldelijk spotten van de “pisbal” kan leiden
tot woede-aanvallen en frustratie.
Het mag dan wel een simpele, reglementaire “pisbal” zijn, toch is zijn invloed niet te
onderschatten. Want menig keer zien we dat de “pisbal” ons blijft achtervolgen, tot na de
match, herhalend in ons hoofd, tot aan de ‘pissijn’.
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