!

Jaargang 2018

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

Geplande
evenementen
8-4-2018
Ontbijt clubhuis
Opening seizoen

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

Het
hommelbiertornooi
Open dubbeltornooi van 25
juni tot 8 juli

Het clubtornooi
12 augustus – 2 september
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Voorwoord: De toekomst van tennis
Het voorwoord werd dikwijls door Mark, reeds 30 jaar bestuurslid en spilfiguur in de
clubgeschiedenis, geschreven. Dat ik dit voorwoord nu schrijf betekent misschien de
overgang van de geschiedenis van de tennisclub naar toekomst van het tennis,
niemand heeft beter de geschiedenis kunnen weergeven dan de ervaren schrijver
van de geschiedenis.
Vandaar deze kijk op de toekomst, want we weten allemaal, de tijd staat niet stil,
evenals de technologie. We leven in een wereld waar tafeltennisrobots bestaan!
(google maar eens FORPHEUS of KUKA) Doet ons dit dromen van een wereld waarin
we met onze eigen R2-D2 het veld opstappen? Een gemakzuchtige periode waarin
we steeds een partner in de kofferbak zitten hebben? Misschien kunnen we zelfs een
niveau instellen: “Vandaag speel ik eens tegen een c+30, R2-D2, programma 4
graag!”. Ik hoop van niet! Niets leuker dan de gezichtsuitdrukking van je
tegenstander. Niets leuker dan dat druppeltje zweet die over zijn voorhoofd rolt. Bij
een goedkoper model zou misschien ergens wat druppeltjes olie kunnen verschijnen,
maar dit zou mij niet meteen tevreden stellen. In andere landen zijn ook tennismuren
doorgebroken, muren die achtereenvolgens doelwitten weergeven waarop je moet
mikken, alsook de snelheid waarmee, en je zo perfect laten inschatten welk tempo je
speelt. Het zou ons natuurlijk overdonderen met cijfers, en diegene die het hardst het
doelwit kan raken wint de training. De ideale training, hoor ik analytische tennistrainers
al denken, en de ideale oplossing voor die avonden waarop we geen
trainingspartner vinden.
En dit moeten we natuurlijk toegeven. Als één van de kleinere clubs in WestVlaanderen, putten we uit een kleinere bron van mogelijke sparringpartners, en komt
het wel vaker voor dat we niet op tijd een kameraad vinden om mee te spelen. Het is
dan ook een plezier om te zien dat onze velden dikwijls even vaak bespeeld worden
in vergelijking met de grotere clubs, Iedereen ervaart, ook spelers uit andere clubs,
dat ons open tornooi zijn mannetje kan staan tegenover tornooien die reeds een
jarenlange reputatie hebben.
Helaas vind ik deze zoektocht opmerkelijk aangenaam, evenals de vraag of we de
vrijdagavond voldoende spelers zullen hebben om te dubbelen. Het is een soort van
bevestiging van onze gedeelde passie, iets wat we niet kunnen toeschrijven aan
technologie. Technologie heeft als doel het succesvol uitvoeren van een taak –
voorlopig nog opgelegd, in de toekomst zullen ze dit misschien zelf kunnen bepalen-,
terwijl wij, als mensen, onze eigen doelen voor ogen houden, en veelal de weg ernaar
toe beleven. Mijn rekenmachine heeft nog nooit gezucht: “Oef, het was een leuke
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uitdaging die rekensom op te lossen..”. Als ik erover nadenk, ik misschien ook niet,
slecht voorbeeld. Een ander voorbeeld zou zijn: mijn schaakcomputer zegt na iedere
partij: goed gespeeld, iets wat wij ook –soms tegen onze goesting- zeggen na de
match. Iedere tennisser weet dat we niet steeds een goede match hebben,
integendeel… Laat dit mijn voornemen voor het seizoen 2018 zijn, laat ons dit jaar, ook
na die matchen waarin we ons gekozen doel –meestal winnen- niet bereikt hebben,
oprecht ‘goede match’ zeggen, of zelfs meer. Laat het geen voorgeprogrammeerde
etiquette zijn, maar een menselijke blijk van onze inzet en beperkte mogelijkheden.
Mijn smartphone kent geen unforced errors, ik helaas wel.
Maar ik ken ook plezier en liefde voor de sport.
Joren.
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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,

Lidgelden
Lidgeld betalen op rek.nr.
BNP FORTIS 001-6184979-44
met vermelding van: naam,
voornaam en
geboortedatum.

interclubverantwoordelijke,
open tornooi

Geboortejaar Bedrag

Mark Scheldeman

Terreinen, open tornooi

2016-2007

65 €

Pieter Warlop

Bestuurslid, trainer

90 €

Jean-Marie Lahaye

Voorzitter

2006-2000 of
student
Nooit lid
geweest

65 €

1999 en
ouder

100 €
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Activiteiten
Ontmoeting met TC Houthulst

Wanneer?

Zondag 10 juni 2018

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

Op 18 juni hebben we TC
Houthulst uitgenodigd voor
onze jaarlijkse
vriendschappelijke
ontmoeting. Eerst was er
een uitgebreid ontbijtbuffet
voorzien, om daarna
gedurende een viertal uur
dubbels te spelen. Het was
wederom een geslaagde
ontmoeting met een talrijke
opkomst. De weergoden
waren ons gunstig gezind,
met een warme en zonnige
dag. Daarna was het tijd
om wat bij te praten aan de
bar.
Dit jaar is het aan Houthulst
om Tc Eclips te ontvangen,
gepland op zondag 10 juni
2018.
Ik dank de leden en
sympathisanten die op
eigen initiatief aanwezig
waren, zowel om te spelen
als om te supporteren.
Pascal Verhulle
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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?

8 april 2018

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 21 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

12 augustus – 2 september
Het clubtornooi, een jaarlijkse traditie, een beetje zoals het
offerfeest bij momenten. Spelers van alle niveaus worden
richting de slachtbank geleid gedurende drie weken van
vechtlust en tennis. Het is een moment waarin geweldig
gespeeld wordt, alsook gewelddadig. Maar onze offers
werpen hun vruchten af, want ook afgelopen zomer
konden we de zonnegod tevreden stellen, en hoewel hier
en daar wat plassen weggetrokken werden, konden we
alle rondes op tijd spelen. Nieuw dit jaar was de
toevoeging van een ‘herkansingsronde’.
Bij de enkel heren ging de titel van clubkampioen dit jaar
mee de grens over, naar Benoit Christiaens. Bij enkel dames
kon Manon Lazoore haar eerste – en ongetwijfeld niet haar
laatste - titel afsnoepen van Martine. Bij dubbel heren
namen Jos en Frederiek andermaal de gouden medaille,
het duo Piet/Joren moest zich tevreden stellen met die van
finalist. Bij dubbel dames zagen we Frie en Greet
overwinnen tegen Manon en Sabien. In dubbel gemengd
moesten Wim en Manon het onderspit delven tegen Siel en
Niels. In de herkansingsronde verloor Rudi van Jean.
Prijzen werden dit jaar uitgereikt door Sabien Battheu.
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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!
Voor de nieuwere spelers die meer informatie willen mogen gerust hun vragen stellen via
joren.busschaert@hotmail.com

Ploegen 2018

Reeks

Punten

Speeldag

Startdatum reeks

Dames 6

30-60

zaterdag

21/04 (thuis)

Dames 35 2

40-75

zondag

22/04 verplaatsing

Heren 7 (4 spelers)

20-25

zondag

22/04 (thuis)

Heren 35 4

40-75

zaterdag

21/04 verplaatsing

Heren 60 2

20-40

dinsdag

19/04 verplaatsing

Gemengd 50/60 2

20-40

maandag

16/04 verplaatsing
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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
Piet Naert
Joren Busschaert
Pieter Warlop

Jeugd, competitie,
Start2Tennis
Coördinatie
Kidstennis
Jeugd, volwassenen,
Start2Tennis
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In de kijker: De Witte Emmer van TC Eclips
De witte emmer? In zijn bescheidenheid zou Jean-Marie het niet toelaten hem in grote letters
te zetten, dus vandaar deze vreemde titel. Voor diegene die niet mee zijn met het verhaal: op
de finaledag van het clubtornooi, verscheen onze voorzitter met een grote, witte bidon. Heel
wat onder ons dachten dat hij eindelijk die verdomde steenmarter te pakken had. Wij
vreesden dan ook op het moment dat het deksel geheven werd. Uiteindelijk sprong geen
venijnig beest uit de ton, maar eerder een verrassing van onschatbare waarde voor
tennisliefhebbers: namelijk tien kaarten voor Roland Garros. Het is toegestaan deze zin
tweemaal te lezen, want ook wij moesten de woorden tweemaal laten doordringen. In tijden
van radicalisering vraag ik mij zelfs af of het toegelaten is zoveel tennisliefde te bezitten? Alle
aanwezige deelnemers maakten kans op deze prijs. Een onschuldige hand – hoewel ik
verhalen uit het Leuvense kan vertellen die zijn onschuldigheid in twijfel trekken - koos een
goede vriend van mij de tien namen die naar het Parijse Grandslamtornooi mogen afzakken
met een gratis entreekaartje op zak. Er werd voorgesteld een borstbeeld te laten maken van
onze voorzitter, maar geen enkele kunstenaar slaagde erin hem langer dan tien minuten te
laten stilzitten. Hoewel de tennisracket – voorlopig, hoe lang zal het duren? - even in de kast
werd gelegd, wil ik er toch aan herinneren dat hij drie jaar geleden nog op de tabel van het
clubtornooi te vinden was, en mij daar vriendelijk getrakteerd heeft op een van de beste
slice-ballen (incl. enkele meer dan pittige dropshots) die ik al heb meegemaakt.
De reden dat ik een hele pagina uit aan dit voorval, is voornamelijk uit respect en
bewondering. Als ijverig tornooispeler in het verleden, heb ik heel wat recepties en dergelijke
gezien. Wat ik dit jaar op onze eigen club zag, was uiterst uitzonderlijk. Hangt er toch een soort
van tennismicrobe rond onze pleinen? Ergens tussen de dazen en muggen door? Zelden zie ik
op een tennisclub tennissers die zo lang doorspelen dat ze al moeten beginnen gokken waar
de bal zal komen. Zelden openen clubs de deuren reeds voor 9u op zondagmorgen, terwijl wij
al opgewarmd zijn tegen dan. Zelden zie ik ook zo’n vechtlust op een clubtornooi, even groot
zowel in eerste als laatste rondes. Iedereen kent de geschiedenis van Poperinge, maar het
zou mij niet verwonderen moesten we ooit te weten komen dat Meneer Ghybe eigenlijk een
tennisser was, en daar zijn koppigheid en strijdlust vandaan gehaald heeft. We mogen er
natuurlijk geen ode van maken, er zijn genoeg gebreken waarop we zouden kunnen
focussen, en die ene put in het plein zal ons ook in 2018 de game blijven kosten. En die service
zal eveneens nooit ons sterkste punt zijn, en die bal in de hoek kunnen we niet pakken omdat
het er te glad is. Maar ik ben vooral blij dat ik in 2018 nog steeds in alle rust zal kunnen
tennissen op fietsafstand van thuis, ook als die derde set eens uitgelopen is. Ik ben
vergeetachtig, soms zelfs wat licht dement. Binnen een paar jaar kan ik vermoedelijk mijn
eigen paaseieren verstoppen en daags nadien uren zoeken. Liefst van al, zou ik al deze
herinneringen willen wegsteken, zodat ik ze kan bewaren voor later. Misschien vind ik wel een
doos die groot genoeg is, of misschien steek ik ze wel in een grote, witte emmer.
Trouwens onderzoek wijst uit dat een gekke titel ervoor zorgt dat mensen vaker het artikel lezen!
Joren
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Het Hommelbiertornooi

Het tornooi verliep vorig jaar zo vlot, dat we bijna vergeten waren dat het nog maar de
tweede editie was. Dit jaar proberen we de hoogste trede van de overtreffende trap te
bereiken. Met andermaal de steun van Hommelbier, doen we een poging om de
tornooibeleving op te krikken. Het aantal reeksen blijft, maar de omkadering zal uitbreiden
met o.a. een streepje live-muziekavond bijvoorbeeld. Natuurlijk zal tennis nog steeds op de
voorgrond staan, en met het oog op eenzelfde stijging in aantal inschrijvingen als vorig jaar,
doen we dan ook graag een oproep zoveel mogelijk de blijde boodschap te verkondigen:
Het Hommelbiertornooi komt terug!
De vertegenwoordiging van Poperinge was vorig jaar subliem, en ook dit jaar wil ik opnieuw
een oproep doen om de eigen terreinen te verdedigen!

Een overzicht van de voorziene reeksen:
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)

Misschien hier ook even een korte oproep aan de interclub(kapiteins/ploegen): de affiches
zullen dit jaar reeds voor de aanvang gedrukt worden met het doel deze mee te geven aan
de verschillende ploegen, zo kunnen we reeds een groot aantal clubs van een affiche
voorzien!
Deze zullen in het clubhuis liggen zodat bij de eerste thuismatch iedere ploeg enkele
exemplaren kan meenemen!
Alvast bedankt!
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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 17 maart om 9u30. Iedere helpende hand is welkom om het
werk zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vooraf wordt een lijst gemaakt met uit te voeren
taken, die de dag zelf verdeelt worden. Vanaf 9u: koffie en ontbijtkoeken!
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Merkwaardige tennisweetjes
Het aantal tennisballen dat jaarlijks wordt geproduceerd is geschat op 360 miljoen, wanneer
je deze achter elkaar legt kom je tot een afstand van 23400 km.
Een goede tennisbal weegt 57 gram, en heeft een doorsnede van 6,5cm. Voor een officiële
tornooibal geldt: als je hem laat vallen vanop 2,5m hoogte, moet de bal minstens 1,27m
omhoog stuiteren, en maximaal 1,52m.
In 1896 was tennis voor de eerste maal een Olympische Sport, helaas waren slechts drie
deelnemers.. Uit het publiek werd een 4e speler gekozen, John Pius Boland, die tijdens een
bezoek aan een vriend even langsging op de Spelen in Athene. Hij won de eerste gouden
medaille voor Ierland. Extra weetje: omdat hij geen tennisschoenen meehad in zijn reiskoffer,
won hij op zijn leren schoenen zowel enkel als dubbel.
De ongekende moed van tennisspelers werd overtroffen door de fransman Jean Borotra. In
één van de vreemdste veldslagen van WO II (Battle for Castle Itter) speelde hij een cruciale
rol door van de kasteelmuren te springen en meermaals door vijandige linies naar het
dichtstbijzijnde dorp sprintte om versterking te halen. Voor zijn gevangenschap won hij 4
grandslams en was de eerste niet-Engelstalige tennisser die Wimbledon won.
Wimbledon bezit een havik – Rufus genaamd- die sinds 2000 ervoor zorgt dat de lucht boven
de tennisvelden vrij blijft van duiven. Dit zowel na klachten door bezoekers als spelers. Hier een
leuke video over Rufus: https://www.youtube.com/watch?v=CST629ad4bU
Koning James I van Schotland moest zijn tennisliefde met de dood bekopen. Omdat zijn
tennisballen steeds verloren gingen in de kerkers, liet hij de uitgangen van zijn indoor
tennisveld barricaderen. Bij een aanval op hem vluchtte hij door de kerkers richting zijn
tennisveld, maar door de gesloten uitgangen kon hij geen kant meer op en werd vermoord…
De serveerder mag pas serveren, als de ontvanger klaar is. Indien de ontvanger een poging
doet om terug te slaan, ook als hij niet klaar was, wordt aangenomen dat hij klaar was. Dus als
hij dan de bal mist, is het punt voor de serveerder.
Fans kunnen hevig zijn.. In 1993 werd Monica Seles tijdens de kantwisseling neergestoken door
een hevige fan van Steffi Graff. Na dit incident keerde Monica niet meer terug naar het
professioneel circuit.
24 ton aardbeien worden ieder jaar besteld op Wimbledon, het enige grandslamtornooi dat
op gras gespeeld wordt.
De vroege variant van tennis werd gespeeld met de blote handen (12e eeuw), daarna
schakelde men over tot handschoenen, tot men in de 16e eeuw besefte dat een racket
gemakkelijker was… Het was pas toen dat het tennis begon doorbreken.
Joren
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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. 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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Activiteitenkalender TC Yper
Tc yper behaalde vorig jaar uitstekende resultaten in ons open dubbeltornooi, met alsook de
club die het grootste aantal inschrijvingen afleverde. Gezien hun enthousiasme en nabije
ligging, delen wij hier graag de activiteiten mee waaraan onze club op zijn beurt kan
deelnemen:

10 maart : Nacht van de dubbels
9 april – 15 april: Jeugdtornooi
7 juni – 17 juni: Dubbeltornooi (outdoor)
27 augustus – 8 september: Enkeltornooi Yper open
13 oktober: Nacht van de dubbels, Fin de saison
5 december – 16 december: Dubbeltornooi (indoor)
22 december – 30 december: Jeugdtornooi (indoor)
26 december – 6 januari: Enkeltornooi (indoor)
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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.
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).
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http://unitrongroup.com/

“De passie voor perfectie uit zich bij Ward in puur vakmanschap.
De gedrevenheid en liefde voor het vak uiten zich reeds jaren in tevreden klanten.”
Contacteer ons via:
info@pleister-werk.be of T 0475 475 539
http://www.pleister-werk.be/

Gaan ambacht en innovatie samen? Natuurlijk!
De familie De Keyzer verzoent vernieuwende ontwerpen en toptechnologie met artisanale productie
en degelijke luxe.
Al meer dan veertig jaar zoeken we oplossingen die u ultieme meerwaarde en comfort brengen. Zo
maakte vader Willy furore met de allereerste greeploze keukenkast in België.
Koen, Hans en Bart zetten die vernieuwende en klantgerichte traditie voort. Net als hun vader hebben
zij een neus voor duurzame kwaliteit, en een passie voor innovatie en perfectie.
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O’ Vin is een kant-en-klare picon, gebaseerd op ‘Amer’, kwaliteitsvolle witte wijn en enkele geheime
ingrediënten, die zorgen voor een frisse, bittere en zoete picon.
Te koop in de winkel of rechtstreeks geserveerd in de mobiele bar, waar gecombineerd kan worden
met andere zorgvuldig uitgekozen kwaliteitsproducten.

http://www.topovin.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/

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/
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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.
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Nawoord: De wil om te winnen
Precisie. Precisie op het plein, uiterst belangrijk, al weet ik niet precies hoe dat moet. Ik heb
ondertussen al meerdere tennisboeken doorgelezen, met als topfavoriet Pete Sampras “de wil
om te winnen”. Een bescheiden relaas over een reeks overwinningen, maar vooral ook de
dieptepunten op de weg ernaartoe. Eén van de meest memorabele momenten uit zijn
carrière is voor mij persoonlijk die ene match, Wimbledon, kwartfinale 1996. Ik was toen exact
1 jaar oud, misschien stond mijn wieg zelfs voor de televisie op dat moment. Beeld je dit in: je
verloor net je coach en dierbare vriend aan een hersentumor, staat nummer 1 op de wereld
en u hebt een reputatie te verdedigen. Kwartfinale Wimbledon, je hebt dit jaar nog geen
enkele grandslam gewonnen, en andere prestaties zijn matig voor wat je reeds aan de dag
hebt gelegd. Je speelt tegen de nummer 34 van de wereld, die voor de match zo zelfzeker is
dat hij letterlijk zegt dat hij je zal behandelen als niemand. De tegenstander, Alex Corretja,
sleept er een vijfsetter uit. En dan in de tiebreak van de beslissende set… een beer van een
man, 1.85m, vermoeid, krampen, wankelt naar de achterkant van het veld en… geeft over.
Op het gras van Wimbledon. Voor de ogen van duizenden toeschouwers en nogmaals
miljoenen kijkers live op tv. Hij krijgt een waarschuwing voor de overschrijding van het
tijdslimiet, conform de regels, maar buiten de wetten van de menselijkheid. Bij de kantwissel
aan 3-3 krijgen beide spelers een spontane staande ovatie van het publiek. Sampras vecht
tot 5-4, waarna Corretja letterlijk springt naar een bal, rechtop kruipt, sprint naar het net en het
punt eindigt met een volley. 5-5. Sampras wankelt nogmaals op de benen, mentaal getikt
door de levendigheid die zijn tegenstander kan tonen. Meerdere malen zoekt hij steun op z’n
racket, praktisch onmogelijk om zijn rug nog te rechten. Er volgt een nieuwe staande ovatie,
hoewel ik denk dat de supporters niet eens waren gaan zitten. Aan 6-7 matchpunt voor
Corretja haalt hij een volley terug met een fikse pijnkreet. Sampras mag serveren. Op dat
moment eerder moet serveren. Uit het publiek schreeuwt iemand zijn stem kapot: ”Come on
Pete, you can do it man!” Onvoorstelbaar. Sampras slaat een ace op zijn tweede service, 7-7,
tiebreak, vijfde set, kwartfinale Wimbledon, op zijn tweede service. Dit was geen typfoutje, ik
wou het gewoon nogmaals laten lezen. Het publiek gaat total-loss. Sampras brengt voor de
service van Alex een minieme lach uit. De uitdrukking kan ik niet beschrijven, die moet je zelf
zien. De match eindigt onwaardig, dubbele fout Corretja, die neerknielt in een mix van
frustratie, vermoeidheid en respect voor Sampras. Wil ik afsluiten met een wijze les? Nee,
eigenlijk niet, het is een match die de aandacht verdient, en een match waarmee precies
genoeg is gezegd. Joren
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Addendum: beginner’s guide to TennisVlaanderen
Als tennisclub organiseren wij iedere jaar twee tornooien: het open dubbeltornooi en het clubtornooi.
Voor beide gebruiken wij sinds vorig jaar de officiële site van de Vlaamse Tennisfederatie (Met de
logische naam: Tennis Vlaanderen..). Deze site fungeert als platform voor onder andere interclub, alle
open tornooien en informatie ivm. Regels, klassementen en dergelijke. Deze site kan nogal
overdonderend zijn voor nieuwe leden, terwijl de meer ervaren tennissers in het hoogseizoen er als het
ware hun startpagina van maken. Hieronder zal ik kort uiteen leggen hoe je je inschrijft voor een tornooi
en alle informatie ervan kan vinden, met als doel natuurlijk jullie aan te sporen tornooien te spelen,
alsook onze eigen tornooien vlotter te laten verlopen.

Stap 1: Inloggen

Rechts-bovenaan de site vinden we de klassieke inlogknop, hiervoor zijn nodig: wachtwoord en
lidnummer.
Het lidnummer kan gevonden worden door via de zoekbalk uw profiel te vinden (=naam ingeven in zoekbalk)
Via wachtwoord vergeten kan u het wachtwoord krijgen via e-mail. Indien het e-mail adres niet meer klopt, kunnen
wij dit aanpassen, stuur een mailtje naar joren.busschaert@hotmail.com

Stap 2: Een tornooi zoeken
Na ingelogd te zijn, krijg je volgende pagina met algemene informatie (klassement,
lidnummer, … ). Dit is uw dashboard. Als je naar beneden scrolt zal je ook je eigen resultaten
zien, alsook je inschrijvingen in tornooien.
Weer rechts-bovenaan heb je de zoekbalk, waar je
de zoekopdracht reeds kan specifiëren (tornooi,
speler, club)
Kies de parameters (datum/reeksen/…), het is
mogelijk om slechts enkele in te vullen

3. Inschrijven
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Daarna kies je de reeks(en) waarin je wil inschrijven + je eventuele partner in het geval van
een dubbeltornooi.
Hier is ook de belangrijkste stap: beschikbaarheid invullen
Het raster is op zich vanzelfsprekend, de
groene kaders zijn beschikbare
momenten, de rode zijn momenten
waarop je niet wenst te spelen.
Dit is belangrijk voor tornooileiders, zo
hoeven zij niet 4x te bellen, maar kunnen
zij reeds vooraf een match plannen,
rekening houdend met uw
beschikbaarheid.

4. Prestaties
Via uw spelersdashboard kun je uw inschrijvingen + prestaties (en meer) van dit seizoen, als
ook van vorige, volgen. Klik simpelweg op je eigen naam rechtsboven, en ga dan naar mijn
dashboard. Als je naar onderen scrolt kun je al deze informatie verder vinden.
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