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Jaargang 2019

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

Geplande
evenementen
7-4-2018
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 24
juni tot 7 juli

Het clubtornooi
11 augustus – 1 september

Zomeravond op het nieuwe terras
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Voorwoord: Uit het verleden naar de toekomst kijken
Terugkijken in het verleden kan ons iets leren over de evolutie van TC Eclips en ook inzichten
geven en een stimulans zijn voor hoe het verder moet. Daarom herlas ik in deze sombere
dagen van de jaarwisseling het boekje ’Het Verhaal van Vijftig Jaar Eclips’ . geschreven door
Peter De Leeuw , de neef van Frank, en ooit bestuurslid van de club, tot 1995.
Het is een prachtig geschreven historisch werk dat een beeld geeft hoe de club zoals die nu
is, gegroeid is van 1945 tot 1995. Zeldzaam en waardevol want er zijn maar een paar meer in
omloop.
Ik grasduin nu in het oudste deel want er staat zo veel in:
In 1945, vlak na de oorlog, startten twee tennissers op een terrein dat nog bestaat in de
Elverdingse weg! Onze club bestaat dus 74 jaar.
Het aantal leden was jaren lang beperkt tot een tiental. Tot in 1960 bleef alles zéér elitair en
men moest van hogere komaf zijn om toe te treden! Vanaf 1968 , toen alles democratischer
werd, ook het tennissen, steeg het aantal deelnemers spectaculair en werd het een
democratische club waarin iedereen welkom was. Onze club heeft tot nu toe altijd dit etiket
volks gekoesterd , wat niet van alle andere clubs kan gezegd worden!
In 1980, een bewogen jaar, kreeg de club de naam TC Eclips Voordien sprak men altijd van “
bij Alida”- want er was maar één terrein!
Door het explosief groeien van het aantal leden moesten we uitwijken en afhankelijk worden
van de stadsterreinen. Ik citeer letterlijk het boek van Peter: “de sport mag (door de Sportraad) niet

worden ‘geprivatiseerd’ en dus moesten terreinen worden gehuurd (aan de stad) voor een forfaitair
bedrag. Van clubhuis was geen sprake. We moesten het doen met de Kantine van de Sporthal (langs de
ring) Helaas die was zelden open… Het reserveren moest gebeuren in het zwembad. Maar om vijf uur zat
de dag van Joël Berquin er op en kon je dus niet meer reserveren. Concreet hield dat in als je tijdens de
dag een drang kreeg om te tennissen, je op je honger bleef zitten. Wie het er wel op waagde kreeg het
deksel op de neus en werd domweg geschorst!”
Tot daar het citaat.
Ik heb dat gewaagd en twee leden van het gezin –Frie en ik, werden van juni tot einde
seizoen geschorst! Gevolg gans ons gezin gaf ontslag in alle onze sportbestuursfuncties (judo
en tennis). En ook tot gevolg : grote heibel in stad.
Maar dat heeft niet lang geduurd…
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Als gevolg (Ik citeer opnieuw): Op5 oktober 1981 liet Jean Marie zijn tennishart spreken en legde aan

het bestuur voor drie terreinen en een clubhuis“ op zijn domein!
De rest is voor een volgende editie. Maar bewijst dat het verleden ook niet alles was en als
sommigen nu klagen over de club, wij ook eens achterom mogen kijken. Hoewel vooruit
kijken ook altijd mag... Gouverner, c’est prévoir”

Mark Scheldeman

Archieffoto; Zie ook nog de talrijke bomen en de verharde ondergrond
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Geschiedenis: guess the player(s)? Antwoorden onderaan
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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.
BE55 0016 1849 7944 met
vermelding van: naam,
voornaam en
geboortedatum.

interclubverantwoordelijke,
open tornooi
Mark Scheldeman

Terreinen, open tornooi

Pieter Warlop

Bestuurslid, trainer

Jean-Marie Lahaye

Voorzitter

Geboortejaar Bedrag
2017-2008

65 €

2007-2001 of
student

90 €

Nooit lid
geweest

65 €

2000 en
ouder

100 €

Antwoorden foto’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crista en Rolf
Hilde Ockier en Lieve Cuvelier
Mark Scheldeman
Jean Verstraete en Hilde Ockier
Paul Verstraete
Jean-Marie Lahaye

9+*-+
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Activiteiten
Ontmoeting met TC Houthulst

Wanneer?

Zondag 23 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

Een jaarlijkse traditie, een
eeuwige vriendschap. De
basisformule van onze
ontmoeting met TC
Houthulst. Een gewoonte
die ouder is dan de schrijver
van dit boekje. Dit jaar is het
aan onze club om de leden
van TC Houthulst in de
watten te leggen, maar ook
onze eigen spelers mogen
niet vergeten worden!
Vandaar deze jaarlijkse
uitnodiging, voor allen die
genieten van een potje
tennis en een gezellige
babbel. We zullen -net niet
radicaal- bidden tot de
weergoden, dat zij ons
terug voorzien van zonnige
stralen, met misschien een
zacht briesje, de rest komt
wel vanzelf. Laat ons er
terug een aangename dag
van maken.
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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?

7 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 10 juni

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

11 augustus – 1 september
Het clubtornooi, dit jaar wederom een prachtige editie!
Een tornooi waar matchfixing geen plaats kent, een tornooi
waar zelfs de gokchinees zijn geldbeugel veilig vastklampt.
De motivatie elk jaar is enorm, de inzet hoeft niet onder te
doen. Ondanks de droge zomer werd op voorhoofdzweet
niet bespaard. Breng de regering niet op ideeën…
Andermaal werd het beste van onszelf gegeven, en
andermaal konden we genieten, bedankt, iedereen.
Bij de heren veroverde een herboren Pieter Warlop de
overwinning op Joren Busschaert, 6-3 6-4 waren de cijfers
die daarvoor nodig waren. Bij de dames ging Nathalie
Delplace aan de haal met de titel clubkampioen, na een
6-2 6-3 overwinning.
Bij het duo-tennis waren er eveneens enkele mooie
wedstrijden. Bij de heren wonnen Wim Lazoore en Niels Van
Renynghe, verliezende finalisten waren Piet Naert en Joren
Busschaert. Bij de dames ging de hoofdprijs naar de immers
sterke Greet Mus en Frie Scheldeman, die het haalden van
de Fouvry’s, namelijk Ilse en Joke. Bij de gemixte partners
ging de overwinning naar Siel Saelens en Niels Van
Renynghe, verliezers hier waren Manon Lazoore en Wim
Lazoore.

Foto’s: Hilde Ockier; rechts clubkampioenen 2019
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Foto’s: Hilde Ockier

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!
Nieuwe spelers die meer informatie willen mogen gerust hun vragen stellen via
joren.busschaert@hotmail.com

Ploegen 2019
Reeks

Punten

Dames 5

61- 95

Heren 7 (4 spelers)

12-25

Heren 35 4

76-140

Heren 60 2

12-40

Gemengd 50/60 2

12-40

Interclub = teamwork; foto’s van Hommelbiertornooi 2018; Pepijn en Wim, Eddy en Rudi, Niels en Pepijn
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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 €
!!! Jeugd: dit is inbegrepen in het lesgeld
(65euro = lidgeld + 8 lessen)

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
Niels Van Renynghe
Pieter Warlop

Jeugd, competitie,
Start2Tennis
Coördinatie
Kidstennis
Jeugd, volwassenen,
Start2Tennis
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God Bless (ure) us!
Make tennis great again! Of liever maak het pijnvrij… Blessures, sommigen zullen nu reeds
beginnen beven, anderen doen een schietgebedje ter vrijwaring. Dit jaar zal ik het even over
iets uit mijn vakgebied hebben. Beroeps(mis)vorming. Ik zal jullie besparen van teveel
anatomische termen, voor het geval iemand lijdt aan Hippopotomonstrosesquippedaliofobie,
oftewel de angst voor moeilijke en/of lange woorden. Ironisch. Ik zal het eerder hebben over
iets abstracters. Iets waar de meesten niet aan denken. Daarboven, bovenaan de ranglijst
van risicofactoren, bevindt zich een vreemde eend in de bijt. Naast zaken als leeftijd, fysieke
status en eerdere aandoeningen, staat een vaak vergeten risicofactor: spanning. En neen, ik
bedoel niet die 25 kilogram van de snaren op uw tennisracket. Ik bedoel lichamelijke
spanning, sommigen noemen het stress, anderen stramheid. Sommigen zullen wel denken,
stress is geen blessure, het is tegenwoordig een onderdeel van onze snel evoluerende
maatschappij… Maar neen, stress is exact een blessure. Is het een blessure van het hoofd? Ik
denk het niet. Waar voelt men dan stress of spanning? Naar mijn mening kan je die inderdaad
voelen, maar meestal als het reeds te laat is, vandaar dat deze zo vaak vergeten is… Als je tot
hier geraakt bent, en enerzijds toch deels gelooft in mijn redenering, dan volgt hier een
verdere uitleg. Als je hierboven reeds afgehaakt hebt, wel, eigenlijk hoef ik dan niets te
zeggen… Nuja, volg mij verder de wetenschap in!
Laat mij even schetsen met een onderzoek van Friedman. Welke tennisser is dat? Geen! Maar
wat vond Friedman nu juist? Wel, een dronken persoon heeft grotere overlevingskansen dan
een nuchter persoon bij de courante verkeersongevallen. Of hij er ook meer heeft is een
andere discussie, maar… Waarom nu net? Dit merkwaardig fenomeen werd na verdere
studie uitgeklaard, met de simpele reden: Onze dronken persoon heeft een veel meer
ontspannen zithouding, waardoor de klap beter verdeeld wordt over zijn ganse lichaam!
Op tennisvlak geef ik graag volgend voorbeeld: via recente studies in de anatomische wereld
werden verschillende spierketens (Anatomy trains – Myers) gevonden in het lichaam. Dit zijn
kettingen die vertrekken vanuit bijvoorbeeld de voetzool en gaan naar het voorhoofd, en zo
ook als één geheel kunnen werken. Uit hetzelfde principe werd bevonden dat de
bovenhandse werpbeweging ook via deze ketens verloopt, en de krachtverdeling veel
verder gaat de onze schouderspieren alleen. Dus… terugkomend naar het onderwerp van dit
artikel: spanning in het ene deel van de keten, resulteerd eveneens in spanning naar andere
segmenten…
En nu? Wat is nu mijn punt uit bovenstaande twee voorbeelden? Hiervoor schets ik even kort
en simplistisch ons autonoom zenuwstelsel, bestaande uit twee aparte segmenten. Enerzijds
heb je het orthosympatisch deel, dat instaat voor de Vecht-of-Vluchtreactie, en ons dus
volpompt met adrenaline en dergelijke. Anderzijds heb je het parasympatisch deel, dat
instaat voor de Rust-en-Verwerkingsreactie, ons middagdutje bij wijze van spreken, waarin ons
lichaam tot rust komt en herstelreacties teweeg brengt.
Oké, goed opgelet? We zijn er bijna! Autonoom zenuwstelsel wil zeggen dat dit allemaal
zelfstandig gebeurd, los van onze eigen controle. Dus… Wat kunnen wij dan doen?
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Zoals gezegd wil ik jullie besparen van teveel termen, dus zul je mij hier even op mijn woord
moeten geloven… Beide delen hebben verschillende verbindingen met onze belangrijke
organen, ons gemoedssysteem en dergelijke, dus jazeker, wij kunnen er iets aan doen!
Maar wat ik wil meegeven: denk niet dat die ene misstap of te ver gespeelde bal altijd de
oorzaak is van een blessure. Denk eraan, als we deze zomer weer gezegend zijn met een
prachtzomer, wanneer je gaat tennissen, geniet ervan, ontspan. Verzorg je lichaam wanneer
er spanning is (zowel fysiek na overbelasting of mentaal na een zware week), dit kan
afhankelijk van de oorzaak door stretching, foamroller of zoveel meer, maar vergeet niet
mentaal een kwartiertje vooraf rust te nemen, let op uw ademhaling, rush niet naar het plein,
maar zorg dat je hartslag eerst even gezakt is na het werken. Eet niet te zwaar, herinner de
verbinding met de spijsvertering. Schreeuw als je weer eens een bal tegen de draad slaat,
maar bouw geen spanning op in je lichaam, laat het punt meteen na de schreeuw los, het is
toch al weg, laat het je niet uitrekken als een elastiek onder… spanning. Je hebt tijdens de
kantwissel een tweetal minuten om jezelf te bedaren, stress van je af te schudden, fysiek en
mentaal tot rust te komen, gebruik het! Een zenuw werkt na het verlaten van het ganglion
aan een snelheid van 0,5 tot 2 meter per seconde, bedenk eens wat je lichaam aan die
snelheid zou kunnen doen in twee minuten…
Ik hoop jullie allemaal fit op het plein te zien in 2019!
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(Nog meer) Merkwaardige tennisweetjes: deel 2
Vroeger waren er twee types tiebreak. Je had de ‘Sudden-death tiebreaker’, waar een
maximum van negen punten gespeeld werd, alsook de ‘lingering death tiebreaker’, waar
maximaal 12 punten gespeeld werden. Toepassalijke namen als je het mij vraagt!
Spelers die meedoen aan de Gands Slam in Wimbledon, moeten hun kledij voor deelname
voorleggen aan The All England Lawn Tennis and Croquet Club, die beslist of de kledij voldoet
aan de normen.
Vroeger werd gespeeld met witte tennisballen, in 1986 werd gekozen voor de klassieke gele
tennisbal.
Er bestaan regels voor de lengte van een tennisracket! Een maxiumlengte werd ingesteld op
29 inches of 73,7 cm. In breedte is dit 12,5 inches of 31,7 cm. Ook het snarenoppervlak wordt
begrensd met 39,4 cm in lengte en 29,2 cm in breedte.
Op het professionele circuit worden 5 types van ondergond toegestaan, namelijk Gravel,
HardCourt, Glas, Tapijt en Hout.
In Dubai (where else…?) wordt het eerste tennistornooi onder water gepland! Dit nadat het
eerder een tennisveld op een 300 meter hoog hotel bouwde. En wij maar denken dat ons
derde plein gevaarlijk was om ballen kwijt te geraken…

De luidste kreun mag gaan naar Maria Sharapova, die 105 decibels bereikte tijdens een
match op Wimbledon. Dit is vergelijkbaar met het volume van een Metallica-concert.
We dromen allemaal van het grote prijzengeld, maar wist dat je dat tennis een zeer
verlieslatende activiteit is? Uit onderzoek blijkt dat het grootbrengen van een tennisspeler (5
tot 18 jaar) gemiddeld 35.000 tot 44.000 euro kost. Jaarlijks… Ter illustratie: Elise Mertens
verdubbelde op de de Australian Open vorig jaar haar totale winst. Netto berekend heeft zij
sinds januari 2018 voor het eerst al haar kosten sinds het begin van haar carrière gedekt. Van
de 14.000 profspelers sluiten ongeveer 56 procent van deze spelers hun carrière af zonder
winst of met verlies(!). ITF heeft berekend dat het aantal profspelers gereduceerd moet
worden tot 750 mannen en 750 vrouwen om tennis een gezonde, welvarende sport te maken.
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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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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 vroegtijdig 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: Phillipe (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 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/
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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?
Aarzel niet om contact op te nemen voor een overeenkomst op maat met Pieter Cambier,
pietercambier@hotmail.com.
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Addendum: beginner’s guide to… Nieuwe klassementen
Hoe kan ik punten verdienen voor mijn enkelklassement?
Zowel bij deelname aan enkeltornooien als interclub kan je punten verdienen.
•

Tornooien:
Je krijgt punten (afhankelijk van je leeftijdscategorie en de reeks waarin je speelt) volgens de
ronde die je behaalt in de tabel. Daarnaast krijg je ook bonuspunten (nl. de waardepunten van
je tegenstander waarvan je won) per gewonnen match en krijg je steeds 2 punten per
gespeelde enkelmatch. De winnaar van de tabel krijgt dus de meeste punten (vergelijkbaar met
de ATP- of WTA-ranking). Er worden geen minpunten gegeven. De punten bij U9 en U11 tellen
respectievelijk voor 50% en 70%. Bekijk de puntenschalen.

•

Interclub:
Bij elke deelname aan een interclubontmoeting (ongeacht je enkel, dubbel of beide speelde)
krijg je 1x de waardepunten van jouw klassement (met een max. van 5 deelnames). Daarnaast
krijg je ook de punten van je 5 beste (enkel-) winstmatchen (nl. de waardepunten van je
tegenstander waarvan je won). De punten bij U9 en U11 tellen respectievelijk voor 50% en 70%.

Hoe wordt mijn enkelklassement berekend?
Iedereen die minstens 2 matchen (enkel- en/of dubbelspel) speelde in de 12 maanden voorafgaand
aan de berekening komt in aanmerking.
Er worden 3 totalen berekend (alleen je behaalde resultaten van de 12 maanden voorafgaand aan de
berekening komen hiervoor in aanmerking):
•

Tornooien: we nemen de som van je 8 beste tornooireeksen en delen dit door 8. Speel je minder
dan 8 reeksen, dan delen we door je "aantal tornooireeksen + 1".

•

Interclub: we berekenen het puntentotaal dat je behaalde in interclub.

•

Tornooien & interclub: we berekenen 60% van de som van het totaal dat je behaalde in
tornooien en interclub (dit is dus 60% van de som van punt 1 en punt 2).

Het hoogste cijfer van deze 3 totalen wordt weerhouden.

Welk klassement krijg ik?
Op basis van bovenstaand cijfer worden alle spelers gerangschikt van hoog naar laag (een aparte
ranglijst voor U9, U11, U13 en de volwassenen; de ranglijst U9 is gemengd, de andere telkens per
geslacht).
Volgens vooraf bepaalde percentages wordt dan je klassement toegekend.
Hoe hoger je plaats op de ranglijst, hoe hoger je klassement zal zijn.
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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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Klassementenlijst 2018
Naam

Tennis enkel

Tennis dubbel

ARENA AMADEO

3 ptn

3 ptn

BATTHEU BERNARD

3 ptn

3 ptn

BATTHEU SABIEN

3 ptn

3 ptn

Bekaert Christine

3 ptn

3 ptn

BUSSCHAERT LISA

3 ptn

3 ptn

Cambier Pieter

5 ptn

5 ptn

Ceuninck Jurgen

3 ptn

3 ptn

CEUTERICKX MARTINE

3 ptn

3 ptn

Christiaens Benoit

3 ptn

3 ptn

Clarysse Francis

3 ptn

3 ptn

CORNETTE GUILLAUME

3 ptn

3 ptn

COUVREUR CARL

3 ptn

3 ptn

CUVELIER LIEVE

3 ptn

3 ptn

Debeer Didier

3 ptn

3 ptn

DE CAMPS GUY

3 ptn

3 ptn

Declemy Jacques

3 ptn

3 ptn

DE CORTE PAUL

3 ptn

3 ptn

DECORTE PEPIJN

3 ptn

10 ptn

DE GROOTE JAN

3 ptn

3 ptn

Delattre Thomas

3 ptn

3 ptn

DE LEEUW FRANK

3 ptn

3 ptn

Delhaye Nele

3 ptn

3 ptn

Deloz Mauro

3 ptn

3 ptn

Deloz Pedro

3 ptn

3 ptn

DELPLACE NATHALIE

15 ptn

15 ptn

Demaeght Daan

13.8 (1 ptn)

1 ptn

Demaeght Guust

3 ptn

3 ptn

Deman Brecht

3 ptn

3 ptn

DEMASURE DAVID

3 ptn

3 ptn

Demol Jacky

3 ptn

3 ptn

Demol Michaël

3 ptn

3 ptn

DEPOORTER JOS

35 ptn

35 ptn

Devos Heidi

3 ptn

3 ptn

DEVROE MARIE-CLAIRE

3 ptn

3 ptn

De Witte Jelle

3 ptn

3 ptn

D'Haenen Remco

3 ptn

3 ptn

DIERICKX ELLEN

3 ptn

3 ptn
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Padel

Naam

Tennis enkel

Tennis dubbel

DIERICKX LUKAS

3 ptn

3 ptn

DIERICKX ROEL

3 ptn

3 ptn

Ducorney Jonas

3 ptn

3 ptn

DURNEZ NANCY

3 ptn

3 ptn

DUTRY NICK

10 ptn

10 ptn

ELSLANDER FRIEDEL

3 ptn

3 ptn

FOUVRY ILSE

3 ptn

3 ptn

FOUVRY JOKE

50 ptn

50 ptn

Godderis Jérémy

3 ptn

3 ptn

HAUSPIE MYRIAM

3 ptn

3 ptn

Huyghe Els

3 ptn

3 ptn

LAHAYE ARTHUR

3 ptn

3 ptn

lahaye barbara

3 ptn

3 ptn

LAHAYE JEAN-MARIE

3 ptn

3 ptn

LAHAYE WILLEM

3 ptn

3 ptn

LAHEYE LUCIE

3 ptn

3 ptn

Lanszweert Nele

3 ptn

3 ptn

Lazoore Manon

15 ptn

15 ptn

LAZOORE WIM

45 ptn

45 ptn

Lejeune Philipe

3 ptn

3 ptn

Lermytte Ellen

3 ptn

3 ptn

Leys Charlotte

3 ptn

3 ptn

LOGGHE ANDY

3 ptn

3 ptn

LOUCHAERT Rudi

5 ptn

10 ptn

MAERTENS GRIET

3 ptn

5 ptn

MAERTENS JOKE

3 ptn

5 ptn

Morlion Marika

3 ptn

3 ptn

MUS GREET

3 ptn

5 ptn

NAERT PIET

40 ptn

40 ptn

OCKIER HILDE

3 ptn

3 ptn

Pareyn Arthur

11.8 (1 ptn)

1 ptn

Pareyn Mathis

13.8 (1 ptn)

1 ptn

Pil Annelies

3 ptn

3 ptn

Questroy Eddy

15 ptn

15 ptn

Questroy Yari

13.8 (1 ptn)

1 ptn

SAELENS SIEL

30 ptn

30 ptn

Samyn Liesbeth

3 ptn

3 ptn

SCHELDEMAN FRIE

20 ptn

20 ptn
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Padel

Naam

Tennis enkel

Tennis dubbel

SCHELDEMAN MARK

3 ptn

3 ptn

SELOSSE DOMINIQUE

3 ptn

3 ptn

SELOSSE LENE

3 ptn

3 ptn

SIX LIEVE

3 ptn

3 ptn

Stevens Stijn

3 ptn

3 ptn

SURMONT BERT

3 ptn

3 ptn

TORREELE RUDY

40 ptn

40 ptn

VAN CRIEKINGE JUDITH

30 ptn

30 ptn

VAN CRIEKINGHE MARC

3 ptn

3 ptn

Vandermeulen Gilles

3 ptn

3 ptn

VANDEWALLE SARAH

5 ptn

5 ptn

VANDEWYNCKEL KAREL

3 ptn

3 ptn

VANDEWYNCKEL LUC

3 ptn

3 ptn

VANKEIRSBICK CHANTAL

3 ptn

3 ptn

VAN RENYNGHE NIELS

15 ptn

15 ptn

VERDONCK BEN

3 ptn

3 ptn

Verdonck Tess

11.8 (1 ptn)

1 ptn

VERHOOGHE VIRGINIE

65 ptn

65 ptn

VERHULLE NEAL

3 ptn

3 ptn

VERHULLE PASCAL

3 ptn

3 ptn

Verhulst Lies

3 ptn

3 ptn

VERSTRAETE JEAN

5 ptn

5 ptn

VERSTRAETE PAUL

5 ptn

5 ptn

Verstraete Rudi

3 ptn

3 ptn

vynckier louis

3 ptn

3 ptn

WARLOP PIETER

50 ptn

50 ptn

WEYNE MARLEEN

3 ptn

3 ptn

Wyffels Dries

3 ptn

3 ptn
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Padel

Tennispoëzie: uit het dagboek van een onbekende dichter
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