!

Jaargang 2020

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

Geplande
evenementen
5-4-2020
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 22
juni tot 5 juli

Het clubtornooi
9 augustus – 30 augustus

Zomeravond op het nieuwe terras
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Voorwoord: Seizoen 2020
Het nieuwe tennisseizoen begint vanuit de verte te lonken.
De dagen worden langer en het Bestuur is in januari reeds samengekomen om het nieuwe
jaar voor te bereiden.
Het aantal bestuursleden is hetzelfde gebleven als verleden jaar met dien verstande echter
dat er iemand vertrokken is en een nieuw lid is bijgekomen.
Inderdaad, Mark Scheldeman heeft beslist, gezien zijn leeftijd , om zijn mandaat niet verder te
zetten. Wij allen begrijpen zijn beslissing en vinden het gepast om Marc hier hartelijk te danken
voor zijn grote inzet gedurende die vele, vele jaren. Marc is steeds de duivel-doet-al geweest
in onze club en niets was hem teveel. Gelukkig blijft hij nog actief weliswaar op een gezapiger
tempo en wij zijn daar allen zeer blij om.
Wij verwelkomen meteen ons nieuw bestuurslid Frederiek Rappelet.
Frederiek is sinds jaar en dag lid van de club en wij zijn zeer blij dat hij onze bestuursploeg
komt vervoegen. Wij zijn ervan overtuigd dat Frederiek, gezien zijn enthousiasme, mooi werk
zal leveren.
En er is weerom veel werk voor de boeg. Denken wij maar aan het klaar maken van de
terreinen, de opening van het seizoen, het Sinksentornooi , het Hommelbiertornooi, de
regeling voor de interclubontmoetingen en in augustus het jaarlijkse clubtornooi.
Tennisclub Eclips viert dit jaar haar 75- jarig bestaan. Gedurende deze ganse periode heeft
het Bestuur zich vrijwillig ingezet voor de tennissport in onze stad. Dit is niet altijd gemakkelijk
geweest en op vandaag moeten wij vaststellen dat ons ledenaantal helaas terugloopt. Het
Bestuur doet er echter alles aan om nieuwe leden aan te trekken. Laten wij het even
concreet maken :
Voor de jeugd hebben wij een bijzonder tarief. Wanneer een jongen of een meisje een
jaarabonnement nemen betalen zij slechts 65 euro en zij hebben tevens recht op 8 lessen.
Een volwassene betaalt voor een jaarabonnement slechts 100 euro. Wanneer u dit vergelijkt
met de ons omliggende clubs is dit zeer voordelig.
Het is trouwens steeds van bij de start het streefdoel geweest van Eclips om de tennissport te
promoten bij het brede Poperingse publiek en dit zonder onderscheid van stand of rang.

Laten wij ook vermelden dat de stad Poperinge ons elk jaar steunt met een toelage voor
onze werking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder. Waarvoor dank.
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Tenslotte wil ik nog eens herhalen wat ik vroeger reeds gesteld heb.
Wij allen zijn er ons nog steeds niet ten volle van bewust dat wij “geluksvogels” zijn in de echte
zin van het woord. Wij allen kunnen de tennissport beoefenen dichtbij onze deur en dit in een
schitterend kader. De tennissers van buiten Poperinge benijden ons wanneer zij bij ons op
bezoek komen !
Ik wil eindigen met een wens die ik toch ooit eens zou willen vervuld zien.
Namelijk dat wij in de winter in Poperinge een tenniszaal zouden hebben zodat wij het ganse
jaar deze mooie sport kunnen beoefenen.

Battheu Bernard
Penningmeester
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Covid-19
We houden ons uiteraard aan onze informatieplicht, zelfs als deze minder positief nieuws
bevat. Hieronder de beslissing van de Vlaamse Tennisfederatie in verband met het
Coronavirus.
Dinsdag 17/03 werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen
verspreiding van het corona-virus worden verlengd tot 5/04. Dat betekent dat de maatregelen
die eerder door Tennis Vlaanderen aangekondigd werden al zeker tot die datum
aangehouden moeten worden:
•
•
•

Het clubhuis en de cafetaria moeten verplicht sluiten.
Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.
Alle tennis- en padellessen moeten worden opgeschort.

De overheid heeft woensdag 18/03 beslist dat alle sportkampen in de Paasvakantie moeten
opgeschort worden.
Er is nog geen officieel competitieverbod voor de paasvakantie vanuit de overheid, maar op
basis van dagelijkse contacten met het kabinet en Sport Vlaanderen schatten wij de kans dat
er in de Paasvakantie competitietennis en -padel kan gespeeld worden in als onbestaande.
Om die reden schrappen we de tennis- en padeltornooien in weken 15 en 16.

___________________________________________________________________________________________

Tornooien en interclub in voorjaar
Het is duidelijk dat de Corona-crisis en de beslissingen van de overheid een zware impact
zullen hebben op de interclub en tornooikalender dit voorjaar. De Padel voorjaarsinterclub is
daarom eerder al stopgezet en zal in 2020 niet meer hervat worden.
De verantwoordelijken van Tennis Vlaanderen hebben een eerste analyse gedaan en enkele
scenario's opgesteld voor de interclub en tornooien die gepland zijn dit voorjaar. Ze houden
hierbij rekening met allerlei factoren. We zullen zo snel mogelijk clubs, interclubleiders en
wedstrijdleiders informeren over de mogelijke scenario's.
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Geschiedenis: guess the player(s)?
Vorig jaar een editie met eigen clubleden, dit jaar met (oud-)topspelers!
1.

2.
3.

4.
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1. Rod Laver
Tegenwoordig bekend van onder andere de Rod Laver Arena (Australian Open) en de
Laver Cup (Een jong maar uniek tornooi, afwisselend op Europese – Amerikaanse bodem
gehouden waaarbij een Europees team olv. Björn Borg het opneemt tegen het ‘wereld team’ olv.
John McEnroe). Deze eer komt hem natuurlijk niet voor niets toe. Hij won als enige speler

ooit tweemaal alle grandslams in één kalenderjaar (Calender Grand Slam genoemd). In
totaal behaalde hij 11 grandslamtitels hoewel hij gedurende 4 seizoenen geen grandslams
mocht spelen door de toenmalige wetgeving. Opmerkelijk is ook dat hij pas op 41-jarige
leeftijd zijn (professionele) racket aan de haak hing.
2. Bjorn Borg en John McEnroe
Vuur en ijs warden ze genoemd, gebasseerd op hun persoonlijkheid op het veld. Borg was
eerder apathisch, terwijl McEnroe furieus kon zijn. Ze ontmoetten elkaar maar liefst 14 keer
tijdens de grote tornooien, waarvan elk 7 overwinningen in de wacht sleepten… Achter de
schermen waren beiden echter goede vrienden en tot op heden is er nog steeds een
sterke vriendschap tussen beiden, wat mede het succes van de Rod Laver Cup zou
verklaren. Hun rivaliteit werd zelfs verfilmd in 2018: “Borg/McEnroe”. Opmerkelijk: in contrast
met John Mcenroe, die tot zijn 35e het profcircuit volgde, koos Borg om zijn carrière te
stoppen op 26-jarige leeftijd (mits een kleine, onsuccesvolle comeback).
3. Ivan Lendl
Hoewel hij misschien niet de meeste titels behaalde, wordt Ivan Lendl toch beschouwt als
één van de belangrijkste spelers in het populariseren van het tennis. Mede door de shift
van netspel naar agressief baseline-tennis met topspin. Verschillende bijnamen passeerde
de revue zoals “The Termiantor”, maar ook "Ivan the Terrible”. Lendl won 8 grandslams en
94 proftornooien wat hem gedurende 270 weken de nummer 1 positie gaf, een record
destijds (later verbroken door Pete Sampras en daarna door Roger Federer). Was ook een
tijdje coach van Andy Murray toen deze aan de top van de ranglijst stond.
4. Boris Becker
Zijn wilde, rosse haren waren reeds vroeg te vinden op het professionele circuit. Op 17
jarige leeftijd won hij Wimbledon (als jongste speller ooit). In totaal behaalde hij 6
Grandslamzeges, een Olympische Medaille in het dubbelspel en 13 Master Series titels.
“Boom Boom Becker”, gewijd aan zijn zware service en vaak opvolgend netspel. Na zijn
carrière was hij vaak te vinden rond de pokertafel. Volgens zijn boek was hij op zoek naar
de volgende uitdaging, maar bood tennis dit niet meer na 6 grandslams en een nummer 1
positie op de ranglijst. Hij startte heel wat projecten, maar moest tot op heden een groot
deel van zijn trofeeën en persoonlijke bezittingen verkopen om zijn schulden te betalen.
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Samenstelling
bestuur
Bernard Battheu

Penningmeester

Joren Busschaert

Bestuurslid, layout boekje, trainer

Pieter Cambier

Bestuurslid

Pascal Verhulle

Barman, open tornooi

Piet Naert

Secretaris, jeugdcoördinator,
interclubverantwoordelijke,
open tornooi

Frederiek Rappelet

Bestuurslid

Pieter Warlop

Bestuurslid, trainer

Jean-Marie Lahaye

Voorzitter

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

Geboortejaar Bedrag
2017-2008

65 €

2007-2001 of
student

90 €

Nooit lid
geweest

65 €

2000 en
ouder

100 €

Opmerking!
Wie interclub speelt: betaal
het lesgeld zo snel mogelijk,
zodat de aansluitingen tijdig
kunnen plaatsvinden!
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aans

Activiteiten
Ontmoeting met TC Yper: zondag 14 juni
Op zondag 23 juni 2019 hebben we T.C. Houthulst uitgenodigd voor onze jaarlijkse
vriendschappelijke ontmoeting, die doorging op de terreinen van T.C. Eclips. Eerst was er een
uitgebreid ontbijtbuffet voorzien, om daarna een drietal uren dubbels te spelen. Het was een
geslaagde ontmoeting en de weergoden waren ons gunstig gezind met een zonnige en
warme dag.
Daarna was het tijd om eens na te praten in de bar over de ontmoeting.
Dit jaar zou het aan T.C. Houthulst zijn om ons uit te nodigen, maar door wegvallen van de
contactpersoon werd er beslist de ontmoeting niet te laten doorgaan.
Ik dank de leden die zich ingeschreven hebben en sympathisanten die op eigen initiatief
gekomen zijn gedurende de afgelopen jaren, al dan niet om te spelen of te supporteren.
Pascal Verhulle

Daarop werd besloten om het naburige T.C. Ieper te contacteren. Met succes!
We ontvangen de Ieperlingen op zondag 14 juni rond 8u30 met een stevig ontbijt. Daarna
zullen dubbels ingedeeld worden volgens niveau onder de deskundige leiding van Frederiek
Rappelet en Marc Decloedt.
Meer praktische informatie volgt later, maar houd deze datum alvast vrij! Inschrijvingen zullen
beperkt zijn!
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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?

5 april 2020

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 1 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!
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Clubtornooi

11 augustus – 1 september
Inschrijven: Clubhuis of online (tennisvlaanderen)

Kampioenen 2019:
Bij de heren ging Frederiek Rappelet aan de haal met de
overwinning in 3 sets, 1/6 - 7/5 - 6/4 waren de cijfers tegen
Joren Busschaert.
Van de vier dameskoppels bleken Frie en Greet de sterkste,
zij wonnen de finale met 6/3 - 6/2 tegen Griet en Joke
Maertens.
Bij de heren werd het andermaal een spannend duel, hier
trokken Piet Naert en Joren Busschaert aan het langste
eind. De score werd 7/5 - 4/6 - 10/5 tegen Jos Depoorter en
Frederiek Rappelet.
In het gemengd dubbelspel behaalden Frederiek Rappelet
en Frie Scheldeman de medaille tegen Niels Van Renynghe
en Judith Van Criekinge. 6/3 - 6/4 was hiervoor nodig.

Foto’s: Hilde Ockier
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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.

Eervolle vermelding:
Heren 60 3 (12 tot 40 punten)
Een unicum in onze club! Na een tweede plaats in de poules stootten de heren 60 door naar
de gewestelijke eindronde, waar de 6 beste ploegen van West-Vlaanderen onderling strijden.
Hoewel het duel tegen Tc Blankenberge verloren werd, gingen de Poperingnaars toch verder
naar de intergewestelijke eindronde (ook wel nationale eindronde genoemd). Een verre
verplaatsing naar Luik (!) werd beloond met een 4-2 overwinning en een plaats in de halve
finale. Hier moest de Poperingse ploeg helaas de duimen leggen tegen een overmacht die
geen enkele match gewonnen gaf. Niettemin een enorm sterke prestatie dat zelden (of nog
nooit?) gezien is op onze velden!!

Nieuw dit jaar : Clubkleding
Op dit moment is het bestuur nog de concrete afspraken/ontwerpen aan het afwachten. De
bedoeling is dat wij dit jaar alle leden de kans geven een outfit (tshirt, broek + trainingsvest)
aan te schaffen aan democratische prijs (+/- 60 euro). Meer informatie en ontwerpen
hieromtrent volgen later!
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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. Maw:
volwassenen betalen 40 euro + lidgeld, jeugd betaalt 65 euro
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Artikel: de verkeerde kant opkijken

We leven in het Waw-tijdperk! Een periode waarin we altijd overtroffen worden en willen
overtreffen. Nooit genoeg, meestal te weinig. Het is ook een gewoonte geworden om vaak
enkel naar de grote zaken te kijken. Op tennisvlak is dat niet anders. Tornooien pakken uit met
grote namen die ons moeten verleiden zo snel mogelijk een kaartje te kopen om de grootste
spelers aller tijden aan het werk te zien. En eerlijk, het werkt. Het werkt verdomd goed. Maar
kijken we niet (te vaak) de verkeerde kant uit?
Van het hoogste niveau kunnen we inderdaad veel leren (understatement of the year…).
Maar… Is het wel correct onze eigen service te vergelijken, met een persoon die meer ballen
raakt op een dag, dan wij gedurende een hele maand? Kunnen we wel de techniek naapen, van een professional, die omringd is door drie verschillende coaches die elk aspect van
die ene forehand bestuderen en perfectioneren? Misschien kijken we inderdaad soms in de
verkeerde richting. Misschien kunnen we inderdaad soms meer leren van naar elkaar te kijken.
Soms hoor je dit wel, ergens tussen pot en pint door. Dan volgt er een uitspraak als: “Ik heb jou
vorige week zien spelen, jij doet precies iets meer dit alvorens te slaan”, of “Jij doet je service
op die manier, ik heb dat gisteren eens geprobeerd en dat gaat precies beter!”. Is er een
mooier compliment te horen op een recreatieve club? We helpen elkaar zonder het te
beseffen! We zijn onderdeel van elkaars leerproces! En vaak, heel vaak zelfs, is dit proces
mooier dan het eindresultaat.
Een voorbeeld uit mijn persoonlijk leven: ik ben verre van een dubbelexpert, maar ik kan wel
genieten van een amusant dubbeltje. Maar vraag mij, in alle eerlijkheid, hoe je best
dubbelspel kan aanleren, dan antwoord ik steevast: ga kijken naar dubbel
gemengd/heren/dames 50-60. Waarom? Omdat hier niet de wet van de sterkste geldt. Het
tennisspel verandert in een prachtig schaakspel, waar stukken over het bord geschoven
worden. Punten worden gehaald door het schaakmat zetten van de tegenstander. Volley’s
worden niet met volle force naar de lijnen gemikt, maar naar een plaats net buiten het bereik
van de tegenspelers, zodanig dat deze zich uit positie zetten en het punt nog maar voor het
rapen ligt. Voor mij is dat persoonlijk dubbelspel pur sang. Dit zie je ook aan de topspelers. Op
een half plein zullen zij elkaar nooit ten einde spelen. Waarom zouden ze? Een opwarming
van de doorsnee tourspeler bestaat uit 100x forehand gekruist, 100x backhand gekruist, 100x
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volley en dan idem maar rechtdoor. Neen, hier zien we dezelfde kernpunten naar voren
komen, zij het in een hoger tempo natuurlijk. Maar probeer het eens te zien. Probeer eens
dubbelspel te kijken, zowel van de top, maar nog liever recreatief. Drink er een pintje bij om
de creatieve geest te verruimen, en je zal de schoonheid zien van de doordreven
dubbelspeler.
Met deze fundatie wil ik ook mijn jaarlijkse -positieve- wens vormen. Voor 2020 hoop ik dat
iedereen wat meer naar elkaar kijkt. Elkaar observeert, en hieruit leert. Streef niet naar de top,
maar streef naar progressie in je eigen spel. Laat toe dat anderen je helpen, zowel visueel als
mondeling, en ik hoop oprecht dat we allemaal dit jaar die ene bal binnenslaan.
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Merkwaardige tennisweetjes: deel 3
Henry Austin (bijnaam ‘Bunny’) was de eerste speler die een korte broek droeg op
Wimbledon, 1932. Daarnaast was hij de pioneer in het promoten van de tennisracket die zich
splitst in tweeën boven het handvat, wat zorgde voor een meer aerodynamische slag.
Het oudste tennisplein ter wereld bevindt zich in Londen in The Hampton Court Palace en
wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt! Gebouwd tussen 1526 en 1529, en
helaas niet meer naar huidige normen… En wij maar denken dat de Maeke Blyde krap is… 😉

Mita Klima was de jongste deelneemster ooit op een Grandslam. Op 13-jarige leeftijd verloor
ze de eerste ronde op Wimbledon. De oudste deelnemer daarentegen was Jean Borotra, 65
jaar en 317 dagen oud. Zijn eerste Wimbledon was in 1922, zijn laatste in 1964.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd Wimbledon Village helemaal vernietigd. Ook de
pleinen ontsnapten niet aan de bommen. Maar liefst 16 bommen vielen op Centre Court. Het
tornooi ging dan ook niet door gedurende de oorlogsjaren.
Naar Amerika dan. De US Open was het eerste tornooi dat het prijzengeld voor mannen en
vrouwen gelijkstemde. Aanleiding hiertoe was de uitdaging van de excentrieke Bobby Riggs,
die vaak andere spelers uitlokte met absurde weddenschappen (zo speelde hij ooit een
match tegen een jonge speler met een pan als racket). Ook voor de vrouwen was hij niet
schuw. Op 55-jarige leeftijd daagde hij Margaret Smith-Court uit, die hij ook versloeg. Billie
Jean King nam het in 1972 op tegen Bobby Riggs (die zich het stadium liet binnendragen via
een koets met schaars geklede vrouwen), op voorwaarde dat bij winst het prijzengeld
gelijkgestemd zou worden. En jawel, Billie Jean King haalde de overwinning! De wedstrijd
werd onder andere opgenomen in de film ‘Battle of the sexes’ (2017).
Serena en Venus Williams werden de eerste zusters die tegenover elkaar stonden in een
grandslamfinale (2001). Het werd één van de meest bekeken tenniswedstrijden in de
Amerikaanse geschiedenis. Venus mocht victorie kraaien na 2 sets.
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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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Artikel: tennissnaren

De wet van Murphy is waarschijnlijk uitgevonden door een tennisser. De meesten onder ons
kennen dat gevoel wel. Je staat net op het punt de set binnen te halen, meestal heb je nog
een laatste forehand nodig. En op dat moment hoor je het akelig geluid van de snaar die
knapt. Met de ogen toe sla je de bal verder. Je voorarm verkrampt, in de hoop dat je niet
teveel kracht gezet hebt, en de bal zachtjes binnen de lijnen valt. Of je de set nog binnenhaalt
of niet, achteraf moet je op zoek naar nieuwe snaren. Tegenwoordig zijn er heel wat snaren op
de markt, waardoor de eerste keer een zoektocht is naar een naald in een hooiberg. Daarom
wil ik kort de belangrijkste parameters eens uiteenzetten.
MATERIAAL Over het algemeen 4 types: darmsnaren, polyester nylon/allround en multifilament.
Darmsnaren was vroeger de standaard omwille van de goeie resultaten, maar natuurlijk zeer
dieronvriendelijk. Met de opkomst van de (goedkopere en duurzamere) polyestersnaar is deze
quasi verdwenen uit het (amateur)circuit. Deze snaren zijn vaak één langgerekte (12
meter/racket) buis met daarrond een coating, ook wel de monofilament snaar genoemd. De
multifilament snaren zijn een goede optie bij armklachten (doordat trillingen zich verspreiden
alvorens het handvat te bereiken) of spelers die eerder op zoek zijn naar comfort en controle in
plaats van power. Nylon/allround snaren mixen deze eigenschappen maar zijn minder in
gebruik doordat veel kwaliteit verloren gaat.
DIKTE Hoe dunner de snaar, hoe elastischer. Dunnere snaren zorgen daarnaast voor meer
controle en comfort. Maar… dikkere snaren gaan natuurlijk langer mee…
VORM Hoewel vaak niet zichtbaar, zijn niet alle snaren perfect rond. Er bestaan ook drie-, zesen achthoekige snaren, die zorgen voor meer grip op de bal. Dit resulteert in een langer
balcontact en meer potentieel om topspin op de bal te steken.
Spanning Door de lagere spanning zal er een soort trampoline effect ontstaan, waardoor er
meer kracht ontwikkeld kan worden, maar ook minder controle… Hoe meer kilogram op een
tennissnaar wordt gezet, hoe minder elastisch de tennissnaren worden. Gevolg: minder
spelgevoel en minder power, maar dus wel meer controle. Niet onbelangrijk: een hogere
spanning geeft ook meer belasting op gewrichten en maakt de snaren kwetsbaarder om te
breken.
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Reisgids voor de tennisfanaat
Milaan: San Paulo Converso Church.
Kunstenaar Asad Raza intsalleerde zijn
persoonlijk tennisplein middenin de kerk!
Het werk heet : Untitled (Plot for Dialogue).
De idee is om de discussie op gang te
brengen over hoe de mens onze
beschikbare ruimtes/oppervlaktes benut
om ons social leven zin te te geven.

Een plein waarvan Mark zou watertanden. Gelegen in het Serengeti Nationaal Park, kun je een
potje tennis spelen tussen de antilopen, zebra’s en leeuwen! Ter info: omheining is niet voorzien.

Grand Central Terminal, New York
(= Grand Central Station)
De trein missen was nog nooit zo
leuk! Voor de spotprijs van 250
dollar (224,33 Euro) kun je een uurtje
tennissen in de kelders van dit
‘treinstation’ van maar liefst 19,4
hectare.
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Sponsors
Uiteraard geen Hommelbiertornooi zonder …
“Dit bier van hoge gisting met nagisting op de fles.
Hommelbier kan niet met anderen vergeleken worden, het is een
klasse apart, die omschreven wordt als speciale bieren. Deze
verfrissende goudkleurige 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 bij Unitron (met Johansson als referentienaam) sponsort gul ons open
tornooi.
Uniton is een zeer innoverend gericht electronica bedrijf dat wereldwijd onderdelen voor TV levert. Het
gezin van Willy runt via zijn 5 kinderen ook de bedrijven Soncotra (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).

http://unitrongroup.com/
Pagina 20 van 24

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?
Aarzel niet om contact op te nemen voor een overeenkomst op maat!
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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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Tennispoëzie: uit de boeken van een onbekende dichter
Ondanks de lovende reacties vorig jaar, koos Jan Janbom er toch voor om de
cultuursubsidies terug te schroeven… Niet tegenstaande vond het bestuur het belangrijk dat
de kwaliteit van mijn gedichten even hoog bleef. Daarom ging ik, op kosten van het bestuur,
enkele nachten op retraite naar Normandië.

Mijn slag mist pit
Mijn slag mist tegenwoordig pit
Op training is het alsof ik de wereld bezit
Maar de match is een ander verhaal
De psycholoog sprak van een alom bekende kwaal
Plankenkoorts, iets waar ik me over heen moest zetten
En met haar hulp, zou ik terug leren doormeppen
In mijn hoofd moest ik de slag inbeelden vooraf
De rest zou snel volgen, maar het gaat enkel bergaf
Steeds wanneer mijn hersenen roepen: die zit!
Smash ik tegenwoordig recht in Jean-Marie’s pit

WinterEclips
De winter op onze velden, vredig en kalm
In de straat, geen tokkende weergalm
De pleinen liggen verscholen achter het groene gordijn
Een rust van oase, in de zon, en in de maneschijn
Maar ’s zomers, wanneer de zon aan de hemel staat
En de tennissers er vertoeven, zelfs tot ’s avonds laat
Maar duister doet ons niets, het zit in onze naam
Eclips of verduistering, door eender hemellichaam
Maar soms kunnen we wel vloeken bij het opgooien
Wanneer die bal weer in het zonlicht zit te flikflooien

Love is in the air
De geuren van het plein
De gravel in de zon
Ik droom weg in een zwijm
Dat ik maar tennissen kon
Het coronavirus houdt me binnen
Wachtend in quarantaine
Geen kans mijn racket te beminnen
Het is een slechte liefdesscène…
Elke avond fluister is hem welterusten
Mijn geliefde, wachtend in mijn tas
Strelend, lonkend naar tennislusten
Ik wou dat ik bij je was…
Maar helaas, elke avond weer
Die onbeantwoorde liefde van weleer
In hoeveel talen ik de liefde nog zou
mogen bekennen, oneindig vele maal
Love betekend nog steeds niets, in de
officiële tennistaal
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