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Kalender
 zon 5 dec 2010 - 14u
Sint bezoekt de club
 zat 11 dec 2010 - 20u
Dia-avond Roger Bogaerts
 woe 29 dec 2010
19u jeugd en 20u volwassenen
Interclubvergadering
 zon 9 jan 2011 - 15.00u
Interclubvergadering
 zon 6 feb 2011 - 15u
Winterborrel (jenever…)
 zat 5 maa 2011 - 20u
Quizzzz!
Elke maandag om 20u
bridge & schaken
Elke 1ste zondag v.d. maand
Aperitief in de chalet

Wij mogen terugblikken op een mooi
seizoen. Niet alleen het weer zat ons
mee, maar ook op sportief vlak kunnen we tevreden zijn.
In de Beker Claus sleepten we in 3
reeksen de eindoverwinning in de
wacht. Een dikke proficiat aan de
spelers van Charles, Swa en Erna … In
de interclub behaalden we weliswaar
geen nationale titel, maar een aantal
ploegen lieten zich zeker niet onbetuigd. We denken hierbij aan de
jongerenploeg rond Glen Blockx en
de meisjesploeg van de zusjes De
Rop.
Onze tornooien kenden een recordaantal deelnemers en vooral het
dubbeltornooi verliep bijzonder
sfeervol. Iets waar onze uitbater ook
zeker zijn steentje toe bijgedragen
heeft. We zijn dan ook bijzonder
blij dat hij volgend jaar onze pintjes
zal blijven tappen.
Ondertussen tellen we stilletjes al af
naar het komende seizoen. In 2011
willen we een aantal initiatieven van
het voorbije seizoen verder op punt
zetten. Ons reservatiesysteem en
onze website willen we verder verbeteren. In onze activiteitenkalender willen we ook één en ander
herschikken. Sommige activiteiten
zouden beter op een ander moment
in het seizoen doorgaan en bepaalde
activiteiten kunnen we best in een

nieuw kleedje stoppen. Meer daarover in ons contactje van maart.
Zoals elk jaar investeren we in onze
club. Bij de start van het komende
seizoen zullen de dames van splinternieuwe douches gebruik kunnen
maken en zullen de kleedkamers in
een nieuw jasje zitten. Ons terras
proberen we nog gezelliger te maken door te investeren in stijlvol
terrasmeubilair en plantenbakken.
Ook de buitenkant van onze chalet
krijgt een fris kleurtje.
Ook dit seizoen zullen Dirk en Gust
samen met Bart het voortouw nemen om onze terreinen speelklaar
te maken. Ook dit jaar rekenen we
op een aantal helpende handen.
Alle helpers krijgen ook dit jaar
weer een vrijwilligersvergoeding
uitbetaald voor elke gewerkte dag.
Meteen een mooie gelegenheid om
een deel van je lidgeld terug te
verdienen! Kandidaten kunnen zich
middels een mailtje alvast melden
bij bart.jorissen@telenet.be.
In tussentijd hopen wij jullie deze
winter te verwelkomen op één van
onze activiteiten.

TERREINAANLEG 2011

Verdien je lidgeld terug
door ons te helpen bij de
aanleg van de terreinen!
Elke vrijwilliger ontvangt
€30/dag voor zijn inzet.

INVESTERINGEN 2011

Uw pintje zal nog beter
smaken vanop ons fraai
vernieuwde terras.
En een “doucheke op den
tennis” zal voor de dames
nooit meer hetzelfde zijn.

sportieve groeten
Michel

Nieuwe formule: dagabonnement werkdagen
Wie voornamelijk overdag speelt,
kan vanaf nu een daglidmaatschap
nemen. Men kan dan elke werkdag
tussen 9u en 17u spelen en reserveren. Om interclub of Beker Claus
te spelen dien je wel een volwaardig lidmaatschap aan te betalen.
In het weekend en op woensdagnamiddag staan de terreinen enkel
ter beschikking van onze volwaardige leden.
Leden met een dagabonnement
kunnen niet deelnemen aan de

clubactiviteiten in het
weekend of aan de
bekercompetities
en
clubkampioenschappen.
We willen graag een
activiteitenaanbod
opzetten voor deze
nieuwe ledengroep .
Wie hiervoor ideeën
heeft, kan
contact
opnemen met Chris.
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Ander sportief nieuws
Beker burgemeester
Dit jaar waren de dubbelteams van
TC Park heer en meester. Onze
club eindigde op een verdienstelijke
3de plaats .

Clubkampioenschappen
Een overzicht van de clubkampioenen 2010.
Enkelreeksen
Meisjes: Eva Nijs
Jongens: Kenneth Vd Looverbosch
Dames: Hanna Geelen
Dames +45: Monique Visser
Heren +45: Danny Boeckx
Heren: Filip Bogaerts
Dubbelreeksen:
Dames: Jackie Mennie & Karin De
Schutter
Gemengd: Lizzy Peeters & Olaf
Pompen
Heren: Raymond Van Gaever &
Johan Bogaerts

Witte, bruine & pure beker
De bekercompetitie in zijn nieuwe
jasje werd goed onthaald. De herschikking van de poules zorgde
vanaf de tweede ronde voor heel
wat spannende wedstrijden.

Uiteindelijk werden er 9 finales
gespeeld, verspreid over drie reeksen. In de pure beker wist Glenn
Van de Ven na een bloedstollende
wedstrijd Peter Raes te verslaan:
6/4 – 5/7 – 10/6. Philippe Bekaert
eindigde 3de na een al even spannende wedstrijd tegen onze geliefde
voorzitter. Matthias Van de Looverbosch haalde het vlotjes van Stefan
Renard in 2 sets (6/3 en 6/2)
Bij de dames werd fel strijd geleverd voor de eindoverwinning.
Katia Fourgny mocht zich na 3 sets
( 6/3 – 4/6 – 10/4) voor het eerst tot
winnares van de witte beker kronen. Karin De Schutter bleek in de
strijd om de 3de en 4de plaats de
meerdere van Jo Van Hauwermeiren; Katie Dubocquoy werd 5de na
een duidelijke zege tegen Lydia
Uyterhoeven.
In de bruine beker trof de eindwinnaar van vorig jaar—Stefan Renard—
Davy Hoogewijs aan de andere zijde
van het net. Davy smeerde Stefan
in de eerste set een brilscore aan;
set 2 wist hij met het kleinste verschil naar zich toe te trekken.
Walter Ransbottyn versloeg Geert
Ruys in de strijd voor de 3de plaats.
Frank Loridon leverde een epische
strijd tegen Clement Ickx voor de
5de plaats in de eindrangschikking.
Met 4/6, 7/5 en 10/7 wist Frank het
pleit in zijn voordeel te beslechten.

clubccompetitie. Dank aan Clement
en Marie-Anne voor de chocoladezoete lekkernijen voor alle deelnemers en eindwinnaars.

Damesnamiddagen
Half september sloot ―Polleke‖ met
zijn dames de damesnamiddagen
voor dit seizoen af. Sybille D‘Hooghe werd dit seizoen de eindwinnares.
Een aanzienlijke hoeveelheid taarten en andere zoetigheden werden
aangevoerd om het vrouwelijk gezelschap het naar hun zin te maken.
―Polleke‖ werd door zijn meisjes in
de ―drank” gezet en via deze weg
willen wij hem ook nogmaals bedanken voor dit mooie initiatief.

Ambrastornooi
Met een grote opkomst voor dit
evenement konden we het seizoen
op een gezellige manier besluiten.
Stijn De Wachter en Hilda Vos konden het meest geloofwaardig ambras maken en sleepten hier de
eindoverwinning in de wacht. De
middag werd afgesloten met een
gezellig etentje.
Dit keer niet
afkomstig uit Piets keuken maar wel
professioneel afgehaald door onze
voorzitter bij de lokale uithaalchinees.

Dank aan Charles, Eric en Rita voor
het organiseren van deze leuke

Interclub & Beker Claus 2011: nieuwe afspraken
De kapiteins dienen hun ploegen
uiterlijk op 9 januari (nieuwjaarsreceptie) in bij Marc De Swert. Zij
kunnen dit ook eerder via mail
info@caress.be.
Het aantal leden dat wil deelnemen
aan de interclubs blijft almaar
stijgen. Om zoveel mogelijk leden
de kans te geven om deel te nemen,
rekenen we op ieders sportiviteit:
speel maar één keer per week interclub; tenzij er wegens blessures
geen andere, valabele reservespelers voorhanden zijn.
Nog even de belangrijkste afspraken op een rijtje:

 De kapiteins stellen een volledige

re ploegen opgesteld worden.

 Deelnemers

aan de Beker Claus
kunnen ook opgesteld worden in
een interclubploeg.

 Jeugdspelers kunnen zowel bij de

De spelers moeten op de hoogte
zijn van hun deelname!



Een speler mag slechts in één
interclubploeg opgesteld worden;
reservespelers mogen in meerde-

Interclubspelers betalen hun
lidgeld uiterlijk voor 15 januari
2011.



Elk interclubteam zorgt voor
één speler die als interclubleider kan optreden. We verwachten dat 1 speler van elke ploeg
hiervoor de nodige cursussen (zie
boven) volgt. Uiteraard betaalt
de club de onkosten hiervoor
terug. Ploegen die niet over een
interclubleider beschikken, vragen aan het bestuur om een
interclubleider te voorzien. De
ploeg betaalt hiervoor €50 per
thuisontmoeting aan het bestuur.
Eén van de bestuursleden zal dan
optreden als interclubleider.

jeugd als bij de volwassenen
interclub spelen.

 Volwassenen

die deelnemen aan
interclubwedstrijden kunnen niet
deelnemen aan recreatieve interclubs.



Indien er teveel ploegen zijn,
beslist het bestuur over deelname
en samenstelling van de ploegen
i.s.m. de kapiteins/spelers.
Deelname met rechtstreekse
uitschakeling behoort dan tot de
mogelijkheden.



Elke enkelwedstrijd bij de volwassenen wordt aangevangen
met nieuwe ballen; zoniet riskeert de club een boete en de
ploeg een wo.



Aangezien de club initiatieven
neemt om alle spelers te informeren over het interclubreglement, betalen de spelers zelf
hun boetes.

ploeg op, inclusief voldoende
reservespelers. (4+2 of 6+3)







De kapiteins wonen de infovergadering bij op 29 december 2010
De jeugd wordt om 19u verwacht, de volwassenen om
20.30u. Hier ontvangen zij de
nodige documenten en worden ze
wegwijs gemaakt in de nieuwe
interclubreglementen.

WIST JE DAT…?

Elke thuiswedstrijd in de
interclub onze club €23
kost…
1 Peerdsbosser op 4
d e e lne e mt
aa n
de
interclub...
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Voor de jeugdigen...

Tenniskampen & -lessen 2011

Naast onze twee vertrouwde tenniskampen organiseren we ook in de
paasvakantie een kamp.

Tennislessen & tenniskampen

Onze jeugdspelers trainen er elke
week en zullen jullie deze zomer
verbazen met hun vooruitgang.

De data zijn al bekend en vind je in
het jaaroverzicht hiernaast.

(start na paasvakantie)

Over de zomer gesproken tijdens
deze diepvriestemperaturen: we
zijn nu reeds volop bezig met de
organisatie v/d zomerlessen.

Beste jeugd, vergeet jullie ook niet
in te schrijven voor de interclub.
Neem hiervoor contact op met mij
voor 9 januari 2011!

Zoals elk seizoen willen we ook
volgend zomer streven naar leuke
tennislessen , aangepast aan leeftijd en niveau in kleine groepen en
met geschoolde gemotiveerde trainers.

Ook dit seizoen zal er tijdens het
enkeltornooi een jeugdtornooi georganiseerd worden. Ik verwacht dan
ook een bende enthousiastelingen
en trainen is dus de boodschap!

Zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen proberen wij elk seizoen opnieuw de lessen te optimaliseren.

Groetjes,

Ook dit seizoen gaat onze Peerdsboswinter door op Snauwaert.
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Marc De Swert

Naast de zomerlessen voor de jeugd
en de volwassenen voorzien we ook
trainingen voor alle interclubspelers.

-Zomerlessen: 75€ voor 10 lessen

-Tenniskamp Pasen: 18/04 tot 22/04
-Eerste zomerkamp : juli
-Tweede kamp : augustus
Meer info?
Bel Marc: 0473 629 932 of mail: info@caress.be

Inschrijven voor de zomerlessen?



stort €75 op rek. nr. 645-1170457-90 (TC Peerdsbos)



mededeling: ―naam + voornaam kind(eren) - zomerlessen‖



gelieve niet samen met je lidgeld te betalen



download de ―inschrijvingsfiche‖ via onze website en stuur

Meer info hierover krijg je in het
begin van ‘t seizoen.

Dank aan de ziekenkas

Interclubleiders en scheidsrechters

Zowat alle grote ziekenfondsen ondersteunen u graag in uw
pogingen om uw BMI middels op tennis gelijkende bewegingen
naar beneden te brengen.

Wie wil er wel eens de scheidsrechterstoel beklimmen tijdens ons enkel
– of dubbeltornooi?

19/02/’11

scheidsrechter (9.30u)

21/02/’11

interclubleider (19.30u)

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft hier €15 op jaarbasis voor
veil en de Christelijke Mutualiteit hoest zelfs €20 op voor uw
sportieve voornemens.

Wie voelt zich geroepen om één of
meerdere interclubontmoetingen op
onze club in goede banen te leiden?

26/02/’11

examens (9.00u)

Om dit bedrag op uw rekening gestort te krijgen, bezorgt u een
standaardformulier aan Monica of Hilde (persoonlijk of via postbakje in de chalet). Om u energie te besparen, hebben we de
juiste documenten ook online geplaatst op onze website.

De vtv organiseert hiervoor opleidingen in één avond. Nadien volgt een
kort examen. De club betaalt je
inschrijvingsgeld.
De opleidingen gaan door in het Huis
van de Sport in Berchem op volgende
data:

Inschrijven doe je via de vtv-website
(Officials —> opleidingen)
Het inschrijvingsgeld (€7/cursus)
betalen we je graag terug.
Vergeet niet dat we vanaf dit seizoen verwachten dat elke interclubploeg voor zijn eigen interclubleider
zorgt.

Huur onze chalet...
In de wintermaanden willen we onze leden graag in de gelegenheid stellen onze chalet te huren. We vragen hiervoor €150
huur en een waarborg van €500.
Dranken koop je aan in eigen beheer, eventueel via de brouwer van de club. De club vraagt geen winstdeelname. We
rekenen erop dat je de chalet na de activiteit grondig poetst
zodat we geen €100 van je waarborg moeten inhouden.
Wie interesse heeft, neemt hiervoor contact op met Koen.

Stijging lidgelden 2011 maakt duurzame investeringen mogelijk
Voor het komende seizoen zien we ons genoodzaakt om de lidgelden op te trekken. We willen immers blijvend investeren in het onderhoud van
onze terreinen en daarnaast willen we ook sparen voor enkele grotere renovatieprojecten in de toekomst. Wij denken hierbij ondermeer aan het
interieur en de keuken van de chalet, de afsluitingen rond de terreinen en de heraanleg van het groen aan de zijde van het zwembad.
Een vergelijking met de naburige clubs leert ons dat we - zelfs na deze verhoging - tot de goedkoopste clubs in de regio behoren en dat voor een
infrastructuur die gezien mag worden!
Wie vóór 1 februari betaalt, geniet net als het voorbije seizoen van een korting.
Het rekeningnummer van onze club: 645-1170457-90
Gelieve het volgende steeds duidelijk in de mededeling te vermelden:
“lidgeld 2010 - naam 1, 2,… - aantal volwassen, aantal kids OF familieabonnement EN/OF bezoekend lid”
Gelieve eventuele lesgelden met een aparte overschrijving te betalen.

Lidgelden betaald vóór 01/02/’11

Lidgelden betaald na 01/02/’11

volwassenen

volwassenen

1° lid van een gezin

€135

1° lid van een gezin

€145

2° lid van een gezin

€120

2° lid van een gezin

€130

dagabonnement

€70

kids

dagabonnement

€80

verzekering & aansluiting V.T.V.
steeds inbegrepen in de lidgelden
voor kinderen , geboren in 2003
of later, vragen wij dat één van
de ouders bezoekend lid wordt

kids

geboren in ‘93 of later

€80

geboren in ‘93 of later

€85

bezoekende leden (+ 18 jaar)

geboren in ‘99 of later

€55

geboren in ‘99 of later

€60

geboren in 2003 of later

€25

geboren in 2003 of later

€30

Een bezoekend lid speelt geen
tennis, maar kan partner/
kinderen vergezellen in het
clubhuis/naast de terreinen.

familieabonnement
alle gezinsleden
op hetzelfde adres

familieabonnement
€365

alle gezinsleden
op hetzelfde adres

bijdrage bezoekend lid
€400

Bestuursleden - contactgegevens

TC Peerdsbos

Michel Willemsens

03/295.56.87
voorzitter@tcpeerdsbos.be

TC Peerdsbos vzw
p/a Monica Peeters
De Heuvels
2930 Brasschaat
telefoon: 03/651.88.33
e-mail: mpeeter7@its.jnj.com
rek. nr. 645-1170457-90

www.tcpeerdsbos.be

Frank Smulders

03/663.71.45 – 0475/70.37.70
frank.smulders@live.be

Monica Peeters

03/653.18.59 – 0478/34.17.17
mpeeter7@its.jnj.com

Hilde Beyers

0498/81.26.39
rudyenhilde@skynet.be

Marc De Swert

0473/62.99.32
info@caress.be

Bart Jorissen

0497/89.64.92
bart.jorissen@telenet.be

Koen Oorts

0475/65.94.01
koenoorts@hotmail.com

Chris Patteet

03/830.05.51 – 0495/510.420
chris.patteet@gmail.com

€20

