
INFOBROCHURE
ZOMERSEIZOEN 2019



Woordje van de voorzitter
De winter moet nog echt beginnen maar wij zijn al volop bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Zoals jullie allemaal wel al weten, hebben we een nieuwe uitbater: Guy Broos. Guy ziet ernaar uit om samen 
met alle leden een Brabo-sfeer te creëren voor jong en oud. Wij wensen hem alvast veel succes met deze 
nieuwe uitdaging.

We gaan niet terugblikken op het vorige seizoen, maar focussen ons volledig op 2019!

Het begeleid dubbel spelen op dinsdag was steeds een geslaagde avond dus gaan we volgend seizoen 
verder met deze avonden. Vanaf dit seizoen is deelname gratis. Schrijf zeker tijdig in!

De pay and cash dag gaat door op zaterdag 26 januari 2019, vanaf 16u en we hopen jullie daar allemaal te  
verwelkomen.

Hopend u allen terug te zien,

Uw Voorzitter
Annick



Bestuur
Voorzitter   Interclub & Dubbeltornooi  Uitbating & Secretaris  
Annick Dedrie   Steven Callens   Dirk Campo
0475 70 90 62  0477 94 54 11   0475 44 84 78

Accomodatie   Evenementen    Sponsoring & Penningmeester 
Barry Kik   Kim Eeckhout    Jérôme Schepens
0487 62 09 98  0498 87 61 82   0493 13 88 20

Sponsoring
Veerle Pelckmans
0473 50 14 60

U kan het bestuur steeds bereiken via e-mail: info@tcbrabo.be



Officiele activiteiten
INTERCLUB - Wie interclub wenst te spelen dient zijn lidgeld TEN LAATSTE op 26/01 betaald te hebben.
TC Brabo wil zich opnieuw uitgebreid meten met de concurrentie. 
Bij de volwassenen zijn er 20 ploegen ingeschreven, zowel gewestelijk als nationaal. 
De interclubmatchen worden zaterdag vanaf 14.00 uur gespeeld en zondag vanaf 10.00 uur. De jeugd speelt 
woensdag vanaf 14.30 uur. Recreatieve tennissers houden er best rekening mee dat er die uren weinig zal 
kunnen getennist worden.

DUBBEL-TORNOOI
Als de dagen lang zijn en de nachten kort dan organiseert TC Brabo zijn dubbel-tornooi. Het is het hoogtepunt 
van het jaar. In de hele regio weten tennissers dat de ambiance uniek is en de prijzen navenant. Onze  
wedstrijdleiders die dit tornooi hebben groot gemaakt zijn opnieuw Steven Callens en Marc Claes. Zij gaan  
opnieuw voor 500 inschrijvingen verdeeld over 17 reeksen. Enkel dubbel uiteraard: heren, dames en gemengd. 
 
Inschrijven kan tot dinsdag 18 juni (23:59u), er wordt getennist vanaf vrijdag 21 juni en de finales en 
prijsuitreiking zijn op zondag 30 juni.

JEUGD-TORNOOI
De jeugd van 9 tot 15 jaar kan zich meten met toptalenten uit de hele regio van zaterdag 17 augustus tot zondag  
25 augustus. We verwachten opnieuw 200 inschrijvingen. 



Sportieve activiteiten
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Vanaf 26 augustus wordt onder de leden van de club uitgemaakt wie in zijn/haar leeftijdscategorie en op zijn/
haar niveau de beste tennisser van het seizoen is.

Zowel voor de singelaars als voor de dubbelaars zal de wedstrijdleiding meerdere reeksen aanbieden. U 
vindt zeker uw gading. Neem niet te veel tennishooi op uw vork en beperk het aantal reeksen waarin u wil  
deelnemen tot maximaal 4. Vanaf 1 augustus zullen de reeksen bekend zijn en kan u zich inschrijven.
Inschrijven kan tot vrijdag 23 augustus.

PETANQUE-TORNOOI
Tennissende en bezoekende leden kunnen zich even in de Provence wanen als ze deelnemen aan het  
petanque tornooi. Vorm een ploeg met 2 of 3 spelers, verzin een leuke ploegnaam en begin er aan vanaf  
1 september. Het tornooi wordt georganiseerd door onze uitbater Guy Broos.

DUBBELAVONDEN - ELKE DINSDAG van 19:30u tot 21:00u
U kan uw dubbelspel verfijnen op tactisch vlak, onder begeleiding van onze gediplomeerde trainers.
Elk lid kan zich hiervoor inschrijven. Inschrijvingen sluiten telkens af op maandag-avond.  
Wees er dus tijdig bij! Deelname is gratis.

Na afloop krijgt u een hapje en drankje aangeboden door de uitbatingo



Speciaal voor senioren
Het seizoen 2019 van onze tennis club Tc Brabo komt dichter bij. De gelegenheid om het even te hebben over 
de oude garde mannen/ vrouwen: officiële term “DE SENIOREN”.

Sinds verschillende jaren is er op donderdagnamiddag de gelegenheid om onze stramme spieren los te  
gooien. De algemene regel is: iedereen speelt met iedereen. Bij aankomst op de club hangt men zijn lid-
kaartje op het reserveringsbord. Deze kaartjes gaan in een pot en de verantwoordelijke stelt bij loting de  
dubbelploegen samen. Na de inspanning volgt dan de ontspanning tussen pot en pint.

In de begin jaren hadden we een bezetting van 3 tot 4 en uitzonderlijk 5 terreinen. Verleden seizoen haalden 
we een gemiddelde van 2 pleinen, verdeeld in dubbel- of een enkelwedstrijd. De reden hiervoor is dat de 
formule niet competitief is ingesteld maar meer het recreatieve aspect benadrukt en ook leden die (tijdelijk) 
stoppen wegens kwetsuren. 

Vorig seizoen zijn twee vaste waarden (Paul en Leon) van ons heen gegaan. Gezien de ouderdom is het niet 
evident dat andere kandidaten zich melden. Leden die de jongere generatie niet meer aankunnen zijn altijd 
welgekomen.

Een aanrader om deze seniorendagen af te sluiten is het traditionele etentje op donderdagavond. 
Onze nieuwe uitbater Guy zal er alles aan doen om ons, met zijn ploeg, aangenaam te verrassen. 

Meer weten over het recreatieve gedeelte bel dan naar de Jos Willemen (0478 21 74 62).



Speciaal voor de dames

Ook in competitieverband zijn onze senioren zeer actief.                                                                   
Nationaal gaan de heren voor de zoveelste Belgische titel in de categorieën veteranen boven de 60 en boven 
de 65 jaar.

In de Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs wordt de deelname bevestigd aan de Bekers Claus en Saliën, 
zowel heren (+60 jaar) / dames (+50 jaar) of gemengd. Leden die over het competitie-gebeuren graag meer 
willen weten contacteren:
 Eddy Callier (0475 97 01 15) voor de heren,
 Andrea Spoelgen (0472 88 93 04) voor de dames.

Dinsdag zijn het de dames die in de voormiddag de terreinen inpalmen. Deze sporters genieten na hun  
optreden van een lekker flesje cava of wijn (uit goede bron vernomen). Zij die hiervoor interesse hebben  
nemen contact op met Sonja Borkelmans (0495 21 62 04)



T.C. Brabo Tennisschool
De T.C. Brabo Tennisschool biedt groeps- en privélessen aan, aan onze leden om technisch en tactisch  
betere tennissers te worden. Van beginner tot competitiespeler, van jong tot oud, iedereen kan terecht bij onze  
gediplomeerde tennisleraars. 

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar volgen we het KidsTennis-programma van Tennis Vlaanderen. Op de volgende pagina’s 
vindt u hierover de gedetailleerde uitleg. Tieners kunnen bij ons ook terecht. 
Voor hen organiseren we groepslessen op maat, die mooi aansluit op de KidsTennis-opleiding.
Ook voor beginnende tieners hebben we een mooi aanbod. Al onze tennislessen starten vanaf 23 april. 

Tijdens de paas- en zomervakantie zijn er wekelijks tenniskampen waarin u uw kinderen kan inschrijven.

Dit jaar begeleid de tennisschool de clubavonden op dinsdag. Dubbelwedstrijden tussen 19:30u en 21:00u.
Na de training kan er nagekaart worden in de chalet met een drankje, aangeboden door de uitbating. 
U kan hiervoor inschrijven op de lijsten in de chalet (tot maandag avond voor elke clubavond).
Deelname is gratis (max. 32 deelnemers/clubavond) 

Voor meer info of inschrijvingen kan u zich richten tot:

Yves Van Diest
Hoofdtrainer
0475 96 37 77

Marc Claes
Hoofdtrainer
0475 65 10 33

MEER INFO OP: www.tCBRABO.BE           mail: tennisschool@tCBRABO.BE           REKENING: BE83 7340 1635 4815



Kidstennis Tennis op maat van uw kind
Voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar wordt er les gegeven volgens de KidsTennis-formule

KidsTennis is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap 
voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. De 5 KidsTenniskleuren zorgen ervoor 
dat er naar een doel kan gewerkt worden. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook 
op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

U kan uw kinderen inschijven voor meerdere of langere lesmomenten. 
Vanaf een tweede lesuur/week geniet u van een korting op dit lespakket (- 10,00 euro)



KidsTennis - Wit - 3 tot 5 jaar - € 90,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
Wit is het eerste opleidingsniveau. Het vormt een goede en leuke voorbereiding op de  
verdere tennisontwikkeling.niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteits- 
volle manier tennissen. Kinderen gaan op een plezierige manier bewegen en spelen in een  
tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes.

KidsTennis - Blauw - 5 tot 6 jaar - € 100,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Blauw is het 2de opleidingsniveau voor kids van 2de kleuterklas tot en met 
1e leerjaar. Kinderen spelen op een kleiner aangepast terrein (2,75m op 8,23m) over 
de breedte van het enkelterrein. Tijdens de les worden veel basisoefeningen tennis en  
coördinatie en spelletjes gedaan om gemakkelijker te leren tennissen

KidsTennis - Rood - 7 tot 8 jaar - € 100,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Rood is het 3de opleidingsniveau voor kids van 3de kleuterklas tot 3de leerjaar. 
Je speelt over de breedte van het dubbelterrein (5,5m op 11m). Je bewegingen worden 
groter: je leert je slag voor te bereiden en uit te zwaaien. Er worden eerste stappen gezet in 
het spelen van echte wedstrijden.

KidsTennis - Oranje - 9 tot 10 jaar - € 110,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Oranje is het 4de opleidingsniveau voor spelertjes van 2de leerjaar tot 5de  
leerjaar. Je speelt op een korter en smaller terrein (18m). 
Tactiek wordt belangrijker: je leert ‘diep’ en ‘breed’ spelen. Je leert met de bovenhandse 
opslag het punt te starten

KidsTennis - Groen - 10 tot 12 jaar - € 110,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Groen is het laatste opleidingsniveau voor spelers van 4e leerjaar tot 2e  
middelbaar. Je speelt op een 21-meter terrein, een verkorte versie van het volledige terrein. 
In de Groene les leer je: verfijnen van de slagen, tactiek toepassen, scoren, de tegenstander 
doen mislukken, ...

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Vrijdag: 16:00u tot 19:00u
Zaterdag: 09:00u tot 14:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Vrijdag: 16:00u tot 19:00u
Zaterdag: 09:00u tot 14:00u



TIENERTENNIS TENNISKAMPEN
110,00 euro

10 groepslessen van elks 1 uur

een opleidingsconcept voor 
tieners van 13 tot 16 jaar. 

De opleiding is gericht op twee 
doelgroepen: de spelers die 

verder doorstromen vanuit Kids-
Tennis Groen en nieuwe spelers 
die willen starten met tennis op 

latere leeftijd.

Deze spelers komen sneller tot 
opslag, rally, scoren en zullen 

sneller evolueren.

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00uo

Vrijdag: 16:00u tot 21:00uo
Zaterdag: 09:00u tot 14:00uo

180,00 euro
per deelname (+ 10,00 euro voor niet-leden)

Tenniskampen zijn de ideale manier om kinderen te laten  
kennismaken met de tennissport. 

Ook voor de gevorderde jeugdspeler is een kamp een  
doorgedreventraining die mooi aansluit bij zijn of haar niveau.

Paaskampen
08 april tot 12 april
15 april tot 19 april

Zomerkampen
01 juli tot 05 juli
08 juli tot 12 juli
15 juli tot 19 juli
22 juli tot 26 juli
05 augustus tot 09 augustus
12 augustus tot 16 augustus
19 augustus tot 23 augustus
26 augustus tot 30 augustus

Programma
Vooropvang vanaf 08:30u

Omnisport van 09:00u tot 10:15u
Tennis van 10:30u tot 12:00u

Lunchpauze van 12:00u tot 13:30u
Tennis van 13:30u tot 15:30u

Naopvang tot 16:00u

Inclusief warm middagmaal en  
drankjes tijdens de pauzes

Vrijdag is tornooidag. Prijsuitreiking 
voor alle groepen start op 15:15u

familiekorting: 2e kind - 10,00 euro // 3e kind - 20,00 euro



Volwassenen
110,00 euro

10 groepslessen van elks 1 uur

U heeft de mogelijkheid om zelf 
een groep spelers samen te  
stellen om zo samen aan uw 

tennisspel te werken.

Lessen mogelijk op
Maandag: 19:00u tot 21:00uo

Woensdag: 19:00u tot 21:00uo
Donderdag: 19:00u tot 21:00uo

PRIVé-lessen
320,00 euro

10 beurtenkaart - 10 x 1 uur

Privé-lessen zijn de manier om 
uw techniek te verfijnen.  

Erg nuttig voor de jonge spelers, 
maar zeker ook aan te bevelen 
voor de volwassenen die het  
tennis onder de knie willen  

krijgen.

Van beginner tot gevorderde 
competitiespeler bieden onze 
gediplomeerde lesgevers de 

mogelijkheid om u net dat stapje 
verder te brengen.

Lessen mogelijk op
alle dagen: 09:00u tot 21:00uo

Met uitzondering van
Woensdag: 13:00u tot 18:00uo

Zaterdag: 09:00u tot 14:00uo

COMPETITIETENNIS
320,00 euro

10 weken, 2 lessen/week (1,5u) 

Elke maandag & vrijdag 
van 18:00u tot 19:30u 

Competitietraining voor 
de gevorderde jeugdspelers

(jeugdinterclub, tornooispelers)

Leeftijd: vanaf 12 jaar
(spelen met gele bal over 

volledig veld)

Ook mogelijkheid tot volgen van 
1 sessie/week
165,00 euro



Clubreglement
• U bent pas lid als u uw lidgeld betaald heeft
• Tennissen is voorbehouden voor spelende leden. Elk lid mag echter 2 keer per seizoen een niet-lid  

uitnodigen, u betaalt 10 euro aan de bar.
• Chalet en terras zijn voorbehouden voor leden, spelende en bezoekende.
• Op het terrein is tenniskledij en tennisschoeisel verplicht.
• Uw reservatie op het planbord is enkel geldig met uw eigen lidkaart en indien u aanwezig blijft op de club.
• Na elke match of na elk uur wordt het terrein geveegd met een sleepnet of borstel.
• Er mag alleen getennist worden als de terreinen droog zijn, plassen wegtrekken met sleepnetten of  

aftrekkers is verboden.
• Snel rijden op de parking is gevaarlijk voor onze kinderen en zeer hinderlijk voor de buurman. Rijd dus zeer 

langzaam. En parkeer ordelijk.
• In chalet en op terras zijn honden niet toegelaten. Op parking en rond de terreinen blijven honden aan de 

leiband. Bij te grote hinder kan een bestuurder beslissen uw hond te verwijderen.
• Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegelaten in de kleedkamers tenzij onder begeleiding van een ouder. 

De club heeft geen kinderoppas, ouders houden hun kleintjes dus zelf in het oog.
• Consumpties kunnen onmiddellijk afgerekend worden of worden afgeboekt van uw individuele rekening. 

Uw rekening mag niet in het rood. Betalen kan contant of met bancontact. 

• Op de club is een nul tolerantie t.a.v. geweld en drugs.
• Geniet van uw sportieve prestaties op het terrein en van de Brabo-ambiance op terras en in chalet.



Lidgelden

Tarieven* Betaald voor 01/02/19

Volwassenen 170 euro 190 euro

Studenten 18 + met studentenkaart 120 euro

Juniors  14 - 17 (geboren na 01/01/02) 120 euro

Jeugd   12 - 14 (geboren na 01/01/05) 85 euro

Jeugd     6 - 11 (geboren na 01/01/08) 55 euro

Jeugd       0 - 5 (geboren na 01/01/14) gratis

Families 470 euro 520 euro

Bezoekers/Petanquelid 30 euro

* Incl. bijdrag verplichte verzekering TennisVlaanderen 

BETALING
Op onze pay&cash dag op zaterdag 26 januari, of via bankoverschrijving op het rekeningnummer van de club:
BE64 4025 5311 8952, TC BRABO vzw, Riemstraat 76, 2970 Schilde

Vergeet niet te vermelden voor welke personen u lidgeld betaalt.



Hoe word ik lid?
Was u al spelend lid in 2018 en is uw adres, telefoonnummer of e-mail niet gewijzigd, dan betaalt u gewoon 
uw lidgeld 2018. Bezorg uw oude lidkaart of een  pasfoto aan het personeel in de chalet. Zijn uw contact- 
gegevens gewijzigd? Bezorg dan uw nieuwe contactgegevens aan Eddy Callier via callier.eddy@skynet.be

Was u geen spelend lid in 2018 dan dient u een aanvraag tot lidmaatschap te sturen naar Eddy Callier via  
callier.eddy@skynet.be. Hij zal uw aanvraag voorleggen aan het bestuur en u laten weten of u aanvaard wordt. 
U betaalt dan uw lidgeld en bezorgt aan het personeel in de chalet een pasfoto met op de achterkant uw 
naam. Zonder pasfoto, geen lidkaart. En zonder lidkaart kan u geen terrein reserveren.                                                                                                                              

Bij uw aanvraag horen volgende gegevens: 
 Persoon:   naam, voornaam, m/v, geboortedatum, nationaliteit
 Adres:    straat, nummer, bus, postcode, woonplaats  
 Contact:   telefoon, gsm, e-mail adres  
 Tennisverleden:  vorige club, Tennis Vlaanderen nummer  
 Peter of meter:  2 namen van leden die u aanbevelen

Ook op www.tennisvlaanderen.be kunnen oud-leden hun lidmaatschap verlengen en hun persoons- en contact-
gegevens wijzigen. Nieuwe leden kunnen via deze site lidmaatschap aanvragen.

U bent geen tennisser, maar u was vroeger lid of een direct familielid is dat, dan kan u bezoekend lid  
worden. Was u in dat al in 2018, dan betaalt u gewoon uw lidgeld. Was u in nog geen bezoekend lid,  
dan stuurt u een aanvraag naar Eddy Callier via callier.eddy@skynet.be met vermelding van uw persoons-, adres-  
en contactgegevens.



Data om te noteren

Zat. 26 januari vanaf 16u PAY & CASH DAG + Info Tennisschool

Zat. 30 maart Openingsbal

Zat. 6 april Start tennisseizoen

Zat. 6 & Zon. 7 april Info dagen tennisschool + Initiatie 12-17u (zondag)

Ma. 22 april vanaf 10:00u Paasbrunch (Kennismakingsbrunch)

Woe. 24 april Start Interclub jeugd

Zat. 27 april Start Interclub volwassenen

Ma. 10 juni Pinkstertornooi

Vrij. 21 juni Start Dubbeltornooi

Zon. 30 juni Finales en prijsuitreiking Dubbeltornooi

Zat. 17 augustus Start Jeugdtornooi

Zat. 24 augustus Finales en prijsuitreiking Jeugdtornooi

Zon. 25 augustus Kindertour (rood + oranje)

Ma. 26 augustus Start Clubkampioenschappen

Ma. 1 september Start Petanque tornooi

Extra activiteiten zullen gecommuniceerd worden via TV in chalet, nieuwsbrief, website en Facebook



Sponsoring
Vanaf dit seizoen zijn ook onze sponsorformules aangepast. Grootse verandering ten opzichte van vorige jaren 
is dat uw doek een volledig tennisseizoen blijft hangen. Zo geniet u (en uw bedrijf) van optimale visibiliteit, niet 
enkel tijdens de tonrooien, maar ook tijdens de drukke interclubmaanden en het najaar.

Omschrijving HOOFDSPONSOR TERREINSPONSOR A TERREINSPONSOR B SPONSOR

Incl. Spandoek 9m x 2m 3m x 2m 3m x 2m -

Locatie spandoek naar keuze 1-2-3-4-5-6 7-8-9 -

Logo op affiche dubbeltornooi a - - -

Plaatsen van extra eigen 
promomateriaal a - - -

Logo op home-pagina website a - - -

Logo op sociale media a - - -

Logo op sponsorpagina website a a a a

Logo op algemeen doek inkom a a a a

Bezoekend lid a a a a

Aantal personen op VIP-avond 8 personen 4 personen 4 personen 2 personen

Bedrag
€ 2.000,00/jaar

€ 5.000,00/3 jaar
€ 750,00/jaar

€ 1.950,00/3 jaar
€ 600,00/jaar

€ 1.500,00/3 jaar
€ 300,00/jaar

Meer info over de formules/mogelijkheden: Jerome Schepens - jerome@publisize.be - 0493 13 88 20
                     Veerle Pelckmans - veerle@vpconsult.be -  0473 50 14 60 




