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W O O R D J E  V A N …
Toen onze voorzitster Die me vroeg om dit keer het ‘woordje van’ voor mijn rekening te nemen, heb ik even 

getwijfeld. Ik vroeg mezelf af, wat kan ik schrijven? Dat ik al jaren vrijwilliger ben bij TCM, één van de zovelen 

en dat we er nog zoveel extra kunnen gebruiken? Ja, dat gaan ze graag lezen    Of dat iedereen zich moet 

inschrijven voor het open tornooi, het Maaslandtornooi, het clubtornooi, … dan zeggen ze, ‘daar zijn ze weer…’. 

En er valt zoveel te beleven op onze fantastische club, dus dat wordt ook weer té veel om op te noemen. 

Maar misschien zou ik van de gelegenheid kunnen gebruik maken om iets nieuw in de kijker te zetten? 

Natuurlijk, dat is het … padel! Voilà… hopelijk stopt de helft nu niet met lezen. Maar ja, dan is er nog altijd die 

andere helft.
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Een ‘nieuwe’ ontdekking…

Sport … voor velen onder ons toch 
een belangrijk aspect in ons leven. 
Het geeft ons voldoening, vriend-
schap, plezier en nog zoveel meer. Is 
tennis dan niet voldoende? Mis-
schien wel … Maar toch voegen we 
heel graag nog een extra dimensie 
toe, want we evolueren, we vernieu-
wen en willen meegaan met nieuwe 
trends!

In 2016 gingen we met een bende 
vrienden naar het grastennistornooi 
in Rosmalen. Daar werden we naast 
toptennis ook aangenaam verrast 
door een demo padel, eigenlijk onze 
eerste echte kennismaking. Daarna, 
je kent dat wel, tussen pot en pint, 
ideeën in overvloed… Maar een 
goed jaar geleden kwam alles in een 
stroomversnelling tijdens de startdag 
padel van Tennis Vlaanderen, samen 
met initiatiefnemer Jos Muermans. 
We waren beiden meteen in de ban 
van deze toch wel verrassende sport 
en kwamen dan ook met een positief 
verhaal terug naar TCM, ‘we willen 
dat hier ook!’. Niet zo eenvoudig 
uiteraard… Er werd gezocht naar een 
geschikte locatie, financiële mid-
delen dienden zich aan, een werk-

groepje wilde de kar trekken, 
… Zo is vzw Padelclub Maaseik 
ontstaan, inderdaad een aparte 
sportclub, gevestigd op Sportlaan 
38 tussen de Fuego en TC Maas-
eik. Je kan er intussen niet meer 
naast kijken…
SAMEN NOG STERKER? 
STERKER NOG!

Heel wat afspraken met TCM 
werden geformaliseerd en een 
optimale samenwerking met onze 
tennisclub kwam tot stand:

- Realisatie van een verbinding 
tussen beide terreinen, waar-
door de padelaccommodatie op 
een ideale manier geïntegreerd 

wordt met de tennisinfrastructuur, 
terwijl anderzijds toch ook een 
aparte toegang van buitenaf wordt 
voorzien. Ter info: In zowat alle 
padelclubs in België varieert de ver-
houding padelspelers rond de 50% 
tennissers – 50% niet-tennissers.

- TCM-leden krijgen supervoordelige 
tarieven.

- Het Tenniskafee verzorgt de horeca-
uitbating. Tijdens bepaalde activi-
teiten en drukke momenten ook ter 
plaatse.

- Padelspelers kunnen gebruik ma-
ken van de douches van TCM.

- Meerwaarde voor bepaalde activi-
teiten, denk maar aan tennis- en 
omnisportkampen, team events, …

Je merkt het, we willen een win-win 
creëren op heel veel fronten!

Verrassende combinaties…

Padel kan je ideaal combineren met 
andere sporten, ook met tennis. Je 
moet dus geen keuze maken tussen 
beide sporten, je kan ze gewoonweg 
beide spelen! Als tennisser zal je 
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zeker voordelen hebben bij het spe-
len van padel, maar het is en blijft 
een andere sport. Je kan echt niet 
spreken van ‘tennissen’ in een kooi. 
Als padelspeler speel je padel!

Daarnaast is padel erg laagdrempe-
lig, je krijgt meteen lange rally’s en 
verrassende acties, zeker als je de 
wanden leert gebruiken en je ze als 
een voordeel kan beschouwen.

Primeur in Limburg…

In Limburg zijn we de eerste club 
met 4 padelterreinen, waarvan 2 
overdekt. Onze overkapping is maar 
liefst 8 meter hoog (vrije speelhoog-
te), een groot voordeel want the sky 
is the limit in padel!
Zo behoren we meteen ook tot de 
grote clubs van Limburg, naast 
Excelsior Hasselt (3 terreinen, 4de in 
aantocht) en Zelem (3 terreinen).
Onze 4 terreinen zijn dubbelterrei-
nen, dus speel je steeds 2 tegen 2. 

Ideaal om te spelen met vrienden, 
familie of collega’s. Fun gegaran-
deerd!

Iedereen is welkom!

Kom zeker eens een keertje 
gratis proberen, volledig vrijblij-
vend! Bevalt het je? Dan kan je 
je daarna misschien inschrijven 
voor een sessie Start2Padel aan 
een voordelig prijsje of word je lid 
aan een supervoordelig tarief!

Met een standaard jaartarief van 
210,- € zitten we al bij het voor-
deligste aanbod van België. Het 
TCM-tarief voor padel (volwasse-
nen) bedraagt slechts 120,- €! (*) 
Dat betekent een volledig jaar pa-
del spelen aan 10,- € per maand, 
want padel speel je het ganse 
jaar door, zomer en winter. Onze 
TCM-jeugdleden (-21) kunnen lid 
worden aan 90,- €/jaar. (*) Als 
TCM-lid (volwassene) betaal je 

met de huidige tarieven dus 240,- € 
voor de combinatie tennis én padel.

Bovendien kan je er ook een leuke 
activiteit van maken door padel te 
combineren met een lekker hapje. 
Voor wie interesse heeft, zou ik 
zeggen, stuur zeker een mailtje naar 
info@pacma.be en je zal een paar 
toffe combinaties voorgeschoteld 
krijgen i.s.m. Tenniskafee!

Opening

We hebben een lange weg afgelegd 
om te komen waar we nu staan. Niet 
altijd gemakkelijk, niet altijd evident, 
maar met als doel iets positiefs te 
realiseren…

We hadden heel graag willen starten 
tijdens de interclubperiode, maar het 
zal eerder het einde van juni zijn. 
Hou zeker onze website www.pacma.
be of FB-pagina www.facebook.com/
padelmaaseik in de gaten, want we 
gaan zeker ook een officiële opening 
voorzien met tal van leuke activitei-
ten!

We hopen dat padel ook Maaseik 
en omgeving zal veroveren en dat 
jullie mee zullen genieten van deze 
nieuwe sport!

In naam van het TCM bestuur en het 
ganse PACMA-team,
Veel leesgenot, sportieve groeten en 
heel veel tennis- en padelplezier!

Dirk
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In samenwerking met

BLESSUREPREVENTIE

Stretching 
ONDERSTE 
ledematen

  Voer de stretching uit 
op het EINDE van een training 
of wedstrijd 

  Houd elke oefening 
2 x 20 seconden aan

  Voer de oefening 
links én rechts uit 

  Rek voelen moet, 
pijn voelen mag niet

Heb je regelmatig ergens 
pijn of last? Ga dan langs 
bij je dokter.

Je hebt maar 
één (tennis)lichaam, 
verzorg jezelf!
>  Volg Tennis Vlaanderen op tennisvlaanderen.be

Quadriceps
• Buig lichtjes de knie van het standbeen 

• Houd de knieën tegen elkaar

• Houd de romp RECHT, buig niet naar voor

Voel een lichte rekking aan de voorzijde 
van het bovenbeen

Korte kuitspier
•  Buig beide benen en duw vervolgens 

de ACHTERSTE knie naar voor

• Beide hielen blijven op de grond

• Tenen van beide voeten wijzen naar voor

Voel een lichte rekking onderaan 
de achterzijde van het onderbeen

Adductoren
•  Buig één been waarbij je het gewicht naar het gebogen been verplaatst

• Knie en tenen wijzen naar VOOR 

• Behoud een rechte rug gedurende de hele oefening

Voel een lichte rekking aan de binnenzijde van het bovenbeen

 Hamstrings
& Kuiten

• Tenen van de voorste voet wijzen naar boven

•  Het te stretchen been is GESTREKT

• Steun met de armen op het gebogen steunbeen

Voel een lichte rekking aan de achterzijde van 
het boven- en onderbeen

Lange Kuitspier
• Beide hielen blijven op de grond

• Achterste been blijft GESTREKT

• Houd de romp recht, buig deze niet naar voor

Voel een lichte rekking aan de achterzijde 
van het onderbeen

111_VTV_069_Affiche Blessure_A2V_NL.indd   1 23/10/14   13:58
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
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‘t gemengd dubbel tornooi 
bij uitstek!!

facebook.com/maaslandtornooi @maaslandtorn01

AANMELDEN
• Min. 4 Wedstrijden
• 3 Niveautabellen
• Geboren vóór 2000
• www.maaslandtornooi.be/inschrijven

ENTERTAINMENT
27-7: Revisited
29-7: Knappe Koppen
31-7: Depannage
04-8: DJ Dieter
Andere dagen: Huis-DJ

www.maaslandtornooi.be

‘78 ‘18
TENNISCLUB MAASEIK

40

Maasland goes Classic.
We vieren dit jaar het 40-jarig bestaan 

van het Maaslandtornooi .

We grijpen deze editie dan ook terug 
naar een aantal klassiekers maar dan 
wel met een knipoog naar het heden:

o Elke wedstrijd telt
o Resultaten kunnen bepalen in 

welke poule je terecht komt
o Live loting in de finaleweek (wo-za)

o Veel entertainment
o Veel gezelligheid

Mis dit niet en schrijf je in  !

Eén inschrijvingsformulier per koppel is voldoende. 
Het tornooi is voor iedereen het leukst als u met een partner van ongeveer gelijke sterkte speelt! 
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CLASSIC

Naam:   Geb.datum : 
 
Tel.:   Lidnr. Tennis Vlaanderen :
 
Club:   Dubbelklassement 2018:
 

Voor NL die geen lid zijn bij een Belgische club, NL klassement :

GEGEVENS PARTNER ** : 

Naam:   Geb.datum : 
 
Tel.:   Lidnr. Tennis Vlaanderen :
 
Club:   Dubbelklassement 2018:
 

Voor NL die geen lid zijn bij een Belgische club, NL klassement :
 
** Indien geen partner, zoekt de organisatie er eentje voor jou.

Inschrijven kan tot uiterlijk 18 juli 2018 - 20u00.       MIN LEEFTIJD = 18 JAAR !

De poules worden gespeeld op 25, 26, 27, 28 en 29 juli 2018.
Iedereen speelt zijn derde wedstrijd op zondag 29 juli 2018 !

Finaleweek van ma 30 juli t/m za 4 aug 2018 : met rechtstreeks uitschakeling
FINALES OP ZATERDAG NAMIDDAG 4 AUG 2018

Bij onvoldoende beschikbaarheid kan u deelname geweigerd worden
Gearceerd= in die periode geen wedstrijd  - Opgeven verhindering: kruis over het hele vakje.
OPGELET:  LEES AANDACHTIG HET TORNOOIREGLEMENT !!!!

* Liefst online inschrijven op www.maaslandtornooi.be

POULEWEEK FINALEWEEK

4e westrijd 
op ma of di.  
Je mag max 
één avond 
uitvlakken.

MA 
30/7

Op wo, do en vr 
MOET je kunnen 

spelen wil je 
verder gaan in het 

tornooi.  Je kan 
enkel aangeven 

vanaf welk uur je 
beschikbaar bent.

Inschrijvingsformulier Maaslandtornooi 2018 (T.C. Maaseik)

DI 
31/7

WO 
1/8

DO 
2/8

VR 
3/8

18.45

17.15

20.00

21.15

14.45

16.00

12.15

13.30

09.30

10.45

ZO 
29/7

WO 
25/07

DO 
26/07

VR 
27/07

ZA 
28/7
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TOP-TENNIS IN MAASEIK 

GASTSPELERS
BELANGRIJKE MEDEDELING 

Maandag 13 augustus ‘18 start in Maaseik officieel het jaarlijks internationaal ITF Junioren tornooi.

Onder andere Olivier Rojas, Nicolas Dam, Alexander 
Stokbroekx, ... zullen op de courts verschijnen en beho-
ren ongetwijfeld tot de kanshebbers om de eindrondes te 
spelen en hopelijk de finaletitel te behalen.

Dit topevenement onder leiding van tornooidirectrice 
Christine Geukens, is absoluut een bezoekje waard en
bovendien is de inkom volledig gratis.

Elk jaar tracht men het voor zowel de spelers als bezoe-
kers nog aangenamer te maken. Daarom werd er een team 
van enkele vrijwilligers samengesteld die diverse extra’s 
in petto hebben.

We hopen u gedurende deze tornooiweek te mogen ver-
welkomen op onze club en wensen alle deelnemers en
aanwezigen alvast heel veel succes en plezier toe.

Tot dan!

aanvang van de wedstrijd gebeuren in het Tenniskafee.
Een gastspeler dient 8,00 euro te betalen voor een reserva-
tie, ongeacht of hij een enkel- of dubbelwedstrijd speelt.
De betalingen die werden gedaan als gastspeler zullen, in-
dien men later beslist om lid te worden van onze club, niet 
in mindering worden gebracht van het te betalen lidgeld.

Op zaterdag 11/08 en zondag 12/08 worden de kwalifica-
tierondes gespeeld.

De halve finales van de enkelwedstrijden en de finales van 
de dubbels gaan door op vrijdag 17/08 en de
finales van de enkelwedstrijden op zaterdag 18/08.

Deelnemers (< 18j) uit maar liefst 25 verschillende landen 
zullen gedurende een week schitteren op de
tennisterreinen van TC Maaseik.

Wilt u getuige zijn van deze tennis op hoog niveau? Kom 
dan zeker een kijkje nemen.

De wedstrijden starten in de vroege voormiddag en u kan 
zelfs tot in de late namiddag komen supporteren.
Uiteraard zullen zoals elk jaar ook weer verschillende Bel-
gische spelers, waarvan enkele leden van LTA (Limburgse
Tennis Academie) aan dit junioren tornooi deelnemen.

Een gastspeler is iemand die slechts sporadisch komt ten-
nissen op onze club. Hij of zij kan dan ook geen gebruik 
maken van de voordelen die een lid heeft.

Gastspelers mogen niet tennissen na 19 u 00.
De reservatie en de betaling als gastspeler moet voor de 

Voor meer info: www.tennismaaseik.be , www.tennis-lta.be en www.itfjuniors.com

    DAMES      
DAMES  Nationaal (425p)    DAMES IV Gewestelijk (100-140p)  
          
Geukens Britt  A 110p basisspeler A Beckers An-Sofie (K) C 15/1 55p  
Deleu Beau  B -15/4 105p basisspeler A Kremers Dafne  C 15/5 35p  
Schwarte Emilie  B -15/4 105p basisspeler A Cuypers Dorien  C 30/3 15p  
Di  Girolami Tilwith B -15/2 100p  Welters Alexia  C 30/3 15p  
Janssen Chanel B -15/1 95p  Sleven Sofie  C 30/3 15p  
Van Zeelst Britt (K) B -15 90p       
Van Bosen Naomi B -15 90p       
          
RESERVES :          
Palmen Maxine (K) B-15/4 105p basisspeler A      
Meuleman Helene  B-15/1 95p       
          
DAMES V (65-95p)    DAMES  VI (30-60p)  PL A  
          
Clauwers Birgit  C 30/2 20p  Corstjens Louise (K) C 30/3 15p  
Maesen Jirth  C 30/2 20p  Corstjens Sofie  C 30/4 10p  
Maesen Loïs (K) C 30/3 15p  Janssen Bente  C 30/4 10p  
Martens Simone C 30/3 15p  Chaltin Minne  C 30/5 5p  
Vastmans Lisa  C 30/4 10p  Stryckers Britt  C 30/5 5p  
     Vanbockrijck Charlotte C 30/5 5p  
          
DAMES VI (30-60p)  PL B  DAMES VI (30-60p)  PL C  
          
Hulsbosch Lore  C 30/3 15p  Slangen Gitt (K) C 30/4 10p  
Nele Vandewal (K) C 30/4 10p  Jacobs Heidi  C 30/4 10p  
Celus Janne  C 30/4 10p  Vanwijck Annick C 30/4 10p  
Schroyen Ellen  C 30/5 5p  Vandecraen Eef C 30/4 10p  
Nelissen Elke  C 30/5 5p  Wagemakers Denise C 30/4 10p  
Vandeninden Ine C 30/5 5p  Corstjens Mart  C 30/5 5p  
Celus Lauren  NG 5p       
          
RESERVES DAMES :        
          
Pouls Kris  C 30/3 15p  0497-31 14 69     
Exelmans Hilde  C 30/3 15p  0497-81 12 06     
Goossens Sabine C 30/4 10p  0496-06 67 80     
Henckens Hilde  C 30/4 10p  0496-67 54 08     
Terium Ann  C 30/5 5p  0485-50 87 72     
Kelleners Evelien NG 5p  0031-611-441094    
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HEREN 

   4 SPELERS 
       

         Heren III A (145-200p) 
   

Heren III B (145-200p) 
 

         Wijnen Klaas B +4/6 65p 
 

Janssen Senne (K) B-2/6 80p 
Stokbroeckx Pieter-Jan B +4/6 65p 

 
Muermans Marijn  C 15/2 50p 

Clauwers Giel  C 15/2 50p 
 

Hendrikx Zander 
 

C 15/4 40p 
Verstraten Naud C 15/5 35p 

 
Hendrikx Koen 

 
C 30/2 20p 

Lemmens Jules C 30/3 15p 
 

Joosten Ben 
 

C 30/2 20p 

         Heren IV (100-140p) 
   

Heren V (65-95p) 
 

PL A 

         Hendrikx Gijs (K) C 15/5 35p 
 

Henkens Robin (K) C 15/4 40p 
Bosmans Robbe C 30 30p 

 
Van Broeckhoven Tim  C 30/1 25p 

Michiels Brecht C 30/1 25p 
 

Janssen Toon  
 

C 30/3 15p 
Verbeek Bram  C 30/2 20p 

 
Lefevre Michel 

 
C 30/3 15p 

Bosmans Gust  C 30/1 25p 
 

Lindmans Sep 
 

C 30/3 15p 
Hendrikx Lambertus C 30 30p 

 
Janssen Jeroen 

 
C 30/4 10p 

Michiels Dirk C 30/1 25p 
     Bosmans Gust  C 30/1 25p 
     

         Heren V (65-95p) 
 

PL B 
 

Heren V (65-95pp) 
 

PL C 

         Bovend'aerde Brecht C 30/1 25p 
 

Welters Cedric 
 

C 30/2 20p 
Tollenaere Wannes (K) C 30/2 20p 

 
Devries Bob (K) 

 
C 30/3 15p 

Op 't Roodt Dries C 30/2 20p 
 

Driesen Henri 
 

C 30/3 15p 
Conings Mathias  C 30/3 15p 

 
Forrester Alexander C 30/3 15p 

Tollenaere Johan C 30/5 5p 
 

Maussen David 
 

C 30/3 15p 

         Heren VII (20-25p) 
  

PL A 
 

Heren VII (20-25p) 
 

PL B 

         Tonnaer Maarten C 30/4 10p 
 

Plasmans Bram (K) C 30/5 5p 
Medo Marc (K) C 30/5 5p 

 
Purnot Stef 

 
C 30/5 5p 

Rerren Stan C 30/5 5p 
 

Daniëls Dimitri 
 

NG 5p 
Van Heinsbergen Renaat C 30/5 5p 

 
Bours Jimmy 

 
NG 5p 

Peerlings Jurgen C 30/5 5p 
 

Donders Jimmy 
 

NG 5p 

         RESERVES HEREN (4) 
      

         Lamberigts Ronny C 30/3 15p 
 

0478-47 40 14 
   Smits Ward C 30/3 15p 

 
0475-40 50 28 

   Martens Frank C 30/5 5p 
 

0031-653-23 14 52 
  Paredis Ward C 30/5 5p 

 
0498-56 94 05 
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MA. T/M VRIJ. : 7u00 - 18u00  ·  ZA : 9u00 - 16u30
DECKERS NV · RIJKSWEG 881 · B-3650 ELEN-DILSEN  · TEL. 089/56 75 21

FAX. 089/56 47 16 · INFO@BOUWPUNTDECKERS.BE · BOUWPUNTDECKERS.BE

DOE-HET-ZELF & BOUWMARKT

BOUWMATERIALEN

VLOEREN & TEGELS

SCHRIJNWERKERIJ

BADKAMERS & SANITAIR

HOUT & PLAATMATERIAAL

Tonny Vanderhoven
Partner

KMO Strategisch Advies & Begeleiding
Startup-Groei-Overdracht
Onafhankelijk bestuurder

+32 497 14 77 01
tonny.vanderhoven@peritus.be

TORNOOIEN 
REGIONALE CLUBS.

OPOETERSE TENNISCLUB : 
Van 09/06/2018 t/m 24/06/18.
Inschrijven vanaf 28/04/2018.
 
TC MAASEIK : 
Van 25/06/2018 t/m 08/07/18.
Inschrijven vanaf 14/05/2018. 
Kidstoer op 13/07/2018. 
Blauw, Groen, Oranje,,Rood, Wit.
Inschrijven vanaf 01/06/18.
 
SMASH NEEROETEREN TC :
Van 09/07/2018 t/m 22/07/18.
Inschrijven vanaf 28/05/2018.
Kidstoer op 26/05/2018.
Groen, Oranje, Rood.
Inschrijven vanaf 14/04/2018.
 
TC LANAKEN : 
Van 16/07/2018 t/m 29/07/18.
Inschrijven vanaf 04/06/2018. 
Kidstoer op 21/07/2018.
Blauw, Oranje, Rood.
Inschrijven vanaf 09/06/18.
 
TC DILSEN : 
Van 30/07/2018 t/m 12/08/18.
Inschrijven vanaf 18/06/2018. 
Kidstoer op 30/06/2018.
Blauw,Groen,Oranje,Rood.
Inschrijven vanaf 19/05/18.
 
KON. TC LIMBURG MAAS :
Van 20/08/2018 t/m 02/09/18.
Inschrijven vanaf 09/07/2018. 
Kidstoer op 04/07/2018.
Blauw,Groen,Oranje,Rood,Wit.
Inschrijven vanaf vanaf 26/05/18.
                                  
TC DE BONEPUT :
Van 25/08/2018 t/m 02/09/18.
Inschrijven vanaf 14/07/2018.
Kidstoer op 29/08/18.
Blauw,Groen,Oranje,Rood,Wit.
Inschrijven vanaf 18/07/18.

RESERVEREN  ZOMERSEIZOEN 
2018. 

 
We stellen vast dat er ieder jaar meer en meer niet-
leden gebruik maken van onze tennis-infrastructuur 
zonder dat zij hiervoor betalen. Tevens is het 
ledenaantal drastisch gestegen waardoor het 
herkennen van de leden niet meer zo vanzelfsprekend 
is. Om hier een betere controle op te hebben 
verzoeken we jullie om altijd te reserveren, ook voor 
de minder druk bezette uren zoals ’s morgensvroeg of 
in de loop van de middag. Op die manier kan je altijd 
zien of je partner wel lid is van onze club en 
speelgerechtigd is. 
 
Indien je wenst te tennissen met iemand die geen lid is 
van TCM dan is dit alleen maar mogelijk voor 19u00 en 
mits op voorhand te reserveren en te betalen bij de 
cafetaria-uitbaters. 
Leden van TCM die komen tennissen met een 
gastspeler, die niet heeft betaald als gastspeler en dus 
ook niet heeft gereserveerd, worden persoonlijk 
aansprakelijk gesteld en kunnen eventueel geweigerd 
worden als lid van TCM. 
 
Voor het nieuwe zomerseizoen blijven de 
aanvangsuren op de pleinen 1-2-3-4-5-6-7-8 
behouden zoals vorig jaar. 
Je kan reserveren voor de volgende aanvangsuren : 
7u45 – 9u00 – 10u15 - 11u30 – 12u45 – 14u00 – 
15u15 – 16u30 – 17u45 – 19u00 – 20u15 – 21u30. 
Op de pleinen 9-10-11 en 12, in principe 
trainingsvelden, kan je reserveren voor 1 uur. 
Hier gelden de volgende aanvangsuren : 8u00-9u00-
10u00-11u00-12u00-13u00-14u00-15u00-16u00-
17u00-18u00-19u00-20u00-21u00 en 22u00. 
 
Opgelet :  De interclubwedstrijden beginnen om 
19u00 en hebben steeds voorrang op de gewone 
reservaties. 
 
Reserveren via website van Tennis Vlaanderen. 
 
Je kan ook nu weer een baan reserveren via de 
website van Tennis Vlaanderen.  
Dit kan alleen als je over een e-mail adres beschikt. Je 
reservatie wordt pas geldig vanaf het ogenblik dat je 
via je mail een bevestiging krijgt waaruit blijkt dat je 
reservatie werd geregistreerd. 
We stellen echter vast dat er veel mails niet 
afgeleverd kunnen worden omdat de opgegeven 
e-mail adressen niet meer juist zijn. 
Het is daarom belangrijk dat je op de site van Tennis 
Vlaanderen je persoonlijke gegevens nakijkt en vooral 
je e-mail adres controleert. Is dit onjuist, breng ons 
dan hiervan op de hoogte dan zullen wij onze 
bestanden aanpassen. 
 
Vergeet niet je reservatie te annuleren als je niet 
kan komen op het gereserveerde uur. Als je 
reservatie niet wordt geannuleerd dan belet je 
andere leden om te reserveren en om te 
tennissen.  
 
Leden die hun aansluitingsformulier niet hebben 
ingevuld worden niet opgenomen in het 
reserveringssysteem.  

 
 
 
 
 
 

JAAK LEMMENS 
 
 

Wanden en plafonds 
 
 
 
 

Heirweg 37   -   3680 Maaseik 
 

jacky.lemmens1@telenet.be 
 

    0496 / 30 85 20 
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 25/06/18 – 08/07/18 : Open Tornooi TC Maaseik.

 15/07/18 : Mix & Match.

 25/07/18 – 04/08/18 : Maaslandtornooi.

 11/08/18 – 18/08/18 : ITF Juniors Maaseik Open.

 27/08/18 – 09/09/18 : Clubtornooi.

 05/09/18 : Ladies Day.

 29/09/18 : Wintertennis.

 30/09/18 : Dobbel-mobbel – seizoensafsluiting.

 27/10/18 : Wintertennis.

 17/11/18 : Medioren- en seniorenfeest.

 24/11/18 : Wintertennis.

 15/12/18 : Wintertennis.

 26/12/18 – 05/01/19 : Kersttornooi 2018.

ACTIVITEITENAGENDA JEUGD 2018
 23/06/18 – 24/06/18: Finales jeugdinterclub

 gewest Limburg

 25/06/18 – 08/07/18 : Open Tornooi TCM.

 02/07/18 – 06/07/18 : Tennis-voetbal-danskamp

 09/07/18 – 13/07/18 : Tennis-omnisportkamp

 30/07/18 – 03/08/18 : Tennis-omnisportkamp

 06/08/18 – 10/08/18 : Taal-tenniskamp

 10/09/18 : Start wintertrainingen.

 29/10/18 – 31/10/18 : Herfststage.

Het hele jaar door zijn er tennisstages,
trainingen en trainingskampen.
Meer informatie op : www.tennis-lta.be

ACTIVITEITENAGENDA 
VOLWASSENEN 2018

   DAMES 25    
          
DAMES 25 III (40-75p) PL A  DAMES 25 IV (20-35p) PL A  
          
Conen Sanne C 30/3 15p  Cox Noella C 30/2 20p  
Dirks Katleen C 30/3 15p  Kunnen Nicole  C 30/4 10p  
Janssens Ilse  C 30/4 10p  Jacobs Heidi C 30/4 10p  
Schaekers Leen (K) C 30/4 10p  Zajac Sabine C 30/4 10p  
Hansen Jessie C 30/5 5p  Peeters Linda (K) C 30/5 5p  
Stockbroeckx Sanne C 30/5 5p  Gysen Inge C 30/5 5p  
          
DAMES 25 IV (20-35p) PL B  DAMES 25 IV (20-35p) PL C  
          
Thaens Michelle C 30/3 15p  Aerts Ruth C 30/4 10p  
Cuzi Jolien C 30/5 5p  Smits Ine (K) C 30/5 5p  
Schroyen Bo (K) C 30/5 5p  Coenen Chris  C 30/5 5p  
Smeers Elien C 30/5 5p  Iser Bianca C 30/5 5p  
Cuzi Stefanie C 30/5 5p  Willems Wendy C 30/5 5p  
     Jacobs Veerle C 30/5 5p  
          
RESERVES DAMES 25 :   DAMES 25 V (20-20p)  
          
Pouls Kris C 30/3 15p 0497-31 14 69 Szotek Renate (K) C 30/5 5p 
Exelmans Hilde C 30/3 15p 0497-81 12 06 Hilven Kelly NG 5p 
Goossens Sabine C 30/4 10p 0496-06 67 80 Obbink Henriët NG 5p 
Henckens Hilde  C 30/4 10p 0496-67 54 08 Steensels Marie-Jeanne NG 5p 
Terium Ann C 30/5 5p 0485-50 87 72 Vangeloven Eleonora NG 5p 
Kelleners Evelien NG 5p 0031-611-441094     
          

   DUBBEL DAMES 50 - 60    
 

          
DD 50 I (45p-80p)    DD 60 I (30- 50p)   
          
Damen Dominique C 15/3 45p  Raedschelders Die  C 30/2 20p  
Westhovens Sylvie C 30/1 25p  Raedschelders Jeannine (K) C 30/3 15p  
Raedschelders Die (K) C 30/2 20p  Kunnen Nicole  C 30/3 15p  
Raedschelders Jeannine  C 30/3 15p  Van Lammeren Carole  C 30/5 5p  
Kunnen Nicole  C 30/3 15p  Deckers Mieke C 30/5 5p  
Peeters Linda C 30/5 5p  Franssen Trudi C 30/5 5p  
          
RESERVE :      
Driesen Ann C 30/5 5p    
 
      

M A A S E I K 

A 

R  

Y 

V     Bosstraat 59 

O     3680 Maaseik 
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MIX & MATCH
Op zondag 15 juli organiseren we de eerste MIX & MATCH.

De starters worden hier zeker nog persoonlijk op uitgenodigd. En de ervaren spelers zijn hier meer als
welkom want anders kunnen we niet van MIX spreken. Het is een ideale gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen 
en om andere tennissers te leren kennen, mensen waarmee je achteraf kan afspreken om samen te trainen of een 
oefenpartijtje te spelen.

De volgende reeks van S2T begint in de week van 13 augustus.
Indien jij, als TCM-lid, familieleden of vrienden hebt die graag vrijblijvend en goedkoop willen kennismaken met de 
tennissport of met onze club, dan is de S2T-formule de aangewezen manier en mag je deze aanbevelen.

Voor alle inlichtingen kunnen de geïnteresseerden terecht bij Die Raedschelders (0475 33 06 20)
die.raedschelders@gmail.com) of op de website van de club (www.tennismaaseik.be).

Omwille van het drukke programma in 
het begin van het tennisseizoen zijn we 
pas gestart met de
eerste sessie in de week van 21 mei. 26 
Sportieve dames en 2 al even sportieve 
heren stonden klaar,
ze wilden allemaal starten of opnieuw 
beginnen te tennissen. Een vrolijke 

bende die er allemaal heel
veel zin in hadden. En voor onze trai-
ners: Jean Paul, India en ikzelf was het 
weer een toffe uitdaging
om de basisslagen aan te leren of terug 
op te frissen. Een dankbaarder publiek 
kan je je als
tennistrainer niet wensen. De firma 

Babolat schonk ons 8 splinternieuwe 
rackets zodat de nieuwelingen
deze eerst kunnen proberen en testen 
voordat ze eigen materiaal moeten 
aankopen.

START 2 TENNIS

 R E S T A U R A N T

Marijke en Rudi Reinders

Willibrordusweg 5 
Aldeneik -  Maaseik

Tel. +32(0)89 563589

www.deloteling.be

R E S T A U R A N T

Marijke en Rudi Reinders

Willibrordusweg 5

Aldeneik -  Maaseik

Tel. +32(0)89 563589

www.deloteling.be

DE TENNIS VLAANDEREN CLUBAPP

In 2017 is Tennis Vlaanderen gestart met de ontwikkeling van de ClubApp. Ze 
waren dan ook heel blij toen ze begin februari het goede nieuws konden melden 
dat de ClubApp beschikbaar was in de app store. 

Maar … de ontwikkeling is blijkbaar niet van een leien dakje gelopen. Ondanks 
de keuze voor een partner die een succesvolle app ontwikkeld had voor de 
KNLTB (de Nederlandse tennisbond), bleek de ontwikkeling van een ClubApp 
voor Tennis Vlaanderen zeer moeizaam te verlopen. Zowel qua timing als qua 
functionaliteit bood de huidige app niet wat er vooropgesteld was. 

Intussen is duidelijk dat de huidige leverancier van de ClubApp niet tot een 
oplossing zal komen voor de gekende problemen. Tennis Vlaanderen heeft ook 
vastgesteld dat de voorbije weken nog extra bugs opgedoken zijn. Tennis Vlaanderen heeft daarom beslist de app 
volledig af te voeren.

Hier volgt een verklaring van Tennis Vlaanderen : 

Het spijt ons dat we je club en leden moeten teleurstellen en bieden dan ook onze oprechte excuses aan. 
We stellen nu alles in het werk om snel een nieuwe app te ontwikkelen die je club en je leden de kwali-
teit biedt die je van Tennis Vlaanderen gewend bent en die je verdient. Wij zijn hiervoor met een aantal 
firma’s in gesprek, begin juni zal beslist worden welke firma de nieuwe app zal ontwikkelen en zullen we 
meer zicht hebben op de opleveringsdatum en de features. Het spreekt voor zich dat we dit nieuwe project 
zeer intensief opvolgen en alles in het werk stellen om een degelijke app op te leveren die futureproof is. 
Ook deze zal gratis aangeboden worden aan de clubs en leden.

VERZEKERINGSKANTOOR

MERGEAY B.V.B.A.

Bank: BE07 3350 4114 9466
Tel.  089 86 42 92 Spilstraat 4 bus 1
Fax 089 86 77 84 3680 Neeroeteren
info@verzekeringen-mergaey.be

TORNOOIEN TCM/LTA
OPEN TORNOOI
Van 25 juni tot en met 8 juli
MAASLANDTORNOOI
Van 25 juli tot en met 4 augustus
ITF JUNIOREN
Van 11 augustus tot en met 18 augustus
CLUBTORNOOI
Van 27 augustus tot en met 09 september
KERSTTORNOOI
Van 26 december tot en met 31 december 
Halve finales en finales 05 januari 2019
SPEEL DE MOOISTE SPORT TER WERELD
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VERGELIJKENDE TABEL 
NEDERLANDSE 

KLASSEMENTEN 2018 

Nederland België 

Cat. 1 

A Internationaal 

1° A Nationaal 

10° A Nationaal 

20° A Nationaal 

Laatste A 
Nationaal 1° geklasseerd als 
B-15/4 25° geklasseerd 

als B-15/4 

Cat. 2 
Laatste B-15/4 

75° geklasseerd 
als B-15/2 B-15/1 

Cat. 3 
B-15 

B-4/6 

B-2/6 

Cat. 4 BO 

B+2/6  B+4/6 

Cat. 5 C+15 

C+15/1   C+15/2 
Cat. 6 

 

C+15/3   C+15/4 
 C+15/5 
 C+30 

Cat. 7 C+30/1   C+30/2 
 C+30/3 

Cat. 8 C+30/4    

C+30/5    N.G. 

LEDENLIJST 

Vanaf 25 mei 2018 is de 
nieuwe Europese privacywet 
van kracht. Deze wet laat het 
niet toe om nog ledenlijsten 
met persoonlijke gegevens te 
publiceren.  

Dit is dan ook de reden 
waarom je in dit clubblad 
geen ledenlijst meer zal 
terug vinden.  
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Wisselbekers voor TC Maaseik en TC Tennisdel Genk 
Limburg - 30/11/2017 
 
Tijdens de kalendervergadering wordt traditioneel een 

wisseltrofee uitgereikt aan de clubs waarvan de leden samen in 

alle reeksen de meeste punten hebben verzameld. Een club die 

driemaal de eindrangschikking van de wisseltrofee wint 

gedurende een periode van 5 jaar mag de beker behouden.  

Dat was dit jaar opnieuw het geval voor TC Maaseik (criterium) 

en TC Tennisdel Genk (jeugd). Beide clubs hebben een 

abonnement genomen op deze bekers. 

RESTAURANT 

TIFFANY’S 
Sinds 1984 

Philippe en Fabia 
Dirix - Fedrigo 

Verrassend menu volgens marktaanbod! 
(voorgerecht – hoofdgerecht) 

33,5 € 

Markt 19 - 3680 Maaseik    089 56 40 89   

Zaterdagmiddag en Maandag gesloten 
 

www.tiffanysmaaseik.blogspot.com            

BELANGRIJK – WINTERABONNEMENTEN – BELANGRIJK 
 

De winterabonnementen eindigen op 08 april 2018. 
Zonder opzegging worden ze automatisch verlengd naar volgend winterseizoen. 

Indien je geen gebruik meer wenst te maken van je abonnement voor het seizoen 2018-
2019 gelieve dan te verwittigen voor 15 mei 2018.  

Dit kan via  wabo@tennismaaseik.be of 0485 69 54 31 ( Raedschelders Jeannine). 
 

Leden die graag op een ander uur of op een andere dag zouden willen tennissen dan hun 
huidige abonnement,  kunnen dit melden aan de verantwoordelijke van de 

winterabonnementen. Jullie worden dan opgenomen op een wachtlijst en dit in volgorde van 
het tijdstip van aanmelden. Zodra er pleinen vrij komen voor  de gevraagde reservaties 

worden jullie hierover gecontacteerd.  
Zoals jullie wellicht weten komen er jaarlijks niet zo heel veel pleinen vrij maar we hopen op 
deze manier toch een beetje tegemoet te kunnen komen aan de vraag van onze leden om op 

betere en andere aangenamere uren te kunnen tennissen. 

OPEN TORNOOI 2018 TC MAASEIK

Binnen enkele weken gaat het open tornooi van onze club weer van start. Van 25/06/2018 tot en 
met 08/07/2018 is onze club het strijdtoneel voor heel veel tennisliefhebbers. Vorig jaar telden we 
met 989 inschrijvingen net geen 1000 deelnemers. 
We hopen ook dit jaar weer minstens de kaap van de 900 inschrijvingen te overschrijden en we
durven zelfs dromen om aan de 1000 inschrijvingen te geraken.
Het open tornooi is er niet alleen voor de betere en hoger geklasseerde competitiespelers. We heb-
ben een mix van reeksen zodat iedereen aan bod kan komen.
De echte competitiespeler kan zijn talenten meten met spelers uit de regio en dit in reeksen die alle 
niveaus omvatten. Maar ook de recreatieve spelers kunnen meedoen en ook zij zullen een reeks 
vinden waar ze hun tenniskunde ten toon kunnen spreiden.
Zo organiseren we onder anderen een EH1 reeks. Hier doen spelers aan mee met een klassement 
van B tot A-internationaal.
Het tornooi heeft dan ook een kwalificatie met 1 ster. Er zal dus toptennis te zien zijn. En als je zelf
niet deelneemt aan ons tornooi dan loont het beslist de moeite om deze wedstrijden eens te ko-
men bekijken. Zeker doen.
De recreanten en de leden die alleen aan ons eigen tornooi wensen deel te nemen moeten zich ze-
ker niet laten afschrikken door het competitieve. Er zijn voldoende deelnemers uit de eigen club en 
het gemoedelijke en sportieve haalt meestal de bovenhand op het resultaat. Het kan een leerrijke 
ervaring zijn om ook eens tegen andere tennisliefhebbers te spelen.
Ook aan de iets ouderen werd gedacht. Er werden enkele leeftijdsreeksen opgenomen in het tor-
nooi zodat ook deze categorie van leden zijn gading kan vinden.
Voor de jeugd is er goed nieuws. Het tornooi voor de jeugd start op 01/07/2018 en valt dus vol-
ledig buiten de examens. Er is dus niets wat de deelname van de jeugdspelers en speelsters in de 
weg staat.
Steun je club, geniet zelf van enkele sportieve en fijne wedstrijden, 
dus massaal inschrijven is de boodschap.

De organisatie.

TC MAASEIK :  25/06/2018 - 08/07/2018 
  
  

Club: TC Maaseik  
Naam + Voornaam : 
 
 
Nr. Tennis Vlaanderen : 
 
 
Tel. :  
 
 
E-mail :  

  
Weeknummer: 27   

Telefoon: 0032 89 56 61 53   
Adres: Sportlaan 40   

    3680    Maaseik   
Wedstrijdleider: Clijmans Lutgard   

Adjunct wedstrijdleider:  Schreurs Eddy   

Sluiting inschrijvingen : 17/06/2018 om 20u00   
 

  
            

ENKELREEKSEN 
  
  

Reeks Klassement Reeks Klassement   
 O  ENKEL HEREN 1  B0 - A Internationaal    O  ENKEL DAMES 3    C+15/5 - B+2/6  

 
 O  ENKEL HEREN 3 C+15/1 - B+2/6  O  ENKEL DAMES 4    C+30/3 - C+30    
 O  ENKEL HEREN 4 C+15/5 - C+15/2 O  ENKEL DAMES 5    N.G. - C+30/4    
 O  ENKEL HEREN 5 C+30/3 - C+30 O  ENKEL DAMES 25 4    N.G. - C+30/3    
 O  ENKEL HEREN 6 N.G. - C+30/4     
 O  ENKEL HEREN 35 5 C+30/2 - C+15/4       
 O  ENKEL HEREN 35 6 N.G. - C+30/3       
         

DUBBELREEKSEN 
  
  

Reeks Aantal punten Reeks Aantal punten   
O  DUBBEL HEREN 2    10 punten - 90 punten (1)  O  DUBBEL DAMES 2 (1)   10 punten - 60 punten    
O  DUBBEL HEREN 3    10 punten - 60 punten (1)  O  DUBBEL DAMES 3 (1)   10 punten - 30 punten    
O  DUBBEL HEREN 4    10 punten - 30 punten (1) O  DUBBEL DAMES 4 (1)   10 punten - 15 punten    
O  DUBBEL HEREN 5    10 punten - 15 punten (1)       
O  DUBBEL HEREN 6    30 punten - 125 punten  O  DUBBEL GEMENGD 2 (1)   10 punten - 90 punten    
O  DUBBEL HEREN 7    10 punten - 45 punten (2) O  DUBBEL GEMENGD 3 (1)   10 punten - 60 punten    
    O  DUBBEL GEMENGD 4 (1)   10 punten - 30 punten    
      O  DUBBEL GEMENGD 5 (1)   10 punten - 15 punten    
(1) samen minimum 35 jaar     O  DUBBEL GEMENGD 6    30 punten - 125 punten    
(2) samen minimum 90 jaar         

JEUGDREEKSEN deze starten op 30/06/2018 
  
  

Reeks Aantal punten Reeks Aantal punten   
O  ENKEL U09 1 
O  ENKEL U09 2  

N.G. – A Internationaal   
N.G. - C+30/5  

 
O  ENKEL U09 3  

   
N.G. - N.G.    

Pouledag: za 30/06/2018 
(9u00 – 15u30)    Pouledag: zo 01/07/2018 

(9u00 – 15u30)      

1/4 finale: do 05/07/2018    1/4 finale: do 05/07/2018      
1/2 finale: zo 08/07/2018    1/2 finale: zo 08/07/2018      
Finale: zo 08/07/2018   Finale: zo 08/07/2018     
O  ENKEL JONGENS U11 1 
O  ENKEL JONGENS U11 2  

N.G. – A Internationaal  
N.G. -  C+30/3  

O  ENKEL MEISJES U11 1 
O  ENKEL MEISJES U11 2  

N.G. – A Internationaal   
N.G. - C+30/3    

O  ENKEL JONGENS U11 3  N.G. -  C+30/5   O  ENKEL MEISJES U11 3  N.G. - C+30/5    
Pouledag : zo 01/07/2018 
(9u00 – 16u00)  

Pouledag : za 30/06/2018 
(9u00 – 16u00)   

1/8 finale: di 03/07/2018  1/8 finale: di 03/07/2018   
1/4 finale : do 05/07/2018   1/4 finale : do 05/07/2018    
1/2 finale: zo 08/07/2018  1/2 finale: zo 08/07/2018   
Finale: zo 08/07/2018  Finale: zo 08/07/2018   
O  ENKEL JONGENS U13 2    N.G. -  C+30/2  O  ENKEL MEISJES U13 2    N.G. - C+30/2    
O  ENKEL JONGENS U13 3    N.G. -  C+30/5  O  ENKEL MEISJES U13 3    N.G. - C+30/5    
O  ENKEL JONGENS U15 2    N.G. -  C+30/2   O  ENKEL MEISJES U15 2    N.G. - C+30/2    
O  ENKEL JONGENS U15 3    N.G. -  C+30/5  O  ENKEL MEISJES U15 3    N.G. - C+30/5    

     
O  DUBBEL JONGENS 11-16 1   10 punten – 40 punten O  DUBBEL MEISJES 11-16 1    10 punten – 40 punten  

Schrijf je online in via Tennis Vlaanderen.   
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Interclub 2019 in gevaar !!!!!!!!!!

De afgelopen jaren konden we beroep doen op een 15-tal interclubleiders om het interclubgebeu-
ren in goede banen te leiden. Hierdoor bleef voor de meeste interclubleiders hun inzet beperkt tot 
3 à 4 avonden of middagen per jaar.
Dit jaar is het aantal vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten gedaald tot 9. Het gevolg hiervan 
was dat de meeste interclubleiders heel wat meer activiteiten moesten bemannen.
Voor volgend jaar zijn er nog een aantal interclubleiders die na meer dan 15 jaar dienst deze taak 
aan de jongeren willen overlaten. En terecht, zij hebben een meer dan eervolle staat van dienst in 
belang van de club en de leden uitgeoefend. Het is de hoogste tijd dat de jongeren van de club hun 
verantwoordelijkheid nemen.
Helaas moeten we vast stellen dat er zeer weinig tot geen vrijwilligers zich opgeven om deze, toch 
niet al te zware taak, uit te oefenen.
Er zouden minstens een tiental vrijwilligers moeten bijkomen om het interclubgebeuren en eventu-
ele andere activiteiten in goede banen te leiden.
Als dat niet het geval is zal het bestuur drastische maatregelen moeten treffen om alles draaiende 
te houden.
Dit kan gaan van het beperken van het aantal inschrijvingen voor de interclub, het door de club te 
laten bepalen van de speeldag, voorrang te geven aan ploegen die actieve interclubleiders in hun 
ploeg hebben tot het laten betalen van de interclubleiders enz…
Dergelijke maatregelen treffen we liever niet maar als er geen vrijwilligers komen opdagen zijn we 
genoodzaakt onpopulaire maatregelen te treffen.
Voorlopig zien we het nog positief in en we hopen dat naar aanleiding van dit artikel de eerste kan-
didaten zich melden bij een van de bestuursleden. En denk eraan : vele handen maken licht werk.

Het bestuur.

MEDIOREN EN SENIORENFEEST 
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Het bestuur. 

30% van onze leden zijn medior (50-65 
jaar)of senior ( +65 jaar) en daarom 
geven we speciaal voor hen een feestje! 
Heb je zin om je nog eens goed te 
amuseren, te zingen, te dansen, gezellig 
samen te zijn met een heerlijk drankje en 
een lekker etentje ….. 
Noteer dan alvast ZATERDAG 17 
NOVEMBER in je drukke agenda 
…..volgend clubblad volgt meer info! 
 

 

MEDIOREN EN SENIORENFEEST      
 
      Ter nagedachtenis aan het 
      overlijden van ons jeugdlid Timo 
      Kuppens, die op 17/12/2017 
      plots kwam te overlijden, zullen 
      we een “Timo Kuppens Trophy “  
      organiseren op zaterdag 8  
       september 2018.   
       Alle jeugdspelers  mogen aan  
       deze  herdenkingsactiviteit deel 
       nemen.  
 

De concrete uitwerking zal later 
gepubliceerd worden. Tijdens 
deze activiteit zal tevens een 
herdenkingsboom geplant  
worden op ons  tennispark    
waardoor Timo altijd een beetje   
bij ons zal blijven. 
 
Wij wensen de ouders  van Timo 
en zijn broer Bart nog veel 
sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 
 
De jeugdcommissie. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gewestelijke Interclubfinales 
Jeugd te Maaseik 

 

 

Op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni zullen de gewestelijke interclubfinales van de jeugd 

doorgaan op de tennisclub van Maaseik. Na de voorrondes en eindrondes zullen de finalisten 

het tegen mekaar opnemen binnen iedere leeftijds- en puntenreeks. De finales van de jongens 

gaan door op zaterdag, deze van de meisjes op zondag. De wedstrijdorganisatie zal in handen 

zijn van Lutgard samen met Marc Hendrikx (Tennis Vlaanderen), de catering zal verzorgd 

worden door een aantal clubleden o.l.v. Leen Schaekers. Voor de honger zullen een aantal 

hapjes aangeboden worden in een centraal eetpaviljoen, fruitbekers zorgen voor een gezonde 

noot binnen de gehele organisatie. Iedereen is van harte welkom om de jongeren aan te 

moedigen. Hopelijk zullen een aantal teams van TCM doorstoten tot deze finales zodat we hen 

extra kunnen stimuleren. 

De jeugdcommissie. 
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Een tennisracket op maat van mijn kind 
 

 

  

RACKETLENGTE 

 Bepaal de racketlengte in inch op basis  van zijn lichaamslengte. Zit het kind tussen 2 
maten in? Overleg dan met de trainer welke lengte de beste optie is.  

Lichaamslengte Racketlengte in cm Racketlengte in inch 

91-95 cm 43,2 17” 

96-101 cm 45,7 18” (*) 

102-106 cm 48,3 19” 

107-111 cm 50,8 20” (*) 

112-117 cm 53,3 21” 

118-122 cm 55,9 22” (*) 

123-127 cm 58,4 23” 

128-132 cm 61 24” 

133-138 cm 63,5 25” 

139-143 cm 66 26” 

Vanaf 144 cm 68,6 (standaardlengte) 27” 

                               (*) bestaan niet in de winkel 

 

UITEINDE RACKETGRIP 

Ga voor een 8-hoekig uiteinde van grip zodat het kind de juiste greep kan voelen. 

GRIP 

 Kies voor een 8-hoekige vorm van grip i.p.v. een ronde grip zodat het kind de juiste greep 
kan voelen.  

 Breng een overgrip aan als je tussen 2 gripmaten zit en/of een goed klevende grip wenst 
die makkelijker vervangbaar is dan een basisgrip. Breng de overgrip aan over de basisgrip.   

Het gewicht, gripmaat en grootte racketblad van het tennisracket zijn aangepast op maat van het kind.  

Waarom is een racket op maat van het kind nodig?  
 
- bevordert het aanleren van de juiste techniek 
- voorkomt blessures 
- bevordert de ontwikkeling van het kind 

SOORT SNAREN 

 Voor kinderen onder 14 jaar is een nylonsnaar (i.p.v. polyestersnaar) 
aangeraden.  

 Voor rackets met een gewicht van ≤ 295g, wordt ook een nylonsnaar 
aangeraden.   

 

Doe de check-up van jouw tennisracket 
 

Omtrek in mm Omtrek in inches (USA) Gripmaat in Europa 

100-102 mm 4 inch 0 

103-105 mm 4” 1/8 1 

106-108 mm 4” 2/8 = 4 ¼ 2 

109-111 mm 4” 3/8 3 

112-114 mm 4” 4/8 = 4 ½ 4 

115-117 mm 4” 5/8 5 

RACKETLENGTE – 27 inch 

GROOTTE RACKETBLAD – 100 inch²  

 Groot racketblad (≥ 105 inch²): de zone waarin de bal ideaal terugkaatst is 
groter. Van toepassing als je het baltraject moeilijk kan inschatten. 

 Klein racketblad (≤ 98 inch²): de zone waarin de bal ideaal terugkaatst wordt 
kleiner, waardoor een goede oog-hand coördinatie  nodig is voor dit racket.  

GEWICHT RACKET (onbespannen) – 250 tot 315g 

 Lichter racket (250-280g): met dit racket kan je makkelijker versnellen.  
 Zwaarder racket (>310g): dit racket geeft meer controle .  

DIKTE GRIP  

 Omtrek is de afstand tussen top ringvinger van je slaghand en de 2e handlijn, 
met vermindering van waarde 1 of 2, afhankelijk van het persoonlijk gevoel.  
 

SPANNING SNAREN  – o.b.v. techniek, spelstijl en eigen voorkeur bepaald  

 Lage spanning (23-26kg): je kan makkelijker diep spelen, maar je hebt minder 
controle. Je hebt meer comfort waardoor de kans op blessures daalt. 

 Hoge spanning (26-30kg): je  kan moeilijker diep spelen, maar je hebt meer 
balcontrole.  Er is meer impact op je arm waardoor de kans op blessures stijgt.  

! zorg jaarlijks voor een nieuwe bespanning want snaren verliezen hun 
elasticiteit, waardoor de kans op blessures toeneemt.  

 

                                

 

Een beginnende volwassene kiest best voor: 
 
- Een normaal racketblad (100 inch²) om zoveel mogelijk stabiliteit en comfort te krijgen. Heb je problemen met het 
inschatten van het baltraject of te weinig kracht, kies dan voor een groter racketblad. 
- Een normaal gewicht (ongeveer 300 gram onbespannen) als de speler van nature krachtig is. 
- Een licht racket als de speler van nature minder krachtig is. 

 

 Bij het sluiten van de hand rond de grip mag de middelvinger de handpalm 
niet raken.  
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WIE DOET WAT 
 

Algemene clubleiding  
  Die Raedschelders, Venlosesteenweg 4 - 0475 330620 
 
Interclubverantwoordelijke volwassenen en jeugd 
  Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 6085 Horn, Nederland. 
  +31-475 581823  -  +32 472 550810 
  e-mail : lutgardclijmans@hetnet.nl 
  
Financiën 
   Jeannine Raedschelders, Venlosesteenweg 10 – 089 75 23 11 -   
   0485 69 54 31 – info@tennismaaseik.be  
     
Technische commissie 
  Geert Vandeweerd, Tweede Straat 49 - 089 563915 
     
Secretariaat en ledenadministratie 
   Vanholzaets Pierre, secretaris, Weerterstwg 222, 3680 Maaseik  
   089 566154 - p.vanholzaets@skynet.be  
   Rekeningnummer zomerabonnementen: 132-4810430-47 
  
Jeugdcommmissie 
   Jeugdcoördinator: Jos Janssen, Maastrichterstwg 102 
   089 568427 
   Verantwoordelijke competitie: Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 
 6085 AC Horn - Nederland 0032-472550810 
   Kidstennisverantwoordelijke : Christine Geukens 
   Bocholterkiezel 62,   3960 Bree -   0476 351444 
 
 Clubblad + website 
    Webmaster : Silvie Van Dael, Schillingsstr. 23 – 0498 86 97 30 
    Pierre Vanholzaets, Weertersteenweg 222 - 089 566154 
    p.vanholzaets@skynet.be  
  
Tornooien, recreatieve ontmoetingen 
 Maaslandtornooi: Hugo Vangoor 

Maaslandteam GSM (contact via SMS): +32-468 43 95 42 
E-mail: info@maaslandtornooi.be     
Open tornooi : Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 6085 Horn 
 Nederland  +31-475581823 / +32-472550810 

   e-mail :  lutgardclijmans@hetnet.nl  
   Clubtornooi : Eddy Schreurs, Diestersteenweg 460, 0495 224664 
   Kersttornooi + zaterdagavondtennis:  
   Eddy Schreurs, Diestersteenweg 460, 0495 224664 
   Tapastennis , Mix & Match en dobbel-mobbels :  
   Eric Van Lancker 0476 471524 en Die Raedschelders  0475 330620      

  
 Winterabonnementen en beurtenkaarten 
   Jeannine Raedschelders, Venlosesteenweg 10 – 089 75 23 11 -   
   0485 69 54 31 –  wabo@tennismaaseik.be    
   Rekeningnummer winterabonnementen en beurtenkaarten  :  
   132-4810420-37 
   Losse baanverhuur : Tenniskafee : 089 56 61 53 
 
Training voor volwassenen - Opvang nieuwe leden - Start 2 tennis 
   Die Raedschelders, Venlosesteenweg 4 - 0475 330620 
   die.raedschelders@gmail.com 
 
Verzekeringsformulieren sportongevallen 
   Jos Janssen, Maastrichtersteenweg 102 - 089 568427 
   e-mail :  janssen.joss@skynet.be  
 
Tenniskafee: 089 566153 

Levensloop Maaseik 
2018 

 

De levensloop van Maaseik 2018 
op 18 en 19 mei was weer een 
groot succes! 
Op de teller 131 vechters, 2774 
deelnemers en 64 ploegen waarvan 
onze club een kleine schakel was 
die maar liefst 1860 € heeft 
opgebracht voor de kas van 
Levensloop die zich als doel stelt 
fondsen te werven t.v.v. de 
kankerstichting. Het geld gaat 
integraal naar de missie van de 
Stichting tegen Kanker die dit 
gebruikt om wetenschappelijk 
onderzoek financieel te steunen, 
om een gezonde levensstijl en 
preventieboodschappen te pro-
moten en sociale hulp te bieden.  
Onze bijdrage hebben we te 
danken aan onze teamleden: de 
ploeg van Stef Hendrix (Wim, 
Tony, Tim, Sven, Stef, Marc, 
Harry), de wandeldames (Treza, 
Ria, Reinhilde, Mieke, Mia, Magda, 
Mady, Mylène, Madeleine, Lisette, 
Lidwine, Danny, Ann, Josette), de 
ploeg van Jos Janssen (Jos, An, 
Huub, Guido, Marleen, Justin, 
Albert, Els) en verder Walter, Mart, 
Gitt, Maria, Bertie, Nicole, Sabine, 
Sylvie, Linda, Dirk, Crit M, Die, 
Serge, Nancy, Freddy, Ingrid. Een 
mooi extraatje (205 €) kwam van 
ons muzikaal duo Adelheid en 
Herman en last but not least, een 
mooie opbrengst van GS24U  
(1200 €). 
Hartelijk dank allemaal, ook aan 
Nadine van ADS & meer, waarmee 
we de tent deelden en waardoor we 
de tent gedurende 24 u. konden 
bemannen om de deelnemers goed 
te ontvangen. 

WIE DOET WAT 
 

Algemene clubleiding  
  Die Raedschelders, Venlosesteenweg 4 - 0475 330620 
 
Interclubverantwoordelijke volwassenen en jeugd 
  Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 6085 Horn, Nederland. 
  +31-475 581823  -  +32 472 550810 
  e-mail : lutgardclijmans@hetnet.nl 
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   Jeannine Raedschelders, Venlosesteenweg 10 – 089 75 23 11 -   
   0485 69 54 31 – info@tennismaaseik.be  
     
Technische commissie 
  Geert Vandeweerd, Tweede Straat 49 - 089 563915 
     
Secretariaat en ledenadministratie 
   Vanholzaets Pierre, secretaris, Weerterstwg 222, 3680 Maaseik  
   089 566154 - p.vanholzaets@skynet.be  
   Rekeningnummer zomerabonnementen: 132-4810430-47 
  
Jeugdcommmissie 
   Jeugdcoördinator: Jos Janssen, Maastrichterstwg 102 
   089 568427 
   Verantwoordelijke competitie: Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 
 6085 AC Horn - Nederland 0032-472550810 
   Kidstennisverantwoordelijke : Christine Geukens 
   Bocholterkiezel 62,   3960 Bree -   0476 351444 
 
 Clubblad + website 
    Webmaster : Silvie Van Dael, Schillingsstr. 23 – 0498 86 97 30 
    Pierre Vanholzaets, Weertersteenweg 222 - 089 566154 
    p.vanholzaets@skynet.be  
  
Tornooien, recreatieve ontmoetingen 
 Maaslandtornooi: Hugo Vangoor 

Maaslandteam GSM (contact via SMS): +32-468 43 95 42 
E-mail: info@maaslandtornooi.be     
Open tornooi : Lutgard Clijmans, Rijksweg 12, 6085 Horn 
 Nederland  +31-475581823 / +32-472550810 

   e-mail :  lutgardclijmans@hetnet.nl  
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   Kersttornooi + zaterdagavondtennis:  
   Eddy Schreurs, Diestersteenweg 460, 0495 224664 
   Tapastennis , Mix & Match en dobbel-mobbels :  
   Eric Van Lancker 0476 471524 en Die Raedschelders  0475 330620      

  
 Winterabonnementen en beurtenkaarten 
   Jeannine Raedschelders, Venlosesteenweg 10 – 089 75 23 11 -   
   0485 69 54 31 –  wabo@tennismaaseik.be    
   Rekeningnummer winterabonnementen en beurtenkaarten  :  
   132-4810420-37 
   Losse baanverhuur : Tenniskafee : 089 56 61 53 
 
Training voor volwassenen - Opvang nieuwe leden - Start 2 tennis 
   Die Raedschelders, Venlosesteenweg 4 - 0475 330620 
   die.raedschelders@gmail.com 
 
Verzekeringsformulieren sportongevallen 
   Jos Janssen, Maastrichtersteenweg 102 - 089 568427 
   e-mail :  janssen.joss@skynet.be  
 
Tenniskafee: 089 566153 
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