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Beste tennis en padel vriendinnen en vrienden,

Na een (te) lange afwezigheid is onze nieuwsbrief terug : 
 “de gemailde steen”  

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er zo
allemaal gebeurt in TCD. 2020 was, Ondanks dat 2020 ook voor onze club een
moeilijk jaar was, werd het voor TCD ook een historisch jaar: onze club is 4
padelvelden rijken en ik ben ontzettend blij dat deze nieuwe sport in TCD enorm
aanslaat. 

Zoals bekend is onze club heel erg bezig met zijn jeugdwerking. Het fantastische
aanbod van jeugd-lessen van onze tennisschool is hier het beste voorbeeld van.
Volledig terecht hebben we voor 2021 weerom het label “jeugd-vriendelijke
tennisclub met erkende tennisschool” gekregen. 

Vanaf half december kan je je lidmaatschap hernieuwen of voor het eerst lid
worden van onze club, hiervoor kregen jullie recent een mail. 

We nemen ook afscheid van Maarten en Hannelore, zodra we het clubhuis terug
mogen openen, zal Joeri jullie verwelkomen. (ook dat feestje hebben jullie nog
tegoed)

Rest me jullie nog het allerbeste te wensen voor een gezond, sportief en
gelukkig 2021. Hopelijk is volgend jaar een “normaler” jaar waarin we weer
gezellig kunnen genieten van de unieke sfeer in onze club.

 Alain De Taeye

ThankThankThank
you!you!you!

zoekertjes
Merry

Christmas! Cheers
T O  T H E  N E W  Y E A R



Wat mogen jullie in 2021 van ons verwachten?

• Interclub 
De padel interclub start in april. Wees er echter op tijd bij. 
Alle info kan je vinden op de site van Tennis Vlaanderen via onderstaande link
https://www.tennisvlaanderen.be/competitie-padel-interclub
Zoek nu reeds contact met spelers om een ploegje te vormen. 
De ploegen moeten ingediend worden tegen 14/02/21. Wacht niet te lang
Opgelet: de padelinterclub loopt gelijk met de tennisinterclub!

• Interne competitie en vrij spelen. 
Wil je in contact komen met andere spelers of mis je nog een speler om een ploegje te
vormen? 
Schrijf in voor 1 van onze Whatsapp groepen en maak kennis met andere padelliefhebbers.

• Tornooien. 
Er staan 2 nationale tornooien op de planning. We brengen jullie hiervan op de hoogte.
Ook hier is de boodschap … snel inschrijven.

• Lessen & stages
Chiquita, Bandeja, Vibora …. Met onze padel is ons Spaanse woordenschat weer aangevuld
met 3 tot de verbeelding sprekende woorden. Ken je ze nog niet? Schrijf dan in voor een
lessenreeks en maak kennis met deze specifieke padelslagen om nog beter deze sport te
spelen. 

• Originele activiteiten. 
Afhankelijk van wat kan en mag, brengen we jullie hiervan tijdig op de hoogte.

PADEL  GROOT  SUCCES

Jullie hebben ongetwijfeld al gemerkt
dat onze padel een geweldig succes
is. Van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds worden onze 4 terreinen
bespeeld. Niet alleen de trouwe TCD
leden maar ook veel nieuwe
gezichten hebben de weg naar onze
club gevonden. Het was een
hobbelig parcours maar uiteindelijk
is het in orde gekomen. 
Ons eerste zomertornooi was een
gigantisch succes, ook onze
wintercompetitie zorgt voor veel
ontspanning en plezier… en we
hebben nog veel in petto. 
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Padel wordt in de winter
anders gespeeld. Door het
koude weer stuit de bal
minder en zullen de punten
minder lang zijn. Pas jouw
tactiek dus steeds aan de
weersomstandigheden aan.

bekijk de mooiste padelpunten van 2019 
 https://www.youtube.com/watch?v=1iVUUvdQmSQ

inspiratie nodig?
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Afgelopen jaren hebben al veel mensen zich vrijwillig ingezet in onze club. Zij zorgen
ervoor dat er heel wat leuks te doen is in onze club. We zoeken meer mensen,
ploegjes, in alle generaties om samen met de nieuwe baruitbater en het bestuur te
brainstormen over het komende tennis en padel seizoen. 
Je engagement  hoeft niet groot te zijn, iedere hulp is welkom. Hoe groter onze poule
van vrijwilligers, hoe meer we het werk kunnen verdelen.
Spreek je TCD vrienden aan en organiseer samen iets leuks in onze club. Op die
manier willen we (zodra het mag) onze club terug "the place to be" maken. 
Niet enkel voor feestjes en evenementen zoeken we mensen.  Leon doet al jaren
alleen het onderhoud van de vele terreinen ook hij kan wat extra hulp gebruiken.
dikke merci Leon
De padelvelden moeten regelmatig worden geborsteld, ook daar zoeken we mensen
voor en de groenploeg kan altijd extra mensen gebruiken.
Samen met je medespelers iets organiseren zorgt voor beter spel op het veld.
Wie dus graag een handje helpt, laat dit dan zeker weten 
Stuur een mailtje naar info@tennisclubduinbergen.be of spreek iemand van het
bestuur even aan.

ThankThankThank
you!you!you!

Zodra we terug een pintje kunnen
drinken in ons clubhuis, zal je Maarten en
Hannelore niet meer achter de bar
terugvinden. Zij kozen ervoor om een
nieuwe weg in te slaan. We gaan hun
jeugdig enthousiasme erg missen. De
afgelopen 3 jaar konden we altijd
rekenen op de vrolijke blik van Hannelore
en ontpopte Maarten zich tot een ware
keukenchef. Een afscheidsfeestje kan nu
helaas niet maar dat hebben jullie zeker
nog tegoed. We willen hen allebei heel
veel succes wensen en een
fantastische toekomst samen.  

We zijn erg verheugd om in 2021 opnieuw het
label jeugdvriendelijke tennisschool met erkende
tennisschool in ontvangst  te mogen nemen.
Dit kan enkel door de fantastische werking van de
campus en de vele goede prestaties van onze spelers in
tornooien. TCD werkt met een TOP-team, onder leiding
van Mathieu Loosvelt. We kunnen rekenen op hoog
gediplomeerde trainers met veel ervaring op het circuit.
Deze erkenning is dan ook voor het volledige team een
zeer mooie beloning. We willen daarom onze lesvolgers
bedanken, zonder jullie vertrouwen in onze
tennisschool is dit succes uiteraard niet mogelijk. We
hopen dat we allen snel weer de lessen op de
gebruikelijke manier mogen volgen!
Tot binnenkort! 

PROFICIAT  TENNISCAMPUS



tennis  padel  combi
volwassenen  €215    €265    €355
studenten       €110    €135    €180
12-18 jaar        €110    €135    €180
6-12 jaar          €65      €80      €115 
< 6 jaar            €35       €50      €75  
Familie            €600     €700    €1000
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https://www.tennisclubduinbergen.be
/tcd/lidmaatschap/inschrijven

De allerbeste
wensen

jullie bestuur


