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Beste tennis en padel vrienden,

Gelukkig Nieuwjaar !

2021is gestart. Hopelijk wordt het een beter jaar waarin we meer
kunnen tennissen en padellen en waarin we vooral weer kunnen
genieten van het samen zijn in ons clubhuis. Dit jaar zal Joeri Sanders
jullie ontvangen als nieuwe uitbater van onze club bar (zie bladzijde 5
van deze Gemailde Steen). Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om
Hannelore en Maarten van ganser harte te bedanken voor alle
inspanningen die ze zich getroost hebben om ons clubhuis uit te baten
gedurende de voorbije drie jaar. We mikken op begin maart om het
clubhuis, na enkele aanpassingen van het interieur, te heropenen met
een goed feestje maar dit hangt uiteraard af van het feit of dit dan al zal
mogen. Hoop doet leven!!!
Onze padel is een echt reuze succes: alle velden zijn zo goed als altijd
bezet, zeker tijdens de piekuren, ’s avonds en tijdens het weekend.
Reserveren is soms moeilijk en daarom willen we onze leden een
beduidend voordeel geven : leden kunnen enkele dagen eerder
reserveren ten opzichte van niet-leden zodat het makkelijker wordt voor
de leden een veld te bemachtigen. Je leest er alles over op bladzijde 4. 
Verder lees je in deze editie van de Gemailde Steen alles over de nieuwe
klassementen, de jeugdinterclub, de jeugdstages tijdens de voorbije
kerstvakantie en meer.
Veel leesgenot!
 

Alain

PADELPADEL



je klassement kan je
vinden op de site van

tennisvlaanderen

zo zet je je
tennisklassement
om in een padel-

klassement

 Nieuwe klassementen

in 2021 zal trainer Ismar de taak op zich nemen om de jeugdinterclub in goede banen te leiden. In overleg
met het trainersteam worden de ploegen samengesteld. Alle communicatie met de ploegkapiteins, de
ouders zal gebeuren door Ismar. 
Indien je dus vragen hebt, kan je Ismar steeds telefonisch, via whatsapp of mail bereiken.
tel : 0472/993 713 of  mail : ismar.t1@outlook.com 
Indien u zoon of dochter geïnteresseerd is om deel te nemen is het noodzakelijk om dit voor 12 januari te
laten weten aan Ismar 
 - U9 : geboren 2012 en later (spelen op woe 13u45)
 - U11 ; geboren 201O en 2011 (spelen op woe 14u45)
 - U13 : geboren  2008 en 2007 (spelen op zat 8u45)
 - U15 :  geboren 2006 en 2007 (spelen op zat 8u45)
 - U17 : geboren 2004 en 2005 (spelen op zat 8u45)

De voorlopige data ( mits geen wijzigingen door covid) beginnen de eerste week na de paasvakantie. Je
moet rekening houden dat er 5 ontmoetingen zijn. Thuis en op verplaatsing (regio Westvlaanderen)

Voor ons trainers is het heel belangrijk om spelers te stimuleren om mee te doen aan competitie. Zo
kunnen we hun progressie beter opvolgen en hen tactisch nog meer bij te leren naar de toekomst toe!

INTERCLUB TENNIS 2021 jeugd



Tijdens de kerstvakantie konden heel wat kinderen
genieten van een tennis of padel stage. De eerste
week hadden we 20 tennissers en 12 padel spelers.
Week 2 was nog een groter succes met opnieuw 20
inschrijvingen voor tennis en 18 voor Padel. 
We willen graag de trainers bedanken voor hun inzet
en tijd in de kerstperiode en de ouders voor het
vertrouwen in de campus in corona tijden.

KERST  IN  DE
TENNISCAMPUS



Deze padel spelers
trotseerden weer en wind 

 We hebben enkele aanpassingen gedaan om zo meer
mogelijke reservaties voor de padel leden te creëren :

- je kan maximaal 7 dagen vooraf reserveren
- 2 lopende reservaties in de piekuren
- onbeperkt lopende reservaties in de daluren
daluren zijn tijdens weekdagen 9-16u30
-  je kan maximaal 5 dagen vooraf reserveren als je met een gastlid wil
spelen
- niet leden kunnen maximaal 3 dagen vooraf reserveren. 
- alle terreinen zullen te reserveren zijn vanaf 9u tot 22u30. dus de 4
terreinen starten en stoppen allen zelfde moment. 

zo hopen we dat alle leden evenveel kansen krijgen om te genieten van
dit leuk spelletje. Bij misbruiken van het reservatie-systeem, kan er een
schorsing volgen. PADELPADEL



De eigenaar van deze ring is nog
steeds niet gevonden. Hopelijk
via deze weg vinden we de
rechtmatige eigenaar
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Graag willen we Joeri verwelkomen als nieuwe uitbater in onze TCD-
club.  In september zagen we meerdere kandidaten en selecteerden
we Joeri Sanders voor zijn enthousiasme en gedrevenheid. Joeri is 42
jaar, gehuwd met Stephanie en papa van Thibault (11j) en Lisa (8j) .
Momenteel is Joeri druk bezig met het vernieuwen van onze bar. We
hopen dat we snel bij hem terecht kunnen voor een frisse pint, een
heerlijk wijntje of een lekker gerechtje. Joeri werkte vroeger als
havenarbeider maar droomde altijd al van een job in de horeca.
Samen gaan we er dan ook een schitterend tennis- en padeljaar van
maken waarbij we uitkijken om elkaar terug te  ontmoeten in ons
clubhuis 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de krokusvakantie voor tennisstage : 

- wit-blauw-rood van 9-12u
- oranje-groen-geel : van 9-12u
- padelstage van 13u30 tot 16u30 (nieuw uur)

inschrijven kan via https://www.plan2play.be/XL/TCD020/P2P_Inschrijven_stages.asp?Club=TCD021

Voor verdere info kunnen jullie onze coördinator contacteren via
mathieuloosvelt@tennisclubduinbergen.be

Heb je een leuke foto of wil je graag zelf een artikeltje schrijven, stuur gerust door naar
els.van.poelvoorde@gmail.com 

er staat een nieuwe
toeschouwerstribune in de tennishal


