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Voorwoord
Allereerst willen het trainersteam, de jeugdwerking en het hoofdbestuur van T.C. Basveld jullie een gelukkig 2017
toewensen met heel veel tennisplezier!
Vorig jaar is als een tsunami voorbijgevlogen, maar met plezier kijken we nog even achterom naar het bijzonder
succesvolle 2016.
In het voorjaar werden de eerste knappe prestaties geleverd met enkele finaleplaatsen en tornooi‐overwinningen
van onze jeugdspelers.
Het interclubseizoen was voor T.C. Basveld een ongezien succes. In de laatste week van juni speelden maar liefst 5
ploegen de finale van Limburg, met voor het eerst in bijna 10 jaar ook een jeugdploeg (Meisjes 14). 4 ploegen
moesten helaas het onderspit delven, enkel de Dames 35‐ploeg ging met de Limburgse titel aan de haal en dit voor
het tweede jaar op rij. Een straffe prestatie!!
Zomermaanden zijn traditioneel de drukke periode van de tornooien. Liefst 18 jeugdspelers speelden 1 of meer
finales, wat eens te meer de sterkte van de jeugdwerking van T.C. Basveld aangeeft. Heel wat oudere jeugdspelers
behaalden bovendien erg mooie resultaten in de reeksen van de volwassenen.
De recreatieve spelers konden zich uitleven in verschillende kampen en stages. Daarnaast waren er voor iedere
doelgroep heel wat nevenactiviteiten, die stuk voor stuk op erg veel respons konden rekenen.
In het najaar kregen we de heuglijke boodschap van Tennis Vlaanderen dat T.C. Basveld de labels ‘Jeugdvriendelijke
Tennisclub’ en ‘Erkende KidsTennisschool’ behaalde en dit reeds voor het vierde jaar op rij.
Bovendien staat onze jeugdwerking op de 10e plaats in de ranking van meest jeugdvriendelijke clubs in Vlaanderen,
wat een tweede top 10 in de laatste 3 jaar betekent. We durven dan ook gerust stellen dat de jeugdwerking van T.C.
Basveld tot de absolute top in Vlaanderen behoort.
DIKKE, DIKKE PROFICIAT VOOR IEDEREEN die bijgedragen heeft aan dit schitterende resultaat !!!!!
Woorden schieten tekort om hulde te brengen voor het titanenwerk dat bestuursleden, trainers, begeleiders,
vrijwilligers en ook ouders verrichten !!!
Onze club is er zich van bewust dat er nog stappen kunnen gezet worden. Zonder de steun van iedereen, die
betrokken is bij onze mooie club, is dat echter moeilijk.
We hopen dan ook dat onze grote T.C. Basveld familie volgend jaar jullie volle steun mag blijven genieten !
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De uitdaging bij zowel het trainersteam als het clubbestuur is om elk jaar een programma samen te stellen waar
iedereen zijn gading in kan vinden. Vorig jaar waren praktisch alle activiteiten voltreffers, maar dit weerhoudt de
trainersgroep en het bestuur er niet van om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, ideeën en activiteiten. In
2017 staan er dan ook weer enkele nieuwe activiteiten op de agenda, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen,
zowel voor de recreatieve als competitieve spelers.
Wij streven ernaar om van 2017 een nog beter, leuker en succesvoller jaar te maken dan het afgelopen jaar.
In deze folder wordt, naast een korte beschrijving van alle activiteiten, een samenvatting gegeven van het
Kidstennisconcept.
Verder vinden jullie terug hoe, waar en wanneer men kan inschrijven en betalen voor de activiteiten. In het midden
van de folder vinden jullie een handige overzichtskalender terug die jullie thuis aan het prikbord kunnen ophangen.
Kortom een folder met daarin alle nodige informatie voor het komende tennisjaar.
Veel leesplezier en we hopen dat jullie vooral massaal inschrijven op onze talrijke activiteiten.

Jeugdwerking, trainersteam & hoofdbestuur T.C. Basveld

E‐mail
GSM
Website
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Kidstennisconcept & kleuren
Het trainersteam van T.C. Basveld geeft les volgens het Kidstennisconcept van Tennis Vlaanderen. Dit concept is
opgedeeld in 5 vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Per niveau spelen de kinderen op een
aangepast terrein en met een ander type bal. Via allerhande testjes kunnen de trainers en ouders de evolutie van
hun kind volgen.
Aan de hand van het Kidstennisconcept leren de kinderen stap voor stap het spelletje tennis spelen. De
Kidstennissers beleven niet alleen veel plezier, zij leren ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

Richtleeftijden kleuren:
Wit
Blauw
Rood
Oranje
Groen
Maxi

vanaf 3 jaar
geboren in 2011 t.e.m. 2012
geboren in 2009 t.e.m. 2010
geboren in 2007 t.e.m. 2009
geboren in 2005 t.e.m. 2007
vanaf 12 jaar

Uitleg concept stage en kamp per kleur:
Wit:

voor kleutertjes biedt het trainersteam enkel halve dagen aan. De stages en kampen voor wit
bestaan hoofdzakelijk uit oefeningen en spelletjes om de ontwikkeling van de motorische
vaardigheden te ondersteunen en om de specifieke vaardigheden te stimuleren ter
voorbereiding op tennis.

Blauw en rood:

voor de kleine kidstennissers van blauw en rood is het vaak te zwaar om enkel tennisles te
volgen. Daarom worden de stages en kampen van blauw en rood altijd gecombineerd met
SPORT (conditie & coördinatie) en CREA (knutselen).

Oranje en groen:

voor oranje en groen wordt tijdens de stages (halve dagen) hoofdzakelijk tennisles
aangeboden. In de paasvakantie en zomervakantie worden kampen voorzien die volledige
dagen duren.
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Lidgeld
Om deel te nemen aan de lentetraining, wintertraining en een aantal kampen/stages moet men lid zijn van
T.C. Basveld. De tarieven voor 2017 zijn:
tot 14 jan vanaf 15 jan vanaf 1 aug

leeftijd/categorie

2017

kinderen geboren in 2010 of later

20

20

10

kinderen tussen 2005 en 2009

40

40

20

kinderen tussen 1999 en 2004

60

60

30

volwassenen (vóór 1999)

100

110

55

familiekaart (gezinnen bestaande
uit minstens 3 personen op
hetzelfde adres, kinderen jonger
dan 23 jaar)

240

260

130

Lidgeld is te betalen op rekening nummer: IBAN BE50 7350 0656 0218 van T.C. Basveld Zonhoven. Noteer duidelijk
naam en voornaam voor wie je het lidgeld voldoet.
Het lidmaatschap is geldig tot en met 31 maart 2018. De lidgelden geven ook dit jaar recht op gratis binnenspelen
tijdens het zomerseizoen, indien alle buitenpleinen bezet zijn of bij regenweer, mits naleving van de voorrangsregels
die jullie goedkeuren bij het betalen van het lidmaatschap (zie clubreglement op de website).
Nieuwe leden moeten ook nog het formulier invullen met persoonlijke gegevens, dat teruggevonden kan worden
op de website van de club. Pas na ontvangst van het lidgeld en het inschrijvingsformulier ben je aangesloten bij
Tennis Vlaanderen en mag je spelen als lid op onze pleinen en kan je deelnemen aan de lentetraining, Kids Toer, ….
De speler ontvangt, na aansluiting door de club, een e‐mail van Tennis Vlaanderen ter bevestiging van zijn
lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. De e‐mail kan door de speler ook steeds geraadpleegd worden via zijn
spelersdashboard. Mocht u hierover vragen hebben, kan u ons altijd contacteren.
De verschillende mutualiteiten geven een jaarlijkse tussenkomst in het betaalde lidgeld van de club (onder bepaalde
voorwaarden). Vanaf 2017 sturen we aan alle leden automatisch via e‐mail een ingevuld formulier, waarop nog een
kleverr van de eigen mutaliteit moet geplakt worden. Dit formulier kan vervolgens aan de mutualiteit overgemaakt
worden.
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Trainersteam
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1. Trainingen – stages – kampen
Train to Interclub
Wanneer:

zaterdag 21 januari 2017
zaterdag 11 februari 2017
zaterdag 18 maart 2017
maandag 10 april t.e.m vrijdag 14 april
zaterdag 15 april 2017
april – mei 2017

start to interclub & infoavond en workshop ouders
dubbeltraining
interne interclubontmoeting
interclubstage
externe interclubontmoeting T.C. Heusden
eerste officiële interclubontmoeting

Voor wie:

oranje en groene spelers die in 2017 interclub spelen voor T.C. Basveld

Wat:

na het succes van het winnende project ‘5 to Interclub’ van Pieter en Sarah voor de wedstrijd Jonge
Leeuwen van Tennis Vlaanderen vorig jaar, is er besloten dit project in 2017 opnieuw te organiseren,
ditmaal onder de naam ‘Train to Interclub’. Hiermee willen we zowel de beginnende oranje en groene
interclubspelers als de ervaren oranje en groene interclubspelers klaarstomen voor de interclub door
middel van ‘trainen’ en samen toewerken naar de wedstrijden. Spring mee op onze ‘train’ en aan de
hand van maandelijkse activiteiten worden fairplay, zowel op als naast het veld, sportiviteit,
teamgevoel en groepssfeer gestimuleerd. De spelers doen wedstrijdervaring op, leren correct in‐ en
uitroepen, tellen, een hand geven na de wedstrijd, etc. Ze zijn kortom klaar voor de interclub na deze
rit!
Start to interclub: begeleide wedstrijdsituaties en uitspeeloefeningen spelen tegen je vriendjes en
vriendinnetjes van de club met nadruk op fairplay en groepsgevoel.
Infovergadering en workshop ‘Fairplay naast het veld’ voor de ouders: leer aan de hand van
geanimeerde filmpjes hoe te reageren op bepaalde wedstrijdsituaties van je kind, je als ouder voor te
bereiden op een wedstrijd en er achteraf mee te leren omgaan.
Dubbeltraining: leer hoe je met een teamgenoot bepaalde situaties kan uitspelen, druk leert zetten,
leert samenwerken en het netspel verbetert.
Interne oefeninterclubontmoeting: met je eigen interclubteam wedstrijdjes (enkel en dubbel) spelen
tegen andere interclubteams van onze club.
Interclubstage: zie p. 12
Externe oefeninterclubontmoeting: je wordt uitgedaagd door externe interclubploegen om zo als één
team de overwinning te behalen, een echt interclubgevoel te creëren en helemaal klaar te zijn voor
de interclub

Prijs:

enkel voor de interclubstage dient betaald te worden
** Inschrijven ten laatste op woensdag 18 januari 2017 **
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Krokusstage
Wanneer:

maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart 2017

Voor wie:

Wit, Bl, Ro:
Or:
Gr, maxi:

9u tot 12u leden en niet‐leden
9u tot 12u enkel leden
13u tot 16u enkel leden

Wat:

Bl, Ro:
Or, Gr, maxi:

tennis, sport en crea
techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme als voorbereiding op interclub

Prijs:

Wit:
Bl, Ro:
Or, Gr, maxi:

€ 50
€ 50 leden, € 60 niet‐leden
€ 80 leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 19 februari 2017 **

Themakamp 1 ‘Sprookjesbos’
Wanneer:

maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april 2017
wit: 9u tot 12u
vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie:

leden en niet‐leden geboren in 2006 of later

Wat:

laat je kind een sprookjesachtige week beleven vol met prinsessen, heksen, kabouters en zoveel meer
magische figuren! En wie weet maken we van de tennisspeler wel de allerleukste sprookjesfiguur!

Prijs:

€ 75 leden (lid zijn voor 01.03.2017), € 85 niet‐leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 26 maart 2017 **
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Competitiestage 1
Wanneer:

maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april 2017

Voor wie:

maxi spelers geboren in 1999 t.e.m. 2005
voorwaarde: min. 3 Ethias‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooien gespeeld hebben in 2016 en
interclub spelen voor T.C. Basveld in 2017

Tornooi:

U13 & U15:
maxi:

Wat:

jeugdleden die wedstrijden wensen te spelen, willen wij helpen en begeleiden om tornooien te
spelen.
van 9u30 tot 11u30: groepstraining, waarvan 1,5u effectieve training on court
De spelers die namiddag wedstrijd hebben, krijgen de mogelijkheid om goed op te warmen en
alle slagen in te spelen.
van 13u tot 17u: wedstrijdbegeleiding
Indien een speler een wedstrijd heeft, wordt zijn wedstrijd gecoacht door een aanwezige
trainer. De prestaties van de spelers worden in de daaropvolgende les besproken samen met
de trainer.

T.C. Tenkie
geen tornooi

Voor de spelers die geen wedstrijd hebben eindigt de stage om 11u30.
Prijs:

U13 & U15:
maxi:

€70
€50

Extra:

er wordt enkel wedstrijdbegeleiding voorzien op de hierboven vermelde tornooi en dit tot 17u. Voor
wedstrijden na 16u (o.a. volwassenreeksen) zal geen wedstrijdbegeleiding voorzien worden.
Inschrijving voor de tornooien dient door de speler zelf te gebeuren. Bij het invullen van de
beschikbaarheden voor deze tornooien van 13u tot en met 15u opgeven.
** Inschrijven ten laatste 3 weken voor de aanvang van de stage **
Enkele weken voorafgaand aan de competitiestage ontvangt iedere deelnemer een infoblad met
meer informatie en afspraken om deze stages vlot te kunnen laten verlopen.

Interclubstage
Wanneer:

maandag 10 april t.e.m. zaterdag 15 april 2017 van 9u tot 12u

Voor wie:

oranje en groene spelers die interclub spelen in 2017 voor T.C. Basveld

Wat:

ter voorbereiding van interclub kunnen de spelers elke ochtend trainen, met veel uitspeeloefeningen,
wedstrijdsituaties, dubbel, opslag, …
De week wordt afgesloten met een oefeninterclubontmoeting op zaterdag tegen T.C. Heusden.

Prijs:

€80

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u
** Inschrijven ten laatste op zondag 26 maart 2017 **
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Paasstage volwassenen
Wanneer:

maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april 2017 (woensdag is vrij) tussen 19u en 21u

Voor wie:

leden en niet‐leden van beginner tot gevorderden

Wat:

er wordt 4 dagen telkens 1 uur les gegeven aangepast aan het groepsniveau. De stage wordt vrijdag
afgesloten met een hapje en drankje.

Prijs:

€ 30 euro voor leden en € 40 voor niet‐leden.
** Inschrijven ten laatste op zondag 26 maart 2017 **

Lentetraining volwassenen
De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 17 april 2017. Alle
trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training.
Wanneer:

maandag tussen 19u en 22u
dinsdag tussen 19u en 22u
woensdag tussen 19u en 22u
donderdag tussen 19u en 22u

Prijs:

€ 175 voor privé‐training
€ 90 p.p. voor training met 2 spelers
€ 55 p.p. in groep van maximum 4 spelers

Inschrijven: inschrijven kan vanaf 13 februari 2017. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website
gezet en doorgemaild naar alle leden.
** Inschrijven ten laatste op zondag 12 maart 2017 **
Betaling:

De betaling moet gebeuren op één van betaaldagen die doorgaan op zaterdag 25 en zondag 26 maart
2017.
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Lentetraining jeugd
De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 17 april 2017. Alle
trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training. Voor blauw en rood zijn 6 weken training voorzien,
aangevuld met 1u wedstrijden spelen.

Groepstraining
Wit – kleutertennis:
Voor wie:
kinderen geboren in 2012, 2013, 2014
Wanneer:
zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u
instappen is op elk ogenblik mogelijk
Prijs:
€ 20 voor 5 opeenvolgende weken
Blauw en Rood:
Wanneer:

Prijs:
Oranje:
Wanneer:

Prijs:

woensdag tussen 16u en 18u
zaterdag tussen 9u en 11u
zondag tussen 9u en 11u
€ 35

woensdag tussen 16u en 19u
vrijdag tussen 16u en 19u
zaterdag tussen 12u en 14u
€ 45

Groen:
Wanneer:

Prijs:

woensdag tussen 16u en 19u
vrijdag tussen 16u en 19u
zaterdag tussen 12u en 14u
€ 45

Maxi:
Wanneer:

Prijs:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 17u en 20u
woensdag tussen 13u en 16u
zaterdag tussen 9u en 14u
€ 50

Voor blauw, rood, oranje, groen en maxi voorzien we 3 à 4 spelers per groep.

Coördinatie‐ en conditietraining
Via diverse spelvormen wordt de bewegingsvaardigheid en conditie op een leuke en kwalitatieve manier verbeterd.
Er wordt zowel getraind op algemene bewegingsvaardigheden als op de specifieke vaardigheden die een tennisser
nodig heeft. De nadruk bij de jongste groep (blauw & rood) ligt vooral op coördinatie, evenwicht, wendbaarheid
en snelheid. Bij de ouderen worden ook nog stabiliteit en kracht getraind.
Wanneer:
blauw & rood
donderdag van 17u tot 18u
oranje & groen
donderdag van 18u tot 19u
maxi
donderdag van 19u tot 20u
Prijs:
€ 25 voor 7 weken
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Opslagtraining
In grote groep wordt de opslag getraind en verfijnd. De oefeningen in functie van opslag worden afgewisseld met
het inoefenen van enkele niet veel gebruikte slagen, zoals bijvoorbeeld drive‐volley, smash, dropshot…
Wanneer:
oranje & groen
donderdag 17u
maxi
donderdag 18u
Prijs:
€ 2 per deelname, te betalen bij aanvang van iedere training
Inschrijven: via website T.C. Basveld
Opgelet:
het aantal plaatsen is beperkt
bij regenweer gaat de opslagtraining niet door

Competitiepakket: oranje, groen en maxi
Wanneer:
→ training en uur afhankelijk van beschikbaarheid trainers en terreinen
→ grote groep (groep spelers op meerdere terreinen onder leiding van 1 trainer,
waarin hoofdzakelijk uitspeeloefeningen gespeeld worden):
U11
woensdag van 15u30 tot 17u00
U13 / U15
woensdag van 14u00 tot 15u30
→ conditietraining: zie vorige pagina
Prijs:
geboren in 2008 en later
pakket A: 1u groep en 1u privé aan € 185
pakket B: 1u groep en 1u per 2 aan € 115
geboren in 2007 of vroeger
pakket C: 1,5u grote groep en 1u privé aan € 170
pakket D: 1,5u grote groep en 1u per 2 aan € 95
pakket E: 1u groep en 1u privé aan € 185
pakket F: 1u groep en 1u per 2 aan € 115
Voorwaarden deelname competitiepakket:
‐ oranje: minimum 1 tornooi (excl. Kids Toer & Tiener Toer) gespeeld hebben in 2016 en interclub spelen
voor T.C. Basveld in 2017
‐ groen en maxi: minimum 3 tornooien (excl. Kids Toer & Tiener Toer) gespeeld hebben in 2016 en interclub
spelen voor T.C. Basveld in 2017
Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één of meerdere uren:
 1 u groepstraining: € 45
 1 u met 2 spelers: € 65
 1 u privé: € 130
Het trainersteam kan voor bepaalde spelers een aangepast programma samenstellen.
Inschrijven: inschrijven kan vanaf 13 februari 2017. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website
gezet en doorgemaild naar alle leden.
** Inschrijven ten laatste op zondag 12 maart 2017 **
Betaling:

De betaling moet gebeuren op één van betaaldagen die doorgaan op zaterdag 25 en zondag 26 maart
2017.
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Zomertraining
Wanneer:

dinsdag 4 juli t.e.m. donderdag 7 september 2017
rood:
dinsdag: 17u30 – 18u30
donderdag: 17u30 – 18u30
oranje:
dinsdag: 17u30 – 18u30
groen:
donderdag: 17u30 – 18u30
maxi:
dinsdag: 18u30 – 20u00
donderdag: 18u30 – 20u00
opgelet: er is geen les op volgende momenten:
dinsdag 1 augustus t.e.m. donderdag 10 augustus

Voor wie:

rode, oranje, groene en maxi spelers (enkel leden van T.C. Basveld)

Wat:

tennistraining gedurende de hele zomervakantie. De training bestaat voornamelijk uit tactische
uitspeeloefeningen en wedstrijdsituaties.
Bij rood, oranje en groen is er steeds 1 trainer per terrein. Bij maxi zijn er meerdere terreinen onder
leiding van 1 trainer.

Prijs:

rood:
oranje:
groen:
maxi:

€ 45
€ 30
€ 30
€ 45
** Inschrijven ten laatste op zondag 18 juni 2017 **

Inschrijven: gelieve bij het inschrijven aan te geven wanneer uw kind zeker niet aanwezig zal zijn.
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Zomerkamp juli – Themakamp 2 ‘Onderwaterwereld’
Wanneer:

maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli 2017 van 10u tot 16u

Voor wie:

leden en niet‐leden geboren in 2005 t.e.m. 2012

Wat:

tenniskamp gecombineerd met sport en spel.
Zeemeerminnen, piraten, zeepaardjes, waterspelen en nog veel meer. Spreekt je dit wel aan? Zet de
eerste week van de vakantie dan spetterend in bij ons in een heuse ‘onderwaterwereld’!

Prijs:

€ 65 leden (lid zijn voor 01.05.17), € 85 niet‐leden.

Extra:

elke dag krijgen de kinderen soep (tijdens middagpauze), yoghurt en gelijkaardige tussendoortjes.
Voor de middagpauze dienen ze hun eigen lunchpakket en drank mee te brengen.
opvang enkel op aanvraag voorzien van 9u tot 10u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 11 juni 2017 **

Themakamp 3 ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
Wanneer:

maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 2017
wit: 9u tot 12u
vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie:

leden en niet‐leden geboren in 2006 of later

Wat:

dit verhaal van Roald Dahl blijft tot ieder kinds verbeelding spreken. Laat je kind het verhaal
meemaken van het gouden ticket tot de overvloed aan lekkers! Op het einde van de week zal de
‘tennis‐umpalumpa’ geen onbekend begrip meer zijn!

Prijs:

€ 75 leden (lid zijn voor 01.06.2017), € 85 niet‐leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 2 juli 2017 **
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Competitiestage 2 & 3 & 4
Wanneer:

competitiestage 2:
competitiestage 3:
competitiestage 4:

Voor wie:

U09 & U11
4 dagen stage & 1 dag tornooi
U13 & U15
5 dagen stage
maxi geboren in 1999 t.e.m. 2001
5 dagen stage
voorwaarde oranje spelers: min. 1 Ethias‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooi gespeeld hebben in
2017 of voor min. 1 Ethias‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooi ingeschreven zijn 2 weken voor
aanvang van de stage
voorwaarde groene en maxi spelers: min. 3 Ethias‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooien gespeeld
hebben in 2017 of voor min. 3 Ethias‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooien ingeschreven zijn 2
weken voor aanvang van de stage

Tornooi:

competitiestage 2:

competitiestage 3:

competitiestage 4:

Wat:

maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 2017
maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 21 juli 2017
donderdag 10 augustus t.e.m. woensdag 16 augustus 2017,
niet op zaterdag en zondag

U09 & U11: Laakdal
U13 & U15: Winterslag
maxi: Winterslag
U09 & U11: Loonse
U13 & U15: Lanaken
maxi: Lanaken
U09 & U11: Meulenberg
U13 & U15: Meulenberg

jeugdleden die wedstrijden wensen te spelen, willen wij helpen en begeleiden om tornooien te
spelen.
van 9u30 tot 11u30: groepstraining, waarvan 1,5u effectieve training on court
De spelers die namiddag wedstrijd hebben, krijgen de mogelijkheid om goed op te warmen en
alle slagen in te spelen.
van 13u tot 17u: wedstrijdbegeleiding
Indien een speler een wedstrijd heeft, wordt zijn wedstrijd gecoacht door een aanwezige
trainer. De prestaties van de spelers worden in de daaropvolgende les besproken samen met
de trainer.
Voor de spelers die geen wedstrijd hebben eindigt de stage om 11u30.

Prijs:

€70

Extra:

er wordt enkel wedstrijdbegeleiding voorzien op de hierboven vermelde tornooien en dit tot 17u.
Voor wedstrijden na 16u (o.a. volwassenreeksen) zal geen wedstrijdbegeleiding voorzien worden.
Inschrijving voor de tornooien dient door de speler zelf te gebeuren. Bij het invullen van de
beschikbaarheden voor deze tornooien van 13u tot en met 15u opgeven.
** Inschrijven ten laatste 3 weken voor de aanvang van de stage **
Enkele weken voorafgaand aan de competitiestage ontvangt iedere deelnemer een infoblad met
meer informatie en afspraken om deze stages vlot te kunnen laten verlopen.
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Themakamp 4 ‘Muziek’
Wanneer:

maandag 24 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2017
wit: 9u tot 12u
vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie:

leden en niet‐leden geboren in 2006 of later

Wat:

is jouw kind een ster zowel op als naast het tennisveld? Houdt het van zingen, dansen en muziek? Dan
kan je niet ontbreken op het themakamp ‘muziek’. De week zal worden afgesloten met een heus
concert!

Prijs:

€ 75 leden (lid zijn voor 01.06.2017), € 85 niet‐leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 16 juli 2017 **

Tennis ‐ voetbalkamp
Wanneer:

maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus 2017 van 9u tot 16u

Voor wie:

kinderen geboren van 2004 t.e.m. 2007 (max. 60 plaatsen)
kinderen geboren van 2008 t.e.m. 2011 (max. 60 plaatsen)

Wat:

sportkamp met een halve dag tennisles en een halve dag voetbaltraining. Beide activiteiten worden
gecombineerd met sport en spel.

Prijs:

leden van T.C. Basveld of K.F.C Halveweg (lid zijn voor 01.07.2017) betalen € 110 en niet‐leden betalen
€ 120.

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
Voor de middagpauze dienen de kinderen hun eigen lunchpakket en drank mee te brengen. In het
geval van slecht weer gaan de tennislessen door in de tennishal. Hiervoor dienen de kinderen extra
kleding mee te nemen. Voor de tennislessen is het verplicht om schoenen met een gladde zool te
hebben. Kinderen die geen racket hebben, kunnen er één lenen van de club.
** Inschrijven ten laatste op vrijdag 30 juni 2017 **
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Tenniskamp Neerpelt
Wanneer:

vrijdagmorgen 25 augustus t.e.m. zondagavond 27 augustus 2017

Voor wie:

groene en maxi spelers van T.C. Basveld

Wat:

Een 3‐daags tenniskamp met overnachting op de scoutsrally van Neerpelt. Dagelijks worden 3 uren
tennistraining afgewisseld met andere recreatieve en sportieve groepsactiviteiten.

Prijs:

€ 110
** Inschrijven ten laatste op zondag 28 mei 2017 **

Extra:

Het aantal inschrijvingen is beperkt!!

Themakamp 5 ‘Reis door de tijd’
Wanneer:

maandag 28 augustus t.e.m. vrijdag 1 september 2017
wit: 9u tot 12u
vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie:

leden en niet‐leden geboren in 2006 of later

Wat:

holbewoners, Grieken en Romeinen, ridders en prinsessen. Hoe zouden al deze mensen door de
geschiedenis heen getennist hebben? En wat deden ze nog meer? Kom het allemaal te weten door
met ons mee te gaan op een heuse reis door de tijd!

Prijs:

€ 75 leden (lid zijn voor 01.06.2017), € 85 niet‐leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 20 augustus 2017 **
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KALENDER 2017
DATUM

ACTIVITEIT

DEADLINE INSCHRIJVING

JANUARI
vr 13
za 21

Nieuwjaarsdrink
Train to Interclub – start to interclub

FEBRUARI
za 11
za 11
za 18
ma 27 – di 28

Train to Interclub – dubbeltraining
Filmavond
Basveldquiz 2017
Krokusstage

MAART
wo 01 – vr 03
za 04
zo 05
zo 05
za 11
za 18
za 18
za 25
za 25
za 25 ‐ zo 26

Krokusstage
Kids Toer T.C. Basveld (wit ‐ blauw – rood – oranje)
Kids Toer T.C. Basveld (groen)
Tiener Toer T.C. Basveld
Finales winterinterclub 60 ptn
Train to Interclub – interne interclubontmoeting
Begeleid vrij tennis maxi
Dubbeltraining maxi
Finales winterinterclub 120 ptn
Betaaldagen lentetraining

19/02
31/01
31/01
31/01
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18/01
11/03
18/03
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12/03

ma 03 – vr 07
za 08
za 08
zo 09
zo 09
ma 10 – vr 14
ma 10 – vr 14
ma 10 – za 15
za 15
za 15
ma 17
ma 17
ma 17
vr 21
vr 28
za 29

Themakamp 1 ‘Sprookjesbos’
Begeleid vrij tennis oranje & groen
Dubbeltraining oranje & groen
Begeleid vrij tennis wit & blauw & rood
Dubbeltraining maxi
Competitiestage 1
Paasstage volwassenen
Interclubstage
Train to Interclub – externe interclubontmoeting
Begeleid vrij tennis oranje
Paasontbijt
Paaszoektocht
Start lentetraining
Openingsdrink zomerseizoen
Invite a friend
Kennismakingsavond nieuwe leden

26/03
01/04
01/04
02/04
02/04
20/03
26/03
26/03
18/01
08/04
12/04
12/04
12/03
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

zo 07
za 20
do 25

Bubbeltennis
Men’s Night
Walibi

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13/05
14/05

vr 02
za 03 ‐ za 17
zo 04
za 10
za 17

After work tennis
Ledentornooi
Bubbeltennis
Ladies Night
Finales ledentornooi + BBQ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
03/06
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18/01

18/01
05/02
15/02
19/02

APRIL

MEI

JUNI
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KALENDER 2017
DATUM

ACTIVITEIT

DEADLINE INSCHRIJVING

JULI
za 01
za 01
zo 02
ma 03 – vr 07
di 04
za 08
za 08
ma 10 – vr 14
ma 10 – vr 14
za 15
ma 17 – vr 21
ma 24 – vr 28
za 29
ma 31

Kids Toer T.C. Basveld (wit ‐ blauw – rood – oranje – groen) 02/06
Pannenkoekenslag
25/06
Bubbeltennis
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zomerkamp juli – Themakamp 2 ‘Onderwaterwereld’
11/06
Start zomertraining
18/06
Begeleid vrij tennis wit & blauw & rood
01/07
Nacht der dubbels
05/07
Themakamp 3 ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
02/07
Competitiestage 2
19/06
Quattro Raccheta
08/07
Competitiestage 3
26/06
Themakamp 4 ‘Muziek’
16/07
Begeleid vrij tennis oranje & groen
22/07
Open tornooi T.C. Basveld
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

AUGUSTUS
di 01 – zo 13
vr 04
zo 06
do 10 – wo 16
zo 13
ma 21 – vr 25
vr 25 – zo 27
ma 28 – do 31

Open tornooi T.C. Basveld
Receptie open tornooi
Finales jeugd open tornooi
Competitiestage 5
Finales volwassenen open tornooi
Tennis ‐ voetbalkamp
Tenniskamp Neerpelt
Themakamp 5 ‘Reis door de tijd’

SEPTEMBER
vr 01
vr 01
zo 03
za 09 – zo 24
za 16 – zo 17
zo 24
zo 24

Themakamp 5 ‘Reis door de tijd’
20/08
After work tennis
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bubbeltennis
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Clubkampioenschap
03/09
Test‐ en betaaldagen wintertraining
31/08
Kidstornooi clubkampioenschap (wit ‐ blauw – rood – oranje) 21/09
Brunch + finales clubkampioenschap
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

OKTOBER
zo 01
ma 02
za 14
za 28
ma 30 – di 31
di 31

Bubbeltennis
Start wintertraining
Kinderdisco
Begeleid vrij tennis maxi
Herfststage
Trick or treat (Halloween)

NOVEMBER
wo 01 – vr 03
za 04
zo 05
za 25

Herfststage
Begeleid vrij tennis oranje & groen
Begeleid vrij tennis wit & blauw & rood
Sinterklaasfeest

22/10
28/10
29/10
16/11

DECEMBER
di 26 – vr 29

Kerststage 1

17/12
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Wintertraining 2017‐2018
Om deel te kunnen nemen aan de wintertraining moet men lid zijn van T.C. Basveld. De tennislessen starten op
maandag 2 oktober 2017 en eindigen op zondag 1 april 2018. Voor de blauwe en rode spelers zijn er 20 weken les
voorzien aangevuld met 2 uren wedstrijden spelen. Voor de oranje, groene en maxi spelers zijn er 20 weken les
voorzien. Voor de volwassenen zijn er vóór de kerstvakantie 10 weken voorzien. Er gaan geen lessen door op
volgende tijdstippen:
 herfstvakantie: maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017
 kerstvakantie:
maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
 krokusvakantie: maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018
Groepstraining
Wit – Kleutertennis:
Voor wie:
kinderen geboren in 2012, 2013, 2014
Wanneer:
zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u
instappen is op elk ogenblik mogelijk
Prijs:
€ 20 voor 5 opeenvolgende weken
Blauw en Rood:
Wanneer:

Prijs:
Oranje:
Wanneer:

Prijs:

woensdag tussen 16u en 18u
zaterdag tussen 9u en 11u
zondag tussen 9u en 10u
€ 140 voor 22 weken, waarvan 20 lesweken en 2 weken wedstrijden
woensdag tussen 16u en 19u
vrijdag tussen 17u en 19u
zaterdag tussen 11u en 13u
€ 185 voor 20 weken

Groen:
Wanneer:

Prijs:

woensdag tussen 17u en 19u
zaterdag tussen 12u en 14u
zondag tussen 10u en 12u
€ 185 voor 20 weken

Maxi:
Wanneer:

Prijs:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u
woensdag tussen 13u en 16u
zaterdag tussen 12u en 19u
zondag tussen 13u en 18u
€ 185 voor 20 weken

Voor blauw, rood, oranje, groen en maxi voorzien we 3 à 4 spelers per groep.
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Coördinatie‐ en conditietraining
Via diverse spelvormen wordt de bewegingsvaardigheid en conditie op een leuke en kwalitatieve manier verbeterd.
Er wordt zowel getraind op algemene bewegingsvaardigheden als op de specifieke vaardigheden die een tennisser
nodig heeft. De nadruk bij de jongste groep (blauw & rood) ligt vooral op coördinatie, evenwicht, wendbaarheid
en snelheid. Bij de ouderen worden ook nog stabiliteit en kracht getraind.
Wanneer:
wordt later nog meegedeeld
Prijs:
€ 30 voor 10 weken (vóór kerstvakantie)

Opslagtraining
In grote groep wordt de opslag getraind en verfijnd. De oefeningen in functie van opslag worden afgewisseld met
het inoefenen van enkele niet veel gebruikte slagen, zoals bijvoorbeeld drive‐volley, smash, dropshot…
Wanneer:
wordt later nog meegedeeld
Prijs:
€ 2 per deelname, te betalen bij aanvang van iedere training
Inschrijven: via website T.C. Basveld
Opgelet:
het aantal plaatsen is beperkt

Competitiepakket: oranje, groen en maxi
De competitiepakketten voor de wintertraining 2017‐2018 worden bekendgemaakt op 1 mei 2017.
Opgelet: voorwaarden deelname competitiepakket:
‐ oranje: minimum 1 EthiasTour‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooi spelen in 2017 en clubkampioenschap spelen
in 2017
‐ groen: minimum 3 EthiasTour‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooien spelen in 2017, interclub spelen voor T.C.
Basveld in 2017 en clubkampioenschap spelen in 2017
‐ maxi: minimum 4 EthiasTour‐ of jeugdsterrencircuit‐tornooien spelen in 2017, interclub spelen voor T.C.
Basveld in 2017 en clubkampioenschap spelen in 2017

Inschrijven: inschrijven kan vanaf 1 juni 2017. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website gezet
en doorgemaild naar alle leden.
** Inschrijven ten laatste op donderdag 31 augustus 2017 **
Betaling:

de jeugdspelers moeten een voorschot betalen van € 85 per gevolgd uur. Dit bedrag moet gestort
worden op rekeningnummer BE61 7350 2808 4417 met vermelding van de naam van de speler en
‘Wintertraining 2017‐2018’.
Een inschrijving zonder storting is niet geldig. De storting dient te gebeuren vóór 1 september 2017.
Bij een inschrijving of betaling vanaf 1 september 2017 word je op een wachtlijst geplaatst. Indien er
nog plaatsen over zijn kijken we of je aanvraag nog in de planning past.
Het resterende bedrag moet betaald worden op de test‐ en betaaldagen die doorgaan op:
zaterdag 16 september 2017 van 12u tot 15u
zondag 17 september 2017 van 9u tot 12u
De blauwe, rode, oranje en nieuwe spelers zullen op één van deze dagen ook enkele testjes moeten
komen afleggen. Meer info hieromtrent volgt later op de website en in de jeugdflash.
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Herfststage
Wanneer:

maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november 2017

Voor wie:

Wit, Bl, Ro:
Or:
Gr, Maxi:

9u tot 12u leden en niet‐leden
9u tot 12u enkel leden
13u tot 16u enkel leden

Wat:

Bl, Ro:
Or, Gr, Maxi:

tennis, sport en crea
techniek, tactiek, conditie

Prijs:

Wit:
Bl, Ro:
Or, Gr, Maxi:

€ 50
€ 50 leden, € 60 niet‐leden
€ 80 leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 22 oktober 2017 **

Kerststage
Wanneer:

week 1:
week 2:

dinsdag 26 december t.e.m. vrijdag 29 december 2017
dinsdag 2 januari t.e.m. vrijdag 5 januari 2018

Voor wie:

Wit, Bl, Ro:
Or:
Gr, Maxi:

9u tot 12u leden en niet‐leden
9u tot 12u enkel leden
13u tot 16u enkel leden

Wat:

Bl, Ro:
Or, Gr, Maxi:

tennis, sport en crea
techniek, tactiek, conditie

Prijs:

Wit:
Bl, Ro:
Or, Gr, Maxi:

€ 40
€ 40 leden, € 50 niet‐leden
€ 65 leden

Extra:

opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u
** Inschrijven ten laatste op zondag 17 december 2017 **
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Flexkaart
Voor wie:

Iedereen die lid is van T.C. Basveld

Wat:

een 5‐beurtenkaart met een trainer naar keuze indien deze beschikbaar is.
Je kan hier zelf een groep samenstellen en bepaalt samen met de trainer wanneer je wilt trainen.
Indien je geen trainer kent op de club helpen we samen met jou te kiezen.

Prijs:

voor een 5‐beurtenkaart:
• A‐trainer & B‐trainer: € 120
• Instructeur B & initiator & aspirant‐initiator: € 100

Aanvragen:

via basveld‐tc@hotmail.com

Betaling:

bij het afhalen van de kaart

Extra:

De spelers moeten zelf hun terrein reserveren.
In de winterperiode (oktober t.e.m. maart) dient bijkomend de prijs van het binnenterrein aan onze
kantine‐uitbater betaald te worden en dit vóór aanvang van de les.
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2. Competitie
Er bestaan heel wat competities voor kinderen volgens leeftijd en volgens niveau. Hier een overzicht:

Tornooien (competitiespelers)
Ethias Tour:

dit is voor de meer competitief ingestelde spelers. De spelers kunnen zich inschrijven in
verschillende reeksen, volgens leeftijd en klassement.
De tornooien van dit criterium duren 1 of 2 weken en gaan volgens het principe van
rechtstreekse uitschakeling, met uitzondering van de reeks U09 en U11 die in poules starten.
Op de site van Tennis Vlaanderen kan je meer informatie terugvinden. Ook het tornooi van
T.C. Basveld (31 juli t.e.m. 6 augustus) maakt deel uit van dit criterium.

Inschrijven voor deze tornooien kan via de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be).

Tiener Toer
De Tiener Toer is een recreatief circuit, bedoeld voor de recreatieve maxi spelers. Verschillende clubs in Limburg
organiseren een tornooitje van de Tiener Toer. Een tornooitje duurt ongeveer 2 à 3 uur en kost maximaal € 3. De
wedstrijdjes worden gespeeld op een volledig enkelterrein. Alle spelertjes spelen een aantal wedstrijdjes in
poulevorm zonder dat er winnaars en verliezers worden bekend gemaakt. Plezier maken staat centraal.
Het tornooi van T.C. Basveld gaat door op volgend tijdstip:
 winter: zondag 5 maart om 11u30
Tot 31 januari hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere clubs. Daarna worden
de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven.
De volledige kalender van tornooitjes kan je terugvinden op de website van Tennis Vlaanderen
(www.tennisvlaanderen.be).
Inschrijven voor de tornooitjes van de Tiener Toer kan op volgende manieren:
 via website Tennis Vlaanderen
 door een mailtje te sturen naar basveld‐tc@hotmail.com met vermelding van welk tornooitje en je naam.
Wees er op tijd bij, want eenmaal een reeks volzet is, worden de inschrijvingen afgesloten.
De Tiener Toer houdt aan het einde van de huidige winter op te bestaan.
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Kids Toer
De Kids Toer is een recreatief circuit. Verschillende clubs in Limburg organiseren een tornooitje van de Kids Toer in
de zomer en/of winter. Er worden tornooitjes georganiseerd voor elk van de 5 kleuren (wit t.e.m. groen) van het
KidsTennisconcept. Een tornooitje duurt ongeveer 2 uur en kost maximaal € 3. Alle spelertjes spelen een aantal
wedstrijdjes in poulevorm zonder dat er winnaars en verliezers worden bekend gemaakt. Plezier maken staat
centraal. In Wit worden geen wedstrijden georganiseerd, maar wordt een vaardigheidscircuit afgelegd. In Blauw
worden wedstrijdjes afgewisseld met alternatieve spelvormen.
Inschrijven voor de tornooitjes van de Kids Toer kan op volgende manieren:
 via website Tennis Vlaanderen
 door een mailtje te sturen naar basveld‐tc@hotmail.com met vermelding van welk tornooitje, naam en kleur
Wees er op tijd bij, want eenmaal een reeks volzet is, worden de inschrijvingen afgesloten.
De tornooitjes van T.C. Basveld gaan door op volgende tijdstippen:

winter za 04/03
zo 05/03
zomer za 01/07

WIT
15u00
09u30

BLAUW
14u30
09u00

ROOD
11u30
09u00

ORANJE
9u00
11u30

GROEN
9u00
14u 00

Op 4 maart omstreeks 17u mogen de deelnemers van T.C. Basveld, samen met hun broertjes en zusjes,
pannenkoeken komen eten in de kantine van onze club.
Tot 31 januari hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere clubs voor het tornooitje van de
Kids Toer winter. Daarna worden de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven.
Tot 2 juni hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere clubs voor het tornooitje van de Kids
Toer zomer. Daarna worden de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven.
De volledige kalender van de Kids Toer kan je terugvinden op de website van Tennis Vlaanderen
(www.tennisvlaanderen.be).

Clubkampioenschap
Naar jaarlijkse traditie wordt het buitenseizoen afgesloten met het clubkampioenschap, dat dit jaar plaatsvindt van
zaterdag 9 t.e.m. zondag 24 september 2017. De jeugdspelers worden onderverdeeld per leeftijd. In iedere reeks
wordt er gespeeld in poulevorm zodat alle deelnemers minstens 2 wedstrijden kunnen spelen.
Op zondag 24 september om 10u wordt er een Kidstornooitje georganiseerd waaraan de Kidstennissers van T.C.
Basveld, van wit t.e.m. oranje, kunnen deelnemen.
Deelnemen aan het clubkampioenschap is gratis voor jeugdleden. Informatie over het inschrijven is in de loop van
het jaar terug te vinden op de website van onze club en in de jeugdflash.
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3. Andere tennisactiviteiten
Begeleid vrij tennis
Wanneer:

wit & blauw & rood: zondag 9 april 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 8 juli 2017 – 10u tot 12u
zondag 5 november 2017 – 10u tot 12u
oranje:
zaterdag 8 april 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 15 april 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 29 juli 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 4 november 2017 – 10u tot 12u
groen:
zaterdag 8 april 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 29 juli 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 4 november 2017 – 10u tot 12u
maxi:
zaterdag 18 maart 2017 – 20u tot 23u
zaterdag 28 oktober 2017 – 19u tot 22u

Voor wie:

alle jeugdleden van T.C. Basveld

Wat:

wit: analoog aan een les
blauw, rood: analoog aan Kids Toer
oranje, groen, maxi: begeleid wedstrijdsituaties en uitspeeloefeningen spelen tegen je vrienden en
vriendinnen van de tennisclub!

Prijs:

€ 1 per persoon

Inschrijven:

via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste 1 week op voorhand **

Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Dubbeltraining
Wanneer:

oranje en groen:
maxi:

zaterdag 8 april 2017 – 10u tot 12u
zaterdag 25 maart 2017 – 13u tot 15u
zondag 9 april 2017 – 12u tot 14u

Voor wie:

oranje, groen en maxi (zie hierboven)

Wat:

1u training waarbij de tactische concepten van het dubbelspel worden behandeld. Aansluitend
worden onder begeleiding onderling wedstrijdjes gespeeld.

Prijs:

€ 1 per persoon

Inschrijven:

via de website van T.C. Basveld

** Inschrijven ten laatste 1 week op voorhand **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Invite a friend
Wanneer:

vrijdag 28 april – 19u

Wat:

nodig eens een vriend of collega, familielid uit die al jaren aan't zeggen is dat tennissen misschien
wel eens iets voor hem/haar zou kunnen zijn of al jaren opnieuw aan het beginnen is,...

Prijs:

nog nader te bepalen

Inschrijven:

nog nader te bepalen

Bubbeltennis
Wanneer:

zondag 7 mei ‐ 10u tot 13u
zondag 4 juni ‐ 10u tot 13u
zondag 2 juli ‐ 10u tot 13u
zondag 3 september ‐ 10u tot 13u
zondag 1 oktober ‐ 10u tot 13u

Voor wie:

leden van T.C. Basveld vanaf 18 jaar (geboren in 1999 of eerder)

Wat:

er worden onderling wedstrijdjes dubbel gemengd speeld. Na afloop verbroederen we met de nodige
bubbels en een heerlijke tappas.

Prijs:

nog nader te bepalen

Inschrijven:

nog nader te bepalen

After work tennis
Wanneer:

vrijdag 2 juni vanaf 19u 30
vrijdag 1 september vanaf 19u 30

Voor wie:

alle werkende leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar

Prijs:

nog nader te bepalen

Inschrijven:

nog nader te bepalen
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Men’s Night
Wanneer:

zaterdag 20 mei 2017 van 19 uur tot …

Voor wie:

mannelijke leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar

Wat:

tennistraining van één tot twee uur afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Na de pauze starten de wedstrijdsessies met korte
dubbels van 30 à 45 minuten afhankelijk van het aantal spelers.

Prijs:

€ 10 per persoon

Extra:

na de training volgt een pauze waarin jullie allerlei lekkernijen krijgen voorgeschoteld zodat jullie
voldoende energie hebben voor de volgende sessie.

Inschrijven:

via de website van T.C. Basveld en dit met volgende gegevens: naam, voornaam, gsm/tel,
geboortedatum en klassement.
Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet.
** Inschrijven ten laatste op zaterdag 13 mei 2017 **

Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Ladies Night
Wanneer:

zaterdag 10 juni 2017 van 19u tot …

Voor wie:

vrouwelijke leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar

Wat:

tennistraining van één tot twee uur afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Na de pauze starten de wedstrijdsessies met korte
dubbels van 30 à 45 minuten afhankelijk van het aantal spelers.

Prijs:

€ 10 per persoon

Extra:

na de training volgt een pauze waarin jullie allerlei lekkernijen krijgen voorgeschoteld zodat jullie
voldoende energie hebben voor de volgende sessie.

Inschrijven:

via de website van T.C. Basveld en dit met volgende gegevens: naam, voornaam, gsm/tel,
geboortedatum en klassement.
Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet.
** Inschrijven ten laatste op zaterdag 3 juni 2017 **

Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Nacht der dubbels
Wanneer:

zaterdag 8 juli 2017 vanaf 19u30

Voor wie:

leden van T.C. Basveld vanaf 18 jaar (geboren in 1999 of eerder)

Wat:

er worden tot in de vroege uurtjes dubbelwedstrijdjes gespeeld. Tussendoor kan er gesmuld worden
van een lekker hapje en drankje.

Prijs:

€10

Inschrijven:

via de website
** Inschrijven ten laatste op woensdag 5 juli 2017 **

Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Quatro Raccheta
Wanneer:

zaterdag 15 juli 2017
jeugd (geboren in 2001 t.e.m. 2009)
volwassenen (geboren vóór 2001)

13u tot 16u
17u tot 20u

Voor wie:

leden en niet‐leden

Wat:

Iedereen van jullie heeft waarschijnlijk wel al eens iets gehoord over racketlon, deze activiteit is hier
op gebaseerd. Een echte racketlon bestaat uit badminton, tennis, pingpong en squash, maar
aangezien er geen squashvelden ter beschikking zijn kiezen wij voor beachtennis.
In duo's worden wedstrijden gespeeld in verschillende (racket)sporten: tennis, beachtennis,
badminton en tafeltennis. Wat kan jij met een (tennis)racket? Dat weten je kameraden maar wat kan
jij met andere racketten? Kom het laten zien!
Tussen het sporten door kunnen jullie genieten van een hapje en een drankje. Om deze dag leuk af te
sluiten eten we gezamenlijk een stukje pizza.

Prijs:

jeugd:
volwassenen:

€6 per duo
€15 per duo

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld; je kan als duo inschrijven of individueel. In dat laatste geval zoeken
wij een leuke teamgenoot voor jou!
** Inschrijven ten laatste op zaterdag 8 juli 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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4. Overige activiteiten
Filmavond
Wanneer:

zaterdag 11 februari 2017
tussen 5 en 12 jaar: 18u30
+12 jaar:
20u30

Wat:

een gezellige groepsactiviteit waarbij drank en versnaperingen worden voorzien.

Voor wie:

leden van T.C. Basveld en hun vriendjes en vriendinnetjes

Prijs:

leden T.C. Basveld:
gratis
vriendjes en vriendinnetjes : € 2

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld dit met volgende gegevens: naam, voornaam en geboortejaar.
** Inschrijven ten laatste op zondag 5 februari 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Extra:

de jonge bengels mogen een kussen en eventueel een knuffel meenemen.

Basveldquiz 2017
Wanneer:

zaterdag 18 februari 2017 om 19u30 (in ons clubhuis)

Voor wie:

leden, familie en vrienden (lid zijn is niet verplicht)

Wat:

een nieuw jaar, nieuwe kansen om het slimste team van Basveld te worden! We zijn er opnieuw met
de variërende quiz die gaat van makkelijke tot idiote vragen. Teken hier voor een avondje plezier en
vertier!

Prijs:

€ 12 per ploeg (4 tot 6 personen)

Inschrijven: via basveldquiz@hotmail.com en dit met volgende gegevens: naam deelnemers en teamnaam.
Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet.
** Inschrijven ten laatste op woensdag 15 februari 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Paasontbijt
Wanneer:

paasmaandag 17 april vanaf 9u

Voor wie:

leden van T.C. Basveld

Wat:

Een heerlijk paasontbijt met bubbels zowel voor groot als klein. Dit met vrienden en familie op T.C.
Basveld.

Prijs:

€ 10 voor jeugd > 12 jaar en volwassenen
€ 5 voor jeugd < 12 jaar (geboren in 2005 en later)

Inschrijven: via inschrijvingsstrookjes ‐ dit kan vanaf 1 maart
** Inschrijven ten laatste op woensdag 12 april 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Paaszoektocht
Wanneer:

paasmaandag 17 april om 9u30

Voor wie:

kinderen geboren in 2005 of later

Wat:

terwijl de volwassenen rustig genieten van hun ontbijt kunnen de jongeren paaseieren komen rapen.
Door het spelen van leuke spelletjes kan iedereen lekkers verdienen. We hopen alleszins dat het
zonnetje schijnt zodat de paashaas niet naar binnen moet komen. Maar ook als de weergoden ons
niet goed gezind zijn, zal het een leuke voormiddag worden.

Prijs:

leden: € 2
niet‐leden: € 3

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste op woensdag 12 april 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Walibi
Wanneer:

donderdag 25 mei 2017

Voor wie:

voor alle oranje, groene en maxi spelers (enkel leden van T.C. Basveld)

Wat:

een leuke daguitstap naar pretpark Walibi in Waver. De verplaatsing naar Walibi en terug gebeurt
met de trein.

Prijs:

€ 20

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste op zondag 14 mei 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Extra:

We verzamelen voor het vertrek naar Walibi aan het station in Hasselt. Meer info volgt nog.
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Pannenkoekenslag
Wanneer:

zaterdag 1 juli (na afloop van de Kids Toer)

Voor wie:

alle kidstennissers en hun broertjes, zusjes, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, …
wit & blauw & rood: 11u tot 13u
oranje:
13u30 tot 15u30

Wat:

lekker pannenkoeken eten, afgewisseld met een aantal leuke activiteiten.
Meer info volgt later op de website.

Prijs:

pannenkoek: €1 per stuk
speciale pannenkoek, met fruit en chocoladesaus: €3 per stuk
meedoen aan activiteiten: €1

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste op zondag 25 juni 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren op de dag zelf.

Kinderdisco
Wanneer:

zaterdag 14 oktober 2017 van 14u tot 17u

Voor wie:

voor alle witte, blauwe en rode spelers

Wat:

Na het beestenfeest zijn we al op zoek naar een nieuw leuk thema om vorig jaar te overtreffen. We
staan te popelen op er opnieuw een groot feest van te maken!
Hou je van dansen, zingen, verkleden, spelen en knutselen? Dan is de kinderdisco zeker iets voor jou!
Twijfel niet, want deze namiddag vol plezier wil je niet missen

Prijs:

€2

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld; maximaal 50 inschrijvingen, dus schrijf je tijdig in
** Inschrijven ten laatste op woensdag 11 oktober 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Trick or treat (Halloween)
Wanneer:

dinsdag 31 oktober 2017 om 18u30

Voor wie:

alle jeugdspelers van T.C. Basveld en hun ouders

Wat:

griezel even met me mee, dan worden we heksen alle twee!
Luister goed en doe me na, maak een geluid: whrahaha!
Er is het examen, alles gaat goed, dan krijg je een echte toverhoed.
Nu kan je toveren, ben je niet blij?
Geniet ervan, na deze avond is het voorbij..

Prijs:

kinderen:
ouders:

€2
€3

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste op woensdag 25 oktober 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.

Sinterklaasfeest
Wanneer:

zaterdag 25 november 2017 om 17u

Wat:

Heb jij zin om samen met je broertjes, zusjes, vriendjes,... naar het Sinterklaasfeest op de tennis te
komen? Ben je geboren in 2007 of later, kom dan zeker Sint en Piet verwelkomen op onze club.

Prijs:

leden + witte spelers:
zusjes, broertjes, …:

gratis
€5

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld
** Inschrijven ten laatste op donderdag 16 november 2017 **
Betalen:

dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.
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Interclubploeg
Meisjes 14
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Wist je dat …
 T.C. Basveld zich in 2017 opnieuw Jeugdvriendelijke Tennisclub mag noemen.
 T.C. Basveld bovendien ook het label ‘Erkende Kidstennisschool’ behaald heeft.
 T.C. Basveld in de ranking van meest jeugdvriendelijke clubs op de 10e plaats van Vlaanderen staat.
 onze Meisjes 14‐ploeg (Kaat Bongaers, Sara Franssens en Ellen Franssens) in 2016 de finale van de interclub
bereikt heeft.
 Jan Dewez, Gertjan Nelissen, Kaat Bongaers, Marie Bongaers, Quinten De Cock, Paulien Huizenga, Britney
Nysen en Robbe Beelen ieder 1 of meerdere tornooien gewonnen hebben.
 Janne Maes de grote slokop was met 5 tornooi‐overwinningen en daarnaast nog 3 finaleplaatsen.
 er nog heel wat andere jeugdspelers in geslaagd zijn om een finaleplaats te behalen.
 we kunnen concluderen dat de jeugd van T.C. Basveld ieder jaar een hoger niveau haalt.
 er veel jeugdspelers in 2017 een hoger klassement hebben dan in 2016.
 Paulien Huizenga en Jan Dewez een sprong van 3 klassementen maakten.
 ons clubkampioenschap met 57 deelnemers in de jeugdreeksen het clubrecord evenaarde.
 de U09 met maar liefst 19 inschrijvingen veruit de grootste reeks was.
 T.C. Basveld opnieuw de nummer 1 is in Limburg wat betreft deelnames aan de Kids Toer.
 in 2017 de competitiehervorming van TennisVlaanderen zich verder zet in de jeugdreeksen.
 de leeftijscategorieën vanaf 2017 gewijzigd zijn in U09, U11, U13 en U15.
 vanaf 2017 de jongens en meisjes U11 in de Ethias Tour ook in poulevorm spelen.
 in 2016 voor de tweede maal de ‘Leeuw van Basveld’ verkozen is, de prijs voor een jeugdlid die een
weerspiegeling is van waar onze club voor staat (sociaal, familiale club, …) en/of een mooie sportieve
prestatie geleverd heeft.
 de ‘Leeuw van Basveld 2016’ eigenlijk met zijn drieën zijn, meer bepaald de interclubploeg Meisjes 14.
 de jeugd van T.C. Basveld in 2017 goed gestart is met veel finaleplaatsen en dat Lio Ramaekers, Kaat
Bongaers, Marie Bongaers, Britney Nysen en Leijten Schoefs hun eerste tornooi van 2017 gewonnen hebben.
 Daan zijn tweelingsbroer Wouter in de finale van het kersttornooi van Alken verslagen heeft.
 Paulien Huizenga samen met Ilse het kersttornooi van Heusden gewonnen hebben.
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 Jorre Couvreur, Gertjan Nelissen, Britney Nysen, Jeroen Steegmans, Guillaume Huysmans en Jef Vanhees de
cursus voor aspirant‐initiator succesvol hebben afgerond. Proficiat!!!
 heel wat trainers het diploma van initiator behaald hebben: Julie Franssens, Marnik Indestege, Bronte Nysen,
Jana Pannemans en An Vandeput. Proficiat!!!
 Jolien Franssen en Tom Tournier zich sinds vorig jaar instructeur B mogen noemen. Proficiat!!!
 we met Paulien Huizenga een nieuwe en zeer gedreven trainster kleutertennis mochten verwelkomen.
 Niels Hansen (instructeur B) ons trainersteam deze winter is komen versterken.
 Sarah Haesevoets en Pieter Switten zich een jaar lang ‘Leeuw van Tennis Vlaanderen’ hebben mogen
noemen.
 Marnik op Herentals‐kamp zoveel snurkte dat Tom in de auto is gaan slapen.
 de trainers begin oktober een teambuilding hebben gehouden in de Ardennen, waar zij zich uitgeleefd
hebben met karaoke, kayakken, hoogteparcours, … met hilarische filmpjes tot gevolg.
 het trainersteam het jaar 2017 heeft ingezet met het allerbeste nieuwjaarsfeestje ooit.
 deze activteiten ertoe geleid hebben dat het trainersteam één hechte groep is.
 de trainersgroep uit bijna 40 mannen en vrouwen bestaat.
 het niveau van het trainersteam ieder jaar verder stijgt.
 door de goede trainerswerking T.C. Basveld zich één van de beste Kidstennisclubs van Limburg mag noemen.
 de 4e editie van de speculoosverkoop opnieuw een enorm succes is geweest.
 de jeugdwerking de hulp krijgt van heel wat ouders.
 er nog heel veel extra helpende handen nodig zijn (aanmelden kan bij Inne Beckers : 0495 / 584 464 –
beckersinne@gmail.com).
 T.C. Basveld weldra zijn accommodatie zal uitbreiden en tegen de volgende winter 2 extra indoor‐terreinen
ter beschikking zal hebben.
 onze club nog altijd op zoek is naar kandidaat‐scheidsrechters.
 er ongeveer 1 keer per maand een jeugdflash verstuurd wordt met daarin de belangrijkste activiteiten voor
de eerstvolgende weken. Indien u deze niet ontvangt, gelieve dan uw E‐mailadres door te sturen naar
basveld‐tc@hotmail.com.
 T.C. Basveld ook op facebook terug te vinden is.
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Informatie inschrijvingen & betalingen lessenreeksen ‐ stages ‐ kampen
Inschrijven dient te gebeuren via de website van T.C. Basveld, met uitzondering van de lentetraining en de
wintertraining. Voor de winter‐ en lentetraining kan men in de loop van het jaar de inschrijvingsformulieren
terugvinden op de website of in de jeugdflash.
Opgelet:

inschrijvingen zijn voor de volledige duur van de stages of kampen.

Betaaldagen: volgende lessenreeksen moeten worden betaald op één van de betaaldagen:
lentetraining (jeugd en volwassenen)
zaterdag 25 maart tussen 10u en 12u
zondag 26 maart tussen 10u en 12u
wintertraining (jeugd en volwassenen)
zaterdag 16 september tussen 12u en 15u
zondag 17 september tussen 9u en 12u
Alle andere trainingen, tennisstages en ‐kampen moeten worden betaald op de 1e dag.
Betaling:

Betaling dient steeds contant te gebeuren met gepast geld in ons clubhuis. Bij betaling op de
betaaldagen voor de lentetraining van de jeugdspelers krijgt men € 5 korting voor elk gevolgd uur. Bij
betaling op de betaaldagen voor de wintertraining van de jeugdspelers krijgt men € 5 korting voor het
eerste uur, € 10 voor het tweede uur en € 15 voor elk volgende uur (berekend per gezin).
Bij alle stages en kampen krijgt men € 10 korting per extra inschrijving uit hetzelfde gezin voor
dezelfde stage of kamp. Enkel bij het tennis‐voetbalkamp wordt geen korting gegeven.
Voor conditietraining en volwassenentraining wordt geen korting gegeven.

Annulatie:

bij annulatie meer dan 2 weken voor aanvang van de lente‐ en wintertraining: 10% van het betaalde
bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wordt terugbetaald. In geval van ziekte of familiaal
noodgeval gestaafd door een medisch attest wordt het volledige bedrag terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 2 weken voor aanvang van de lente‐ en wintertraining wordt het betaalde
bedrag enkel terugbetaald ingeval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest.
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