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Voorwoord 
 

Wat een fantastisch jaar hebben we weer achter de rug. 2018 gaat de geschiedenis in als één van de topjaren in de 

clubgeschiedenis van T.C. Basveld. Naast het absolute record qua aantal leden, was 2018 vooral op sportief vlak een 

geweldig succes. 

Het jaar begon reeds uitstekend in de wintermaanden met enkele knappe prestaties van onze jeugdspelers, 

meerdere finaleplaatsen en zelfs enkele tornooizeges. 

De interclubcompetitie was voor T.C. Basveld een ongezien succes. Meer dan de helft van de jeugdploegen haalden 

de eindronde, het ultieme bewijs dat er in de breedte fantastisch werk wordt geleverd door het trainersteam. Voor 

het tweede jaar op rij waren 2 jeugdteams present in het finaleweekend. Helaas moesten zowel de jongens U9 

(Toon, Briek en Lukas) als de meisjes U11 (Amber & Marjolie) het onderspit delven. 

Naar jaarlijkse traditie werd de Dames 35-ploeg Limburg kampioen en dit reeds voor het vierde jaar op rij. Maar na 

het nipte verlies van de Belgische finale in 2017 waren de dames maar uit op één ding: de Nationale Titel. En zo 

geschiedde eind september in het verre Duinbergen. Een fanstastische prestatie van Inne, Leen, Moniek, Marianne, 

Marie en Liesbeth.  

 
Finalisten Limburg Meisjes U11 en Jongens U09  

 

In de zomermaanden werden door onze jeugdspelers mooie prestaties geleverd : liefst 18 spelers haalden 1 of meer 

finales. 

De strafste prestaties werden geleverd door Amber Geypens, die van de 6 tornooien waaraan ze deelnam winnend 

kon afsluiten en Lio Ramaekers die voor het tweede jaar op rij de Masters van de Ethias Tour haalde. 

De recreatieve spelers konden zich uitleven in verschillende kampen en stages, waarbij vooral de succesvolle 

themakampen in het oog sprongen. 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 ook in 2019 het label 

‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’ en het label ‘Erkende Tennisschool’ mag uitdragen. 

Bovendien staat onze jeugdwerking opnieuw in de top 10 (plaats 9) in de ranking van meest jeugdvriendelijke clubs 

in Vlaanderen en dit reeds voor de 3e keer in de laatste 5 jaar. We kunnen dan ook gerust stellen dat de jeugdwerking 

van T.C. Basveld tot de absolute top in Vlaanderen behoort. 
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DIKKE, DIKKE PROFICIAT VOOR IEDEREEN die bijgedragen heeft aan dit schitterend resultaat!!!!! 

Nog beter doen is moeilijk maar toch gaan we met zijn allen de uitdaging aan. Ook voor 2019 hebben het 

trainersteam en het clubbestuur ernaar gestreefd om een programma samen te stellen waar iedereen zijn gading in 

kan vinden, van de allerkleinsten tot de volwassenen. Zoals elk jaar proberen we voor enkele primeurs te gaan en 

zo staan er in 2019 enkele nieuwe activiteiten op de agenda. 

Wij hopen dan ook dat 2019 voor jullie een nog beter, leuker én succesvoller jaar mag worden op T.C. Basveld. 

In deze folder wordt, naast een korte beschrijving van alle activiteiten, een samenvatting gegeven van het 

Kidstennisconcept. Verder vinden jullie terug hoe en wanneer men kan inschrijven en betalen voor de activiteiten. 

In het midden van de folder vinden jullie de handige overzichtskalender terug, die thuis een absolute must aan het 

prikbord moet worden! 

Veel leesplezier en we hopen dat jullie massaal inschrijven op onze talrijke activiteiten. 

  

Jeugdwerking, trainersteam  & hoofdbestuur T.C. Basveld   

 Contact jeugdwerking 

 E-mail basveld-tc@hotmail.com 
 GSM 0472/459598 

 Website  http://www.tc-basveld.be 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:basveld-tc@hotmail.com
http://www.tc-basveld.be/
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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   geboren in 2014 t.e.m. 2016 (vanaf 3 jaar) 

Blauw   geboren in 2012 t.e.m. 2014 

Rood   geboren in 2010 t.e.m. 2012 

Oranje   geboren in 2008 t.e.m. 2011 

Groen   geboren in 2006 t.e.m. 2009 

Maxi   vanaf 12 jaar 

 

 

Uitleg concept stage en kamp per kleur: 

 

Wit:  voor kleutertjes biedt het trainersteam kampen en stages van halve en hele dagen aan. 

Kleuters geboren in °2016 kunnen bij de kampen enkel deelnemen in de voormiddag.  

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. Er zijn ook enkele 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 2019 zijn:  

leeftijd/categorie 
tot 14 jan vanaf 15 jan vanaf 1 aug 

2019 

kinderen geboren in 2012 of later 20 20 10 

kinderen tussen 2007 en 2011 40 40 20 

kinderen tussen 2001 en 2006 60 60 30 

volwassenen (vóór 2001) 100 110 55 

familiekaart (gezinnen bestaande 

uit minstens 3 personen op 

hetzelfde adres, kinderen jonger 

dan 23 jaar) 

240 260 130 

Leden van T.C. Basveld moeten zich ieder jaar opnieuw inschrijven via Tennis Vlaanderen. Log in via je lidnummer of 

email-adres. Klik dan bij ‘Speler’ op ‘Clubdashboard’. Daar klik je op ‘Lid worden’ (bij ‘Tarieven’). Als alle gegevens in 

orde zijn, klik je op ‘Volgende’ en verstuur je de gegevens. Wacht daarna op een bevestiging van T.C. Basveld. 

Nieuwe leden dienen zich aan te sluiten via Tennis Vlaanderen. Ga via je browser naar Tennis Vlaanderen. Je kunt 

nog niet inloggen omdat je nog geen lid bent. Klik daarom op 'Lid worden' of 'Zoek een club'. Als ‘Clubnaam’ gebruik 

je T.C. Basveld en druk je op ‘Zoeken’. Daarna selecteer je ‘T.C. Basveld’ en klik je bij ‘Tarieven’ op ‘Lid worden’. De 

rest spreekt voor zich. Wacht op verdere instructies van T.C. Basveld.  

Spelers die reeds lid zijn op een andere club kunnen op dezelfde manier als de nieuwe leden aansluiten bij T.C. 

Basveld. De bondsbijdrage moet in dat geval niet meer betaald worden (neem contact op met secretariaat-

tcbasveld@telenet.be). 

Lidgeld kan je betalen op rekening nummer: IBAN BE14 0013 9401 4783 van Basveld T.C. Zonhoven. Gebruik de 

gestructureerde mededeling die je ontvangt nadat je ingeschreven bent op Tennis Vlaanderen. 

Pas na ontvangst van het lidgeld ben je aangesloten én mag je spelen als lid op onze pleinen. De lessen en trainingen 

zijn in het lidgeld niet inbegrepen. 

De verschillende mutualiteiten geven een jaarlijkse tussenkomst in het betaalde lidgeld van de club. Voortaan krijgen 

alle leden die via het Clubabonnementssysteem werken automatisch een ingevuld formulier waarop nog een klever 

van de eigen mutualiteit moet geplakt worden. Dit formulier kan vervolgens aan de mutualiteit overgemaakt 

worden. 

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 ondertekenen van een 

lidmaatschap.  

Wie alleen in het winterseizoen binnen speelt (en dus niet buiten mag spelen tot 1 augustus) betaalt slechts de helft 

van de prijs vanaf 1 augustus. Zie rechter kolom lidgelden. 

  

http://www.tennisvlaanderen.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/
mailto:secretariaat-tcbasveld@telenet.be
mailto:secretariaat-tcbasveld@telenet.be
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Trainersteam 
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1. Trainingen – stages – kampen    
 

 

Krokusstage  
  

 Wanneer: maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart 2019 
  
 Voor wie: Wit, Bl, Ro:  13u tot 16u leden en niet-leden   
  Or, Gr, maxi:   9u tot 12u enkel leden 
  
 Wat: Bl, Ro:   tennis, sport en crea 

  Or, Gr, maxi:  techniek, tactiek, conditie  
 

 Prijs: Wit:    € 55 
   Bl, Ro:   € 55 leden, € 65 niet-leden 
   Or, Gr, maxi:  € 90  

 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u  
 
     ** Inschrijven ten laatste op zondag 24 februari 2019 ** 
 

 
 

Paasstage 1 
  

 Wanneer: maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2019  

  
 Voor wie: Gr, maxi:   13u tot 16u enkel leden 
  
 Wat: Gr, maxi:  techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme als voorbereiding op interclub  

 
 Prijs: Gr, maxi:  € 95  

 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 16u tot 17u  
 
     ** Inschrijven ten laatste op zondag 31 maart 2019 ** 
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Themakamp 1 ‘Held zijn… Kan jij het aan ?’ 
 

 Wanneer: maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2019 
   Wit (geboren in 2016): 9u tot 12u 
   Wit (geboren in 2015 of eerder): 9u tot 12u of 9u tot 16u 
   Vanaf blauw: 9u tot 16u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden geboren in 2008 of later 
 
 Wat: er is een wereldwijd probleem! Er zijn 

allemaal bekende TV-helden spoorloos. De 
hulk, Harry Potter, Spiderman,… allemaal zijn 
ze van de aardbodem verdwenen. Niemand 
heeft een idee waar ze naar toe zijn! Wat is er 
allemaal aan de hand? Gelukkig bestaan de 
helden van de dag nog… Kom jij deze 
dagelijkse helden helpen in hun moeilijke en 
gevaarlijke zoektocht naar bekende TV-
helden?  

  
 Prijs: Wit halve dag:  € 55 
  Wit hele dag:  € 90 
  vanaf blauw:  € 90 leden (lid zijn voor 15.03.2019), € 100 niet-leden 
 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 
    ** Inschrijven ten laatste op zondag 31 maart 2019 ** 
 

Paasstage volwassenen 
  

 Wanneer: maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2019 (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: € 40 voor leden en € 50 voor niet-leden. 
 

** Inschrijven ten laatste op zondag 31 maart 2019 ** 
 

  



Basboekje 2019 T.C. Basveld Zonhoven   12 / 44 

Interclubstage 
 

 Wanneer:  maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2019  

 

 Voor wie:  spelers die interclub spelen in 2019 voor T.C. Basveld  

   Oranje & Groen 9u tot 12u 

   Maxi   13u tot 16u 

  

 Wat:  ter voorbereiding van interclub kunnen de spelers elke ochtend trainen, met veel uitspeeloefeningen, 
wedstrijdsituaties, dubbel, opslag, … 

     
 Prijs:  € 80 

 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 

 

** Inschrijven ten laatste op zondag 31 maart 2019 ** 
 

 
 

Paasstage 2 
  

 Wanneer: maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2019 
  
 Voor wie: Wit, Bl, Ro:  9u tot 12u leden en niet-leden   
    
 Wat: Bl, Ro:   tennis, sport en crea 

   
 Prijs: Wit:    € 55 
   Bl, Ro:   € 55 leden, € 65 niet-leden 
  
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 12u tot 12u30  
 

     ** Inschrijven ten laatste op zondag 7 april 2019 ** 

  



Basboekje 2019 T.C. Basveld Zonhoven   13 / 44 

Lentetraining jeugd  
  

De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 22 april 2019. Alle 
trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training. Voor blauw en rood zijn 6 weken training voorzien, 
aangevuld met 1 keer wedstrijden spelen. 

 
 Groepstraining 
 

  Wit – kleutertennis: 
Voor wie: kinderen geboren in 2014, 2015, 2016 
Wanneer: zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u 
   instappen is op elk ogenblik mogelijk 
Prijs:  € 30 

 
  Blauw en Rood:  
   Wanneer: woensdag tussen 16u en 18u 

   zaterdag tussen 9u en 11u 
   zondag tussen 9u en 11u 
Prijs:  € 40    
    

  Oranje: 
Wanneer: woensdag tussen 16u en 19u 
   vrijdag tussen 16u en 19u 
   zaterdag tussen 11u en 14u 
Prijs:  € 50 
   

  Groen:  
  Wanneer: woensdag tussen 16u en 19u 
    vrijdag tussen 16u en 19u 
    zaterdag tussen 11u en 14u 

Prijs:  € 50 
 

Maxi: 
Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 17u en 20u 
   woensdag tussen 13u en 16u 
   zaterdag tussen 9u en 14u 
 Prijs:  € 55  
 

  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:  € 30 voor 7 weken  
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 Opslagtraining (voor spelers die competitiepakket volgen – zie hieronder) 
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: groen   donderdag 17u30 
  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 
→ conditietraining: zie vorige pagina 

Prijs:   1u groep en 1u per 2 aan  € 125 
 

Voorwaarden deelname competitiepakket: 
- oranje: minimum 1 tornooi (excl. Kids Toer) gespeeld hebben in 2018 en interclub spelen voor T.C. Basveld  
-  groen: minimum 3 tornooien (excl. Kids Toer) gespeeld hebben in 2018 en interclub spelen voor T.C. Basveld  
-  maxi: minimum 4 tornooien gespeeld hebben in 2018 en interclub spelen voor T.C. Basveld  

 
Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één of meerdere uren: 

• 1u groepstraining: € 50 

• 1u met 2 spelers: € 75 

• 1u privé (enkel in samenspraak met het trainersteam) 
 Het trainersteam kan voor bepaalde spelers een aangepast programma samenstellen. 
  

 Inschrijven: inschrijven kan vanaf 24 februari 2019. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website 
  gezet en doorgemaild naar alle leden.  

   
 ** Inschrijven ten laatste op zondag 17 maart 2019 ** 

 
 Betaling: De betaling moet gebeuren op de betaaldagen die doorgaan op zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019. 
 

Lentetraining volwassenen  
 
De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 22 april 2019. Alle 
trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training. 

 
 Wanneer: maandag t.e.m. donderdag tussen 19u en 22u 

   
Prijs:   € 100 p.p. voor training met 2 spelers 

€ 60 p.p. in groep van maximum 4 spelers 
  
 Inschrijven: inschrijven kan vanaf 24 februari 2019. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website 

 gezet en doorgemaild naar alle leden. Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50. Daarna 
worden in functie van vrije plaatsen en tijdstippen de plaatsen verder opgevuld. 

    
 ** Inschrijven ten laatste op zondag 17 maart 2019 ** 

 
 Betaling: de betaling moet gebeuren op één van de betaaldagen die doorgaan op zaterdag 30 en zondag 31 

maart 2019.  
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Zomerstage volwassenen 
  

 Wanneer: maandag 17 juni t.e.m. vrijdag 21 juni 2019 (woensdag is vrij) tussen 19u en 21u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden van beginner tot gevorderden 
 
 Wat: er zijn 2 modules waarvoor men kan in schrijven 

1. traditionele stage waarbij er 4 dagen telkens 1 uur les gegeven wordt, aangepast aan het 
groepsniveau.  

2. gevarieerde alternatieve stage in grote groep, bestaande uit sessies van o.a. tennis 
workout , beachtennis, dubbeltraining, …. 

  De stage wordt vrijdag afgesloten met een hapje en drankje. 
 
 Prijs: module 1: € 40 euro voor leden en € 50 voor niet-leden. 
  module 1: € 30 euro voor leden en € 40 voor niet-leden. 
 

** Inschrijven ten laatste op zondag 9 juni 2019 ** 

 
 

Zomertraining  
 

 Wanneer: dinsdag 2 juli t.e.m. zaterdag 7 september 2019 
   oranje:  dinsdag: 17u30 – 18u30  gewone training 
     zaterdag: 10u00 – 11u30 surprise-training 
   groen:  donderdag: 17u30 – 18u30  gewone training 
     zaterdag: 10u00 – 11u30 surprise-training 
   maxi:  dinsdag: 18u30 – 20u00  gewone training 
     donderdag: 18u30 – 20u00 opslagtraining 
     zaterdag: 10u00 – 11u30 surprise-training  
 
  opgelet: er is geen les op volgende momenten: 
    dinsdag 30 juli t.e.m. zaterdag 10 augustus 
 
 Voor wie: 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 oranje en groen is er steeds 1 trainer per terrein. Bij maxi zijn er meerdere terreinen onder leiding 

van 1 trainer. 
  De surprisetraining kan vanalles zijn: voetbal, dubbeltraining, tennis workout, beachtennis, padel, … 
     
 Prijs: oranje:  € 45 
  groen:  € 45 
  maxi:   € 60 
 
   ** Inschrijven ten laatste op zondag 23 juni 2019 ** 
 
 Inschrijven: gelieve bij het inschrijven aan te geven wanneer uw kind zeker niet aanwezig zal zijn.   
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Competitiestage 1 & 2 & 3 
  

 Wanneer:  competitiestage 1:  maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019 

  competitiestage 2:  maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2019  

 competitiestage 3:  maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019 

     

 Voor wie: U09 & U11     4 dagen stage & 1 dag tornooi 

  U13 & U15     5 dagen stage & wedstrijdbegeleiding 

  maxi geboren in 2001 t.e.m. 2003  5 dagen stage & wedstrijdbegeleiding 

voorwaarde oranje en groene spelers: min. 1 Ethias- of jeugdsterrencircuit-tornooi gespeeld 
hebben in 2019 of  voor min. 1 Ethias- of jeugdsterrencircuit-tornooi ingeschreven zijn 2 weken 
voor aanvang van de stage 

   voorwaarde maxi spelers: min. 3 Ethias- of jeugdsterrencircuit-tornooien gespeeld hebben in 

2019 of  voor min. 3 Ethias- of jeugdsterrencircuit-tornooien ingeschreven zijn 2 weken voor 

aanvang van de stage 

 

 Tornooi:    de tornooien van de competitiestages worden later bekend gemaakt 

  

 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.  

  
 Voor spelers die geen wedstrijd hebben, eindigt de stage om 11u 30. 
 Bij competitiestage 1 kunnen de oranje en groene spelers in de namiddag aansluiten bij het 

omnisportkamp. Voor maxi spelers eindigt de stage om 11u30. 
 

 Prijs:  €80 
   
 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 2 ‘Omnisport’ 
 

 Wanneer: maandag 1 juli  t.e.m. vrijdag 5 juli 2019  
   Wit (geboren in 2016): 9u tot 12u 
   Wit (geboren in 2015 of eerder): 9u tot 12u of 9u tot 16u 
   Vanaf blauw: 9u tot 16u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden geboren in 2008 of later 
   
 Wat: na een succesvolle editie van vorig jaar, doen we de leuke en actieve omnisportweek nog eens lekker 

over! Doe je graag ook andere sporten buiten tennis? Kom dan zeker naar dit kamp, waar je naast 
tennislessen tal van initiaties in uiteenlopende sporttakken krijgt: voetbal, atletiek, volleybal, 
basketbal, teamspelen, fietsen, dans ... Deze week word je ondergedompeld in een wereld vol 
beweging! 

 Prijs: Wit halve dag:  € 55 
  Wit hele dag:  € 90 
  vanaf blauw:  € 90 leden (lid zijn voor 15.06.2019), € 100 niet-leden 
   
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 
    ** Inschrijven ten laatste op zondag 23 juni 2019 ** 
 

 
 

 

Tennis-2-daagse Tieners – Survival of the fittest 
 

 Wanneer: zaterdag 6 juli 10u t.e.m. zondag 7 juli 2019 17u 
 
 Voor wie: spelers geboren in 2007 of eerder 
 
 Wat: avontuurlijk aangelegd? Klaar om op missie te gaan? Twee dagen lang gaan wij op zoek naar de 

echte Robinson in ons. Met onder andere een dropping, een survivalrun (obstakelloop), een 

oriëntatieloop en uitdagende proeven à la expeditie Robinson, wordt de echte survivor in jou 

wakker geschud!  

  Praktisch: de tieners zullen van zaterdagochtend 10u tot zondagavond 17u op de club verblijven 

(met overnachting op de club). Avondeten, ontbijt en middageten en een tussendoortje zullen 

voorzien worden. ’s Avonds zullen de kinderen in de tennishal mogen blijven overnachten. Verdere 

praktische informatie zal volgen na de inschrijving. 

 Prijs: € 45 leden (lid zijn voor 01.06.2019) 

    ** Inschrijven ten laatste op zondag 23 juni 2019 **  



Basboekje 2019 T.C. Basveld Zonhoven   18 / 44 

Tennis-2-daagse Kids 
 
 Wanneer: donderdag 11 juli 9u t.e.m. vrijdag 12 juli 2019 17u 
 
 Voor wie: blauwe, rode en oranje kids geboren in 2013 of eerder 
 
 Wat: 2 dagen en 1 nacht. Meer hebben we op T.C. Basveld niet nodig 

om een onvergetelijke tijd te beleven. De kinderen zullen 
worden ondergedompeld in de wereld van een echte detective! 
Helpen jullie ons om het misterie op te lossen? Vergeet ook jullie 
tennisracket niet, want wat zouden we zonder zijn tijdens onze 
speurtocht?  

   Praktisch: de kinderen zullen van donderdagochtend 9u tot 
vrijdagavond 17u op de club verblijven. Avondeten, ontbijt en 
middageten en een tussendoortje op vrijdag zullen voorzien 
worden. ’s Avonds zullen de kinderen in de tennishal mogen 

blijven overnachten. Verdere praktische informatie zal volgen na 
de inschrijving. 

 

 Prijs: € 45 leden (lid zijn voor 01.06.2019) 

 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien op donderdag van 8u30 tot 9u  
 
    ** Inschrijven ten laatste op vrijdag 5 juli 2019 ** 

 
 

Themakamp 3 ‘Schattenjacht’ 
 
 Wanneer: maandag 15 juli  t.e.m. vrijdag 19 juli 2019 
   Wit (geboren in 2016): 9u tot 12u 
   Wit (geboren in 2015 of eerder): 9u tot 12u of 9u tot 16u 
   Vanaf blauw: 9u tot 16u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden geboren in 2008 of later 
 
 Wat: we zijn erachter gekomen dat er op de Basvelden een GROTE schat ligt. 

Nu is de vraag: waar zou die liggen?  

Wie komt ons helpen zoeken naar de verdwenen schat? 

In de week van 15 tot 19 juli gaan we op zoek. Durf jij dit aan?  

Noteer het al snel in je geheime agenda en schrijf je in! 

 Prijs: Wit halve dag:  € 55 
  Wit hele dag:  € 90 
  vanaf blauw:  € 90 leden (lid zijn voor 15.06.2019), € 100 niet-leden 
   
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 
    ** Inschrijven ten laatste op zondag 7 juli 2019 ** 
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Themakamp 4 ‘In de ruimte’ 
 

 Wanneer: maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 
   Wit (geboren in 2016): 9u tot 12u 
   Wit (geboren in 2015 of eerder): 9u tot 12u of 9u tot 16u 
   Vanaf blauw: 9u tot 16u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden geboren in 2008 of later 
 
 Wat: ben jij klaar om ondergedompeld te worden in de wereld van marsmannetjes, ufo’s, sterren en 

planeten? Of ben je misschien al een echte kenner? Wel, dan is dit themakamp helemaal iets voor 
jou! We leggen samen een ruimtereis vol obstakels af. Durf jij met ons mee? Ja? Ben je klaaaaar… 
3…2…1… START! 

 
 Prijs: Wit halve dag:  € 55 
  Wit hele dag:  € 90 
  vanaf blauw:  € 90 leden (lid zijn voor 15.06.2019), € 100 niet-leden 
   
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 
    ** Inschrijven ten laatste op zondag 11 augustus 2019 ** 
 
 
 

Tenniskamp Pelt 

 Wanneer: vrijdagmorgen 23 augustus t.e.m. zondagavond 25 augustus 
  
 Voor wie: groene en maxi spelers van T.C. Basveld 
  
 Wat: een 3‐daags tenniskamp met overnachting op de Scoutsrally in Pelt. Dagelijks worden 3 uren 

tennistraining afgewisseld met andere recreatieve groepsactiviteiten.     
  
 Prijs: € 115 

** Inschrijven ten laatste op zondag 9 juni 2019 ** 
 
  Extra: Het aantal inschrijvingen is beperkt!! 
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Zomerstage  
  

 Wanneer: maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 
  
 Voor wie: Wit, Bl, Ro:  9u tot 12u leden en niet-leden   
  Or:    9u tot 12u enkel leden 
  
 Wat: Bl, Ro:   tennis, sport en crea 

  Or:   techniek, tactiek, conditie  
 

 Prijs: Wit:    € 55 
   Bl, Ro:   € 55 leden, € 65 niet-leden 
   Or:   € 90 leden 

 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 12u tot 12u30  
 
     ** Inschrijven ten laatste op zondag 18 augustus 2019 ** 
 
 
 

Tenniskamp Tieners – Social media contest 
  

 Wanneer: maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 van 9u tot 12u 
  
 Voor wie: maxi spelers geboren in 2007 of eerder 
  
 Wat: wie kan het coolste social media profiel creëren op één week tijd? Haal je smartphone maar boven 

want we snapchatten, facebooken, youtuben en vloggen er op los! Wie haalt de meeste likes 

binnen, wie trekt de meeste volgers aan? Volbreng de opdrachten en verdien rewards tijdens de 

tennistraining om je profiel op te waarderen. 

 Prijs: € 90 leden 
 

 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 12u tot 12u30  
 
     ** Inschrijven ten laatste op zondag 18 augustus 2019 ** 
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KALENDER 2019 
 

 DATUM ACTIVITEIT DEADLINE INSCHRIJVING  
 

JANUARI     

 vr 11 Nieuwjaarsdrink ---------   ------- 
 za 19 Train to Interclub – opslag- en volleytraining ---------   ------- 

 
FEBRUARI 

 za 23 Train to Interclub – dubbeltraining ---------   ------- 
 za 23 Finales winterinterclub 70 ptn ---------  ------- 

  
MAART 

 za 02 Basveldquiz 2019 27/02  p. 36 
 ma 04 – vr 08   Krokusstage  24/02  p. 10 
 za 09 Kids Toer winter - T.C. Basveld  14/02  p. 29 
 za 16 Finales winterinterclub 140 ptn  ---------  ------- 
 za 23 Train to Interclub – interne interclubontmoeting  ---------   -------
 za 23 Filmavond 17/03  p. 36 
 vr 29 Openingsdrink zomerseizoen ---------  ------- 
 za 30 Basveld Karting Trophy  23/03  p. 37 

   
APRIL 

 wo 03 Dubbeltraining  27/03  p. 31 
 za 06  Vriendjesdag 03/04  p. 31 
 za 06 Kennismakingsavond nieuwe leden ---------  ------- 
 ma 08 – vr 12 Paasstage 1 31/03  p. 10 
 ma 08 – vr 12 Themakamp 1 31/03  p. 11 
 ma 08 – vr 12 Paasstage volwassenen 31/03  p. 11 
 ma 15 – vr 19 Interclubstage 31/03  p. 12 
 ma 15 – vr 19 Paasstage 2 07/04  p. 12 
 za 20  Real life games 13/04  p. 32 
 ma 22  Paasontbijt 17/04  p. 37 
 ma 22  Paaszoektocht 17/04  p. 38 
 ma 22  Start lentetraining 17/03  p. 13 

 
MEI 

 za 25 Men’s Night  18/05  p. 35 
 do 30 Walibi 05/05  p. 38 
 
JUNI 

 za 01  Ladies Night  25/05  p. 35 
 za 01 - za 15 Ledentornooi ---------  ------- 
 za 15  Finales ledentornooi + BBQ ---------  ------- 
 za 15 Quatro Raccheta  08/06  p. 32 
 ma 17 – vr 21 Zomerstage volwassenen 09/06  p. 15 
 za 29 Kids Toer zomer  - T.C. Basveld  01/06  p. 29 

 za 29 Pannenkoekenslag  ---------  p. 39  
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KALENDER 2019 
 

 DATUM ACTIVITEIT DEADLINE INSCHRIJVING  
 

 

JULI 

 ma 01 – vr 05  Themakamp 2  23/06 p. 17 
 ma 01 – vr 05 Competitiestage 1 10/06 p. 16 
 di 02 Start zomertraining 23/06  p. 15 
 za 06 – zo 07 Tennis-2-daagse Tieners 23/06 p. 17 
 ma 08 – vr 12 Competitiestage 2 17/06  p. 16 
 do 11 – vr 12 Tennis-2-daagse Kids 05/07  p. 18 
 za 13    Nacht der dubbels 10/07 p. 35 
 ma 15 – vr 19  Themakamp 3 07/07 p. 18 
 ma 29 – wo 31  Open tornooi T.C. Basveld ---------  ------- 

 
AUGUSTUS 

 do 01 – zo 11 Open tornooi T.C. Basveld --------- -------  
 vr 02  Receptie open tornooi --------- ------- 
 zo 04  Finales jeugd open tornooi --------- ------- 
 ma 05 – vr 09 Competitiestage 3 15/07 p. 16 
 zo 11  Finales volwassenen open tornooi --------- ------- 
 ma 19 – vr 23 Themakamp 4 11/08 p. 19 
 vr 23 – zo 25 Tenniskamp Pelt 09/06 p. 19 
 ma 26 – vr 30 Zomerstage 18/08 p. 20 
 ma 26 – vr 30 Tenniskamp Tieners – Social media contest 18/08 p. 20 

  
SEPTEMBER 

 za 07 – zo 22 Clubkampioenschap 02/09 p. 30 
 zo 22  Kidstornooi clubkampioenschap  (wit - blauw – rood – oranje) 21/09 ------- 
 zo 22  Brunch + finales clubkampioenschap --------- ------- 
 ma 30 Start wintertraining  25/08 p. 25 
 
OKTOBER 

 za 05  Sponsor- en vrijwilligersavond ---------   ------- 
 za 12  Kinderdisco 09/10 p. 39 
 za 19  Blacklight tennis 12/10 p. 33 
 wo 30 Laddertornooi  27/10  p. 33 
 do 31 Trick or treat (Halloween) 23/10  p. 40 

 
NOVEMBER 

 za 02 Ouder-jeugdnamiddag 30/10  p. 34 
 za 02 Begeleid vrij tennis met ouders 30/10  p. 34 
  za 23   Karaoke 16/11 p. 40 
  za 30   Sinterklaasfeest  23/11 p. 41 
 
DECEMBER 

 ma 23 – vr 27 Kerststage  15/12 p. 27 
 za 28  Dubbeltraining (oranje – groen – maxi) 21/12 p. 31 
 
JANUARI 

 ma 30 – vr 3 Themakamp 5 22/12 p. 27 
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Wintertraining 2019-2020 
 

Om deel te kunnen nemen aan de wintertraining moet men lid zijn van T.C. Basveld. De tennislessen starten op 
maandag 30 september 2019 en eindigen op zondag 29 maart 2020. Voor de blauwe en rode spelers zijn er 20 
weken les voorzien aangevuld met 2 keer wedstrijden spelen. Voor de oranje, groene en maxi spelers zijn er 20 
weken les voorzien. Er gaan geen lessen door op volgende tijdstippen: 

• herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 3 november 2019 

• kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 

• krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020 
 

 Groepstraining 
 

  Wit – Kleutertennis: 
Voor wie: kinderen geboren in 2014, 2015, 2016 
Wanneer: zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u 
   instappen is op elk ogenblik mogelijk 
Prijs:  € 45 (tot aan kerstvakantie) / €45 (na kerstvakantie) 

 

  Blauw en Rood:  
   Wanneer: woensdag tussen 16u en 18u 

   zaterdag tussen 9u en 11u 
   zondag tussen 9u en 11u 
Prijs:  € 145 voor 22 weken, waarvan 20 lesweken en 2 weken wedstrijden    

 

   Oranje: 
Wanneer: woensdag tussen 16u en 19u 
   vrijdag tussen 16u en 19u 
   zaterdag tussen 11u en 13u 
Prijs:  € 195 voor 20 weken 
   

  Groen:  
  Wanneer: woensdag tussen 17u en 19u 
    zaterdag tussen 12u en 14u 
    zondag tussen 10u en 12u 

Prijs:  € 195 voor 20 weken 
 

  Maxi: 
Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u 
   woensdag tussen 13u en 16u 
   zaterdag tussen 12u en 19u 
   zondag tussen 9u en 18u 
Prijs:  € 195 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: blauw & rood  donderdag van 17u tot 18u 
oranje & groen donderdag van 18u tot 19u 
maxi   donderdag van 19u tot 20u  

 Prijs:  € 60 voor 20 weken  
 
 

 Opslagtraining (voor spelers die competitiepakket volgen – zie hieronder) 
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: groen   donderdag 17u 30 
  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 
   
 
 Competitiepakket: oranje, groen en maxi 
 De competitiepakketten voor de wintertraining 2019-2020 worden bekendgemaakt op 1 juni 2019. 

 
Opgelet: voorwaarden deelname competitiepakket: 

- oranje: minimum 3 EthiasTour- of jeugdsterrencircuit-tornooi spelen in 2019 en clubkampioenschap spelen 
in 2019 

- groen: minimum 3 EthiasTour- of jeugdsterrencircuit-tornooien spelen in 2019, interclub spelen voor T.C. 
Basveld in 2019 en clubkampioenschap spelen in 2019 

- maxi: minimum 5 EthiasTour- of jeugdsterrencircuit-tornooien spelen in 2019, interclub spelen voor T.C. 
Basveld in 2019 en clubkampioenschap spelen in 2019 

 
  
 Inschrijven: inschrijven kan vanaf 1 juni 2019. Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website gezet 

en doorgemaild naar alle leden.  
   

  ** Inschrijven ten laatste op zondag 25 augustus 2019 ** 
 
 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 2019-2020’. 

 
  Een inschrijving zonder storting is niet geldig. De storting dient te gebeuren vóór 1 september 2019. 

Bij een inschrijving of betaling vanaf 1 september 2019 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. De data van deze 
betaaldagen zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden. 
 
De blauwe, rode 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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Kerststage  
  
 Wanneer: maandag 23 december t.e.m. vrijdag 27 december 2019 (25 december is er geen stage) 
   
 Voor wie: Wit, Bl, Ro:  9u tot 12u leden en niet-leden 
   Or, Gr, Maxi:  13u tot 16u enkel leden 
  
 Wat: Bl, Ro:   tennis, sport en crea 
  Or, Gr, Maxi:  techniek, tactiek, conditie  

 
 Prijs: Wit:    € 45 
   Bl, Ro:   € 45 leden, € 55 niet-leden 
   Or, Gr, Maxi:  € 75 leden 

 
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 
     ** Inschrijven ten laatste op zondag 15 december 2019 ** 
 
 

Themakamp 5 ‘Kookkamp’ 
 
 Wanneer: maandag 30 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 (1 januari is er geen kamp) 
   Wit (geboren in 2016): 9u tot 12u 
   Wit (geboren in 2015 of eerder): 9u tot 12u of 9u tot 16u 
   Vanaf blauw: 9u tot 16u 
 
 Voor wie: leden en niet-leden geboren in 2008 of later 
 
 Wat:  YUMMY FOR MY TUMMY! Ben jij ook een echte lekkerbek die niet alleen van eten houdt, maar ook 

van koken? Een week lang maken we de keuken onveilig en gaan we het kooktalent in ons naar 

boven halen naast de tennislessen. Van mini-pizza’s tot rijkelijk versierde cookies, van fruitdiertjes 

tot verse soep maken! Ook voor de jongsten onder ons zijn er leuke, gemakkelijke recepten voorzien 

waar we ons mee kunnen uitleven aangevuld met leuke spelletjes. Eens kijken of er zich verborgen 

Master Chefs op Basveld bevinden! 

 Prijs: Wit halve dag:  € 45 
  Wit hele dag:  € 75 
  vanaf blauw:  € 75 leden (lid zijn voor 20.11.2019), € 85 niet-leden 
   
 Extra: opvang enkel op aanvraag voorzien van 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u 
 

** Inschrijven ten laatste op zondag 22 december 2019 ** 
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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: € 125   
• 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. Indien de uitbater niet aanwezig 
is, kan het geld aan de trainer afgegeven worden. 
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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 (29 juli t.e.m. 4 augustus) maakt deel uit van dit criterium.  

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

 
 
 

 

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. Blauw wordt 
georganiseerd volgens het speeltuinprincipe. 
 
 

 
  

http://www.tennisvlaanderen.be/
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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: 
 

  WIT BLAUW ROOD ORANJE GROEN 

winter za 09/03 15u00 14u30 11u30 & 14u30 9u00 & 11u30 9u00  

zomer za 29/06 09u00 09u00 09u00 of 11u15 09u00 of 11u15 11u15 

 
Voor het tornooitje van de Kids Toer winter hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere 
clubs tot 14 februari. Daarna worden de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven. 
Voor de tornooitjes van de Kids Toer zomer hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere 
clubs tot 1 juni. 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 7 t.e.m. zondag 22 september 2019. De jeugdspelers worden onderverdeeld per leeftijd. In iedere reeks 
wordt er gespeeld in poulevorm zodat alle deelnemers minstens 2 wedstrijden kunnen spelen.  
 
Op zondag 22 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. 
  

mailto:basveld-tc@hotmail.com
http://www.tennisvlaanderen.be/
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3. Andere tennisactiviteiten  
 

Dubbeltraining 
 

 Wanneer: oranje en groen: woensdag 3 april maart 2019 – 17u tot 19u  
      zaterdag 28 december 2019 – 10u tot 12u 
   maxi:   woensdag 3 april 2019 – 14u tot 16u  
      zaterdag 28 december 2019 – 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. 

 

Vriendjesdag 
 
Wanneer: zaterdag 6 april 2019 van 10u tot 12u  

 
Voor wie: alle witte, blauwe en rode spelers van T.C. Basveld en hun vriendjes en vriendinnetjes 

  
Wat: begeleid vrij tennis is ondertussen een gekende 

activiteit tijdens vrije weekends in de vakantie. Graag 

willen we deze voormiddag nog leuker maken en daar 

vragen we jullie hulp voor. Want wat is er leuker dan 

tennissen met je vriendjes? Tennissen met nog meer 

vriendjes! Daarom mag iedereen zijn vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen om samen onze leuke sport 

nog verder te ontdekken. Nadien is er eventueel de 

mogelijkheid om informatie te verkrijgen over de 

lentetraining om zo echt aan een tenniscarrière te 

beginnen! 

Prijs: € 1 per persoon 
 

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 

   
** Inschrijven ten laatste op woensdag 3 april 2019 ** 

 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
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Real life games 
 
Wanneer: zaterdag 20 april 2019 van 19u tot 22u  

 
Voor wie: spelers geboren in 2007 of eerder 

  
Wat:  tennis wordt afgewisseld met de klassieke gezelschapsspelletjes met een twist! Ooit al eens je beste 

vriend zijn schip tot zinken willen brengen bij zeeslag? Of je buurman een pootje lappen bij mens 

erger je niet? Is jouw antwoord op de vorige vragen ja? Schaakmat! Kom je vrienden in real life van 

het spelbord duwen en word de ‘sterkste’ veroveraar.  

Prijs: € 2 per persoon 
 

Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 

   
** Inschrijven ten laatste op zaterdag 13 april 2019 ** 

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

Quatro Raccheta 
  
 Wanneer: zaterdag 15 juni 2019 van 13u tot 16u 
 
 Voor wie:  jeugd (geboren in 2003 t.e.m. 2011); 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, touchtennis, 
badminton en tafeltennis. Wat kan jij met een 
tennisracket? 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: € 10 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 juni 2019 ** 
 
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.  
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Blacklight tennis 
 
Wanneer: zaterdag 19 oktober 2019 van 19u tot 22u  

 
Voor wie: spelers geboren in 2007 of eerder 

  
Wat:  ben je tennissen in je gewone sportoutfit beu en wil je eens ‘losgehen’ in de outfit van je favoriete 

rapper of zangeres? Kom de tennisbaan trotseren met je beste moves op de hardste beats met 

speciale lichteffecten. Wie is de king/queen van de dance-/tennisfloor?   

Prijs:  € 2 per persoon 

 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 

   
** Inschrijven ten laatste op zaterdag 12 oktober 2019 ** 

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

 
 

Laddertornooi 
  
 Wanneer: woensdag 30 oktober van 13u tot 17u 
 
 Voor wie:  oranje en groene spelers 

 Wat: er worden tijdens deze activiteit 
wedstrijden/tiebreaks gespeeld waarbij je 
probeert te klimmen op de ladder. Wie op het 
einde bovenaan de ladder staat heeft het 
tornooi gewonnen. Spelers kunnen elkaar 
uitdagen om wedstrijden te spelen. De winnaar 
neemt dan altijd de hoogste plaats van de twee 
in op de rangschikking. 

 Prijs: €2  

 
 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
 

** Inschrijven ten laatste op zondag 27 oktober 2019 ** 
 
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.  
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Begeleid vrij tennis met ouders 
 
Wanneer: zaterdag 2 november 2019 van 14u tot 17u  
 
Voor wie: alle witte, blauwe en rode spelers van T.C. Basveld met hun ouders 

  
Wat: altijd al eens samen willen tennissen met je zoon of dochter, maar heb je er niet altijd de tijd, de 

kennis of het materiaal voor? Dan is de ouder-jeugdnamiddag de ideale gelegenheid! Met enkele 
leuke maar makkelijke oefeningen maken we er samen een sportieve namiddag van! 

    
Prijs: jeugd:  € 5 incl. spaghetti  
  ouder:  € 10  incl. spaghetti  
  extra spaghetti:  € 5 (jonger dan 18 jaar) / € 8 (vanaf 18 jaar) 
 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
  Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet. 
   

** Inschrijven ten laatste woensdag 30 oktober 2019 ** 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
 

 
 

Ouder-jeugdnamiddag 
 
Wanneer: zaterdag 2 november 2019 van 14u tot 17u  
 
Voor wie: oranje, groene en maxi spelers van T.C. Basveld 

  
Wat: teams van kind + ouder spelen wedstrijdjes tegen elkaar. Er worden poules gemaakt met specifieke 

regels (vb enkel kids kunnen scoren, best of 3 met eenvoudige puntentelling, …). 
    
Prijs: jeugd:  € 5 incl. spaghetti  
  ouder:  € 10  incl. spaghetti  
  extra spaghetti:  € 5 (jonger dan 18 jaar) / € 8 (vanaf 18 jaar) 
 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
  Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet. 
   

** Inschrijven ten laatste woensdag 30 oktober 2019 ** 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
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Men’s Night 
 
Wanneer:  zaterdag 25 mei 2019 van 19 uur tot …  
 
Voor wie: mannelijke leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar 
 
Wat: een uitdagende avond vol herendubbels én de oh zo belangrijke voor- en nabesprekingen bij blond s

  chuimend bier, natuurlijk vergezeld van een lekker hapje. Meer info volgt nog. 

Prijs: € 15 per persoon 
 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld.  
  Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet. 
 
   ** Inschrijven ten laatste op zaterdag 18 mei 2019 ** 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
 

Ladies Night 
 
Wanneer: zaterdag 1 juni 2019 van 19u tot …  
 
Voor wie: vrouwelijke leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar 
 
Wat: een uitdagende avond vol herendubbels én de oh zo belangrijke voor- en nabesprekingen bij blond 

schuimend bier, natuurlijk vergezeld van een lekker hapje. Meer info volgt nog. 

Prijs: € 15 per persoon 
 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
  Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet. 

 
   ** Inschrijven ten laatste op zaterdag 25 mei 2019 ** 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.  
 

Nacht der dubbels 
  
Wanneer:  zaterdag 13 juli 2019 vanaf 19u30 
 
Voor wie: leden van T.C. Basveld vanaf 18 jaar (geboren in 2001 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 van T.C. Basveld 
 

** Inschrijven ten laatste op woensdag 10 juli 2019 ** 
 

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

 Basveldquiz 2019   
 

 Wanneer: zaterdag 2 maart 2019 om 19u30 (in ons clubhuis) 
  
 Voor wie: leden, familie en vrienden (lid zijn is niet verplicht) 
   
 Wat: in 2019 gaan we weer knallen met een variërende, 

interactieve quiz met quizvragen van alle niveau's en 

leuke opdrachten! Allen welkom voor een nieuwe 

topavond op deze alternatieve quiz! 

 Prijs: € 12 per ploeg (4 tot 6 personen) 
    

 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld  
  Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de plaatsen bezet. 

 
  ** Inschrijven ten laatste op woensdag 27 februari 2019 ** 

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

 
 

 Filmavond 
 

 Wanneer: zaterdag 23 maart 2019 om 19u 
     
 Voor wie: leden van T.C. Basveld en hun vriendjes en 

vriendinnetjes van 5 tot 12 jaar 
 
 Wat: een gezellige groepsactiviteit waarbij drank en 

versnaperingen worden voorzien. 

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

 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
 

   ** Inschrijven ten laatste op zondag 17 maart 2019 ** 
 

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

 Extra:  de jonge bengels en oudere pubers mogen een kussen om op te zitten en eventueel een knuffel 
meenemen. 
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Basveld Karting Trophy 
 

 Wanneer: zaterdag 30 maart 2019  
  
 Voor wie: voor leden van T.C. Basveld vanaf 9 jaar (geboren in 2010 en ouder)      
   
 Wat: voor het 2e jaar op rij krijgen de leden van T.C. Basveld de kans om hun rijkunsten te tonen. Waar in 

de editie van vorig jaar alleen volwassenen mochten deelnemen mag nu ook onze jeugd proeven 

van de adrenaline. De kleinsten (1m30 – 1m55) zullen in speciaal aangepaste karts voor kids rijden, 

terwijl de oudere jeugd (> 1m55) in volwassen karts mogen racen. Elke leeftijdsgroep (kids – tieners 

– volwassenen) rijdt in een aparte competitie waarbij ze 13’ kwalificatie voltooien en na een pauze 

13’ racen, hierbij startend in volgorde van hun beste kwalificatietijd. De kids rijden tweemaal 10’ en 

krijgen sowieso een medaille en frietjes met hamburgers om van te smullen. Voor tieners en 

volwassenen is het optioneel om frietjes of een spaghetti te bestellen. Voor hen volgt na de 

wedstrijd een prijsuitreiking voor de top 3. 

 Waar: Fastlane Karting, Vrankrijk 31, 3740 Bilzen 
 
 Prijs: € 25 Kids  

  € 30 Tieners   (+ € 6,5 frietjes & hamburger / + € 9 spaghetti) 

  € 30 Volwassenen  (+ € 6,5 frietjes & hamburger / + € 9 spaghetti) 

 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld. Naargelang het ontvangen van de inschrijvingen worden de 

plaatsen bezet. Jeugdspelers geven ook hun lengte door om ze in de juiste groep te kunnen 

indelen!!   

  ** Inschrijven ten laatste op zaterdag 23 maart 2019 ** 
  

 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.    
  
 Extra:: Het aantal inschrijvingen is beperkt!! 
 
 

Paasontbijt  

 Wanneer:  paasmaandag 22 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 2008 en later) 

    
 Inschrijven: via inschrijvingsstrookjes - dit kan vanaf 15 maart  

 
  ** Inschrijven ten laatste op woensdag 17 april 2019 ** 

 
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit.  
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Paaszoektocht 
  
 Wanneer: paasmaandag 22 april om 9u30 
  
 Voor wie: kinderen geboren in 2007 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 17 april 2019 ** 
 

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

 
 

Walibi 
  
 Wanneer: donderdag 30 mei 2019  
 
 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 5 mei 2019 ** 
  
 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 per mail 
(na inschrijving). 
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Pannenkoekenslag 
  
 Wanneer: zaterdag 29 juni (tijdens Kids Toer) 
 
 Voor wie:  alle kidstennissers en hun broertjes, zusjes, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, … 
    

 Wat: lekkere zelfgemaakte pannenkoeken eten voor de start van de kidstoer of na afloop van de kidstoer. 
    
 Prijs: pannenkoek: €1 per stuk 
  speciale pannenkoek (banaan, chocoladesaus en slagroom): €3 per stuk 
      
 Inschrijven: inschrijven op voorhand is niet nodig. 
  
 Betalen: dit dient contant te gebeuren op de dag zelf. 
 

 

Kinderdisco 
  
 Wanneer: zaterdag 12 oktober 2019 van 14u tot 17u 
 
 Voor wie:  voor alle witte, blauwe en rode spelers en de oranje spelers geboren in 2011. 
 
 Wat: na het stoere piratenfeest zijn we al op zoek naar een nieuw leuk thema om vorig jaar te 

overtreffen.  We staan te popelen om 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 40 inschrijvingen, dus schrijf je tijdig in 
 

  ** Inschrijven ten laatste op woensdag 9 oktober 2019 ** 
  
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
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Trick or treat (Halloween) 
  
 Wanneer: donderdag 31 oktober 2019 om 18u30 
 
 Voor wie:  alle jeugdspelers van T.C. Basveld, hun ouders, zusjes, broetjes, neefjes, vriendjes, … 
 

 
     

 

 Prijs: kinderen:  € 2 
  ouders:   € 3 
    
 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
 

  ** Inschrijven ten laatste op woensdag 23 oktober 2019 ** 
  
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 

 

Karaoke 
 
Wanneer: zaterdag 23 november 2019 van 19u tot 22u  

 
Voor wie: maxi spelers geboren in 2007 of eerder 

  
Wat: smeer je stemmen voor deze culturele tennisactiviteit en kom je longen uit je lijf zingen. Ben jij ‘The 

Voice’ van TC Basveld?  

Prijs:  € 2 per persoon 

 
Inschrijven: via de website van T.C. Basveld 
   

** Inschrijven ten laatste op zaterdag 16 november 2019 ** 
 
Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
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Sinterklaasfeest 
 
 Wanneer: zaterdag 30 november 2019 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 2008 of later, kom dan zeker Sint en Piet verwelkomen op onze club. 

 Prijs: leden + witte spelers:  gratis 
  zusjes, broertjes, …:   € 5 
    
 Inschrijven: via de website van T.C. Basveld  
 

  ** Inschrijven ten laatste op zaterdag 23 november 2019 ** 
  
 Betalen: dit dient contant te gebeuren met gepast geld bij de start van de activiteit. 
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Wist je dat … 

 T.C. Basveld zich in 2019 opnieuw Jeugdvriendelijke Tennisclub mag noemen. 

 T.C. Basveld bovendien ook het label ‘Erkende Tennisschool’ behaald heeft. 

 T.C. Basveld in de ranking van meest jeugdvriendelijke clubs op de 9e plaats van Vlaanderen staat. 

 onze U09-ploeg (Briek Bussé, Lukas Freson en Toon Marechal) in 2018 de finale van Limburg gespeeld heeft. 

 onze Meisjes 11-ploeg (Marjolie Dickmann en Amber Geypens) in 2018 de finale van Limburg gespeeld heeft. 

 onze jeugdige damesploeg (Ellen en Sara Franssens, Kaat Bongaers en Janne Maes) eveneens de finale 

gespeeld heeft. Voor Ellen, Sara en Kaat betekende dit de 3e finale op rij. Een unieke prestatie. 

 Lio Ramaekers voor het tweede jaar op rij de Vlaamse eindronde gespeeld heeft van de Ethias Tour, waarin 

enkel de 8 beste spelers in Vlaanderen van hun reeks aan mogen deelnemen. 

 Mattiz Bogaerts, Marie Bongaers, Ode Bosmans, Lukas Freson, Janne Maes, Toon Marechal, Britney Nysen, 

Gijs Ramaekers, Lio Ramaekers en Birger Vandenbosch  elk minstens 1 tornooi gewonnen hebben. 

 Lio en Amber de grote slokopppen waren met maar liefst 5 tornooi-overwinningen. 

 in het tornooi van Kermt de finale een zusterstrijd was tussen Amber en Jade, uiteindelijk gewonnen door 

Amber. 

 in dat zelfde tornooi trainster Ilse ook het tornooi won, door in 3 wedstrijden slechts 2 games te verliezen. 

 de rest van het trainersteam niet kan begrijpen dat Ilse een tornooi kan winnen met haar pingel-tennis. 

 er nog heel wat andere jeugdspelers in geslaagd zijn om een finaleplaats te behalen. 

 we kunnen concluderen dat de jeugd van T.C. Basveld ook in 2018 een hoger niveau bereikt heeft. 

 eind 2018 de nieuwe klassementen ingevoerd zijn. 

 tijdens de interclub maar liefst 12 van de 23 jeugdploegen van T.C. Basveld de eindronde bereikt hebben. 

 in 2018 voor de vierde maal de ‘Leeuw van Basveld’ verkozen werd, 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 2018’ gewonnen werd door Lio Ramaekers. 

 de jeugd van T.C. Basveld in 2019 goed gestart is met veel finaleplaatsen.  

 Jill Meuwis afgelopen kerstvakantie 3 finales in 1 weekend moest spelen en deze ook winnend kon afsluiten 

waarvan ééntje samen met papa Sven. 
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 T.C. Basveld in 2019 27 jeugdinterclubploegen heeft, een record!! 

 Kaat Bongaers en Leijten Schoefs de cursus voor aspirant-initiator succesvol hebben afgerond. Proficiat!!! 

 Britney Nysen het diploma van Initiator behaald heeft. Proficiat!!! 

 Dana Bynens zich sinds vorig jaar officieel conditietrainer performance mag noemen. Proficiat!!!  

 Chris Giesen zich sinds vorig jaar officieel Tennis Work Out Trainer mag noemen. Proficiat!!! 

 de trainers begin oktober een teambuilding hebben gehouden in Coo onder leiding van Tomas. 

 het trainersteam van Basveld Plopsa Coo onveilig heeft gemaakt. 

 tijdens de kajaktocht de boot van Yana en Tom al na 50 meter kapseisde. 

 het trainersteam het jaar 2019 heeft ingezet met het allerbeste nieuwjaarsfeestje 3.0. 

 de trainersgroep uit bijna 40 mannen en vrouwen bestaat. 

 we merken dat er steeds meer families komen tennissen. 

 de jeugdwerking de hulp krijgt van heel wat ouders. 

 ondanks veel hulp er nog heel veel extra  handen nodig zijn (aanmelden kan bij Inne Beckers : 0495 / 584 464 

– beckersinne@gmail.com). 

 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.  

 onze club dankzij financiele ondersteuning van de gemeente de terreinen 5 en 6 grondig kan renoveren. 

 de werken reeds gestart zijn en tegen eind maart gefinaliseerd worden. 

 er gedurende de eerste maanden verdere verfraaiingswerken plaats vinden, o.a. nieuw meubilair. 

 het clubhuis een grondige facelift ondergaat en een gedeelte van het terras een overkapping krijgt. 

 onze uitbater een nieuwe keuken ter beschikking zal krijgen. 

 Alida Noels en Rita Bettens hun schilderskunsten in de opgesmukte kleedkamers de vrije teugel mogen 

geven. 

het Padel-virus ook op T. C. Basveld heeft toegeslagen en de club de mogelijkheden onderzoekt…  

mailto:basveld-tc@hotmail.com
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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 en bijbehorende betaling 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 30 maart tussen 10u en 12u 
      zondag 31 maart tussen 10u en 12u 
     
   wintertraining (jeugd en volwassenen): wordt later bekend gemaakt     
       

    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 volgend uur (berekend per gezin). 

  Bij alle stages en kampen krijgt men € 10 korting per extra inschrijving uit hetzelfde gezin voor 
dezelfde stage of kamp. 

  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 de eerste les van de lente- en wintertraining wordt het 
betaalde bedrag enkel terugbetaald ingeval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een 
medisch attest. 

 
  Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeksen (winter en lente) door ziekte of blessure worden 

de gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week afwezigheid. De eerste 2 weken afwezigheid 
worden niet terugbetaald. Bij kampen wordt 1 dag ziekte niet terugbetaald.  

 
  Annulatie van lessen, stages en kampen moest steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) gebeuren. 
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