Jaarverslag 2017
 Het ledenbestand.
We sloten 2017 af met 743 betalende leden, een kleine stijging tov 732 eind 2016.
 De interclub
In de ploegencompetitie telden we 8 dames en 13 heren seniorenploegen, tevens hadden we 6 jongens,
10 meisjes en 4 gemengde U9 jeugdploegen, samen goed voor 40 ploegen, 5 minder dan in 2016. Wij
opteerden er nog altijd voor om bij de jeugdploegen erop toe te zien dat de kinderen die competitie
wensten te spelen hier ook werkelijk aan toe waren en vroegen daarom zoals in de vorige jaren hulp
van de trainers bij de indeling.
Alain verwerkte de inschrijvingen en Bart wist dit alles tijdens de competitie in goede banen te leiden.
Gelukkig konden zij rekenen op de hulp van een aantal interclubleiders die op de club alles in goede
banen leidden. We juichen ook toe dat het aantal interclubleiders verder toeneemt, waardoor het werk
over meerdere schouders verdeeld kan worden.
De resultaten waren een stuk beter dan voorgaande jaren, 56% van de ploegen haalde de eindronde.
We noteerden 8 ploegen voor wie de halve finales het eindstation waren.
Volgende ploegen speelden de finale van Limburg: Jongens 13/4 met kapitein Robbe Penders, Dames
7 met kapitein Kirsten Simoni en Heren 45/4 met kapitein Franco Cervellino.
De eerste ploeg H35/1 met kapitein Alain Wauters werd kampioen van Limburg, overleefde nog 1
ronde in de intergewestelijke eindronde om dan te sneuvelen in de halve finale.
 De klassementen.
Van de 310 geklasseerde spelers die TCL telde in 2017, waren er 32 die stegen en 29 die daalden
We zagen ook enkele uitschieters, Julie Leinders steeg 3 klassementen en volgende 7 spelers deden er
2 streepjes bij: Bert Bauduin, Marie Biesmans, Marie-Lore De Vloo, Geert Jordens, Lynn Kostons,
Ben Lemmens en Edith Simar.
De hoogst geklasseerde mannen blijven Alain Wauters en Kristof Bullen al dienden zij een
klassementje in te leveren, met een B-2/6 klassement kregen zij boven aan de lijst gezelschap van
Jeroen Aanhane. Bij de dames topt Anke Kaes de interclublijst met een B-15 klassement, ook zij
leverde echter een klassementje in.
 Het criteriumtornooi.
De editie 2017 verliep vlotjes. Wat het weer betreft zijn we een beetje verwend geworden: De eerste
week zonder regen en 2 dagen in de tweede week.
Het aantal inschrijvingen lag constant met 464 inschrijvingen.
Er waren 14 jeugdreeksen , 18 enkelreeksen en 12 dubbelreeksen volwassenen
Er waren 2 afgelaste reeksen nl ED2 en EH30.1 omwille van te weinig inschrijvingen
Voor de rest een zeer sportief tornooi met toch wel een mooie opkomst van de supporters ieder dag.
Het was wederom een tornooi waar gezelligheid troef was op de club, genoeg drinken, lekker iets eten,
op het gemak wat leuteren of naar een tenniswedstrijd kijken, genieten van een afsluitende BBQ of
gaan lopen met een van de vele prijzen van de loterij, het hoorde er traditiegetrouw allemaal bij.
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Mirthe, Anke en Maurice zorgden dat alles in goede banen geleid werd en Mirthe bracht verslag uit op
facebook.
 Rolstoeltennis
Spijtig genoeg daagden er in 2017 ook maar 11 spelers op voor ons criteriumtornooi, waardoor we ons
genoodzaakt zien om in 2018 uit te kijken naar een andere formule, bijvoorbeeld een roller-lopertornooi. Anderzijds zijn de deelnemers wel steeds lovend over de organisatie waardoor we hier toch
verder op dienen in te zetten.
 De Jeugd.
Jaarverslag jeugd aangeleverd door de voorzitter van de jeugdcommissie Mirthe Wijnen:
Traditiegetrouw had de jeugdcommissie weer een volle agenda voorzien voor 2017.
Een belangrijk doel van het volle programma is dat er voor ieder kind activiteiten zijn om zowel
sportief vooruitgang te maken als om een groep vrienden te maken. Er worden activiteiten voorzien
voor zowel de competitieve jeugd als de recreant.
In Januari gingen we van start met onze jaarlijkse kidstoer in de winter. Opnieuw konden we rekenen
op een stevige opkomst. Net zoals in 2016 waren er 78 kids ingeschreven voor Blauw, Rood en
Oranje. Na een fijne dag met wedstrijdjes en spelletjes ging iedereen naar huis met een medaille.
Om de jeugdwerking financieel te ondersteunen hebben we ook dit jaar weer een eetdag
georganiseerd. Dit jaar werd er opnieuw gekozen voor een winterBBQ. Dankzij een goede organisatie
was alles weer tot in de puntjes geregeld en waren er vele helpende handen, die het hele gebeuren in
goede banen hebben geleid. Kortom het was weer een zeer gezellige avond met een mooie opbrengst
als gevolg.
Met de start van het zomerseizoen werd de jeugd verder klaargestoomd voor het interclubseizoen via
de paasstage. Door middel van allerlei technische en conditionele oefeningen werden ze zo goed
mogelijk voorbereid om een leuk en sportief interclubseizoen tegemoet te gaan. We hadden ook weer
enkele jeugdploegen die de eindronde haalden. Meer nog, we hadden een jongensploeg U13 dat
Limburgs Kampioen is geworden Een zeer mooi resultaat.
In april, mei en juni organiseerden we dit jaar weer de jeugdclubavonden. Deze keer keken hebben we
ervoor gezorgd dat alle jeugd op hetzelfde moment kan komen oefenen. We zagen wel opnieuw het
fenomeen van de laatste jaren terugkomen, namelijk dat deze clubavonden vooral aantrekkelijk waren
voor de jongere jeugd. De oudere jeugd opteert liever niet om te tennissen op vrijdagavond.
Dit jaar organiseerden we opnieuw een initiatiedag. We hadden veel papiertjes verdeeld in zo goed als
alle basischolen in Lanaken en dit zorgde uiteindelijk voor een redelijke opkomst. Tijdens deze
dag stond het jeugdbestuur klaar om de nodige uitleg te geven aan alle ouders over de werking van
onze tennisclub. Deze initiatiedag zorgde ervoor dat we een hele nieuwe lichting van de witte kleur
kleur kregen.
Ons jaarlijkse tornooi kende redelijk wat jeugdinschrijvingen, maar ook de kidstour kon rekenen op
een behoorlijke opkomst van 42 kids. Hier proberen we volgend jaar weer een prioriteit van te maken
om de inschrijvingen nog meer te stimuleren bij de eigen jeugd. Tijdens het tornooi was er zoals elk
jaar onze tombola. Dankzij de enthousiaste jeugd verkopertjes konden we weer een mooi bedrag bij
elkaar krijgen, dat weer kan dienen om jeugdactiviteiten mee te organiseren. Wij willen nog eens alle
handelaars bedanken voor het schenken van allerhande prijzen voor onze tombola.
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In de zomermaanden zijn de tenniskampen ondertussen ook niet meer weg te denken. Deze
drukbezette kampen zijn steeds succesvol. Tijdens het tornooi werd nog een speciaal tenniskamp
georganiseerd speciaal voor de competitiespelende jeugdspelers. Gelukkig was het weer ons toch vaak
goedgezind, waardoor we de kinderen non-stop tennisplezier konden aanbieden.
Daarnaast werden er dit jaar tijdens de zomer ook enkele kidstennistornooitjes bezocht onder
begeleiding. Wij hopen door enkele tornooitjes te begeleiden de ouders wegwijs te maken om zelf deze
tornooitjes te doen met hun kinderen. Hier ligt onze focus vooral bij de jongere kids van Blauw en
Rood.
Het jaarlijkse jeugdclubkampioenschap was leuk en het zorgde voor een leuke sfeer onder de kids. De
inschrijving kunnen wel de hoogte in en hier proberen we opnieuw op te focussen naar volgend jaar
toe. Een ander aspect van het clubkampioenschap is de fundubbel waar velen een heel jaar naar uit
kijken. Deze keer werd het georganiseerd op één dag, om zo een leuke sfeer te creëren op een
zondagnamiddag. Dit was zeker een concept dat we naar volgend jaar verder willen uitwerken.
In september moesten we ook weer ons jeugdvriendelijk dossier verdedigen bij TennisVlaanderen. We
scoorden weer heel goed en kregen meer punten dan in 2017. Dit resulteerde weer in het label
‘jeugdvriendelijke tennisclub’.
Deze zomer werd de spaarkaart ook opnieuw ingevoerd voor onze jeugdspelers, dit met als doel hen
aan te sporen om ook vaker vrij te komen tennissen. De jeugdspelers die een volle kaart hadden
hebben we in oktober dan ook getrakteerd op een leuke activiteit, namelijk: spacejump. We zijn naar
Kerkrade getrokken waar de kinderen al hun energie konden wegspringen. Zeker een aanrader!
Tot slot bracht de Heilige man ons traditiegetrouw een bezoek in november. Sinterklaas had zijn
handen goed vol, maar gelukkig wist hij over alle kinderen wel iets te vertellen en kreeg hij veel hulp
van zijn pieten. Alle brave kindjes kregen een heerlijke zak snoep en dat viel bij iedereen in de smaak.
De opbrengst van de georganiseerde activiteiten werd uiteraard in de jeugd gestoken. Om een aantal
dingen betaalbaar te houden zoals het begeleiden van de jeugdclubavonden, gratis activiteiten met de
jeugd, materiaal voor de jeugd (zandbak, jeugdhoekje, kids-t-shirts).
Ik wil nog het voltallige jeugdbestuur opnieuw bedanken voor alle inzet en om ervoor te zorgen dat we
in een fijne jeugdvriendelijke tennisclub kunnen spelen! Op naar volgend jaar!
 Het recreatietennis.
Op 14/1/17 werd naar jaarlijkse gewoonte het hespentornooi georganiseerd, waar de combinatie van
tennissen en smullen nog steeds gesmaakt wordt door onze leden.
Op 28/5/17 ging dan het Rise and Play tornooi door, voor de ouderen onder ons, beter bekend als
ontbijttennis.
Op30/6/17 was er dan het sunset-tennis waarbij men kon genieten van een BBQ.
Op 18/8/17 ging het petanquetornooi door
Op 1/9/17 kon men dan nog deelnemen aan de Nacht der Dubbels
 Het clubhuis.
Zoals vorig jaar al aangegeven onderging ons clubhuis een ware metamorfose. Als er ooit sprake was
van een whow-effect, dan zeker bij de opening van het gerenoveerde clubhuis. We kregen hiervan
zowel van de eigen leden als van de bezoekers heel veel lovende reacties op. We hopen dan ook dat
de volgende fases van de verbouwingswerken (berging/tennismuur/kleedkamers) even vlot en tot
ieders tevredenheid verlopen.
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In de kantine zetten Jan en Marianne het werk van 2016 verder, ze zorgden ervoor dat iedereen kon
genieten van drank en zorgden er ook voor dat men lekker kon eten bij TCL.
De huiselijke sfeer die zij creëerden bleef zeker overeind ook in het nieuwe kader.
Iedereen reageerde dan ook met verslagenheid toen we dit jaar het nieuws van het overlijden van
Marianne vernamen.
.
 De meest verdienstelijke speler.
Dit jaar gaven de extra-sportieve criteria iets meer dan de sportieve criteria.
De trofee ging immers naar iemand die veel van zijn tijd aan TCL besteedt, maar die we zeker in de
zomer maar zelden effectief op het tennisplein aantreffen.
Hij zorgt er al jaren voor dat brandjes geblust worden en probeert steeds met bemiddelende gesprekken
de standpunten van iedereen zo kort mogelijk naar elkaar toe te brengen.
Het was natuurlijk geen sinecure om hem op voorhand niet te laten weten wie er verkozen zou worden,
maar dit keer kon een leugentje om bestwil er wel vanaf.
Als meest verdienstelijke speler 2017 werd onder een staande ovatie niemand minder dan onze
voorzitter Noel Penders verkozen.
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