T.C. BRABO
INFOBROCHURE
ZOMER 2021
#SEEYOUIN2021
#STAYSAFE

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste tennisvrienden,
Allereerst wens ik jullie allemaal een super 2021 toe: veel geluk,

of haar (sportieve) trekken kan komen in een warme, toffe sfeer.

een goeie gezondheid en uiteraard heel wat sportief genot.
We staan in 2021 voor een grote uitdaging. De procedure loopt
2020 Was een bijzonder jaar. Ondanks Covid-19 hebben

opnieuw voor de aanleg van 2 padelterreinen, allemaal duimen

we toch een volledig zomerseizoen kunnen tennissen. Er is

voor een goede afloop. Van zodra we groen licht krijgen, zullen

ongelooflijk veel getennist: 9696 reservaties!

we hier over communiceren.

Ons Brabo dubbeltornooi werd noodgedwongen afgelast, In de

We kijken er naar uit jullie terug te zien in 2021, Uiteraard hopen

plaats hebben we – met succes – ons eerste “Bubbeltornooi”

we ook nieuwe leden in onze club te verwelkomen.

kunnen spelen. Ook onze befaamde thema-avonden zijn
jammer genoeg niet kunnen doorgaan.

Inschrijven voor 2021 kan via de website van Tennis Vlaanderen,
onze vernieuwde website of op onze pay and cash dag op 30

Gelukkig zijn we gespaard gebleven van Covid-19 binnen onze

januari tussen 14u en 17u (indien de Corona regels het toelaten),

club. Nogmaals bedankt om jullie flexibel op te stellen en aan
de opgelegde maatregelen te houden.

Uw bestuur zal er alles aan doen om u een aangenaam en
sportief tennisjaar te bezorgen. Aan u om er maximaal van te

Ons ledenaantal is afgelopen seizoen spectaculair gestegen.

genieten.

Met 630 leden behoren we terug bij de grote zomerclubs in
Vlaanderen. Tc Brabo is immers een gezellige club waar ieder-

Uw voorzitter,

een – van recreant tot competitiespeler, jong en oud – aan zijn

Dirk Campo
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OVER
T.C. BRABO
T.C. Brabo is een gezellige zomerclub
gelegen in het groen net buiten het
centrum van Schilde. We beschikken
over 9 gravelterreinen en 1 midi-terrein
voor de kinderen.

Gezelligheid en sportiviteit onder 1 dak.
Geniet van een drankje of een heerlijke
maaltijd op het mooiste terras van
Schilde.
Op regelmatige basis organiseren we
thema-avonden en andere activiteiten.
We zijn 7/7 geopend, van begin april tot
eind september.
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LID WORDEN
Dit seizoen zetten we de digitalisatie
verder, zo ook het aanvragen en
verlengen van de lidmaatschappen.

MIJN LIDMAATSCHAP IS
AANGEVRAAGD. WAT NU?

Was je vorig jaar reeds lid van

We verwerken uw aanvraag. Na goedkeuring ontvang je een

T.C. Brabo of een andere tennisclub?

mail met daarin het overzicht van je aanvraag, samen met het
te betalen lidgeld. Je kan je lidgeld op 2 manieren betalen:

JA
Je kan je lidmaatschap voor dit

VIA OVERSCHRIJVING

seizoen aanvragen via je dashboard

Je betaalt je lidgeld op rekeningnummer

van Tennis Vlaanderen. De tarieven

BE64 4025 5311 8952 met de juiste gestructureerde

en knop “Lid worden” staan onder de

mededeling

clubpagina van T.C. Brabo.

NEE
Op onze website www.tcbrabo.be
hebben we bovenaan een knop

OP ONZE PAY&CASH DAG
Zaterdag 30 januari, van 14u tot 17u kan je je lidgeld
cash komen betalen op de club.
Onder voorbehoud vanwege Covid-19

“LID WORDEN” voorzien. Deze verwijst
door naar de juiste pagina van Tennis

Nadat uw betaling is verwerkt ontvang je een bevestigings-

Vlaanderen, waar je alle gegevens

mail van Tennis Vlaanderen, alsook een link naar je attest voor

van jezelf en/of je gezin kan ingeven.

de mutualiteit.

Vragen? Mail naar leden@tcbrabo.be
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TARIEVEN
Lidmaatschap zomerseizoen 2021 - van 1 april tot 30 september 2021

VOLWASSENEN

FAMILIES

STUDENTEN

PETANQUE-LID

vanaf 18 jaar

tot 8 personen op 1 adres

met studentenkaart

bezoeker en petanque-lid

€ 170

€ 470

€ 120

€ 30

tot 31/1/21

tot 31/1/21

€ 195 vanaf 1/2/21

€ 530 vanaf 1/2/21

JEUGD 15-17 JAAR

JEUGD 12-14 JAAR

JEUGD 6-11 JAAR

KIND TOT 5 JAAR

van 2004 tot 2006

van 2007 tot 2009

van 2010 tot 2015

geboren na 1/1/2016

€ 120

€ 85

€ 55

GRATIS

Lidgelden spelende leden incl. bijdrage verplichte verzekering Tennis Vlaanderen.
Alle leden verklaren zich akkoord met het intern clubreglement dat je kan terugvinden op onze website: www.tcbrabo.be.

EERSTE KEER LID?
Was u nooit eerder lid op T.C. Brabo?
Dan is het voordeeltarief (lidgeld tot 31/1/21) steeds van toepassing in uw eerste jaar lidmaatschap.
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ACTIVITEITEN
Dubbeltornooi - 25/6 tot 4/7

Interclub

Als de dagen lang zijn en de nachten kort,

T.C. Brabo wil zich opnieuw uitgebreid meten met de concurrentie.

dan organiseren we ons jaarlijks dubbeltornooi. We hopen dat we na een jaar

De interclubmatchen worden zaterdag vanaf 14.00u gespeeld en zondag

onderbreking terug de plezantste week van

vanaf 10.00u. De jeugd speelt woensdag vanaf 14.30u onder leiding van onze

het jaar kunnen organiseren.

tennisschool. Heren 65+ spelen vanaf midden mei op donderdag, Heren 70+
op dinsdag. Recretatieve tennissers houden er best rekening mee dat er die

Onze wedstrijdleiders Steven Callens en

uren weinig getennist kan worden.

Steven Nys staan alvast te popelen om er
terug een overgetelijk tornooi van te maken,

Wie interclub wenst te spelen dient ten laatste op 1 februari zijn lidgeld

met 250 ingeschreven ploegen.

betaald te hebben.

Jeugdtornooi - 20/8 tot 28/8

Clubkampioenschappen

Jeugd van 9 tot 15 jaar kan zich opnieuw

Vanaf 23 augustus wordt onder de leden uitgemaakt wie in zijn/haar niveau

meten met toptalenten uit de regio.

de beste tennisser van de club is. Zowel voor de enkel- als de dubbelspelers
worden er voldoende reeksen voorzien.

We verwachten dit seizoen opnieuw 200
inschrijvingen.

Vanaf 1 augustus zullen de reeksen bekend zijn en kan u zich inschrijven.
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Dubbel-avonden
Na een jaartje gedwongen stopzetting
bekijken we momenteel in welke vorm
de wekelijkse dubbel-avonden opnieuw
georganiseerd kunnen worden.
Van zodra hier meer nieuws over is zullen we
je op de hoogte houden via onze nieuwsbrief
en sociale media.

Petanquetornooi
Tennissende en bezoekende leden kunnen
zich even in de Provence wanen als ze deelnemen aan het jaarlijkse petanque-tornooi.
Vorm een ploeg met 2 of 3 spelers, verzin
een leuke ploegnaam. Het tornooi start na
de zomer en wordt georganiseerd door onze
uitbater Guy Broos.

Eddy en Frederik Van den Langenbergh
wensen u een sportief tennisseizoen toe.

03/309.00.00

INFO@IMMOVDL.BE
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SENIOREN
Het seizoen 2021 van onze tennis club T.C. Brabo komt

Competitie

dichterbij. De gelegenheid om het even te hebben
over de oude garde mannen en vrouwen: officiële term
“DE SENIOREN”.

- Beker Claus
heren +60 o.l.v. Fred Linsler
dames +50 o.l.v. Andrea Spoelgen

Wat is de sportieve toekomst voor oudere sporters? Om de

- Beker Tony Martens heren +55.

voortdurende afname van de spiermassa te beperken kan je

- Nationaal veteranen heren +65 en heren +70 voor de

deelnemen aan de club activiteiten:

zoveelste Belgische titel.

Recreatief

Inlichtingen:

- dinsdagvoormiddag voor dames

0475 97 01 15.

Eddy Callier

- donderdagnamiddag voor de heren
- donderdagavond culinair (een aanrader)

Al deze groep activiteiten worden georganiseerd indien de
C0VID–19 maatregelen het toelaten. Burgerzin = rechten en

Inlichtingen:

plichten voor hetgeen de burgerstaat ten goede komt. Onze

Jos Willemen

grootouders noemen dat “boere gezond verstand”.

0478 21 74 62
Met sportieve groeten,
Jos Willemen

12

BESTUUR EN MEDEWERKERS
Dirk Campo

Jerome Schepens

Thierry De Meester

Bestuur - Voorzitter

Bestuur - Ledenadministratie

Bestuur - Penningmeester

dirkcampo@icloud.com

leden@tcbrabo.be

info@tcbrabo.be

Veerle Pelckmans

Marc Andries

Marc Verheyen

Bestuur - Sponsoring

Bestuur - Activiteiten

Bestuur - Padel

vp@vpconsult.be

andriesmarc243@gmail.com

incentive@skynet.be

Heman Symons

Steven Callens

Steven Nys

Bestuur - Boekhouding

Medewerker - Interclub & Tornooi

Medewerker - Tornooi

herman.symons@skynet.be

info@tcbrabo.be

info@tcbrabo.be

Yves Van Diest

Marc Claes

Guy Broos

Tennisschool - Hoofdtrainer

Tennisschool - Hoofdtrainer

Uitbating Chalet

tennisschool@tcbrabo.be

tennisschool@tcbrabo.be

bg.tc.brabo@hotmail.com
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DIGITALE
TERREINRESVATIE
Net zoals vorig seizoen kan je je terrein zelf reserveren.
Dit kan je doen via de app van Tennis Vlaanderen of via je
persoonlijke dashboard op www.tennisvlaanderen.be

Concreet
Van zodra wij je lidgeld ontvangen, word je reservatiemogelijkheid actief, en kan je je terrein reserveren aan de
hand van je lidnummer of e-mail en paswoord bij Tennis
Vlaanderen..

Vragen of problemen met login?

Terreinen voor de verschillende lessen van de tennisschool,

Gelieve te mailen naar leden@tcbrabo.be

voor u gereserveerd. Hiervoor hoeft u dus geen reservatie(s)

interclub, Beker Claus, en andere activiteiten worden vooraf
te voorzien.

GROEP CALLENS
verzekeringen

www.groepcallens.be
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T.C. BRABO
TENNISCHOOL
De T.C. Brabo Tennisschool biedt vanaf 19 april groepsen privélessen aan aan onze leden om technisch en
tactisch betere tennissers te worden. Van beginner tot
competitiespeler, van jong tot oud, iedereen kan
terecht bij onze gediplomeerde tennisleraars.
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar volgen we het KidsTennis-programma van Tennis Vlaanderen. Tieners

MEER INFO OF INSCHRIJVEN?

kunnen bij ons ook terecht. Voor hen organiseren we

mailen naar: tennisschool@tcbrabo.be

groepslessen op maat, die aansluiten op de KidsTennis-opleiding.
Tijdens de paas- en zomervakantie zijn er wekelijks
tenniskampen waarin u uw kinderen kan inschrijven.

Yves Van Diest		

Marc Claes

Alle leerlingen moeten lid zijn van T.C. Brabo.

Hoofdtrainer		

Hoofdtrainer

Als lid van T.C. Brabo hebben u of uw kinderen de

0475 96 37 77		

0475 65 10 33

mogelijkheid een hele zomer vrij te tennissen.
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KIDSTENNIS
Voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar wordt er les gegeven volgens de KidsTennisformule van Tennis Vlaanderen.

KIDSTENNIS

WIT
3 tot 5 jaar

KidsTennis is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur

€ 100,00

hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met

Het vormt een goede

een ander type bal. De 5 KidsTenniskleuren zorgen ervoor dat er naar een doel kan
gewerkt worden. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook
op een kwaliteitsvolle manier tennissen.
Het lessenpakket omvat 9 groepslessen van elks 1 uur.
U kan uw kinderen inschijven voor meerdere of langere lesmomenten.
Vanaf een tweede lesuur/week geniet u van € 10 korting op dit lespakket

en leuke voorbereiding
op de verdere tennisontwikkeling.
Niet alleen veel plezier,
hij of zij leert ook op een
kwaliteitsvolle

manier

tennissen. Kinderen gaan
op een plezierige manier
bewegen en spelen in
een tenniswereld.
Ze beleven plezier en
maken vriendjes.
Incl. gratis Wilson racket
(zolang voorraad strekt)
woensdag: 13u - 18u

Info & inschrijven via tennisschool@tcbrabo.be

zaterdag: 9u - 12u
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KIDSTENNIS

KIDSTENNIS

KIDSTENNIS

KIDSTENNIS

5 tot 6 jaar

7 tot 8 jaar

9 tot 10 jaar

10 tot 12 jaar

€ 100,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 110,00

Voor kids van 2de kleu-

Voor kids van 3de kleu-

Voor spelertjes van 2de

Dit is het laatste oplei-

terklas tot en met 1e leer-

terklas tot 3de leerjaar.

leerjaar tot 5de leerjaar.

dingsniveau voor spe-

Je speelt over de breedte

Je speelt op een korter

Kinderen spelen op een

van

en smaller terrein (18m).

kleiner aangepast terrein

(5,5m op 11m).

BLAUW ROOD ORANJE GROEN

jaar.

lers van 4e leerjaar tot 2e
het

dubbelterrein

middelbaar.
Je speelt op een 21-me-

(2,75m op 8,23m) over de

belang-

ter terrein, een verkorte

breedte van het enkelter-

Je bewegingen worden

rijker: je leert ‘diep’ en

versie van het volledige

rein.

groter: je leert je slag

‘breed’ spelen. Je leert

terrein.

voor te bereiden en uit

met

te zwaaien. Er worden

opslag

eerste

starten.

Focus

op

coördinatie,

basisoefeningen

tennis

Tactiek

stappen

gezet

de

wordt

bovenhandse
het

punt

te

Focus

op:

verfijnen

van de slagen, tactiek

en spelletjes om gemak-

in het spelen van echte

toepassen,

kelijker te leren tennissen

wedstrijden.

tegenstander doen mis-

scoren,

de

lukken, ...
woensdag: 13u - 18u

woensdag: 13u - 18u

zaterdag: 9u - 12u

zaterdag: 9u - 12u

woensdag: 13u - 18u

woensdag: 13u - 18u

vrijdag: 16u - 19u

vrijdag: 16u - 19u

zaterdag: 9u - 14u

zaterdag: 9u - 14u
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TIENERTENNIS

TENNISKAMPEN

VAN 13 TOT 16 JAAR

VAN 3 TOT 16 JAAR

€ 110

€ 180

9 groepslessen van elks 1 uur

per deelname (+ € 10 voor niet-leden)
FAMILIEKORTING: 2e kind - €10 / 2e kind - € 20

Een opleidingsconcept voor tieners van 13 tot 16

Tenniskampen zijn de ideale manier om kinderen te laten kennismaken

jaar. De opleiding is gericht op twee doelgroepen:

met de tennissport. Ook voor de gevorderde jeugdspeler is een kamp

- de spelers die verder doorstromen vanuit

een doorgedreven training die mooi aansluit bij zijn of haar niveau.

KidsTennis Groen
- nieuwe spelers die willen starten met tennis
op latere leeftijd.
Deze spelers komen sneller tot opslag, rally,
scoren en zullen sneller evolueren.
Lessen mogelijk op
woensdag:

13u - 18u

Vrijdag:		

16u - 21u

Zaterdag:

09u - 14u

Inclusief warm middagmaal en drankjes tijdens de pauzes.
Vrijdag is tornooidag. Prijsuitreiking voor alle groepen start op 15:15u
Paaskampen

Programma

12 tot 16 april

Vooropvang

vanaf 08:30u

Zomerkampen

Omnisport

09:00u - 10:15u

5 tot 9 juli

2 tot 6 augustus

Tennis		

10:30u - 12:00u

12 tot 16 juli

9 tot 13 augustus

Lunchpauze

12:00u - 13:30u

19 tot 23 juli

16 tot 20 augustus

Tennis		

13:30u - 15:30u

		

23 tot 27 augustus

Naopvang

tot 16:00u
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COMPETITIE VOLWASSENE PRIVÉLESSEN
VANAF 12 JAAR

VANAF 16 JAAR

VOOR ELKE LEEFTIJD

€ 320

€ 110

€ 320

9 x 2 lessen van elks 1,5 uur

9 groepslessen van elks 1 uur

10-beurtenkaart

Ook 9 x 1 les mogelijk (€ 165)

Losse privéles: € 35 / uur

Competitietraining voor de gevorderde U heeft de mogelijkheid om zelf een Privé-lessen (1u/les) zijn de manier
jeugdspelers die spelen met de gele bal groep spelers samen te stellen om zo om

uw

techniek

te

verfijnen.

Erg

over een volledig veld.(jeugdinterclub, samen aan uw tennisspel te werken.

nuttig voor de jonge spelers, maar

tornooispelers)

zeker ook aan te bevelen voor de
Lessen mogelijk op

volwassenen die het tennis onder de

Competitie lesmomenten

Maandag:

18u - 21u

knie willen krijgen.

Elke maandag & vrijdag

Woensdag:

18u - 21u

van 18:00u tot 19:30u

Donderdag:

18u - 21u

Van beginner tot gevorderde competitiespeler bieden onze gediplomeerde

Info & inschrijven via tennisschool@tcbrabo.be

lesgevers de mogelijkheid om u net dat
stapje verder te brengen.

Alle leerlingen/lesnemers moeten lid zijn van T.C. Brabo.
Als lid van T.C. Brabo hebben u of uw kinderen de mogelijkheid

Lessen mogelijk op

een hele zomer vrij te tennissen.

Alle dagen:

09u - 21u

Onafhankelijk Professioneel vastgoedadvies in en rond Marbella
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SPONSORING
Hieronder vindt u onze sponsorformules. Uw doek blijft een
volledig tennisseizoen hangen. Zo geniet u (en uw bedrijf)
van optimale visibiliteit, niet enkel tijdens de tornooien, maar
ook tijdens de drukke interclubmaanden en het najaar.
Omschrijving

Meer info over de verschillende formules of
een voorstel op maat?:
Veerle Pelckmans - vp@vpconsult.be - 0473 50 14 60

Hoofdsponsor

Terreinsponsor A

Terreinsponsor B

Sponsor

9m x 2m

3m x 2m

3m x 2m

-

naar keuze

1-2-3-4-5-6

7-8-9

-

Logo op affiche dubbeltornooi

a

-

-

-

Plaatsen van extra eigen
promomateriaal

a

€ 250,00

€ 250,00

-

Logo op home-pagina website

a

-

-

-

Logo op sociale media

a

-

-

-

Logo op sponsorpagina website

a

a

a

a

Logo op algemeen doek inkom

a

a

a

a

Bezoekend lid

a

a

a

a

8 personen

4 personen

4 personen

2 personen

Incl. productie spandoek
Locatie spandoek

Aantal personen op VIP-avond
Bedrag

€ 2.000,00/jaar

€ 750,00/jaar

€ 600,00/jaar

€ 5.000,00/3 jaar

€ 1.950,00/3 jaar

€ 1.500,00/3 jaar

€ 300,00/jaar
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KALENDER 2021

BLIJF OP DE HOOGTE!
De club en de uitbating hopen dit
seizoen terug meerdere sportieve en

Zaterdag 30 januari
Zaterdag 3 april
April
Vrijdag 25 juni

Pay & Cash-dag van 14u tot 17u (onder voorbehoud)
Start Tennisseizoen
Start Interclub volwassenen en jeugd
Start Dubbeltornooi

extra-sportieve
organiseren

Finales en prijsuitreiking T.C. Brabo Dubbeltornooi

Vrijdag 20 augustus

Start T.C. Brabo Jeugdtornooi

Maandag 23 augustus

Start clubkampioenschappen

Zaterdag 28 augustus

Finales en prijsuitreiking T.C. Brabo Jeugdtornooi

September

Petanque-tornooi

een

te
familie-

tornooi, gamba-avond, thema-avonden,
paasbrunch, etc.
De affiches van activiteiten worden
uitgehangen in de chalet, maar ook
digitaal

Zondag 4 juli

activiteiten
zoals:

gecommuniceerd

via

onze

sociale media en via de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
Op regelmatige basis ontvangen alle
spelende en bezoekende leden de
nieuwsbrief in hun mailbox.
Opgelet, deze wordt gestuurd naar het
e-mail adres dat u heeft ingegeven bij

Het spreekt voor zich dat jaarlijkse wederkerende activiteiten zoals het

Tennis Vlaanderen. Zorg ervoor dat uw

openingsbal, paasbrunch, sluitingsbal, etc zullen toegevoegd worden aan

e-mailadres up to date is, en mis zo geen

de kalender indien de Covid-19 maatregelen dit toelaten.

enkele nieuwsbrief!
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ENKELE NUTTIGE GEGEVENS
T.C. Brabo

T.C. Brabo Tennisschool

T.C. Brabo Chalet

Riemstraat 76

Riemstraat 76

Riemstraat 76

2970 Schilde

2970 Schilde

2970 Schilde

03 384 07 09

Yves Van Diest- 0475 96 37 77

03 384 07 09

Marc Claes - 0475 65 10 33
Algemeen
info@tcbrabo.be

bg.tc.brabo@hotmail.com
Info & vragen tennisschool
tennisschool@tcbrabo.be

Info & vragen leden
leden@tcbrabo.be

vanaf start zomerseizoen
dagelijks open vanaf 9u

BE83 7340 1635 4815
Maandag en dinsdag

BE64 4025 5311 8952

beperkte kaart
Woensdag tot zondag
keuken open van 12u tot 21u

WWW.TCBRABO.BE

REACH YOUR SUMMIT
CONNECTED

Smartwatch with connected functions including
Heart Rate Monitoring, GPS, Activity Tracking, Sleep
Tracking.
Rechargeable Battery. 100M/300FT Water-Resistant.

Juwelier
Christiaan Picard
Handelslei 6, 2980 Sint-Antonius Zoersel
www.christiaanpicard.be - Tel. +32 (0)3 385 94 10

