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Beste tennisvrienden,  

Eindelijk weer een “normaal” jaar op tennisgebied, het weer zat mee, en op padelgebied 

noteren we een uitzonderlijk jaar. Deze nieuwe sport was een schot in de roos en heeft 

een nieuw elan aan de club gegeven. Fijn dat we bijkomend een jonger publiek kunnen 

verwelkomen. 

Een tweede schot in de roos is de baruitbating, zowel Jessy als Michele hebben zich in 

een minimum van tijd opgewerkt tot gevestigde waarden in de club.  

De club kent nu een winterseizoen waarbij dagelijks tijdens de piekuren het clubhuis 

beschikbaar staat voor het publiek (behalve op de sluitingsdag, maandag) en waarin ook 

heel wat activiteiten worden georganiseerd. Ze staan vermeld op de programmabladzijde 

en worden regelmatig aangekondigd via onze mediakanalen. Vergeet hierbij de 

klusjesdagen niet! Elke helpende hand is welkom om de terreinen speelklaar te krijgen 

tegen 1 april. 

Wat me evenwel teleurstelt is het misbruik van eigen leden die hun identiteit uitlenen aan 

niet-leden, identiteitsfraude dus, en waardoor de club inkomsten mist noodzakelijk voor 

het aflossen van de belangrijke investeringen die we de laatste twee jaren hebben 

uitgevoerd. Jammer maar hierdoor is het bestuur genoodzaakt aangepaste maatregelen 

te nemen. 

Vergeet ook het lidgeld niet! De bedragen zijn voor dit jaar voor de tennissers licht 

gewijzigd, voor de padellers verandert er niets. Snelle betalers kunnen van een extra 

korting genieten (tot 15 januari). Inter-clubspelers moeten sowieso ten laatste op die 

datum lid voor 2023 zijn, meer uitleg hieromtrent verder in dit blad. 

Opnieuw een dikke pluim aan de besturen, de jeugdsectie, de trainers en de (weinige) 

vrijwillige medewerkers voor hun niet aflatende en enthousiaste betrokkenheid en inzet. 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023, 

Frank De Bock 

Voorzitter Dagelijks Bestuur 

Een handvol hulp is beter dan een karrenvracht zuchten en preken. 
(Charles Haddon Spurgeon) 

http://www.mtcleopoldsburg.be/
http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-charles_haddon_spurgeon.html
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Verslag Algemene Vergadering MTCL 2022 

De algemene vergadering ging door op 26 maart 2022. 

1. Neerleggen der volmachten bij de actuele Voorzitter VZW MTCL/RvB en 

opneming der stemgerechtigden 

Er waren 20 aanwezigen en 2 volmachten, de deelnemerslijst is ter inzage bij de 

clubsecretaris. 

2. Openen van de vergadering door de voorzitter 

De voorzitter Tom Gombeer opent de vergadering en bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid. 

De voorzitter is heel tevreden dat de padelpeinen er zijn en bedankt iedereen die 
hier aan meegewerkt heeft. 

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2021 (25 juni 2021) 

Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 

4. Verslag van de secretaris tennisjaar 2021 

De secretaris brengt verslag uit over het tennisjaar 2021. 

De belangrijkste punten zijn: 

 394 leden waarvan 119 jeugdspelers en 275 volwassenen; 

 Activiteiten van maart, april en mei zijn grotendeels moeten geannuleerd 

worden wegens Covid 19; 

 Interclubploegen:  

8 volwassenen, 1 dubbel dames, 1 dubbel heren en 1 dubbel gemengd en 11 

jeugd; Interclub volwassenen geannuleerd wegens Covid 19; 

 Clubkampioenschappen werden eveneens geannuleerd wegens Covid 19. 

 Tenniskamp is niet doorgegaan wegens Covid 19; 

 Jaarlijks tornooi met een groot aantal inschrijvingen; 

 Gemini-tornooi (periode eind juni tot eind september) met een beperkt 

aantal inschrijvingen; 

 Activiteiten van november en december werden allen geannuleerd door het 
beëindigen van het contract van de uitbater 

5. Verslag van de penningmeester 

a. Voorstelling door de penningmeester van de jaarrekening 2021. 

De penningmeester legt een positief verslag voor, met een verlies van 47190.11 
Euro, dit door de investering van de padelpleinen.. De volledige balans is door 
elk lid steeds in te zien bij de penningmeester. 

b. Verslag van de kascommissarissen. 

De heer Van Spaendonk Casper laat weten dat de penningmeester heel 
nauwkeurig de boekhouding beheert, er zijn geen anomalieën vastgesteld. De 
gevoerde boekhouding alsook de stand van de rekeningen zijn correct. Hij merkt 
wel op dat er veel geld wordt uitgegeven aan het vrijwilligerswerk en dit 
misschien in de toekomst op te delen per taak zodat het overzichtelijk is. 
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Het volledige verslag is ook ter inzage bij de penningmeester. 

c. Goedkeuring en kwijting Raad van Bestuur voor bestuursdaden. 

De AV geeft unaniem kwijting aan het bestuur voor het boekjaar 2021. 

6. Kandidaten kascommissarissen 2022 

Caspar Van Spaendonck en Piet Van Puyvelde zijn kandidaat om volgend jaar de boekhouding 2022 
te controleren, de AV gaat akkoord.  

7. Begroting 2022 

De penningmeester legt de begroting voor 2022 voor, het streefdoel is een maximaal negatief bilan 
van 8.500 euro. De reden van dit negatief bilan zijn de afbetalingen van de leningen. 
De volledige begroting 2022 ligt ter inzage bij de penningmeester. 
De begroting 2022 werd unaniem goedgekeurd door de vergadering 

8. Activiteiten 2023 

De secretaris legt de activiteitenkalender voor aan de vergadering. De volledige kalender ligt ter 

inzage bij de clubsecretaris. 

9. Lidgelden 2023 

De lidgelden tennis worden in 2023 verhoogd met 10%. De juiste bedragen vindt men teug op de 

website en in de SMASH van eind 2022. 

11. Voorstel van statuutwijziging 

Er zijn niet voldoende leden (2/3 aantal leden) aanwezig om het voorstel goed te keuren. Er zal 
hiervoor een nieuwe algemene vergadering worden ingelegd. 

12. Behandelen van bijkomende agendapunten (eventueel). 

Er werden geen bijkomende punten voor deze algemene vergadering ingediend. 

13. Afsluiten van de vergadering. 

De voorzitter bedankt Karel Pernet voor zijn jarenlange inzet met een presentje.  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
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Helaas werd de club het afgelopen jaar meermaals geconfronteerd met 
onregelmatigheden en abnormaliteiten. Het bestuur heeft dan ook beslist 
om maatregelen te treffen bij volgende inbreuken:  

“Vandalisme” 
Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van goederen die eigendom 

zijn van iemand anders. Voor de daders brengt het in materieel opzicht niets op: ze 

doen kwaad zonder zich rekenschap te geven van de gevolgen. Meestal doen de 

daders het uit verveling, wraak of gewoon om te spelen. 

Daders van vandalisme zijn meestal jongens tussen de 8 en de 16 jaar die met hun 

acties aanzien en erkenning proberen te verwerven in de groep waartoe ze behoren. 

Vandalisme is een misdrijf dat dus ook in het Strafwetboek staat. Wanneer een dader 

veroordeeld wordt, komt dit misdrijf op zijn strafblad te staan. 

In alle gevallen van vandalisme zal de club sowieso aangifte doen bij de politie. 

“Diefstal” 
Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op 

onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.  

In alle gevallen van diefstal zal de club sowieso aangifte doen bij de politie. 

“Oneigenlijk gebruik” 
Het oneigenlijk gebruik is het gebruiken van terreinen zonder dat je daarvoor 

toestemming of een recht voor hebt. Ook wel illegaal grondgebruik genoemd.  

Daarmee handel je onrechtmatig (en illegaal), waardoor de club kan eisen dat je 

schadevergoeding betaalt. Bij recidive kan de club overgaan tot het ontzeggen van de 

toegang tot het volledige domein. 

“Fraude” 

Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, 

door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men 

spreekt ook van oplichting of misbruik. 

Het gebruik van de identiteit van een betalend lid door een niet-lid kan bijvoorbeeld 

worden aangemerkt als misbruik; als het met opzet gebeurt, met het oogmerk 

economisch voordeel te behalen spreekt men over identiteitsfraude. 

Het is duidelijk dat in dit geval zowel het lid (die bij reservering een bevestigingsmail 

ontvangt) als het niet-lid onrechtmatig of onwettig handelen, waardoor de club kan 

eisen dat je schadevergoeding betaalt. Bij recidive kan de club overgaan tot het 

ontzeggen van de toegang tot het volledige domein. 

Acties die de club onmiddellijk zal nemen zijn het plaatsen van camera’s en het 
occasioneel controleren van het lidmaatschap door bestuursleden. We roepen 
ook alle leden op om zich niet in te laten met dergelijke praktijken. 
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Alhoewel allicht, hopelijk, niet van toepassing op onze club, ondersteunt het bestuur enkele 
maatschappelijke initiatieven: 

“Fair play” 

De mooiste sport spelen we met de glimlach! Laat ons samen de uitdaging aangaan om te streven naar 

een sterk FairPlay klimaat. Daarvoor etaleert de club een aantal posters met “gouden tips voor een faire 

speler”. Werp er eens een blik op, je vindt misschien nog een hint waaraan je niet had gedacht.  

Binnenkort starten de tornooien en de interclub terug, met meer dan 10.000 jeugdspelers. Wat de 

tennissport zo bijzonder maakt is dat ze niet alleen bijleren tijdens de training, ook een wedstrijd is 

iedere keer een nieuwe ervaring waar ze zeker hun best doet maar waarbij ook fouten worden gemaakt.  

Voor jonge spelers zijn supporters rond het terrein soms toch nog wat wennen. Opmerkingen geven 

terwijl de match gaande is, is niet leuk, af en toe een aanmoediging of een applaus bij een mooi punt, 

ook van de tegenstander, zeker wel. 

“Grensoverschrijdend gedrag” 

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg zijn ook de 

tennis- en padelsport niet vrij van dergelijk foutief en strafbaar gedrag. Voor het bestuur is het duidelijk: 

grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd.  

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst 

gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk 

en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Maar grensoverschrijdend gedrag is 

uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, 

vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, 

mishandeling, chantage, ... Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!  

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, 

terecht kan. Mogelijke meldpunten zijn:  

aanspreekpunt integriteit: Frank De Bock, 011 391715, frankdebock!@hotmail.com; 

je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101; 

de Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712; 

Tennis Vlaanderen – breedtesport: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be; 

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen 

worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. 

“Sportweddenschappen” 

Reclame en sponsoring hebben gokken steeds zichtbaarder gemaakt op en naast het sportveld. Het kan 

leuk en spannend zijn maar sportweddenschappen zijn niet onschuldig en kunnen problemen 

veroorzaken op verschillende vlakken. Het beleid van de club is er dan ook op gericht om geen reclame 

te maken voor noch sponsoring te accepteren van organisaties die zich inlaten met sportweddenschap-

pen. De club ondersteunt dan ook de preventiecampagne met affiches in het clubhuis. 

  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
mailto:frankdebock!@hotmail.com
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“Dagelijks bestuur” 

Voorzitter:  

Jeugdverantwoordelijke  

Frank DE BOCK  

tel: 011/39.17.15   

E-mail: frankdebock8@hotmail.com  

  
Ondervoorzitter:  

Wedstrijdsectie 

Koen VAN GASSE  

GSM: 0479/29.05.52  

E-mail: koenraad.van.gasse@telenet.be  
  
  

 

 

Secretaris:  Paul VANZEIR  

GSM: 0479/68.49.90 

E-mail: paulvanzeir@hotmail.com   
  

E-mail: mtclleo@hotmail.com    
Penningmeester:  Maarten VANSTEELANDT  

GSM: 0472/54.48.13  

E-mail: vansteelandt_maarten@hotmail.com  
  
  

  
Evenementensectie:      

PR-verantwoordelijke  

Website, FB, SMASH  

Tom GOMBEER  

GSM: 0478/50.06.50  

E-mail: tomdrastic@icloud.com  
  
  

  
IC leiding:  Alain Walravens (Tennis volwassenen) 

Koen Van Gasse (Tennis jeugd) 

Karel Pernet (Padel) 

  

Horecasectie:   

Infrastructuursectie:  Peter Gils  
 

Padelsectie:  Joeri STOOP 

GSM: 0478/20.70.18 

E-mail: joeri_stoop@hotmail.com 

 

Ombudsdienst: Frank DE BOCK  

  

  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
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Ook het dagelijks bestuur kan nog een helpende hand gebruiken: 

 

Nog een paar suggesties voor eventuele taken: 

Adjunct-secretaris: verantwoordelijk voor de verslaggeving;  

Vrijwilligersmanager: verantwoordelijk voor rekrutering en begeleiding van vrijwilligers;  

Materiaalbeheerder:  verantwoordelijk voor het beheer van het clubmaterieel. 

  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
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 “MTCL-tornooitjes” 
MTCLeopoldsburg:  Kidsfun  

Op zaterdag 7 januari 2022 in de Sporthal Zuid (Militaire sporthal).  

Elk jeugdspelertje mag een vriendje uitnodigen. 

- De kinderen spelen in poules zonder winnaars of verliezers. 

- In wit worden geen wedstrijden gespeeld, de kinderen leggen een 

vaardigheidscircuit af. 

De inschrijven zijn ondertussen afgerond, bijkomende informatie kan altijd 

aangevraagd worden bij jesmtcl@gmail.com. 

Aan de tieners wordt gevraagd om te helpen bij het tellen van de punten voor blauw 

en rood! 

 

MTCLeopoldsburg:  Ouder-jeugd tornooi 

Op zaterdag 7 januari 2022 in de Sporthal Zuid (Militaire sporthal).  

- Elke ploeg bestaat uit een ouder (oma of opa mag ook) en een jeugdspeler; 

- De ploegen spelen in poules een aantal wedstrijden, maar we proberen bij de 

indeling zo veel mogelijk rekening te houden met speelsterkte en/of leeftijd, 

evenwel staat gezelligheid voorop; 

De inschrijven zijn ondertussen afgerond, bijkomende informatie kan altijd 

aangevraagd worden bij jesmtcl@gmail.com. 

MTCLeopoldsburg:  Inter-Club initiatie 

Op zaterdag 14 januari 2022 van 13 tot 16 u 

in de Sporthal Zuid (Militaire sporthal). 

Enkel voor Inter Club jeugdspelers  

De inschrijven zijn ondertussen afgerond, bijkomende informatie kan altijd 

aangevraagd worden bij jesmtcl@gmail.com. 

  

WIT 

10.00 – 12.00 u BLAUW 

ROOD 

ORANJE 

13.00 – 17.00 u GROEN 

GEEL 
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Uit de Tennis Vlaanderen-mailing van 24 Nov 2022: 

 

Beste clubbestuurders van M.T.C. LEOPOLDSBURG, 

Goed nieuws! We mogen dit jaar 211 kwaliteitslabels uitreiken. Jullie werking kan in 2023 herkend 

worden aan dit label: Jeugdvriendelijke Opleidingsclub Zilver. 

Proficiat! 

In de rankings onder de clubs met een label, scoort jullie club: 

 Algemene Jeugdfondsranking: plaats 99 

 Prestatieranking: plaats 140 

Daarom aan alle trainers: 

We zijn dit jaar niet alleen “Jeugdvriendelijke tennisclub” geworden maar eveneens 

“Jeugdvriendelijke opleidingsclub” en dan nog met de zilveren medaille. 

Bedankt voor jullie inzet voor de jeugdwerking! 

 

   

http://www.mtcleopoldsburg.be/
http://vtv.fb.email.addemar.com/c1606/e3597216/he4dee/l85433/index.html
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De inschrijvingen voor de volwassenen per ploeg worden verwacht ten laatste 

op 15/01/2023 op volgend mailadres: alain.walravens1@telenet.be  
De jeugdleden hebben rechtstreeks met de hoofdtrainer hun deelname kunnen uiten! 

Met volgende info: Afdeling 

 Naam ploegkapitein 

 Spelers: naam en klassement 

Spelers zonder ploeg kunnen zich ook aanmelden zoals hierboven. Vanaf 16 januari 

kunnen zij contact opnemen om een mogelijke ploegindeling te bekijken met Alain op 

alain.walravens1@telenet.be. 

Opgelet!  Als inter-clubspeler dien je je lidgeld betaald te hebben ten laatste op 

15/01/2023 anders kan je niet opgenomen worden op de lijst van de inter-clubspelers 

seizoen 2023. Je geniet dan bovendien van het tarief snelle betaler!! 

Indien je inschrijft garandeer je ook beschikbaar te zijn gedurende 4/5 weken! 

Overzicht inter-clubreeksen 

Recreatieve dubbel inter-club met 4 spelers 

•  Wedstrijden: 4 dubbelwedstrijden per ontmoeting, leeftijd dames: + 50 J, heren: + 60 J 

Afdeling Min. en max. aantal punten van de ploeg 

Dubbel Dames 50 1 81 - 120 

Dubbel Dames 50 2 41 - 80 

Dubbel Dames 50 3 12 - 40 

Dubbel Dames 60 1 51 - 80 

Dubbel Dames 60 2 26 - 50 

Dubbel Dames 60 3 12 - 25 

Dubbel Heren 60 1 81 - 120 

Dubbel Heren 60 2 41 - 80  

Dubbel Heren 60 3 12 - 40 

Dubbel Heren 70 1 36 - 60 

Dubbel Heren 70 2 12 - 35 

Dubbel Gemengd 50-60 1 81 - 120 

Dubbel Gemengd 50-60 2 41 - 80 

Dubbel Gemengd 50-60 3 12 - 40 

Dames/Herenploeg met 4 spelers 

 Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) 
 Afdelingen: op basis van klassement 

Dames/Heren 1 271 - 340 

Dames/Heren 2 201 - 270 

Dames/Heren 3 141 - 200 

Dames/Heren 4 96 - 140 

Dames/Heren 5 61 - 95  

Dames/Heren 6 26 - 60 

Dames/Heren 7 12 - 25 
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Leeftijdscategorieën Dames & Heren met 4 spelers  
 Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) 
 Afdelingen: op basis van leeftijd en klassement 

Heren Dames Min. en max. aantal punten van de ploeg 

Heren 25 5  61 - 120 

Heren 25 6 
 

26 - 60 

Heren 25 7 
 

12 - 25 

Heren 35 1 
 

211 - 285 

Heren 35 2 
 

141 - 210 

Heren 35 3 
 

76 - 140 

Heren 35 4 
 

36 - 75  

Heren 35 5 
 

12 - 35 

Heren 35 6  12 - 20 

Heren 45 1  211 - 285 

Heren 45 2  141 - 210 

 Dames 25 1 141 - 240 

Heren 45 3 Dames 25 2 76 - 140 

Heren 45 4 Dames 25 3 36 - 75 

Heren 45 5 Dames 25 4 12 - 35 
 

Dames 25 5 12 - 20 

Heren 55 1 Dames 35 1 76 - 170 

Heren 55 2 Dames 35 2 36 - 75  

Heren 55 3 Dames 35 3 12 - 35 

Heren 60, 65, 70 1 Dames 45, 55 1 71 - 140 

Heren 60, 65, 70 2 Dames 45, 55 2 41 - 70 

Heren 60, 65, 70 3 Dames 45, 55 3 12 - 40 

Voor meer informatie kan je altijd terecht op https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub 
of bij de interclubverantwoordelijke voor de volwassenen:  

Alain Walraevens, alain.walravens1@telenet.be 
  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub
mailto:alain.walravens1@telenet.be
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Jeugdreeksen met 2 - 4 spelers  

• Wedstrijden: 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd (per ontmoeting)  

• Afdelingen: op basis van geslacht  (niet voor U 9), leeftijd en klassement  

 Recreant  Recreant  Gevorderde  Talent  

 Afdeling 4  Afdeling 3  Afdeling 2  Afdeling 1  

U 9, gemengd 
geboren ’11 of later  

U 11,  
geboren ’09 - ‘10  

U 13,  
geboren ’07 - ‘08  

U 15,  
geboren ’05 - ‘06  

U 17,  
geboren ’03 - ‘04  

 Oranje bal,  
18 m terrein,  
Max 6 ptn  

Oranje bal,  
18 m terrein,  
Max 15 ptn  

Oranje bal,  
18 m terrein, 
open  

Groene bal,  
21 m terrein,  
Max 6 ptn  

Groene bal,  
21 m terrein,  
Max 20 ptn  

Groene bal,  
21 m terrein,  
Max 35 ptn  

Harde bal,  
maxi terrein,  
open  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 6 ptn  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 20 ptn  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 35 ptn  

Harde bal,  
maxi terrein,  
open  

Harde bal, maxi 
terrein,  
Max 10 ptn  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 30 ptn  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 50 ptn  

Harde bal,  
maxi terrein,  
open  

Harde bal,  
maxi terrein,  
Max 10 ptn  

Harde bal, 
maxi terrein, 
Max 30 ptn  

    

 

Voor meer informatie kan je altijd terecht op https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub 
of bij de interclubverantwoordelijke voor de jeugd:  

Koenraad Van Gasse, koenraad.van.gasse@telenet.be  
  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub
mailto:koenraad.van.gasse@telenet.be
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Padel wordt hoofdzakelijk dubbel gespeeld, waardoor het ook een leuke sport 
wordt om met het gezin, vrienden of familie te spelen. 

De club heeft 8 padel rackets voorzien zodat geen belemmering het proeven 
van deze sport in de weg staat. 

Je kan lid worden of occasioneel als losse speler een terrein huren telkens voor 
anderhalf uur.  

Leden genieten uiteraard van enkele voordelen: aangesloten bij Tennis 
Vlaanderen met verzekering tijdens het sporten en geen huurvoorwaarden. 

De lidmaatschap bijdrages staan verder in dit blad vermeld. 

Tarieven losse verhuur: 

 Niet-leden week weekend 

Daluren  28,- € / terrein 09.00 – 16.30 u voor 11 en na 16.30 u 

Piekuren  32,- € / terrein 16.30 - 22.30 u 11.00 – 16.30 u 

Reservaties moeten gebeuren via de app of de website van Tennis Vlaanderen. 

De Schweppes Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers 
aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen. 

De wedstrijden worden gespeeld van april tot juni. Er zijn 6 wedstrijden 
per ontmoeting en elke ploeg bestaat uit 4 tot 8 spelers, er zijn 2 
categorieën: open en dames. 

Open categorie (geen min. aantal dames of heren) 

Afdeling speelmoment aantal punten per rotatie 

P 1000 
topcompetitie 

zaterdag 17u 
(variabel mogelijk tussen 14u45 – 17u30) 

Min 3100 – Max 4000 

P 700 
gevorderde 

zaterdag 17u 
(variabel mogelijk tussen 14u45 – 17u30) 

Min 2200 – Max 3100 

P 500 
medium 

zondag 14u 
(variabel mogelijk tussen 13u – 16u15) 

Min 1700 – Max 2200 

P 400 
medium 

zaterdag 17u 
(variabel mogelijk tussen 14u45 – 17u30) 

Min 1300 – Max 1700 

P 300 
recreatief 

zaterdag 10u 
(variabel mogelijk tussen 9u30 – 11u45) 

Min 900 – Max 1300 

P 200 
recreatief 

zaterdag 14u 
(variabel mogelijk tussen 13u – 16u15) 

Min 500 – Max 900 

P 100 
beginners 

vrijdag 19u 
(variabel mogelijk tussen 18u – 20u30) 

Min 250 – Max 500 

  

Pa
d
e
l 
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Dames categorie 

Afdeling speelmoment aantal punten per rotatie 

P 500 
medium competitie 

zondag 14u 
(variabel mogelijk tussen 13u – 16u15) 

Min 1700 – Max 2000 

P 400 
medium competitie  

zondag 10u 
(variabel mogelijk tussen 9u30 – 11u45) 

Min 1300 – Max 1700 

P 300 
recreatieve competitie 

zondag 14u 
(variabel mogelijk tussen 13u – 16u15) 

Min 900 – Max 1300 

P 200 
recreatieve competitie 

zondag 10u 
(variabel mogelijk tussen 9u30 – 11u45) 

Min 500 – Max 900 

P 100 
beginnerscompetitie 

zondag 14u 
(variabel mogelijk tussen 13u – 16u15) 

Min 250 – Max 500 

P 50 
instapcompetitie 

zondag 10u 
(variabel mogelijk tussen 9u30 – 11u45) 

Min 200 – Max 250 

De inschrijvingen per ploeg worden verwacht ten laatste op 15/01/2023 op volgend 

mailadres: karel.pernet@telenet.be 

Met volgende info : Afdeling 

 Naam ploegkapitein 

 Spelers: naam en klassement 
Voor meer informatie kan je altijd terecht op: https://www.tennisvlaanderen.be/competitie-
padel-interclub of ij de interclubverantwoordelijke voor padel:  
Karel Pernet, karel.pernet@telenet.be 

Spelers zonder ploeg kunnen zich ook aanmelden zoals hierboven. Vanaf 16 januari kunnen zij 
contact opnemen om een mogelijke ploegindeling te bekijken met Karel. 

Opgelet!  Als inter-clubspeler dien je je lidgeld betaald te hebben ten laatste op 15/01/2023 anders kan 
je niet opgenomen worden op de lijst van de inter-clubspelers seizoen 2023. 

In het najaar bestaat eventueel de mogelijkheid om deel te nemen aan 2 competities: de Cornet 
padel Mixed Cup en de Cornet Padel Senior Cup. Meer daarover later. 

MTCL organiseert twee PADEL-tornooi momenten: 

van 3 tot 8 april en van 7 tot 19 augustus, ook hierover wordt later meer 
informatie verspreid.  

http://www.mtcleopoldsburg.be/
mailto:karel.pernet@telenet.be
https://www.tennisvlaanderen.be/competitie-padel-interclub
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Het tornooi werd afgerond op 15 oktober met volgende resultaten: 

  Winnaar  Finalist 

Dubbel dames  Terzo Sarah  Vanden Boer Kris 

 Verhelst Kaat  Willems Magi 

Dubbel gemengd Verhelst Kaat Vanden Boer Kris 

 Walravens Alain Theunis Peter 

Dubbel heren Pernet Karel  De Smet Yves 

 Van Hurck Peter Snyers Niko 

Enkel dames  Christiaans Nicoline  De Wolf Liesbeth 

Enkel heren Van Caneghem Kjell Reynders Marc 

Dubbel gemengd Winters Anne  Cruysberghs Denise  

 Schildermans Eric  Troffaes Guy 

Enkel heren Meeus Johan Reynders Marc 

De volgende personen hebben zich het afgelopen jaar bijzonder in de kijker 

getennist: 

Vandevorst Sef en Stoop Marcel. 
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ACTIVITEITEN 2023 

Januari 2023 

07 Jan:  MTCL Kidsfundag,@ Mil sporthal- van 10 tot 12 u 

07 Jan:  MTCL Ouder-kind tornooitje, @ Mil sporthal van 13 tot 17 u 

14 Jan:  MTCL IC-initiatie @Mil sporthal van 13 tot 16 u 
 Enkel voor inter-club jeugdspelers! 

15 Jan:  laatste dag inschrijvingen lidgeld snelle betaler 

15 Jan:  laatste dag inschrijvingen inter-club  

15 Jan:  start winterlessen 

21 Jan: Medewerkershulde en nieuwjaarsreceptie 

Februari 2023 

17 - 26 Feb:  geen tennislessen 

25 Feb:  begeleide Fundays in Zonhoven 

Maart 2023 

01 Mar:  inschrijven laddertornooi 

04 Mar:  Klusjesdag (van 09.30 tot 12.30 u) @ MTCL 

18 Mar:  IC-ploegkapiteins briefing @ MTCL, van 19 tot 20 u 

18 Mar:  Algemene vergadering @ MTCL, vanaf 20 u 

25 Mar:  Klusjesdag (van 09.30 tot 12.30 u) @ MTCL 

April 2023 

01 Apr:  start tennisseizoen @ MTCL, vanaf 13.30 u 

01 Apr:  finale clubkampioenschap padel 

02 Apr:  start laddertornooi 

03 – 08 Apr: padeltornooi @ MTCL 

10 - 14 Apr: IC trainingsweek @ MTCL 

17 Apr:  start lentelessen 

Pr
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LIDMAATSCHAP MTCLeopoldsburg 2023 

TYPE LIDMAATSCHAP LIDGELD TARIEF SNELLE 

BETALER 

Tennis 

Tennissertjes tot en met 4 jaar (geboortejaar 2018 en later) 11 Euro Niet van toepassing 

Tennissertjes van 5 tot en met 8 jaar (2017 - 2014) 22 Euro 12 Euro 

Van 9 tot en met 17 jaar (geboortejaar 2013 - 2005) 60 Euro 50 Euro 

Vanaf 18 jaar (vanaf geboortejaar 2004) 115 Euro 105 Euro 

Familiekaart 240 Euro 230 Euro 

Lid vanaf 1/07 55 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 1/08 40 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 1/09 25 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 1/09   -9 jaar (vanaf geboortejaar 2014) 11 Euro Niet van toepassing 

Padel  

Jonger dan 18 jaar 90 Euro Niet van toepassing 

Vanaf 18 jaar (vanaf geboortejaar 2004) 130 Euro Niet van toepassing 

Familiekaart 350 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 01/09 80 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 01/09, jonger dan 18 jaar 45 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 31/12 40 Euro Niet van toepassing 

Lid vanaf 31/12, jonger dan 18 jaar 25 Euro Niet van toepassing 

Combi: tennis + padel 

Jonger dan 18 jaar 140 Euro Niet van toepassing 

Vanaf 18 jaar (vanaf geboortejaar 2004) 230 Euro Niet van toepassing 

Familiekaart 530 Euro Niet van toepassing 

   

Lid petanqueclub  15 Euro Niet van toepassing 

Erelid 25 Euro Niet van toepassing 

Het lidgeld wordt gestort op de rekening MTCL met IBAN-nummer BE23 3631 1719 0891 met de 

duidelijke vermelding van de namen van de personen die wensen lid te worden. Merk het tarief 

voor “snelle betalers” (betaling uitgevoerd ten laatste op 15 januari 2023) en het familietarief op. 

Je bent dan lid tot en met 31 maart 2024. 

http://www.mtcleopoldsburg.be/
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