
Infovergadering competitiespelers en recreanten 
woensdag 3 april



Agenda

1. Visie en toekomst club
2. Tennisschool
3. Voorstelling trainersteam
4. Werking competitie 
5. Doelstellingen competitiespeler
6. Nieuwe tennisklassementen
7. Tornooien en interclub
8. Stages en tornooibegeleiding zomervakantie
9. Clubactiviteiten
10. Tennisschoolmodule
11. Clubkledij
12. Vragenmoment met drankje



1. Visie en toekomst
• TCZ wil zich ontwikkelen van zomerclub naar een dynamische jaarclub

met meer dan 450 leden
• Gebalanceerd tennisprogramma voor jeugd en volwassen en voor zowel 

recreatieve als competitieve spelers. 
• Een nauwgezet meerjarenplan wat moet leiden naar een steeds 

professionelere tennisclub met een gevarieerd aanbod voor iedereen 
• Onze ambitie is dan ook fors: 
- Verdere uitbouw van onze eigen tennisschool met maximale integratie onze eigen jeugd
- Investering in eigen indoorfaciliteiten nl. de overkapping van terreinen 4&5
- Verbetering van de bar- en cateringfaciliteiten om het familiale en sfeervolle karakter

van onze club verder te versterken



2. Tennisschool

• Kidstennis, competitie (jeugd/volwassen), recreanten (jeugd/volwassen)

• Visie: streven naar professionele, op maat gemaakte en aangename 
tennisopleiding

• Sinds 1999 o.l.v. Marc Desein met 14 gediplomeerde trainers

 Herstructurering met stafmedewerkers
 Professionalisering coördinatie- en conditietraining (2 nieuwe trainers)
 Communicatie via module Tennis Vlaanderen
 Indoorhal januari 2020



John de Baere
– Voorzitter TCZ

Marc Desein
– Hoofdtrainer Tennisschool

Daan Blomme, Maarten de 
hertogh
– 12+ jaar

Fien Devuyst
– Volwassenen

Marc Desein
– KidsTennis (-12 jaar)

Conny De Vleeschouwer
Daniel Beirnaert
Nico Verpoot
David Sarafian
Pascale Braeckman
Cynthia Bonne
Daan de hertogh
Isaura Devos
Kim Martens
Lieve Grawet

Lieve Grawet
– Administratie

Jeanine Vandevelde
– Secretariaat

TENNISSCHOOL TCZ

Wendy Verspeelt 
– Schatbewaarder 

Lieve Grawet – sponsoring/jeugd
Marc Desein – jeugd/sportafdeling
Cynthia Bonne – communicatie 
Carlos Van Moorhem – jeugd 
Dino Damman – sportafdeling 
Alain Haeck – animatie 
Vincent Kesteloot – logistiek 



3. Voorstelling trainersteam



4. Werking competitie

• Daan en Maarten: +12 jaar
• Marc: -12 jaar
• Gediplomeerde competitie- en clubtrainers
• Samenspraak (ouders/trainers) opgestelde trainingsschema’s

• Tennis (privé en/of groep), eventuele groepstrainingen met TC Nobel en TC Merelbeke
• Coördinatie en conditie
• Mentale vaardigheden (!) (  O3 = ontladen, ontspannen, opladen)
• Tornooien/interclub

• Stages (zie verder)
• Tennis niet-gerelateerde teambuildingsactiviteiten





5. Doelstellingen competitiespeler

• Gebruik trainingen KDT, JDT (Tennis Vlaanderen)
• Inbreng speler = belangrijk en noodzakelijk
• ‘Tennismind ontwikkelen’ door middel van constante prikkeling

• Tactische situaties beter leren begrijpen
• Technische analyse van zichzelf en medespelers (beeldmateriaal)
• Zelfevaluatie (wedstrijd – en trainingsevaluatie)
• Eventueel volgen trainerscursussen (< 15 jaar)

• Respect voor trainer en tegenstander
• Minimum 1 uur per week conditietraining 
• Bij afwezigheid verwittigen spelers +12 jaar zelf hun trainer, -12 jaar verwittigen Marc
• Ouders altijd welkom op training MAAR als toeschouwer
• Zelf zoveel mogelijk vrij gaan spelen 
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6. Nieuwe klassementen



6. Nieuwe klassementen

• Voor jeugdspelers onder 14 jaar  3 afzonderlijke piramides
(U9, U11, U13)

• Per piramide klassementen van 1 t.e.m, 8 vb.: 9.1, 9.2, 9.3, … 
(1 = hoogste)

• U9 = gemengd, U11/U13 = jongens en meisjes gescheiden
• Bredere basis, smallere top 

U9 U11 U13



6. Nieuwe klassementen

• Puntenklassement 3  115 (A-B-C) (vanaf 14 jaar/U15)
• Enkel plusplunten

• Hoe verder je geraakt in het tornooi
• Hoe groter en hoger het niveau
• Deelname interclub
• Bonuspunten bij winst
• 2 punten per gespeelde wedstrijd



6. Nieuwe klassementen

• 2 maal per jaar herberekening 
• Juni 
• Oktober
• Eerste volgende keer: juni 2020

• Klassement wijzigt na 2 gespeelde wedstrijden (anders gelijk)
• Onbeperkt stijgen
• Maximum 1 per jaar dalen
• 2 jaar inactief  1 dalen

• Geordend op de piramide (bredere basis, smallere top)



7. Tornooien en interclub

• Ethias Tour ( < 15 jaar)
• Regelmatigheidscriterium (beste 8 spelen eindronde)
• Tornooiduur = 1 à 2 weken
• U9 (1 plus,1,2,3)
 gemengd, oranje bal, midi-terrein, poules + eindtabel

• U11 (1 plus,1,2,3) 
 groene bal, 21m veld, poules + eindtabel

• U13 (1 plus,1,2,3) 
 gele bal, volledig terrein

• U15 (1 plus,1,2,3)
 gele bal, volledig terrein, volwassen piramide

• https://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour

https://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour




Datum Locatie

14/06 – 23/06 TC Beckhand (Beveren-Waas)

19/06 – 29/06 Tennisclub Latem Deurle

26/06 – 29/06 VZW TC De Krijte (Oostakker)

28/06 – 06/07 TC ‘t Lobbeke (Maldegem) + 
tornooibegeleiding

08/07 – 13/07 TENNISCLUB ZOMERGEM + 
tornooibegeleiding

14/07 – 21/07 TC Eeklo

19/07 – 28/07 TC De Witte Kaproenen (Deinze) + 
tornooibegeleiding

31/07 – 11/08 TC Deinze + tornooibegeleiding

23/08 – 01/09 TC Tobis (Aalter) + tornooibegeleiding

24/08 – 01/09 TC Racso (Destelbergen)

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi
-detail?tornooiId=41460

Inschrijven vanaf 27/05

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=41460


7. Tornooien en interclub

• Nieuwsblad Criterium (enkel)
• Regelmatigheidscriterium voor spelers van 16 jaar of ouder (beste 4 spelen 

eindronde)
• Spelers behorend tot U13 of U15 kunnen onder volgende voorwaarden 

meespelen:
• Een speler U13 vanaf klassement 30 punten mag vrij deelnemen aan het Criterium
• Een speler U15 met klassement 15 tot 25 punten mag voor elke deelname aan 1 of 2 

reeksen in U15 in eenzelfde week, zich inschrijven in een Criteriumreeks in een week 
naar keuze zonder zich nog in U15 te moeten inschrijven

• Een speler U15 vanaf klassement 30 punten mag vrij deelnemen aan het Criterium
• Tornooien in elk gewest (duur: 1 à 2 weken)
• https://www.tennisvlaanderen.be/criterium

https://www.tennisvlaanderen.be/criterium




Datum Locatie

30/05 – 09/06 TC Eleven (Nevele)

13/06 – 23/06 TC Merelbeke

27/06 – 07/07 TC Tobias (Aalter)

04/07 – 14/07 TENNISCLUB ZOMERGEM

15/07 – 28/07 TC Eeklo 

25/07 – 04/08 TC De Witte Kaproenen (Deinze)

08/08 – 18/08 TC Racso (Destelbergen)

14/08 – 25/08 VZW TC De Krijte (Oostakker)

22/08 – 01/09 TC ‘t Lobbeke (Maldegem)

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi
-detail?tornooiId=41460 (enkeltornooi)

Inschrijven vanaf 23/05

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=41460


7. Tornooien en interclub

• Nieuwsblad Criterium (dubbel)
• Minimum 35 jaar samen
• Zelfde principe enkelcriterium
• https://www.tennisvlaanderen.be/criterium

https://www.tennisvlaanderen.be/criterium


Datum Locatie

30/05 - 10/06 TC Ertvelde

06/06- 16/06 TC ‘t Lobbeke (Maldegem)

16/06 – 29/06 TC Oostakker

27/06 - 07/07 TC Tobias (Aalter)

29/06 – 07/07 TENNISCLUB ZOMERGEM

01/07 – 14/07 TC Dubbeloo (Eeklo)

04/07 – 14/07 TC Eleven (Merendree)

15/07 – 28/07 TC Eeklo

03/08 – 14/08 TC Evergem

09/08 – 18/08 TC Merelbeke

19/08 – 31/08 TC Lovendegem

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi
-detail?tornooiId=41458 (dubbeltornooi)

Inschrijven vanaf 18/05

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=41458


7. Tornooien en interclub

• Jeugdinterclub (t.e.m. 15 jaar)
• Ploeg: 2 of 3 spelers
• Wedstrijden: 2 enkel – en 1 dubbelwedstrijd per ontmoeting
• Afdelingen: op basis van geslacht, leeftijd en klassement
• Format: poules + eindtabel
• Periode: april, mei, juni (eventuele eindronde in augustus)
• U9: woensdagnamiddag 14.00u 
• U11: woensdagnamiddag 15.00u 
• U13/U15: zaterdag 9.30u
• Kalender raadplegen: https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub

https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub






7. Tornooien en interclub

• Interclub volwassenen
• Vanaf 16 jaar
• Spelers behorend tot U13 kunnen deelnemen indien ze 30 punten of hoger 

geklasseerd zijn
• Spelers behorend tot U15 kunnen deelnemen indien ze 15 punten of hoger 

geklasseerd zijn
• Ploegen van 4 spelers (4 enkels, 2 dubbels) (zondag voor – of namiddag)
• Ploegen zelf samen te stellen (supervisie trainersteam voor 

competitiespelers)
• Periode: april, mei, juni (eventuele eindronde in augustus – september)
• Kalender raadplegen: https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-

interclub

https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub


8. Stages en tornooibegeleiding 
zomervakantie 2019
• Voormiddag 1,5u tennis / 1,5u coördinatie - en conditietraining
• Namiddag tornooibegeleiding of omnisport en vrij begeleid   

tennissen op de club
• Tornooibegeleiding

- vervoer
- voor- en nabespreking wedstrijd met speler
- wedstrijdverslag 
- mentale vaardigheden
- gediplomeerde competitietrainer



8. Stages en tornooibegeleiding 
zomervakantie 2019

ZOMERSTAGES 2019

 01 – 05/07 Tornooibegeleiding: TC ‘t Lobbeke (Maldegem)

 22 – 26/07 Tornooibegeleiding: TC De Witte Kaproenen (Deinze)

 05 – 09/08 Tornooibegeleiding: TC Deinze

 26 – 30/08 Tornooibegeleiding: TC Tobias (Aalter)

Info, tarieven en inschrijvingen via: 
https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2427

https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2427


9. Clubactiviteiten ( t.e.m. 18 jaar)
DATUM ACTIVITEIT

maandag 22/04 Start Lentelessen (kalender: tennisclubzomergem.be)

vrijdag 26/04 Start Zomercompetitie

woensdag 26/06 Eindeschooltornooi

01/08 – 10/08 Cavaclubtornooi

05/08 – 10/08 Jeugdclubtornooi

zaterdag 28/09 Afsluiter zomerseizoen jeugd

oktober – december Winterlessen Deel I



9. Clubactiviteiten competitiespelers

• Cavatornooi: 01/8 – 10/08
• Dubbel en enkel 
• Dubbel dames, heren en gemengd 
• Van 0 t.e.m. 99 jaar (met harde ballen)
• Per ronde dat je wint, een fles cava 
• Ideale gelegenheid om je eens te meten met spelers die je op tornooi zelden 

of nooit tegenkomt
• Nieuwe mogelijke sparringpartners ontmoeten
• Mogelijkheid om eens te dubbelen met mama, papa, interclubcompagnon, 

schoonmoeder, ...
• Cocktailavond, BBQ, …
• Elke avond eten voorzien



9. Clubactiviteiten competitiespelers

• Zomercompetitie: 26/04 – 28/06 
• Vrijdagavondcompetitie
• Deelnemen vanaf 2005
• Zelf team samen te stellen
• Soort interclub: 2 dubbel heren, 1 dubbel dames, 1 dubbel gemengd
• Poules en knock-outfase
• Ideale manier om geïntegreerd te raken in het clubgebeuren en om 

sparringpartners te vinden  



10. Tennisschoolmodule

• Lesaanbod + inschrijvingen
• Sinds februari 2019 gebruik tennismodule Tennis Vlaanderen
• Info en inschrijvingen: https://www.tennisvlaanderen.be/club-

aanbod?clubId=2427 (demonstratie)
Voor inschrijving steeds Tennis Vlaanderen lidnummer nodig

• Lessen buiten de normale lescycli (bv. schoolvakanties, zomer, …)
•  contacteer Marc, Conny, Daan, Maarten, Fien, Daniel of tennisschooltcz@telenet.be

• Vragen rond lidgeld, verzekering, …  Jeanine Vandevelde (secretariaat TCZ)

https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2427
mailto:tennisschooltcz@telenet.be










11. Clubkledij

 www.tennisclubzomergem.be



Contact
John de Baere (voorzitter) – info@jdbconsulting.be / 0473 82 05 94
Marc Desein (hoofdtrainer) – zomergemjeugd@telenet.be / 0496 25 62 48
Daan Blomme (+12 jaar) – daan-blomme@hotmail.com / 0470 07 73 64
Maarten de hertogh (+12 jaar) – mdehertogh@telenet.be / 0499 73 89 86
Fien Devuyst (volwassenen) – devuyst.fien@gmail.com / 0498 49 97 70
Secretariaat TCZ – jvandevelde2@telenet.be
(lidgeld en verzekering)
Lieve Grawet – tennisschooltcz@telenet.be / 0478 29 90 44
(administratie tennisschool, kledij, sponsoring)

www.tennisclubzomergem.be

mailto:jvandevelde2@telenet.be


Bedankt!
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