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Voorwoord 
 

In het voorwoord van het Basboekje werd er reeds meermaals een lofzang afgestoken over TC Basveld: ook 

dit jaar kunnen we meegeven dat 2022 een topjaar is geworden in de stilaan rijke geschiedenis van onze club. 

Beste Basvelders, ook 2022 is om het in termen van wijnliefhebbers te omschrijven een Grand Cru geworden!!! 

Net als in voorgaande jaren behaalde de club het kwaliteitslabel van Jeugdvriendelijke Tennisclub, Erkende 

Tennisschool en Opleidingsclub Goud. 

Het lijkt haast vanzelfsprekend dat wij jaar na jaar deze labels mogen opvoeren, maar dat is het natuurlijk niet. 

Trainers, jeugdleden, bestuursleden, ouders en familieleden hebben zich daar onnoemelijk veel inspanningen 

voor moeten getroosten. Chapeau dus voor deze drie spreekwoordelijke titels. 

Sportief gooide TC Basveld vorig jaar opnieuw hoge ogen met tal van spraakmakende prestaties bij de jeugd 

maar ook bij de volwassenen. Zowel op Limburgs vlak als op Belgisch niveau heeft de club titels veroverd. Het 

is het sprekend bewijs dat de faciliteiten om lessen te kunnen volgen op de club hun vruchten hebben 

afgeworpen. 

 

Op het gebied van leden boekte de club een ongeëvenaard topjaar. Voor het eerst werd de kaap van de 

duizend leden -  1046 om precies te zijn - overschreden. TC Basveld heeft zich daardoor in een belangrijke 

positie gemanoeuvreerd als één van de grootste clubs in de provincie. 

In het najaar werd er met Koen Franssen een nieuwe naam in de voorzitterszetel gehesen. Koen volgt Clement 

Franssens op, die op post blijft binnen het clubbestuur. Hartelijk dank aan Clement Franssens voor het vele 

werk dat hij met hart en ziel heeft opgeknapt voor onze mooie vereniging. 

Uiteraard blijft het Basboekje dé ideale gids om je te begeleiden doorheen de talrijke clubactiviteiten. Zoals 

steeds vind je in het Basboekje ook de volledige kalender terug. Het Basboekje vind je straks ook terug op onze 

fraaie website. 

 

Sportieve groeten, 

Sportieve commissie en clubbestuur 

 

Contact sportieve commissie  

E-mail: basveld-tc@hotmail.com 

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

 
 
 
 

   TC Basveld - The Community 
    

  

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   vanaf 3 jaar 

Blauw   5 – 7 jaar 

Rood   7 – 9 jaar 

Oranje   9 – 10 jaar 

Groen   10 – 12 jaar 

Maxi   vanaf 12 jaar 

 

 

Uitleg concept stage en kamp per kleur: 

 

Wit:  voor kleutertjes biedt het trainersteam halve en/of hele dagen kamp aan. Bij elk kamp kan je 

terugvinden of het gaat over volledige of halve dagen. 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 2023 zijn:  

 

    Tennis 
Combi Tennis 
Padel (2) Tennis 

Combi 
Tennis Padel  Tennis  

Combi 
Tennis Padel Padel niet- 

Leeftijd/categorie voor 1 februari  vanaf 1 februari vanaf 1 augustus leden tennis 

                  

2016 en later   20  60 20 60 10 50 150 

2011 - 2015   40 80 40 80 20 60 150 

2005- 2010   60 100 60 100 30 70 150 

Volwassenen   110 170 120 180 60 120 180 

Gezinsabo (1)   250 400 270 420 135 285 480 

(1) Voor (samengestelde) gezinnen op hetzelfde adres met kinderen jonger dan 23 jaar 
(2) Iemand die alleen een tennisabonnement neemt, kan achteraf voor het verschil een padelabonnement bijnemen.  

Neem hiervoor contact op met secretariaat-tcbasveld@telenet.be 
 

Leden van TC Basveld moeten zich ieder jaar opnieuw inschrijven via Tennis Vlaanderen. Dit gaat zeer snel en 

bespaart ons een hele hoop werk (zeker bij online betaling). Log in via je lidnummer of email-adres. Klik dan bij 

SPELER op CLUBDASHBOARD. Daar klik je op LID WORDEN (bij Tarieven). Kies het tarief en de betalingsmethode 

(overschrijving of online). Bij overschrijving ontvang je een betalingsformulier. Probeer dit zo snel mogelijk te 

betalen. Bij online betaling ben je onmiddellijk lid. 

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 TC Basveld en druk je op zoeken. Daarna selecteer je TC Basveld en klik je bij Tarieven op Lid worden. Kies het 

tarief en de betalingsmethode (overschrijving of online). Bij overschrijving ontvang je een betalingsformulier. 

Probeer dit zo snel mogelijk te betalen.  Dit is het rekeningnummer van TC Basveld: IBAN BE14 0013 9401 

4783.  Gebruik de gestructureerde mededeling.    

Spelers die reeds lid zijn op een andere club kunnen op dezelfde manier aansluiten bij TC Basveld.  

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. Vanaf 2018 

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 indoorspelen tijdens het zomerseizoen. Dit enkel indien alle 

buitenpleinen bezet zijn of bij regenweer. De voorrangsregels die jullie goedkeuren bij het ondertekenen van een 

lidmaatschap dienen wel nageleefd te worden. 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. 

 

mailto:secretariaat-tcbasveld@telenet.be
http://www.tennisvlaanderen.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/
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Trainersteam 

Amber Amelie An Bas 

Birger Birte Bri tney Britt 

Bronte Chris Daan Dana 

Ellen    

Gertjan 
 
 

    Emma 

      Hé léne     

Finn 

Ilse 

Gert  

 
 

Ine 
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Jade Jana  Jef B. Jef V. 

Jeroen Julie Kaat Kevin 

Lara Leijten Liesa Maik  

Maxim Nele Niels  Ode 

Patrick Raf Salina 
 

Sara 
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Sarah Tom C. Tom T. Wouter 

Yana  

 
 
 

Gijs  
 
 
 

Kobe 
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Commissies 
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1. Trainingen – stages – kampen   
 

Krokusstage → Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023 

  
 
Voor wie:   Oranje: 9u - 12u  

Groen – maxi: 13u - 16u  
 

Wat:   Techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme als voorbereiding op interclub  
 

Prijs:   € 110 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 12 februari 2023. 
 
 
 

Themakamp 1 ‘Muziek’ → Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april 2023 

  
Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje - groen: 9u - 16u 

           Wit ook een halve dag mogelijk: 9u - 12u 

 
Wat:   Tennissen op de tonen van ‘#Like Me’, jouw eigen muziekinstrument in elkaar 

knutselen, dansen als een farao of luchtgitaar spelen op je tennisracket. Een 
hele week wordt onze tennisclub omgetoverd tot de muzikaalste tennisclub 
van het land. Dat wil je niet missen!  

 
 
Prijs:  Wit halve dag: € 70 

          Wit hele dag + vanaf blauw: € 105 
           Niet-leden: + € 10,00 

 
                               Inschrijven ten laatste op zondag 12 maart 2023. 

 

 

Paasstage → Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 april 2023 
 

Voor wie:  Wit – blauw – rood: 9u - 12u 
 
Wat:   Tennis, sport en crea 
 
Prijs:   € 70 
 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 19 maart 2023. 
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Interclubstage → Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 april 2023 

     

Voor wie:  spelers die interclub spelen in 2023 voor T.C. Basveld  

  Oranje & Groen 9u - 12u 

  Maxi   13u - 16u 

 

Wat:  ter voorbereiding van interclub kunnen de spelers voor/namiddag trainen, met veel 
uitspeeloefeningen, wedstrijdsituaties, dubbel, opslag, … 

 
 
Prijs:  € 110 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 19 maart 2023. 
 

 

Lentetraining jeugd 
  

De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van TC Basveld en starten vanaf maandag 17 april 2023. Voor 
alle spelers worden 7 weken les voorzien, telkens 1 uur per training. Alle jeugdspelers (met uitzondering van wit) 
hebben groepslessen met 3 of 4 spelers.  

 

Op feestdagen (bv. Paasmaandag , Feest van de arbeid, …) gaan de lessen door. 
 

Je kan als recreatieve speler vanaf oranje slechts 1u in groep trainen. Een 2e uur is aan te vragen, maar wordt 
alleen toegekend indien er een aangepaste spelersgroep, een trainer en een terrein ter beschikking zijn. 
 

Leden vanaf oranje die zich recreatief voor de 1e keer inschrijven om les te volgen op TC Basveld (d.w.z. nooit 
winter- of lentetraining gevolgd) worden op een wachtlijst gezet en indien er plaats is   worden zij ingepland.  

 
Groepstraining recrea: 

 

Wit-kleutertennis: 
 
Voor wie:         Kinderen geboren in 2018, 2019, 2020 
Wanneer:        Zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u     
Prijs:                 € 35  
 

Blauw en rood: 
 

Wanneer:           Woensdag tussen 16u en 18u 
                           Zaterdag tussen 9u en 12u  
                             Zondag tussen 9u en 11u 
Prijs:                    € 50  
 

Oranje en groen 
 
Wanneer:        Maandag en dinsdag tussen 16u en 19u  
                          Woensdag tussen 13u en 19u 
                          Donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u 
                          Zaterdag tussen 9u en 16u 
                          Zondag tussen 9u en 14u 
Prijs:                 € 60  
 

Maxi: 
 
Wanneer:        Maandag en dinsdag tussen 16u en 20u  
                          Woensdag tussen 13u en 20u 
                          Donderdag en vrijdag tussen 16u en 20u 
                          Zaterdag tussen 9u en 16u 
                          Zondag tussen 9u en 14u 
Prijs:                € 60  
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Rally robotpakket rood 
 

Rode spelertjes kunnen de kans krijgen om zich al iets meer voor te bereiden op het latere competitiepakket 
(zie hieronder). D.w.z. dat zij een uurtje in een groep van 3 of 4 spelers kunnen trainen, aangevuld met een 
lesuur per 2 waarin extra aandacht aan techniek wordt gegeven.  
 

 Wanneer:   Woensdag tussen 16u en 18u 
     Zaterdag tussen 9u en 12u  
               Zondag tussen 9u en 11u 

  

 Prijs:          € 125 voor 7 weken 
 

Opgelet! Hiervoor kan je slechts inschrijven mits overleg met en binnen het trainersteam. Contacteer hiervoor 1 
van volgende trainsters: 
 

Bronte Nysen (0471 55 10 33)   Julie Franssens (0474 13 17 55) 
 

Competitiepakket oranje, groen en maxi 
 

Het competitiepakket houdt in dat spelers naast hun groepstraining ook nog een les per 2 volgen waarin 
meer op persoonsgebonden technische en tactische werkpunten kan gefocust worden.  
 
Spelers die in de winter van het competitiepakket konden genieten hebben hier opnieuw recht op voor 
de lentetrainingen, tenzij het trainersteam beslist dat zij op basis van motivatie en inzet niet hebben 
voldaan. Nieuwe aanvragen zijn bespreekbaar met het trainersteam. 
 

 Wanneer: training en uur afhankelijk van beschikbaarheid trainers en terreinen 
 

 Prijs: 1u in groep & 1u per 2 aan € 150 
 

Je dient minstens 3 dagen aan beschikbaarheden door te geven, met een minimum van 3 uren per 
gevraagd trainingsuur. Zoniet kan je aanvraag geweigerd worden. 
 

Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één uur in samenspraak met het trainersteam, 
waarvoor ook een extra dag aan beschikbaarheid moet doorgegeven worden:  

1u groepstraining: € 60 
1u met 2 spelers: € 90 
1u privé (enkel in samenspraak met het trainersteam): € 160 

 

Basisvoorwaarden in seizoen 2023 voor behoud van het competitiepakket tijdens de wintertraining 2023-2024 
& lentetraining 2024: 

 

Oranje Groen Maxi 

Minimum 3 enkeltornooien  
(excl. Tennis Fundays Kids) 
gespeeld hebben in 2023 

Minimum 3 enkeltornooien  
(excl. Tennis Fundays Kids) 
gespeeld hebben in 2023 

Minimum 5 enkeltornooien 
gespeeld hebben in 2023 

Interclub spelen voor TC 
Basveld in 2023 

Interclub spelen voor TC 
Basveld in 2023 

Interclub spelen voor TC 
Basveld in 2023 

Deelname aan het 
clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2023 

Deelname aan het 
clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2023 

Deelname aan het 
clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2023 

 

Enkele bijkomende bemerkingen: 

◼ De tornooien dienen gespeeld te zijn tussen 01/11/2022 en 15/09/2023. 
◼ Het aantal gespeelde tornooien telt mee, niet het aantal gespeelde reeksen. 
◼ Het trainersteam kan voor bepaalde spelers een aangepast programma samenstellen.  
◼ Het trainersteam heeft de eindbeslissing of iemand het competitiepakket mag volgen of niet.   
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KALENDER 2023 
 

Januari               
 

14    Winterinterclub 30 punten + 115 punten  

20   Nieuwjaarsdrink  

28    Winterinterclub 70 punten  
 

Februari               
 

4   Games / Tennis activiteit  

8    Vriendjesdag – Begeleid vrij tennis 

11 – 12   Vriendejesweekend ‘wit – blauw – rood’ 

12    Train to interclub   

20 - 24   Krokusstage  

25   Tennis Fundays Kids Winter         
 

Maart               
 

4     Winterinterclub 30 punten + 115 punten  

5   Train to interclub  

18   Winterinterclub 70 punten 

24    Openingsdrink Zomerseizoen + Infoavond nieuwe leden 

25   Quiz 

26   Train to interclub 

 

April                
 

1   Laddercompetitie Dubbelspel Jeugd  

3 – 7     Themakamp 1: Muziek  

10     Paasontbijt + Paaszoektocht  

11 – 14   Paasstage - Interclubstage  

20     Afterwork tennis  

29   Darts – tennis  
 

Mei                
 

13          Ladies Night  
19    Singles Night  
 

Juni                
 

3          Men’s Night  
10 – 24                   Ledentornooi  

24    Finales ledentornooi + BBQ  
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24   Tennis Fundays Kids Zomer  

26 – 30   Volwassenstage     

28    After School Tennis  
 

Juli                
  

3 – 7     Themakamp 2: Omnisport  

8    Nacht der dubbels  

10 – 14   Themakamp 3: Jungle  

24 – 28   Competitiestage  

24 – 6               Open Tornooi TC Basveld  

28         Receptie Open Tornooi  

  
Augustus               
 

5   Finales jeugd open tornooi 

6                   Finales Open Tornooi TC Basveld  

7 – 11     Themakamp 4: Sprookjes 

25 – 27   Pelt  

 

September              
 

2   Testdag 

   Ouder – jeugdnamiddag  

4 – 24                    Clubkampioenschap 

18   Interne Tennis Funday Kids   

24                         Finales clubkampioenschap en brunch   
 

Oktober               
 

7      Sponsor- en vrijwilligersavond  

14     Kinderdisco  

28    Halloweenactiviteit  

 

November              
 

4            Walibi  
25   Sinterklaas 

 

December              
 

15   Kerstmarkt            

26 – 29   Kerststage  
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Conditietraining recrea 
 

Via diverse spelvormen en coördinatieoefeningen worden de bewegingsvaardigheid en conditie op een leuke 
en kwalitatieve manier verbeterd. Er wordt zowel getraind op algemene bewegingsvaardigheden als op 
specifieke vaardigheden die een tennisser nodig heeft. 

 

Wanneer: Oranje & groen  dinsdag om 18u 
 Maxi  dinsdag om 19u 
 

Prijs: € 30  
 

 

Conditietraining competitie 
 

Onder deze trainingsformule – die specifiek aan onze competitiespelers wordt aangeboden – worden onder 
begeleiding van een kinesitherapeut de functionele aspecten van het lichaam verbeterd. Bovendien krijgen ze 
oefeningen aangereikt om thuis individueel mee aan de slag te gaan. Deze combinatie verzekert dat elke 
speler met een sterker lichaam wedstrijden zal aanvatten. 

 
Wanneer: Oranje  woensdag om 17u  
 Groen  woensdag om 18u  
 Maxi  woensdag om 19u 
 

Afhankelijk van het niveau kunnen spelers door het trainersteam toch van tijdstip 
verschoven worden om optimale groepen te maken. 

 

Prijs: € 40 
 

Inschrijvingen & betalingen wintertraining jeugd 
 
Inschrijving: Dit kan vanaf maandag 6 februari 2023 via www.tennisvlaanderen.be. Daarop kan je via 

‘Club – TC Basveld’ onder de rubriek ‘Lessen en stages’ inschrijven. 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 5 maart 2023.  

 

Betaling: Na inschrijving ontvang je een automatisch rekeningrapport met het rekeningnummer om 

op te storten en de bijbehorende gestructureerde mededeling. Deze dien je ten laatste uit 

te voeren op zondag 5 maart 2023. Bij een te late inschrijving of betaling word je op de 

wachtlijst geplaatst en wordt achteraf bekeken of je nog in de planning past. 

 

Annulering:  Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de lentetraining: 10% van het betaalde 
bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wel. In geval van ziekte of familiaal 
noodgeval gestaafd door een medisch attest wordt het  volledige bedrag terugbetaald. 
 
Bij annulering minder dan 2 weken voor de eerste les wordt het betaalde bedrag enkel 
terugbetaald in geval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest. 
 
Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeks door ziekte of blessure worden de 
gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week afwezigheid mits gestaafd door een 
medisch attest. De eerste 2 weken worden niet terugbetaald.  
 
Annulering van lessen moet steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) gebeuren. 

 

http://www.tennisvlaanderen.be/
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Lentetraining volwassenen 
 

De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van TC Basveld en worden voor een periode van 7 weken 
aangeboden, telkens 1 uur per training in groepen van 3 à 4 spelers. De lessen vatten aan op maandag 17 april 2023. 
 
De eerste 40 ingeschreven volwassenen worden opgenomen in de lesplanning. De overigen worden op de wachtlijst 
gezet en ingepland indien mogelijk.  
 

Wanneer: Maandag t.e.m. donderdag tussen 20u en 22u 
 

Prijs: € 65 
 

Inschrijving:  Dit kan vanaf maandag 27 februari 2023 om 0u00 via www.tennisvlaanderen.be. Daarop kan je via ‘Club – TC 
Basveld’ onder de rubriek ‘Lessen en stages’ inschrijven. 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 5 maart 2023.  
 

Betaling: Na inschrijving ontvang je een automatisch rekeningrapport met het rekeningnummer om 

op te storten en de bijbehorende gestructureerde mededeling. Deze dien je ten laatste uit 

te voeren op zondag 5 maart 2023. Bij een te late inschrijving of betaling word je op de 

wachtlijst geplaatst en wordt achteraf bekeken of je nog in de planning past. 

 

Annulering:  Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de lentetraining: 10% van het betaalde 
bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wel. In geval van ziekte of familiaal 
noodgeval gestaafd door een medisch attest wordt het  volledige bedrag terugbetaald. 
 
Bij annulering minder dan 2 weken voor de eerste les wordt het betaalde bedrag enkel 
terugbetaald in geval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest. 
 
Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeks door ziekte of blessure worden de 
gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week afwezigheid mits gestaafd door een 
medisch attest. De eerste 2 weken worden niet terugbetaald.  
 
Annulering van lessen moet steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) gebeuren. 

 

Contactgegevens 

 

Mail: basveld-tc@hotmail.com 
 
Telefoon: 0471 11 00 43 (Tom Creemers) 

 
 

 

 

 

 

http://www.tennisvlaanderen.be/
mailto:basveld-tc@hotmail.com
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Volwassenenstage → Maandag 26 juni t.e.m. vrijdag 30 juni 2023 
    

 Voor wie: leden en niet-leden van beginners tot gevorderden 
 
 Wat: Er wordt 4 dagen (niet op woensdag) telkens 1 uur lesgegeven aangepast aan het groepsniveau.  
  De stage wordt vrijdag afgesloten met een hapje en drankje. 
 
 Prijs: Leden: € 50 
  Niet-leden: € 60 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 5 juni 2022 
 

Themakamp 2 ‘Omnisport’ → Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 juli 2023 

 
Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje - groen: 9u – 16u 

Wit ook een halve dag mogelijk: 9u - 12u 

 
Wat:   Doe je graag nog andere sporten buiten tennis? Kom dan zeker naar dit kamp, waar je naast de 

tennislessen tal van initiaties in uiteenlopende sporttakken krijgt: voetbal, atletiek, volleybal, 
basketbal, team spelen, hockey, dans … Deze week word je ondergedompeld in een wereld vol 
beweging! 

 
Prijs:   Wit halve dag: € 70 

          Wit hele dag + vanaf blauw: € 105 
                Niet-leden: + € 10,00 

 
Inschrijven ten laatste op zondag 18 juni 2023. 

 
 

Themakamp 3 ‘Jungle’ → Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 juli 2023 
 
Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje - groen: 9u - 16u  

Wit ook een halve dag mogelijk: 9u - 12u 
 

Wat:   Met de jeep door het oerwoud of tennissen tussen de lianen. Haal de echte Tarzan of Jane in jou 
naar boven en schrijf je in voor een week Jungle-kamp.  

 
Prijs:   Wit halve dag: € 70 

           Wit hele dag + vanaf blauw: € 105 
                 Niet-leden: + € 10,00 
 
 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 25 juni 2023. 
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Competitiestage → Maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 juli 2023 
  

Voor wie:  Competitiespelers van T.C. Basveld van oranje, groen en maxi.  
 

Wanneer:  9u30 - 12u30: Groepstraining 
13u - 17u: Wedstrijdbegeleiding 

 
Wat:  In de voormiddag wordt de groepstraining aangevuld met tactische (na)besprekingen van 

wedstrijdsituaties, die dan worden ingeoefend op het terrein. In de namiddag zal een trainer 
meegaan naar tornooiwedstrijden van de deelnemende spelers. Het trainersteam kiest de tornooien 
uit waaraan de spelers in die week zullen meedoen om wedstrijdopvolging praktisch haalbaar te 
maken.  
 

Verdere details (deelnamevoorwaarden & tornooien) worden later bekend gemaakt 
 
Prijs:   € 100 
 

Inschrijven ten laatste op zondag 25 juni 2023 
 

Themakamp 4 ‘Sprookjes’ → Maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 augustus 2023 

  

Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje - groen: 9u - 16u 
          Wit ook een halve dag mogelijk: 9u - 12u 
 

Wat:   Sesam open U! Simsalabim! Deze week komen alle sprookjesfiguren tot leven in ons Basveld-
sprookjesbos. Help Rapunzel uit haar toren of bescherm je Roodkapje voor de wolf en wordt zo de 
held van jouw eigen sprookje.  

 
Prijs:   Wit halve dag: € 70 

           Wit hele dag + vanaf blauw: € 105 
                 Niet-leden: + € 10,00 

 
Inschrijven ten laatste op zondag 30 juli 2023. 

 

Wintertraining 2023-2024 
 

Verdere informatie volgt! 
 

Kerststage → Maandag 26 t.e.m. vrijdag 29 december 2023 
 

Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje: 9u - 12u  
         Groen – maxi: 13u - 16u  
 

Wat:   Wit – blauw – rood: Tennis, sport en crea  
         Oranje – groen – maxi: Techniek, tactiek, conditie 
 

Prijs:   Wit – blauw – rood: € 70  
         Oranje – groen – maxi: € 110  

 

Inschrijven ten laatste op zondag 10 december 2023. 
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Nieuwjaarsstage → Dinsdag 2 t.e.m. vrijdag 6 januari 2024 

 
Voor wie:  Wit – blauw – rood – oranje: 9u - 12u  

          Groen – Maxi: 13u - 16u  
 

Wat:   Wit – blauw – rood: Tennis, sport en crea  
    Oranje – groen – maxi: Techniek, tactiek, conditie 
 

Prijs:   Wit – blauw – rood: € 70  
           Oranje - groen - maxi: € 110  

 
Inschrijven ten laatste op zondag 17 december 2023 

 
 

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: €175 
• B-trainer: €150 
• Instructeur B: € 125 
• Initiator & aspirant-initiator: € 110  

  
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.   
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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 (25 juli t.e.m. 31 juli) maakt deel uit 
van dit criterium.  

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

 

Tennis Fundays Kids 
 
De Tennis Fundays Kids is een recreatief circuit. Verschillende clubs in Limburg organiseren een tornooitje van de 
Tennis Fundays Kids 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 € 4.  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. 
 
Inschrijven voor de tornooitjes van de Tennis Fundays Kids 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 (deze uren kunnen aangepast worden!): 
 

  WIT BLAUW ROOD ORANJE GROEN 
Winter Za 25/02 15u00 14u30 11u30 & 14u30 9u00 & 11u30 9u00 

Zomer Za 24/06 10u00 10u00 10u00 13u00 13u00 

 
Voor het tornooitje van de Tennis Fundays Kids winter hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van 
andere clubs. Daarna worden de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven. 
Voor het tornooitje van de zomer hebben kinderen van T.C. Basveld voorrang op spelertjes van andere clubs. Daarna 
worden de plaatsen verder opgevuld volgens moment van inschrijven. 
 
De volledige kalender van de Tennis Fundays Kids kan je terugvinden op de website van Tennis Vlaanderen 
(www.tennisvlaanderen.be). 
 

 
 
 
 

http://www.tennisvlaanderen.be/
mailto:basveld-tc@hotmail.com
http://www.tennisvlaanderen.be/
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Clubkampioenschap 
 

Naar jaarlijkse traditie wordt het buitenseizoen afgesloten met het clubkampioenschap, dat dit jaar plaatsvindt van 
vrijdag 5 t.e.m. zondag 24 september 2023. De jeugdspelers worden onderverdeeld per leeftijd. In iedere reeks 
wordt er gespeeld in poulevorm zodat alle deelnemers minstens 2 wedstrijden kunnen spelen.  
 
Op zondag 24 september om 10u wordt er een Kidstornooitje georganiseerd waaraan de Kidstennissers van T.C. 
Basveld, van wit t.e.m. rood/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. 
 

  



Basboekje 2023 TC Basveld Zonhoven   26 / 31 
 

3. Andere tennisactiviteiten  
 

Game – tennisactiviteit  
 

 Wanneer: 4 februari 2023 → 17u30 – 22u00     
 
Voor wie: alle leden ouder dan 12 jaar  
 
Wat:  !!!Tennis game night!!! 

Er gaat weer een top event plaatsvinden op de club genaamd GAME SET MATCH.  
Het is een tennis/game avond voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ze kunnen dan al hun geleerde skills 
laten zien op het veld maar ook langs het veld. 
 

Prijs: €4 

 
Inschrijven ten laatste op zondag 28 januari 2023. 

 

Vriendjesdag / vriendjesweekend 
 
Wanneer:  8, 11 & 12 februari 2023 

Voor wie:  Spelers van wit, blauw en rood én hun vriendjes! 

Wat:   Heb jij je vriendjes al verteld hoe leuk tennislessen zijn? Heb jij vriendjes die heel graag eens een 

tennisles willen meedoen? Wel, nodig hen dan zeker uit op de vriendjesdag! Je 

vriendje of vriendinnetje (maximum één kindje meenemen) kan één les gratis 

meedoen bij wit, blauw of rood samen met jou! Is je vriendje of vriendinnetje 

nadien overtuigd? Dan kunnen zij zich inschrijven voor de lentetraining.  

Prijs:   gratis 

   
Inschrijven ten laatste op woensdag 1 februari 2023. 

 

Laddercompetitie Dubbelspel Jeugd 
     

Wanneer:  1 april 2023    
 
Voor wie: Spelers van oranje, groen en maxi 
 
Wat: In deze laddercompetitie zal je andere duo’s kunnen uitdagen in het dubbelspel. Een speelse manier 

om kennis te maken met het dubbelspel. 
 
 
  Inschrijven ten laatste op woensdag 29 maart 2023. 
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Afterwork Tennis  
  

Wanneer:  donderdag 20 april 2023 van 19u00 – 22u00 
 
Voor wie: Volwassenen 
   

Wat:  Van harte welkom op onze allereerste AFTERWORK TENNIS ooit op TC Basveld! 
Dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd: alle ploegen zijn welkom! We hanteren ons 
gekende principe van de winterinterclub: 1u dubbelen, vervolgens wisselen van partner en 
tegenstanders. Sluit achteraf zeker aan voor de gezellige APRES TENNIS. 

 

Inschrijven ten laatste op woensdag 12 april 2023. 
 
 

Darts – tennisactiviteit  
 

 Wanneer: 29 april 2023   
 
Wat:  Afgelopen jaar kon je er niet naast kijken. Dartsen is hipper dan ooit tevoren. Kom jouw tennis- 

en dartsskills bovenhalen op deze activiteit. Eerst zijn de jeugdspelers vanaf 12 jaar aan de beurt, 
nadien kunnen ook de volwassenen (18+) proberen om een 180 op het bord te krijgen.  

 
Inschrijven ten laatste op zondag 23 april 2023. 

 

Ladies Night 
 

Wanneer:  zaterdag 13 mei 2023 van 19 uur tot …  
 
Voor wie: vrouwelijke leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar 
 

Wat: Een gezellige en uitdagende avond vol damesdubbels. De dames kunnen 

de voor- en nabesprekingen doen bij een lekker glaasje cava of rosé, 

natuurlijk vergezeld van een lekker hapje.  
 
   Inschrijven ten laatste op zaterdag 7 mei 2023. 
 
 

Singles Night 
 

Wanneer:  zaterdag 19 mei 2023 van 19 uur tot …  
 

Voor wie: Single leden van T.C. Basveld vanaf 25 jaar 
 

Wat: Speciaal voor de singles onder ons een “multi dating” tennisavond. Een sportieve manier om andere 

singles te ontmoeten. Tennis hebben jullie alvast gemeen. En wie weet ...  

ook niet leden zijn toegelaten, dus breng gerust uw vrienden of vriendinnen mee. Gezellig blijven 

babbelen met een drankje en lekker hapje! 
 

   Inschrijven ten laatste op zaterdag 14 mei 2023. 
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Men’s Night 
 
Wanneer: zaterdag 3 juni 2023 van 19u 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 

schuimend bier, natuurlijk vergezeld van een lekker hapje.  
 
 
   Inschrijven ten laatste op zaterdag 27 mei 2023. 
 

 

Nacht der dubbels 
  
Wanneer:  zaterdag 8 juli 2023  
 
Voor wie: leden van T.C. Basveld vanaf 18 jaar (geboren in 2004 of eerder) 
 
Wat: Op zaterdag 8 juli kunnen jullie je verwachten aan een avond/nacht vol toffe dubbels en sfeer. De 

teams worden ter plaatse samengesteld en worden zo evenwaardig mogelijk gemaakt. Zij die er de 

voorbije jaren bij waren, kunnen beamen dat dit een heel gezellige avond is. Mis dit dus zeker niet! 

 
 

Inschrijven ten laatste op zaterdag 1 juli 2023. 
 
 

Ouder – jeugd namiddag 
 

 Wanneer: 2 september 2023 → 14u00 – 17u00     
 
Voor wie: alle leden, kinderen en tieners die hun ouders graag willen laten zweten! Of omgekeerd, dat kan 

ook       
 
Wat:  Maak je klaar voor een echte tenniswork-out! Tennis wordt afgewisseld met uitdagende 

conditieoefeningen waarbij de ouders hun kinderen kunnen uitdagen en omgekeerd! In de 

tennisdubbels ga je als ouder net samenspelen met je kind om zo andere gezinnen uit te dagen. 

Verzamel punten bij elke opdracht en klim omhoog op de ladder. Wie eindigt het hoogst? 

 
                                                   Inschrijven ten laatste 26 augustus 2023 
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4. Overige activiteiten 
  

Basveld Karting Trophy 

 Wanneer:  Nog te bepalen!  
  
 Voor wie: voor leden van T.C. Basveld vanaf 11 jaar  
   
  Wat: Deze zomer gaan we kijken of er verborgen talenten achter het stuur in onze club rondlopen. Jong 

en oud mag proeven van de adrenaline om over een racecircuit te scheuren, gevolgd door een 

gezellig barbecue op locatie. 

 Waar: Karting Genk, Damstraat 1, 3600 Genk 
 
 

            Extra: Het aantal inschrijvingen is beperkt!! 

 

Basveld quiz 

 

 Wanneer: zaterdag 25 maart 2023  
  
 Voor wie: leden en niet-leden van T.C. Basveld    
   

Wat: Ben jij een echte quizzer? Of kom je meedoen voor de zuipbeker? Dat kan allebei, want op deze 

gezellige avond wordt je kennis getest samen met het proeven van verschillende lekkere Ter Dolen 

bieren. Er zijn prijzen te winnen voor de best scorende teams, maar ook voor de meest consumerende 

teams ;). Laat je dus maar gaan!  

   
Inschrijven ten laatste op zaterdag 18 maart 2023. 

 

Paasontbijt  

 Wanneer:  paasmaandag 10 april 2023  
  
 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. 

 

   

Inschrijven ten laatste op zondag 2 april 2023. 
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Paaszoektocht   
  
 Wanneer: 16 april 2023 
  
 Voor wie: kinderen geboren in 2011 of later 
   
 Wat: 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: Nog te bepalen 

    
Inschrijven ten laatste op zondag 9 april 2023. 

 

Infoavond nieuwe leden 
 

 Wanneer: zaterdag 24 maart 2023 
     
 Voor wie: alle leden van TC Basveld 
  

Wat:  Ben jij nieuw op onze club of wil je graag wat meer informatie over het reilen en zeilen van 
T.C. Basveld? Dan ben jij van harte uitgenodigd voor deze infoavond. Aansluitend vindt de 
Openingsdrink van het zomerseizoen plaats en kan je kennismaken met andere leden van de club 
met een lekker hapje en drankje.  

  

Inschrijven ten laatste op zondag 18 maart 2023 
 

 

Kinderdisco 
  
 Wanneer: zaterdag 14 oktober 2023 van 14u - 17u 
 
 Voor wie:  voor alle witte, blauwe, rode en oranje spelers geboren tot 2012. 
 
 Wat: Na het griezelfeest 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. 
 
  
    

Inschrijven ten laatste op zaterdag 7 oktober 2023. 
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Halloweenactiviteit 
 
 Wanneer: zaterdag 28 oktober 2023  
    
 Wat:  Meer informatie over deze griezelactiviteit volgt via de gekende kanalen. 

   

Sinterklaasfeest 
 

 
 Wanneer: zaterdag 25 november 2023  
    
 Wat:  Heb jij zin om samen met je broertjes, zusjes, vriendjes,... naar het 

Sinterklaasfeest op de tennis te komen? Ben je geboren in 2011 of 

later, kom dan zeker Sint en Piet verwelkomen op onze club. 

  
    
 

  Inschrijven ten laatste op zaterdag 18 november 2023. 
 

    

Informatie inschrijvingen & betalingen lessenreeksen - stages - kampen  
 

Inschrijven dient te gebeuren via de website van T.C. Basveld.  
 
Opgelet:   Inschrijvingen en bijbehorende betaling zijn voor de volledige duur van de stages of kampen.  

Alle activiteiten, stages en kampen staan ingepland onder voorbehoud dat er voldoende beschikbare 
trainers en inschrijvingen zijn.  
 

Betaling:   Na inschrijving ontvang je een automatisch rekeningrapport met het rekeningnummer om op
 te storten en de bijbehorende gestructureerde mededeling.  

 

Annulatie:  Bij annulatie meer dan 2 weken voor aanvang van de lente- of wintertraining: 90% van het betaalde 
bedrag zal worden terugbetaald. In geval van langdurige ziekte of blessure, gestaafd door een medisch attest, 
wordt het volledige bedrag terugbetaald.  

 
Bij annulatie minder dan 2 weken voor de eerste les van de lente- of wintertraining wordt 90% van 
het betaalde bedrag enkel terugbetaald ingeval van langdurige ziekte of blessure gestaafd door een 
medisch attest.  
 
Bij langdurige afwezigheid tijdens lessenreeksen (winter en lente), door ziekte of blessure, worden 

gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week van afwezigheid. De eerste 2 afwezige lessen 
worden niet terugbetaald.  Bij kampen wordt 1 dag ‘afwezigheid door ziekte’ niet terugbetaald.  
 
Annulatie van lessen, stages of kampen dient steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) te gebeuren.  


