Onthaalbrochure
vzw TC ‘t Lobbeke
Vakebuurtstraat 192A
9990 Maldegem

Welkom bij de mooiste sport ter wereld! TC & PC ‘t Lobbeke is dé tennis- en padelclub
bij uitstek. Geniet van de combinatie van een gezellige sfeer, verzorgde terreinen, een
hapje en een drankje. Bovendien is er voor elk wat wils tijdens onze vele tornooien en
events.
TC & PC 't Lobbeke is ook voor kinderen de ideale ontmoetingsplaats. We hebben als
één van de weinige clubs in Oost-Vlaanderen het label "Jeugdvriendelijke Tennisclub"
en “Erkende Tennisschool”. Sinds eind 2017 hebben wij ook 2 PADEL terreinen ter
beschikking, uniek in de regio! We werken sinds 2018 samen met de tennisschool
Balance Academy.

Clubmedewerkers
Bestuur
Voorzitter
Martin De Vlieger

Penningmeester
Peter Van Hoecke

Secretaris
Anneke Gobeyn

Communicatie
Anne Marion

Jeugd & Jeugdfonds
Vanessa Regelbrugge

Kidstennis & Interclub
Michèle Neirynck

Sponsoring
Gunther Geirnaert

Start2Tennis
Freddy Van Haele

Infrastructuur
Stijn Van Hulle

Kidsverantwoordelijke
Dominique Coene

Tennisschool
Trainer A
Yuri Soberon

Trainer A
Francoise Declercq

Trainer B
Dominique Coene

Trainer B
Wouter Cromheecke

Trainer B
Nico Van Kerckhove

Trainer Initiator
Olivier Carette

Trainer Initiator
Lynn Cauwels

Trainer Initiator
Babette De Decker

Trainer Initiator
Michiel De Meyere

Trainer Initiator
Thibaut De Windt

Trainer Initiator
Freddy Van Haele

Aspirant Initiator
Marie De Baere

Aspirant Initiator
Leander Lams

Aspirant Initiator
Jan-Pieter Slabbaert

Aspirant Initiator
Pauline Van Hooreweghe

Aspirant Initiator
Maxim Van Kerschaever

Aspirant Initiator
Stefanie Van Kerschaever

Trainer in opleiding
Louise Dobbelaere

Trainer in opleiding
Stijn Mutsaert

Trainer instructeur B
Shannen Van De
Kerckhove

Accomodatie
Onze club is een echte zomerclub met vijf gravelterreinen en twee uitegeruste
padelterreinen. Bij ons is iedereen welkom, van jong tot oud, iedereen kan er terecht
voor een potje tennis of een gezellige babbel! Het hele jaar door zijn er activiteiten op

ieders niveau, recreatief en competitief. Zelfs al speel je geen tennis, kom gerust langs
voor een initiatieles. Of geniet van een hapje en een drankje in ons gezellige clubhuis.
Vanuit ons clubhuis kun je tennissers in de gaten houden, naar toptennis kijken op de
beamer of gezellig iets komen drinken of eten. Het clubhuis is voorzien van een
binnenbar, een ruim terras,
kleedkamers en sanitaire voorzieningen. Voor de kleinsten is een speelpleintje en een
tennismuur aangelegd. Het clubhuis is gelegen in een groen kader en is veilig
afgesloten van de openbare weg. Daarnaast biedt onze tennisclub een kwalitatieve en
dynamische jeugdwerking die fairplay hoog in het vaandel draagt.

Lessenaanbod
www.balance-academy.be

Stages
HERFSTVAKANTIE
week 29 oktober - 2 november
●
●
●

tennis- en padelstage (4 - 16 jaar) 9u - 16u
combinatie van tennis- en padeltraining
opvang mogelijk van 8u en tot 17u (+10€)

KERSTVAKANTIE
week 24 december - 28 december 4-daagse (niet op 25/12)
●
●
●
●

tennis- + competitiestage (4 - 15 jaar) 9u - 16u
tornooibegeleiding Tc Vijverhof
training + voor competitiespelers wedstrijden
opvang mogelijk van 8u en tot 17u (+10€)

KROKUSVAKANTIE
week 4 maart - 8 maart
●
●
●

tennis- + competitiestage / padelstage (4 - 15 jaar) 9u - 16u
tornooibegeleiding Ethias Tour training + voor competitiespelers wedstrijden
opvang mogelijk van 8u en tot 17u (+10€)

Contacteer Balance Academy
info@balance-academy
Tel Yuri: 0475 98 17 37
Tel Nico: 0497 46 50 95
Tel Dominique: 0470 85 08 75

Reserveren via Tennis
Vlaanderen
1. GA NAAR WWW.TENNISVLAANDEREN.BE
● Log in met je lidnummer en wachtwoord.
● Klik daarna op “terrein”.
● Indien je op meerdere clubs lid bent en je wenst op een andere club te
reserveren, dan kan je je club wijzigen via het inlogscherm.
2. MAAK EEN RESERVATIE
● Selecteer eerst de datum wanneer je wil reserveren.
● Klik daarna op een vrij uur (groen) en je krijgt een scherm te zien waarin de
reservatie kan gemaakt worden
● Druk eerst op “Speler toevoegen”.
● Typ de naam van het lid waarmee je wil spelen in.
● Deze naam komt dan automatisch in dit vak als “speler 2”.
● Druk op “Opslaan” om de reservatie te bevestigen.
● Indien je een bepaalde overtreding op de clubregels hebt gemaakt (bv. teveel
reservaties), wordt de reden getoond.
Is je reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard. De leden van de
gemaakte reservatie die een e-mailadres hebben, krijgen automatisch bij elke
reservatie en elke wijziging van reservatie een e-mail toegestuurd (indien de club dit in
de standaardinstellingen heeft geconfigureerd). Indien je toch geen email krijgt,
gelieve je mailadres dan in te vullen op je spelersdashboard of door te geven aan je
club die dit kan verwerken.
3. WIJZIG/VERWIJDER EEN RESERVATIE
● Op je spelersdashboard kan u in het blokje “Terreinreservatie” een overzicht
vinden van uw reservatie(s).
● In dit scherm krijg je alle toekomstige reservaties te zien waar je deel van
uitmaakt.
● Reservaties die je zelf hebt gemaakt (dus waar je als eerste persoon van de
reservatie staat) kan je wijzigen (klik hiervoor op het potlood).
● Reservaties die je niet zelf hebt gemaakt, kan je enkel verwijderen (klik hiervoor
op het kruisje).

