
 

 

 

 

 

 

 

onthaalbrochure 



 

 

Welkom 
 
 
 
 
  
 

  Beste (nieuwe) leden 
 
De keuze voor TC Peerdsbos als tennisclub... een logische keuze! 
 

 Je favoriete sport beoefen je vanaf nu steeds in de mooie, groene omgeving van het 
Brasschaats gemeentepark. 

Een goede mix van sport, sfeer en gezelligheid is het doel van onze club. Als familieclub 
verwelkomen wij jong en ouder graag met een aangepast aanbod zowel op als naast het
veld. 

In deze onthaalbrochure stellen wij je graag onze club en dit aantrekkelijke aanbod voor. 

Vragen? De leden van het bestuur staan  steeds voor je klaar! Je vindt de 

contactgegevens achteraan deze brochure

  Tot binnenkort! 

Michel Willemsens, Voorzitter 
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TC Peerdsbos 
Neteldreef 6 
2900 Schoten 

 
Hoofdparking zwembad Sportoase, 
voor het oprijden van de parking 
linksaf, teneinde achter het voetbalveld 

 
Tel Club: 03 651 88 33 
Info: 0477 30 79 85 
E-mail: info@tcpeerdsbos.be 

mailto:info@tcpeerdsbos.be


Chalet 

 

 

Een verfrissende pint, een snelle hap, een over- 
heerlijke maaltijd, een uitgebreid ontbijt met 
eigengemaakte salades, een verwarmende koffie, 
... 

 
Liesbeth en haar team verwennen je met al hun 
lekkernijen in de chalet van onze club. 

 
Openingsuren tijdens het zomerseizoen: 
(1 april - 30 september) 
maandag - vrijdag: 14u00 - ... 
zaterdag - zondag: 10u00 - ... 
Aangepaste openingstijden op feestdagen en 
tijdens tornooien en evenementen: 10u00 - ... 

 
Tijdens het winterseizoen organiseert Liesbeth 
verschillende activiteiten om je smaakpapillen 
verder te verwennen, je dansschoenen te testen 
en/of je petanque-skills verder te ontwikkelen. 
Alle info hierover wordt tijdig via de nieuwsbrief 
van onze club meegedeeld. 

 

 

Een feest, evenement, ... organiseren? 
Een andere vraag? 

Liesbeth en haar team helpen je graag 
met al je plannen! 

Contacteer Liesbeth: 
via mail: liesbeth.vos@live.be 
of via gsm: 0499 12 00 42 

mailto:liesbeth.vos@live.be


Tennisschool 

 

 

Als club vinden wij het uiterst belangrijk kwalita- 
tief hoogstaande lessen aan te kunnen bieden aan 
al onze leden. Daarom kiezen wij Glenn Blockx 
Tennisschool. 

 

Wie is Glenn?  

0491/33.73.20 

Glenn is een product van onze eigen club. 

Hij begon met tennis op een leeftijd van 12 jaar. Hij kreeg 
les onder invloed van Jan De Bievre en Marc De Swert. Hij 
kwam als jeugdige speler mee in het corps van Marc De 
Swert. Later werd hij ook Lode Lambaerts Tennisschool 
een belangrijke schakel. Door d  opleiding van Tennis 
Vlaanderen deed hij bijkomende ervaring op bij Gym TC en 
kader- en stagedagen bij de tennisfederatie. Ook een 
stage/les week in het Australische Perth, onder leiding van 
een Australische top coach (o.a. op de ATP Tour) staat mee 
op zijn conto 

Met de clubjeugd van TC Peerdsbos speelde hij onder 
tactische invloed van Olaf Pompen, interclub kampioen van 
België H200 in 2011 

 
Startte met lesgeven met het diploma aspirant initiator, 
later volgde hij bijkomend de opleiding initiator.  

Onder dit diploma gaf hij geruime tijd les. Met de tijd kreeg hij een eigen visie die zeer sterk aanleunt 
tegen deze van Tennis Vlaanderen. Discipline, maar vooral plezier maken staan centraal. Dit aangevuld 
met een duidelijk structuur in het overbrengen van tennis technieken en bewegen. 

 
Als rechterhand van Lode werd de horizon verruimd naar TC Schoten. In beide clubs was hij het 
voornaamste gezicht van de school en nam hij de fakkel over. Met een duidelijke visie dat recreatie tennis 
competitie tennis hand in hand kunnen gaan. Om dit te verwezenlijken schakelt hij specialisten in, met hun 
vakgebied. De lessen werden uitgebreid met tactische ondersteuning, Voor dubbeltraining wordt er 
samengewerkt met Jurgen Meeusen. 

 
Er wordt toegezien dat er vooruitgang geboekt wordt, maar het plezier beleven aan de lessen wordt niet uit 
het oog verloren. De vooruitgang wordt gemeten met de jaarlijkse behendigheidstesten.  

 
Om nog beter de technieken over te brengen verhoogd hij zijn opleiding tot Instructeur B. Deze opleiding 
zit momenteel in zijn eindfase.  
 
Glenn, wordt bijgestaan door lesgevers van verschillende club: TC peerdsbos, KTC schoten, en Essen.



Tennisschool 

 

 

Tennislessen 

De tennisschool organiseert zowel een zomer- als 
een winterlessenreeks. Voor deze laatste werken 
wij samen met TC Snauwaert. 

 
Je hebt steeds de keuze tussen groeps- of privé- 
lessen. 

 
Je tennisniveau bepaalt in welke groep je 
ingedeeld wordt. Het spreekt voor zich dat er bij 
jon- geren ook zoveel als mogelijk met de 
leeftijden vrienden rekening gehouden wordt. Er 
wordt gewerkt met het kleurensysteem van 
Tennis Vlaanderen 

 

Tenniskampen Jeugd 

Elke zomer organiseren we min twee 
tenniskampen voor onze jeugd, één in juli en één in 
augustus, telkens van maandag tot en met vrijdag. 
Elke dag begint om 10u en eindigt om 15u30. 
Opvang is mogelijk van 9u tot 16u30. ‘s Middags 
biedt de tennisschool een warme maaltijd en een 
drankje aan. 

 
De tenniskampen staan trouwens ook open voor 
niet-leden! Neem dus zeker je beste vriend of 
vriendin mee zodat zij ook kunnen ontdekken hoe 
fantastisch tennis is! 

 

Tennisstages Volwassenen 

Zowel in juli als in augustus organiseert de 
tennisschool avondstages voor onze volwassenen 
leden. 

 
Dit zijn telkens drie opeenvolgende avonden 
waarop je twee uur les krijgt. 

 
De laatste avond sluiten we af met een gezellig 
etentje!



Padelschool 

 

 

 

Als club vinden wij het uiterst belangrijk kwalita- 
tief hoogstaande lessen aan te kunnen bieden aan 
al onze leden. Daarom kiezen wij voor echte 
padelspelers die padelles geven voor Padelschool 
Chikita. 

 

 
              0468/47.37.17 

Padelschool Chikita, onder leiding van Glenn en Shana was 
de eerste Padelschool in Antwerpen. Succesvol 
opgebouwd op Rua en Ter Eiken en ondertussen ook bij ons 
op de club! Beide hoofden hebben de hoogste diploma’s in 
padel en zijn beide “Performance coach”. 

Shana behoorde op jonge leeftijd bij de top van België op 
tennisgebied. Sinds een 4 jaar leidt ze (samen met Glenn 
en enkele andere trainers) padeltrainers op voor Tennis 
Vlaanderen. Ze heeft ze 2 Europese kampioenschappen en 
een wereldkampioenschap 
achter de rug en vormt met 
Glenn een heel sterk team.  

Glenn, een goede voetballer 
in zijn jonge jaren, heeft als 
eerste coach zonder 
tennisachtergrond alle 
stappen doorlopen en geeft 
ook sinds dit jaar 
opleidingen padel voor 
Padel by tennis Vlaanderen, 
samen vormen ze hun 
trainersteam en willen ze 
iedereen van deze 
prachtige sport laten 
genieten. 

 
Shana en Glenn scholen zich jaarlijks minstens een keer bij en zorgen dat hun trainers jaarlijks meerdere 
bijscholingen krijgen. Op deze manier proberen ze het trainersteam te inspireren en waken ze over de 
kwaliteit van de lessen. 

 
 
 
 
 



Padelschool 

 

 

 

Padellessen 

De padelschool organiseert 3 diverse lessenreeksen 
gedurende het jaar : 

Lessenreeks 1: Januari tot eind Maart 

Lessenreeks 2: April tot eind Juni 

Lessenreeks 3: Sept tot half December 
 
Je hebt steeds de keuze uit groeps- of privé- lessen. 
Privélessen zullen altijd gegeven worden tijdens de 
daguren. In de piekuren altijd een groep van 4 personen. 

 
Je kan zelf een groep maken voor de lessen (aan te raden) 
of je kan je opgeven zodat wij voor jou een groep vinden. 

 

Padelkampen Jeugd 

Elke zomer organiseren we minstens twee Padelkampen 
voor onze jeugd, één in juli en één in augustus, telkens van 
maandag tot en met vrijdag. Elke dag begint om 10u en 
eindigt om 15u30. Opvang is mogelijk van 9u tot 16u30. ‘s 
Middags biedt de Padelschool een warme maaltijd en een 
drankje aan. 

 
De padelkampen staan trouwens ook open voor niet-leden! 
Neem dus zeker je beste vriend of vriendin mee zodat zij 
ook kunnen ontdekken hoe  fantastisch padel is! 

 

Padelstages Volwassenen 

Zowel in juli als in augustus organiseert de padelschool 
avondstages voor onze volwassenen leden. 

 
Dit zijn telkens drie opeenvolgende avonden waarop je 
1h30 les krijgt. Na de laatste stagedag gaat de groep dan 
gezellig eten in de bar van de club. (Eten zit mee in de prijs 
inbegrepen) Er lopen meerdere stages per dag. 



Terreinen 

 

 

TC Peerdsbos ligt aan de rand van het Park van 
Brasschaat, midden in het groen. 

 
De club beschikt over 8 gravelterreinen waarvan 
er zes verlicht zijn. Je kan de velden reserveren 
via de ledenpagina op de website van Tennis 
Vlaanderen. 
Meer info: http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser- 
veren 

 
Wij kiezen ervoor de velden zelf aan te leggen en 
te onderhouden. Hierdoor gebeurt het onderhoud 
tijdens het seizoen frequenter en zijn ze steeds in 
topconditie. 

 
In functie van het onderhoud is het juist keren van 
de velden na ieder gebruik van essentieel belang, 
zoals het voorbeeld op de afbeelding. Bij droog 
weer de velden best voor en eventueel ook na 
gebruik sproeien door een lange druk op de knop. 

 

http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser-
http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser-


Terreinen 

 

 

De club beschikt over 4 padelvelden 
 

2 Reeds met overkapping. 
 
Meer info: http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser- 
veren 

 
3de Is ook goedgekeurd en wordt in de loop van 
2023 geplaatst. 

 
We vragen bij sneeuw niet zelfstandig de sneeuw 
te ruimen van de velden. Dit kan enkel in bijzijn van 
een bestuurslid. Dit kan namelijk schade aan het 
kustgras toebrengen. 
 
We vragen ook het glas niet als stootram te 
gebruiken om uw snelheid te stoppen.                                 

 

 

 
 
 
 

http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser-%20veren
http://www.tcpeerdsbos.be/hoe_reser-%20veren


Activiteiten 

 

 

Als club organiseren wij jaarlijks heel wat activiteiten. 
Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de 
activiteiten die in het verleden al op de kalender 
stonden m.u.v. de interclubontmoetingen. 

 
Alle info m.b.t. de georganiseerde activiteiten wordt 
maandelijks bezorgd via onze nieuwsbrief. 

 

Activiteit 
 
Kapiteinsmeeting Interclub 

Pannenkoekendag 

Paasontbijt 

Loteling Ontmoetingsdag 

Algemene Vergadering & Openings- receptie 

Ouder-Kindtornooi* 

TC Peerdsbos  Daviscup 

Uitstap naar Rosmalen (open gras tornooi) 

Open Dubbeltornooi 

Tenniskamp Jeugd 

Tennisstage Volwassenen  

Kidstour 

Enkeltornooi 

Tenniskamp Jeugd 

Tennisstage Volwassenen 

Moederdagontbijt + dubbelnamiddag 

Peerdsbos Retro 

En natuurlijk niet te vergeten:  

vrijdagavond = dubbelavond* 
Laddercompetitie*: van half april tot begin oktober 
*ideaal om snel veel leden te leren kennen 



Lidmaatschap 

 

 

Lid worden 

Surf naar: https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2233 om de werkelijke 
tarieven van dit moment te raadplegen en doorloop alle stappen. Nadat je aanvraag 
verwerkt is, ontvang je een e-mail met daarin een link waar je alle betaalgegevens kan 
terugvinden. 

 
Voor meer uitleg: Lid worden | Tennis en padel te schoten en Brasschaat (tcpeerdsbos.be) 
 
Vragen en/of bemerkingen? Stuur een e-mail naar info@tcpeerdsbos.be 

 

Tarieven Zomer  

Tussenkomst mutualiteit 

Verschillende ziekenfondsen geven een tussenkomst voor lidmaatschap van een sportclub. 
Of er een tussenkomst is bij jouw ziekenfonds en hoeveel deze bedraagt is afhankelijk van 
de voorwaarden van je ziekenfonds. Het formulier dat je nodig hebt om hiervan te kunnen 
genieten kan je zelf afdrukken via Tennis Vlaanderen. 

Hoe? 
 

1. Log in op de ledenpagina van Tennis Vlaanderen 
(http://www.tennisvlaanderen.be) 

2. Klik linksboven op “Speler” 
3. Scroll naar beneden tot aan “Clubabonnementen” 
4. In de kolom “Attest mutu...” klikken op “bekijk 

attest” 
5. Print het attest af, onderteken het (rechthebbende) 

en bezorg het aan je ziekenfonds 

http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2233
http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2233
http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2233
https://tcpeerdsbos.be/lid-worden/
mailto:info@tcpeerdsbos.be


Bestuur 

 

 

Heb je een vraag en/of een bemerking? Aarzel dan niet en contacteer ons! Als bestuur 
staan wij graag voor je klaar. 

 
Naam  Functie E-mail 

Michel Willemsens Voorzitter, Terreinen voorzitter@tcpeerdsbos.be 

Annick Oyen Secretaris, Activiteiten info@tcpeerdsbos.be 

Christoph De Jaeger Penningmeester penningmeester@tcpeerdsbos.be 

Paul Van Loock Chalet clubhuis@tcpeerdsbos.be 

Ronald Van Nyverseel Jeugd jeugd@tcpeerdsbos.be 

Michel Willemsens Sponsoring sponsoring@tcpeerdsbos.be 

   

Glenn Blockx Tennisschool tennisschool@tcpeerdsbos.be 

Shana Oyen Padelschool shana.oyen@gmail.com 

 
Het huishoudelijk reglement van onze club kan je terugvinden op onze website: 
http://www.tcpeerdsbos.be 
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