
 

 

 

 

 

 

KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER VZW 

HISTORIEK EN MARKANTE FEITEN 

 

1962 
Eerste poging wordt ondernomen om een tennisvereniging op te richten op Antwerpen Linkeroever (L.O.). Wegens 

een spijtige samenloop van omstandigheden krijgen de beloofde openlucht tennisterreinen een andere bestemming.  

 

1968-1969 
Op 20 september 1968 wordt de Tennisclub Linkeroever, afgekort TCLO, dan toch opgericht. Het doel van de 

stichters van de club, Louis Kint, Luc Lemense, Achiel Smets en Dirk Van Hove is de bewoners van Antwerpen 

Linkeroever de gelegenheid te geven tennis te spelen.  

De club heeft hiervoor de beschikking over één indoor terrein in het sociaal centrum 'Rerum Novarum' in de 

dorpsstraat 61 te Burcht. Er zijn 20 leden en er wordt voor het eerst gespeeld op donderdag 10 oktober 1968 en 

vervolgens elke donderdag van de week. Het lidgeld bedraagt 50 frank en wordt gebruikt om de administratieve 

kosten te dekken en voor de aankoop van nieuwe ballen. Daarnaast bedraagt het speelgeld 150 frank/uur. Het aantal 

leden neemt snel toe tot 54 en vanaf het seizoen 1969-1970 kan iedereen ongeacht zijn woonplaats lid worden van 

TCLO. 

 

1970-1972 
Op zoek naar buitenterreinen op Linkeroever wordt op 1 juni 1970 een huurovereenkomst afgesloten met de vzw 

Parochiale Werken Linkeroever voor een stuk grond aan de Victor Hugostraat. Hierop worden twee tennisterreinen 

aangelegd. Het aantal aanvragen om lid te worden overstijgt de capaciteit van de terreinen en er wordt een lijst met 

kandidaat leden aangelegd. In 1970 heeft de club 153 actieve leden en in 1971 loopt dat op tot 224, waarvan 51 

kandidaat-leden. Op 27 juni 1970 wordt het eerste tornooi, al was het in mini over twee dagen, georganiseerd en het 

wordt een groot succes.  

De club wil absoluut verder groeien en op 18 februari 1972 wordt een huurakte opgesteld voor 9 jaar door de 

Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (IMALSO) voor een stuk grond tussen de Guicciardinistraat 

en de Goethestraat.  

Dankzij een lening van 300000 frank bij de Generale Maatschappij en een lening van 700000 frank bij de brouwerij 

Artois worden er in mei 1972 drie nieuwe terreinen aangelegd en wordt er tevens gestart met de bouw van de chalet. 

Daarenboven wordt het lidgeld verdubbeld van 750 naar 1500 frank voor dagleden en van 900 naar 1800 frank voor 

de andere leden. Ook wordt gevraagd het lidgeld voor het seizoen 1973 reeds te betalen. In afwachting van de aanleg 

van de nieuwe terreinen wordt een overeenkomst met de stad Antwerpen gesloten voor de huur van 4 terreinen op 

zaterdag en zondag op de tennisvelden Beerschot Stadion. 

Op 07 juli 1972 wordt in het bijzijn van vele genodigden de nieuwe chalet ingehuldigd. Bij die gelegenheid wordt er 

een competitie gespeeld tegen tennisclub Beerse.  

De eerste uitbater van de club is Robert Schrijnemakers, bijgenaamd Bob. 

De chalet blijft open tijdens de wintermaanden om het contact met de clubleden niet te verliezen. Dinsdagavond is een 

vaste kaartavond en vrijdagavond wordt bij uitstek de clubavond van de jeugd. 

Gezien de grote uitbreiding van de club en de grote investeringen wordt op 13 maart 1972 de vzw Tennisclub 

Linkeroever gesticht. De publicatie van de statuten verschijnt op 20 april 1972 in het staatsblad. De 35 leden van de 

vzw zorgen voor een totaal onafhankelijke club. Het eerste bestuur wordt samengesteld en bestaat uit: 

voorzitter:  Achiel Smets (overleden in 2005) 

ondervoorzitter:  François Van Assche (overleden in 1991) 

secretaris:  Luc Lemense 

penningmeester: André Van Steenbergen 

beheerder:  Lieve Van Pelt 

beheerder:  Albert Van Nuffel 

beheerder:  Charles De Craecker 

 



 



 
Er wordt een clubreglement opgesteld. De tennisballen (6 stuks) worden gratis aangeboden en je moet een medisch 

geschiktheidsattest kunnen voorleggen om lid te kunnen worden. 

 

1973 
In maart wordt het terras van 300m2 aan de chalet aangelegd.  
Het lidgeld wordt niet verhoogd en het aantal leden wordt beperkt tot 160 A-leden en 140 B-leden. De B-leden mogen 

echter niet meer spelen op zaterdagvoormiddag. Op 24 maart wordt het clubblad ‘TOPSPIN’ uitgegeven. Het 

verschijnt tweemaandelijks en publiceert clubnieuws en uitslagen. In november 2007 beslist het bestuur om afscheid 

te nemen van het clubblad en de digitale weg te bewandelen. Het sportcomité krijgt de opdracht voor de eerste keer 

een clubkampioenschap te organiseren. 

 

1974 
Het bestuur beslist om een feestcomité op te richten en op 29 juni organiseert het comité zijn eerste barbecue. Iets wat 

onafgebroken (niet tijdens covid) elk jaar opnieuw wordt georganiseerd en de leden dichter bij elkaar brengt. 

 

1975 
wijzigingen in de bestuursploeg: 

voorzitter:  Achiel Smets 

ondervoorzitter:  François Van Assche 

secretaris:  Luc Lemense 

penningmeester: Marcel Cant 

beheerder:  Mon Van Laere 

beheerder:  Albert Van Nuffel --> Louis Forton (1976-04-11) 

beheerder:  Marina Feyen 

 

TCLO introduceert de inschrijvingskaart voor deelname aan het clubtornooi.  

Op 04 april wordt een eerste werkingstoelage (18705 frank) toegekend aan de club voor het jaar 1974. Het is de 

voorloper van het huidige subsidiesysteem. 

 

1976 

Het aantal ballen per terrein wordt verminderd naar 4 stuks.  

Om meer speelgelegenheid te bieden zal bij wijze van proef in de maand april en mei vanaf 18.00 uur per drie 

kwartier gespeeld worden.  
Louis Kint, medeoprichter en lesgever krijgt toelating van het bestuur om zijn vernuftig ballenmachine in te zetten 

voor de tennislessen.  

De huur van de extra tennisvelden op Beerschot Stadion wordt stopgezet. 

Nieuwe A-leden moeten minimum de leeftijd hebben van 14 jaar. 

In april wordt beslist dat iedereen die het clubhuis betreedt een lidkaart moet hebben of onder een familiekaart 

geregistreerd staan.  

 

1977 

Nieuwe leden betalen een éénmalige toelage van 500 frank. 

Het tennisseizoen start begin april en stopt einde oktober. 

Gasten kunnen vanaf nu maximaal 3 keer een terrein boeken, maar mogen niet spelen als de chalet gesloten is. 

Het clubblad Topspin verschijnt vanaf de maand maart voortaan maandelijks onder de vorm van een informatieblad.  

Na een proefperiode beslist het bestuur op 08 mei om de avondspeeluren opnieuw te verlengen tot 1 uur. 

Van 6 tot 15 augustus wordt het eerste officiële toernooi T.C. Linkeroever onder de vleugels van de KBLTB (De 
Koninklijke belgische Lawn Tennis Bond) georganiseerd. 

Het bestuur van T.C. Linkeroever heeft na lang aandringen de drie terreinen in de sporthal Borgerweert kunnen huren 

op dinsdag -en zaterdagavond van 18.00 uur tot 24.00 uur.  

 

1978 

Het seizoen start met 136 A-leden en 37 B-leden. 

De firma Van Laere plaatst in de maand maart een sproei-installatie onder de tennisterreinen 

aan de chalet. 

Er wordt een nota aan het berichtenbord gehangen met het verzoek de verloren geslagen tennisballen te zoeken. Voor 

een ontbrekende bal betaal je 50 frank.  



 

 
 



 

1979 

wijzigingen in de bestuursploeg: 

voorzitter:  Achiel Smets 

secretaris:  Albert Haegeman 

schrijver:  Connie Smits 

penningmeester: Eddy Minne 

beheerder:  Louis Denis 

beheerder:  François De Boeck 

beheerder:  Marina Feyen 

beheerder:  Louis Forton 

beheerder:  Luc Lemense  

 

Lesgever Danny Oen geeft elke zondag 3 uur gratis les aan alle beloftevolle jongeren. 

 

1980 

214 A-leden, 89 B-leden en 30 C-leden 
De C-leden zijn jongeren tot 18 jaar en mogen, zoals de B-leden, enkel spelen na 18.00 uur en tijdens de weekends 

enkel op het terrein 4 tennissen 

 

wijzigingen in de bestuursploeg: 

voorzitter:  François Van Assche 

ondervoorzitter:  Raymond Lauwers (+ ombudsman) 

secretaris:  Albert Haegeman 

penningmeester: Eddy Minne 

sportcomité:  Louis Denis 

feestcomité:  René Somers 

economaat:  Lydia Van Lierop 

terreinen en materiaal: Louis Forton  

 

Achiel Smets, stichtend lid, wordt als uittredend voorzitter benoemd tot erevoorzitter en behoudt inzage in de 

verslagen van het bestuur. Luc Lemense, tevens één van de drijvende krachten achter TCLO, verlaat het dagelijks 

bestuur. Zij laten beiden een familiale club achter zonder schulden. 

 

1981 
Op 8 januari wordt er nieuwe overeenkomst gesloten met IMALSO voor de aanleg van drie nieuwe tennisvelden 

achter de chalet. Het bestuur beslist om voorlopig één bijkomend terrein (550000 frank) aan te leggen om zo hun 

mandaat af te sluiten zonder schulden. Op 15 mei wordt de aanleg voltooid. 

 

nieuwe bestuursperiode op 3 april: 

voorzitter:  François Van Assche 

secretaris:  Albert Haegeman 

penningmeester: Gaston Baekelandt 

sportcomité:  Louis Denis 

feestcomité:  René Somers 

economaat:  Lydia Van Lierop 

terreinen en mat: Louis Forton  

 

1982 
250 A-leden, 64 B-leden en 30 C-leden 

Er heerst een gespannen sfeer binnen de bestuursploeg die verder opbouwend werk of beslissingen nemen onmogelijk 

maakt. Het bestuur acht het nuttig om vervroegd hun mandaat neer te leggen en een bijzondere algemene vergadering 

bijeen te roepen op 08 oktober. Oud voorzitter Achiel Smets krijgt een informatieopdracht om een nieuw bestuur 

samen te stellen. 

Op 26 november tijdens een buitengewone algemene vergadering komt een nieuw bestuur aan het roer: 

voorzitter:  Achiel Smets 

ondervoorzitter:  Paul Verhaert 

secretaris:  Connie Smits-Bastiné 

penningmeester: Eddy Minne 



sportcomité:  Stefan Duwel 

feestcomité:  Marc Goossens 

terreinen:  Luc Schroons 

Op 21 december worden de statuten gewijzigd om de jaarlijkse VZW vergadering vast te pinnen op de vierde vrijdag 

van de maand november en het boekjaar af te sluiten op 31 oktober.  

 



1983 
249 A-leden, 76 B-leden en 29 C-leden 

Op 16 januari beslist de bestuursraad dat alle leden een badge met foto krijgen om op te hangen aan het bord in de 

chalet. 

Op de algemene VZW vergadering van 04 november beslist de meerderheid om drie nieuwe gravel terreinen aan te 

leggen, waar momenteel terrein vier ligt. De optie om ook een kunstgrasveld in te plannen wordt niet weerhouden. 

Hierdoor wordt het het lidgeld verhoogd met 500 frank naar 4000 frank voor de A-leden en 400 frank voor de B en C-

leden tot 2900 frank. Bijkomend wordt een bedrag van 350000 frank geleend. 

 

1984 
290 A-leden, 30 B-leden en 80 C-leden 

Op 13 april om 20.30 uur worden de 3 nieuwe tennisterreinen officieel geopend. TCLO heeft dan acht  tennisvelden 

en kan als middelgrote club opnieuw meer leden aannemen. 

 

1985 
De speelbeurten van terreinen 1, 2, 3, 7 en 8 zullen aanvangen op het uur en drie andere terreinen 4, 5 en 6 om het half 

uur. 

 

1986 
237 A-leden, 11 B-leden en 83 C-leden 

Door een onverwachte terugval van het aantal leden organiseert het bestuur een wervingskamp. 

Nieuwe leden krijgen gratis tennislessen. 

 

Nieuw bestuur op 13 januari: 

voorzitter:  Achiel Smets 

secretaris:  Paula De Winter 

penningmeester: Roger Vandensavel 

terreinen:  Hugo Van Looy 

feestcomité:  Paul Macken 

topspin:   René Lambrechts 

sportcomité:  Theo Buyssens 

commissarissen:  Luk Schroons en Eddy Minne 

 

Op 7 september trekken 50 TCLO leden naar Winterslag voor een bezoek aan de koolmijnen. Deze uitstap wordt 

georganiseerd door bestuurslid Paul Macken, die daar als mijningenieur werkte. 

 

1987 
270 A-leden, 16 B-leden en 90 C-leden 

De chalet wordt verbouwd en vergroot door Michel Knaepkens en wordt opgeleverd op 27 maart. Hiervoor gaat de 

club een lening aan van 150000 frank bij de nieuwe brouwer en de uitbating neemt ook een deel van de kost op zich. 

De vernieuwde chalet wordt op 3 april ingehuldigd. 

Er komt een reservatiesysteem dat het mogelijk maakt één uur per week vooraf te reserveren.  

 

1988 
256 A-leden, 26 B-leden en 82 C-leden 

nieuw bestuur op 28 november: 

voorzitter:  Paul Macken 

ondervoorzitter:  Marcel Cant 

secretaris:  Hugo Van Looy 

penningmeester: Roger Vandensavel 

topspin:   Paula De Winter 

sportcomité en jeugd:   Annemie Schepens 

 

 

 

 

 



 
 

Lieve Van Pelt en Bea De Witte (1970) – Eddy Debleser en Louis Forton die decennia lang de terreinen onderhielden 

Bezoek aan de mijn van Winterslag, georganiseerd door Paul Macken (1986) 

Interclubploeg (2002) Eddy Van Damme-André Timmermans-Werner Van Reeth-Tony lenders-Gert Bemindt-Ludo Delacourt 

 



1989 
256 A-leden, 26 B-leden en 82 C-leden 

De VZW is verplicht de verslagen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen bij te houden. Er 

wordt een secretariaat georganiseerd. 

Buiten het seizoen mogen er activiteiten in de chalet georganiseerd worden voor de leden. 

 

1990 
IMALSO is bereid zijn gronden te verkopen aan TCLO, maar omdat het om bouwgrond gaat, is dit niet betaalbaar 

voor de club. 

 

1991 
262 A-leden, 18 B-leden en 67 J-leden (de C-leden worden Jeugdleden) 

Nieuw bestuur op 22 november: 

voorzitter:  Paul Macken 

secretaris:  Marcel Cant 

penningmeester: Roger Vandensavel 

sportcomité:  Ann Declercq 
jeugdcomité - topspin: Ludo Delacourt 

bestuurder:   Jozef Van Donink 

terreinen:  Hugo Van Looy 

 

Op 29 november wordt de eerste echte jeugdfuif georganiseerd door David Schroons. (Voorzitter KTCLO in 2021) 

De dakrenovatie (chalet) met alu-profielen wordt goedgekeurd en uitgevoerd in het kerstverlof door T.V. Kurt en 

Marc voor 195.000 BEF 

 

1992 
269 A-leden, 18 B-leden en 62 J-leden 

TCLO viert haar 20-jarig bestaan 

 

1993 
234 A-leden, 19 B-leden en 61 J-leden 

De omheining rond de terreinen 1, 2 en 3 wordt vernieuwd. 

 

1994 
Nieuw bestuur op 25 november: 

voorzitter:  Paul Macken 

secretaris:  Marcel Cant 

penningmeester: Roger Vandensavel 

sportcomité:  Marina Wuyts 

jeugdcomité - topspin: Ludo Delacourt 

bestuurder:   Jozef Van Donink 

terreinen:  Hugo Van Looy 

 

1995 
Het contract met IMALSO, dat in 1998 afloopt, wordt verlengd met 9 jaar zonder opzegclausule. 

 

1996 
258 A-leden, 19 B-leden en 49 J-leden 

 

1997 
Nieuw bestuur op 28 november: 

voorzitter:  Paul Macken 

secretaris:  Frank De Ceulaer 

penningmeester: Peter Van Passen 

bestuurder:  Dirk Schroons 

bestuurder:  Roger Vandensavel 

bestuurder:  Jozef Van Donink 

bestuurder:  Wilfried Van Elsacker 



 

De vraag om een lichtinstallatie te plaatsen op de terreinen wordt op de algemene vergadering verworpen. De hoge 

kostprijs en een mogelijke negatieve reactie door de buurtbewoners geeft de doorslag.  

 

 



1998 
Het softwarepakket Elit van Tennis Vlaanderen (toen nog VTV) doet zijn intrede en blijkt goed te werken. 

Het programma wordt aangekocht voor 15000 frank en tevens wordt er een internetaansluiting geïnstalleerd. 

 

1999 
360 leden 

De geluidsoverlast tijdens de avondfeestjes is een probleem voor de buren en geregeld krijgt de club de politie over de 

vloer. Vanaf 1 mei kunnen verenigingen bepaalde data doorgeven aan het college van de stad, waarin een uitzondering 

op de wettelijke reglementering kan worden gemaakt. Het college laat echter weten dat de nieuwe reglementering niet 

van toepassing is in een residentiële wijk. Een gesprek met de buren wordt gepland. 

 

2000 
350 leden 

nieuw bestuur: 

voorzitter:  Norbert Kennis 

secretaris:  Frank De Ceulaer 

penningmeester: Peter Van Passen 
feestcomité:  Jozef Van Donink 

jeugdcomité:  Wilfried Van Elsacker 

sportcomité:  Tom Timmermans 

 

2001 
329 leden 

Het kinderdagverbljf Primavera aan de Goethestraat blijft open voor recuperatie ballen. 

Lesgevers volwassenen zijn akkoord om 400 BEF per lesnemer aan de club door te storten. 

Er wordt een kleine tractor aangekocht om de terreinen te onderhouden, wat het aantal man-uren aanzienlijk doet 

dalen. 

Rutger Vermeulen neemt de taak van Tom Timmermans als bestuurslid sport over. 

 

2002 
420 leden  

Er wordt een ventilatiesysteem geplaatst in de chalet. 

 

2003 
430 leden 

Sven Martin zorgt voor de eerste website van TCLO.  

Het bestuur lanceert een 10-beurten kaart voor de jeugd. 

Nieuw bestuur: 

voorzitter:  Norbert Kennis 

secretaris:  Katrien Ampe 

penningmeester: Peter Van Passen 

jeugdcomité:  Wilfried Van Elsacker 

sportcomité:  Frank De Ceulaer 

feestcomité:  Kristel Hermans 

 

2004 
448 leden 

Drankenhandel Carpentier wordt de nieuwe brouwer van de club. 

De wintertennis van de jeugd wordt afgebouwd in het Schijnpoort met de lesgevers Luc Maes en Dennis Loopmans. 

Er wordt nagedacht over het oprichten van een tennisschool in eigen beheer. 

Louis Forton, die vele jaren als wedstrijdleider fungeerde, wil dat anderen in de club zijn taak overnemen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2005 
Het eerste criteriumtornooi op TCLO wordt georganiseerd.  

TCLO brengt beachtennis. 

De huidige huurovereenkomst met de waterwegen en zeekanaal wordt verlengd met 20 jaar tot einde 2027 

nieuw bestuur: 

voorzitter:  Norbert Kennis 

ondervoorzitter:  Frank De Ceulaer 

secretaris:  Katrien Ampe 

penningmeester: Peter Van Passen 

jeugdcomité:  Wilfried Van Elsacker 

feestcomité:  Kristel Herman 

 

De statuten van de club worden aangepast in het kader van een nieuwe wetgeving. 

De stichter en grote bezieler van de club, Achiel Smets, overlijdt.  

 

 



 

2006 
450 leden 

nieuw bestuur: 

voorzitter:  Norbert Kennis 

secretaris:  Katrien Ampe 

penningmeester: Peter Van Passen 

sportcomité:  Wilfried Van Elsacker 

jeugdcomité:  Annemie Sprangers 

feestcomité:  Pascale Stessens 

 

Op 8 juli is er de jaarlijkse tennisontmoeting met onze buur Borgerweert. 

De chalet krijgt een dubbele beglazing en het lage plafond wordt uitgebroken. De keuken en het sanitair worden 

vernieuwd om aan de overheidsnormen te voldoen. Het terras krijgt een uitbreiding. 

Hiervoor wordt 20000 euro geleend en de rest komt uit de reserve van de club. 

Dankzij een jarenlange inzet van het jeugdbestuur bekomt TCLO het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub en de 

Fair Play trofee. 

 

 2007 
Op 1 september viert TCLO zijn 35-jarig bestaan met een grote BBQ. 

TCLO krijgt het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub en de Fair Play trofee. 

 

2008 
429 leden 

Nacht der dubbels wordt in samenwerking met Borgerweert georganiseerd. 

Opnieuw ontvangt TCLO het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub en de Fair Play trofee. 

De damesploeg 30 behaalt de nationale titel. 

Een nieuwe gebruiksvriendelijke website met de nodige communicatietools wordt gelanceerd. 

 

2009 
412 leden 

nieuw bestuur: 

voorzitter:  Katrien Ampe 

secretaris:  Pascale Stessens 

penningmeester: Nico Michielsen 

sportcomité:  Patrick De Paepe samen met Dirk Lemmens 

jeugdcomité:  Linda Cant 

 

2010 
TCLO krijgt het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub en de Fair Play trofee. 

De gezinskorting wordt afgeschaft. 

Er is een overaanbod aan interclubploegen en daarom zal het aantal ploegen in de toekomst beperkt worden tot 14. 

Dankzij een subsidie van de stad Antwerpen worden de terreinen 1, 2 en 3 heraangelegd met een nieuwe 

beregeningsinstallatie. Ook de omheining wordt vernieuwd. 

 

2011 
512 leden (hoogste aantal ooit) 

Het lidgeld wordt verhoogd naar 130 euro voor A-leden en naar 95 euro voor B-leden. 

TCLO krijgt het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub. 

 

2012 
Door het aanvragen van een tapvergunning wordt de chalet geëvalueerd door de brandweer en de inspectie van de stad 

Antwerpen. Het resulteert in een grote factuur van 38500 euro, omdat de elektriciteit en gasvoorziening niet meer 

voldoen aan de huidige normen. 

Nieuw bestuur: 

voorzitter:  Nicolas Michielsen 

secretaris:  Linda Cant 

penningmeester: Ludo Hermelink 



sportcomité:  Hendrik Lemmens 

 

 

 

 
 

2013 
Met de brouwer Carpentier wordt een nieuw contract afgesloten voor 5 jaar. 

Gasboetes door het niet naleven van de afvalophaling zullen in de toekomst betaald worden door de uitbating. 

 

2014 
Jeugd- en volwassen lessen door Denis Loopmans + Luc Maes + Kristoff Bosmans (zelfstandige A-trainer) worden 

ondergebracht in één vzw.  

Terreinreservaties kunnen online geboekt worden. 

 

2015 
nieuw bestuur: 

voorzitter:  Jorg Van Elsacker 

ondervoorzitter:  Eugène Lambert 



secretaris:  Jan Anthierens 

penningmeester: Alexandre Lambert 

jeugd- en feestcomité: Anke Van Elsacker 

jeugd- en feestcomité: Karolien Kennis 

 

Deelnemers TCLO aan de interclub wedstrijden en de beker Claus betalen nu 5 euro voor de aangeboden maaltijd. 

Tennis Vlaanderen trekt zijn inschrijvingsgeld per lid op. Daarom verhoogt de club het inschrijvingsgeld ook met 5 

euro bij alle abonnementen. 

 

2016 
Nieuw is het studententarief van 100 euro voor studenten van 19 t.e.m. 25 jaar die in het bezit zijn van een 

studentenkaart. 

Beker Claus is een succes op TCLO, want er nemen dit jaar 5 ploegen deel aan de competitie. 

 

2017 
De gratis ballen, die sinds het ontstaan van de club ter beschikking werden gesteld aan de leden, worden om financiele 

redenen afgeschaft. 

 

2018 
nieuw bestuur: 

voorzitter:  Michel Knaepkens 

ondervoorzitter:  Jacques Bekaert 

process improvement: David Schroons 

penningmeester: Monique Jespers 

sportcomité:  Dave De Neef 

jeugdcomité:  Thomas Jacobs 

feestcomité:  Marina Verbeeck 

 

Alle bestaande documenten sinds het ontstaan van de club worden gedigitaliseerd. Een monnikenwerk dat een jaar in 

beslag neemt. Met dank aan David Schroons! 

Onze heren +45 gaan naar Brussel om de finale van de beker van België te spelen. Ze verliezen helaas, nadat de laatste 

wedstrijden door de regen binnen moesten gespeeld worden op een snelle baan. 

 

2019 
Covid slaat toe in maart en de club draait op een laag pitje. 

Er wordt een AED aangekocht.  

Na overleg met de stad krijgt de club toestemming om verlichting te plaatsen op de terreinen 4-5-6. 

Jespo wordt gecontacteerd om lessen aan te bieden. 

Jespo vzw is een vereniging die voor de Antwerpse jeugd een naschools, kindgericht en netoverschrijdend omnisport-

activiteitenaanbod op initiatie- en recreatieniveau voorziet. 

TCLO is de eerste club die tennislessen aanbiedt aan Jespo jongeren. 

 

2020 
Tijdens de covid-periode wordt de chalet vernieuwd met schuiframen, nieuwe vloer, muziekinstallatie, sanitair, 

speeltuin, e.a. 

Het seizoen begint op 08 mei en door de lockdown opent het clubhuis op 8 juni. 

Op 15 juli kan er voor de allereerste keer getennist worden met verlichting op de terrreinen 4-5-6.  

Het clubtornooi in juli mag doorgaan.  

Het online reservatiesysteem is een groot succes en de speeluren worden verdeeld in blokjes van 30 minuten. Voor een 

dubbelspel mag er 90 min gereserveerd worden.  

De 5 euro bijdrage voor het clubkampioenschap gaat integraal naar twee goede doelen: vzw Katrinahof en vzw Heder. 

Door de covid perikelen wordt op 20 november de buitengewone algemene vergadering online georganiseerd, met 

dank aan Yannick Peers. 

 

2021 
nieuw bestuur: 

voorzitter:   David Schroons 

ondervoorzitter:   Jacques Bekaert 

secretaris:   Michael Binnemans 



penningmeester:  Monique Jespers 

sport:    Dave De Neef  

feest:    Marina Verbeeck 

digitaal welzijn:   Sven Martin 

marketing&communicatie: Yannick Peers 

 

Het zuid terras van de chalet wordt uitgebreid. 

De gewijzigde statuten worden gepubliceerd.  

Het kidsterrein wordt opgeleverd en is speelklaar. 

Omschakeling van een zomer naar een 365 outdoor club door de aanleg van kunstgravel op de terreinen 4-5-6. 

 

2022 

TCLO krijgt het predicaat Koninklijk. 

Er wordt een nieuw logo ontworpen, met dank aan Ineke Doggen.  
De nieuwe website wordt gelanceerd. 

Het bestuur kiest voor de lange termijn en continuïteit en sluit daarom een contract af voor drie jaar met de uitbating 

en met de tennisschool ‘Grinta’. 

Het eerste wintertornooi in open lucht vindt plaats op KTCLO. 

 

 



 

Deze historiek zal in de toekomst verder 

aangevuld worden met gegevens over de 

tennisprestaties van onze leden. 

Ook de verschillende uitbaters krijgen hun plaats 

in de historiek. 

 

Binnemans Michael (2022)  - Secretaris KTCLO 

Bron: resterende agenda’s, verslagen, topspin 

tijdschriften, ledenlijsten en afgesloten contracten 

van 1968 tot 2022 

Met speciale dank aan David Schroons die alle 

documenten (710) digitaliseerde.  

 


