
Koninklijke tennisclub Linkeroever

1968-2022

1962
eerste stap

Een eerste poging wordt 
ondernomen om een 

tennisvereniging op te 
richten. De beloofde 
openlucht tennisterreinen 
krijgen jammer genoeg een 

andere bestemming. 

20 september 10 oktober

1968 1968 1970 1970
1 juni 27 juni

Oprichting van de 
Tennisclub Linkeroever, 

afgekort TCLO. 

Eerste wedstrijd in het 
sociaal centrum ‘Rerum 

Novarum’ in de Dorpsstraat 
61 te Burcht. Er zijn 20 
leden en één indoor 
terrein.

Na een overeenkomst met 
de Parochiale werken 

Linkeroever worden er 
twee outdoor tennisvelden 
aangelegd ter hoogte van 
de Victor Hugostraat.

Eerste tennistornooi, 
gespreid over twee dagen, 

wordt georganiseerd.



1972
18 februari

Na een overeenkomst met 
IMALSO worden er drie 

outdoor tennisvelden 
aangelegd op een stuk 
grond tussen de  
Guicciardinistraat en de 

Goethestraat.

7 juli 13 maart

1972 1972 1972 1973
20 april 24 maart

Het nieuwe clubhuis wordt  
ingehuldigd. De eerste 

uitbater van de club is 
Robert Schrijnemakers, 
bijgenaamd Bob.

De VZW Tennisclub 
Linkeroever wordt 

opgericht met 35 leden die 
zorgen voor een totaal 
onafhankelijke club.

Het eerste bestuur:
Voorzitter Achiel Smets -

François Van Assche - Luc 
Lemense - André Van 
Steenbergen - Lieve Van 
Pelt - Albert Van Nuffel -

Charles De Craecker 

Het terras (300 m2) aan 
het clubhuis wordt 

aangelegd.



1973
24 maart

Het eerste exemplaar van 
het clubblad ‘TOPSPIN’ 

wordt gepubliceerd. Het 
verschijnt tweemaandelijks 
en publiceert clubnieuws 
en uitslagen.

30 maart 29 juni

1973 1974 1975 1976
04 april 11 april

Het sportcomité 
organiseert het eerste 

clubkampioenschap op 
TCLO. 

Om de leden dichter bij 
elkaar te brengen, beslist 

het bestuur om een 
feestcomité op te richten. 
Het comité organiseert zijn 
eerste barbecue en 

vervolgens elk jaar.

De eerste werkingstoelage 
(18705 frank) wordt 

toegekend door het 
ministerie van nationale 
opvoeding aan de club. 
Het is de voorloper van het 

huidige subsidiesysteem. 

Het bestuur beslist dat 
iedereen die het clubhuis 

betreedt een lidkaart moet 
hebben. Zo doen de eerste 
steunende leden hun 
intrede op TCLO.



1977
1 april

Om de club financieel 
leefbaar te houden, betalen 

nieuwe leden voor het eerst 
een éénmalige toelage van 
500 frank.

1 april 6 augustus

1977 1977 1978 1979
1 maart 1 april

Het systeem van 
gastspelers wordt 

ingevoerd en zij mogen 
maximaal 3 keer een 
terrein reserveren. 

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.

De firma Van Laere plaatst 
in de maand maart een 

sproei-installatie onder de 
tennisterreinen aan de 
chalet.

Om talent te ondersteunen 
geeft Lesgever Danny Oen 

elke zondag 3 uur gratis 
les aan beloftevolle 
jongeren. Het wordt een 
groot succes. 



1980
1 april

Achiel Smets en Luc 
Lemense, de bezielers van 

TCLO, verlaten het 
dagelijks bestuur. Zij laten 
beiden een familiale club 
achter zonder schulden.

15 mei 8 oktober

1981 1982 1983 1984
16 januari 13 april

Na een overeenkomst met 
IMALSO wordt er één nieuw 

tennisveld aangelegd 
achter de chalet.

Door een onenigheid 
binnen het bestuur komt er 

een vervroegde 
bestuurswissel. Oud 
voorzitter Achiel Smets 
neemt de fakkel terug over.

Alle leden krijgen een 
badge met foto om op te 

hangen aan het bord in de 
chalet.

Er worden drie nieuwe 
tennisterreinen officieel 

geopend op de plaats 
waar terrein 4 lag. TCLO 
heeft dan acht  
tennisvelden en wordt een 

middelgrote club.



1985
29 maart

De speelbeurten van 
terreinen 1, 2, 3, 7 en 8 

zullen aanvangen op het 
uur en de drie andere 
terreinen 4, 5 en 6 om het 
half uur. 

27 maart 27 maart

1986 1987 1988 1989
20 maart 1 januari

Door een onverwachte 
terugval van het aantal 

leden (-69) organiseert het 
bestuur een wervingskamp.
Nieuwe leden krijgen gratis 
tennislessen.

De chalet wordt verbouwd 
en vergroot door Michel 

Knaepkens. Hiervoor gaat 
de club een lening aan van 
150000 frank bij de nieuwe 
brouwer 

De boekhouding van de 
club wordt voor het eerst 

op de computer verwerkt.

De VZW wordt verplicht
de verslagen van alle 

vergaderingen
bij te houden. Er wordt 
een secretariaat 
georganiseerd.



1990
10 februari

IMALSO is bereid zijn 
gronden te verkopen aan 

TCLO, maar omdat het om 
bouwgronden gaat, is dit 
jammer genoeg niet 
betaalbaar voor de club.

29 november 27 maart

1991 1992 1993 1995
3 april 1 januari

De eerste echte jeugdfuif  
wordt georganiseerd door 

David Schroons. (Voorzitter 
KTCLO sinds 2021) 

269 A-leden
18 B-leden

62 J-leden

TCLO viert haar 20-jarig
bestaan

234 A-leden
19 B-leden

61 J-leden

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

Het contract voor de huur 
van de zes terreinen met 

IMALSO, dat in 1998 
afloopt, wordt verlengd 
met 9 jaar.



1997
28 november

De vraag van de leden om 
een lichtinstallatie te 

plaatsen op de terreinen 
wordt op de algemene 
vergadering verworpen. De 
hoge kostprijs en de 

overlast voor de 
buurtbewoners geeft de 
doorslag. 

07 september 01 mei

1998 1999 2001 2002
03 april 29 maart

Het softwarepakket Elit van 
Tennis Vlaanderen (toen 

nog VTV) wordt aangekocht 
voor 15000 frank en tevens 
wordt er een
internetaansluiting

geïnstalleerd.

De geluidsoverlast tijdens 
de avondfeestjes is een 

probleem voor de buren en 
geregeld krijgt de club de 
politie over de vloer. De
decibels op de feestjes 

worden beperkt. 

Er wordt een kleine tractor 
aangekocht om de 

terreinen te onderhouden, 
wat het aantal man-uren 
aanzienlijk doet dalen.

Het aantal leden stijgt 
spectaculair van 329 in 

2001 naar 420 in 2002.

Er wordt een
ventilatiesysteem
geplaatst in de chalet. 



2003
28 maart

Sven Martin (bestuurslid 
digitaal welzijn sinds 2021) 

zorgt voor de eerste 
website van TCLO. 
Het bestuur lanceert een 
10-beurten kaart voor de 

jeugd.

07 september 1 mei

2004 2005 2006 2008
1 april 29 maart

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.

De huidige
huurovereenkomst van de 

zes terreinen met de 
waterwegen en zeekanaal 
wordt verlengd met 20 jaar 
tot einde 2027

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

Dankzij een jarenlange 
inzet van het jeugdbestuur 

bekomt TCLO voor het 
eerst het label van 
Jeugdvriendelijke 
Tennisclub en de Fair Play 

trofee.

Een nieuwe 
gebruiksvriendelijke 

website met de nodige 
communicatietools wordt 
gelanceerd.



2010
1 maart

Dankzij een subsidie van de 
stad Antwerpen worden de 

terreinen 1, 2 en 3 
heraangelegd met een 
nieuwe sproei-installatie. 
Ook de omheining wordt 

vernieuwd.

2 april 29 maart

2011 2014 2015 2017
28 maart 1 april

512 leden (record aantal 
sinds ontstaan)

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

Terreinreservaties kunnen 
voor het eerst online

geboekt worden. 

Deelnemers TCLO aan de 
interclub wedstrijden en 

de beker Claus betalen 
vanaf nu 5 euro voor de 
aangeboden maaltijd.

De gratis ballen, die sinds 
het ontstaan van de club 

ter beschikking werden 
gesteld aan de leden, 
worden om financiële 
redenen afgeschaft.



2018
22 november

Alle bestaande documenten 
sinds het ontstaan van de 

club worden
gedigitaliseerd. Een 
monnikenwerk dat een jaar 
in beslag neemt.

30 maart 1 januari

2019 2020 2020 2021
15 juli 15 januari

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

Na overleg met de stad 
krijgt de club toestemming
om verlichting te plaatsen 

op de terreinen 4-5-6.
Er wordt een AED
aangekocht. 

De chalet wordt vernieuwd
met andere schuiframen, 

vloer, muziekinstallatie, 
sanitair, speeltuin, e.a.
Het seizoen begint op 8 mei 
en door de lockdown opent 

het clubhuis pas op 8 juni. 

Er kan voor de allereerste 
keer getennist worden met 

verlichting op de terreinen 
4-5-6. 
Door de covid perikelen 
wordt op 20 november de 

buitengewone algemene 
vergadering online
georganiseerd. 

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. 



Koninklijke tennisclub Linkeroever

1968-2022

2021
19 november

Door de snelle verandering 
van het digitale tijdperk 

lanceert het bestuur
twee nieuwe
bestuursfuncties:
-Digitaal welzijn

-Marketing & communicatie

24 januari 27 maart

2022 2022 2022 2022
20 mei 1 oktober

TCLO krijgt het predicaat 
Koninklijk.

Er wordt een nieuw logo 
ontworpen.
De nieuwe website wordt 
gelanceerd. 

Het bestuur kiest voor de 
lange termijn en 

continuïteit en sluit daarom 
voor het eerst een contract 
af voor drie jaar met de 
uitbating en met de 

tennisschool ‘Grinta’ .

Het bestuur organiseert
een ongezien

feestweekend voor het 50-
jarig bestaan van KTCLO. 
Er zijn events en optredens 
voor klein en groot en een 

barbecue voor meer dan 
200 gasten.

Het eerste wintertornooi in 
open lucht vindt plaats op 

KTCLO.


