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Beste leden,
Nu het seizoen is geëindigd geven we eens een korte blik op afgelopen jaar en geven we ook
enkele weetjes mee.

Afgelopen seizoen:
TC Lovendegem heeft met maar liefst 387 leden het seizoen afgesloten. De competitiebeestjes
onder de leden zowel jong en oud, hebben hun beste beentje voorgezet, dit blijkt uit de
volgende resultaten.
Het Tennis Vlaanderen dubbeltornooi telde een record aantal inschrijvingen van 183 koppels!
Patrick Boghaert met partner en Francis en Patrick Ceyssens wonnen als leden van Tc
Lovendegem het tornooi in hun eigen reeks!
In ons eigen clubtornooi- enkel wonnen bij de mannen Patrick Boghaert in de A reeks en Jago
Lievens in de B reeks. Bij de dames werden Veerle Van Waeleghem en Marijke Dubois de
winnaars. Veerle in de A reeks en Marijke in de B reeks.
Naast het volwassenen clubtornooi was er in september het enkeltornooi voor onze jeugd, de
jeugdkampioenen 2015 zijn:
In reeks rood - Lander Caryn
In reeks oranje - Niels De Brandt
In reeks groen - Laurens Monteyne
In reeks geel -Maxime Yde
....en de winnaar met de meeste deelnames aan de Kindertoer in 2014 is Niels De Brandt.
Er schreven zich 17 interclubploegen in dit jaar, 6 herenploegen, 7 damesploegen, 3
jeugdploegen en 1 ploeg gemengd dubbel.
Ook bij de masters voor het criterium zijn er enkele leden van TC Lovendegem ver geraakt. Zo
speelden Chris Moortgat en Chantal De Winter in dames 2 30 punten, maar sneuvelden in de
1/2 finales. Tania Speeckaert en Chris Van Laecke sneuvelden eveneens in de 1/2 finales van de
reeks dubbel gemengd 2 tot 60 punten. In de reeks dubbel gemengd 3 tot 30 punten werd
Patrick Boghaert gekoppeld aan Sophie Demerre van Haagse Tennishoek en samen met haar
zus Eva winnaar van de reeks dubbel dames tot 15 punten in het dubbeltornooi van Tc
Lovendegem. Patrick en Eva bereikten de finale en wonnen. Zij plaatsten zich zo voor de natio
nale eindronde. Na een spannende super teabreak verloren zij hun kwartfinale.
De competitiegeest bij TC Lovendegem zit er dus goed in! Proficiat aan iedereen.
Het jeugdbestuur haalde opnieuw het erkende label van ‘Jeugdvriendelijke tennisclub’,
proficiat!
Vanuit het jeugdbestuur werd een fairplay ballonwedstrijd georganiseerd, de ballon met het
kaartje dat gevonden wordt het verst van hier wordt de winnaar. Op de nieuwjaarsreceptie
wordt de winnaar of winnares bekend gemaakt. Er zijn reeds ballonnen een heel eind ver bij
onze zuiderburen gevonden, dat belooft!

Qua infrastructuur werd de nieuwe carport gebouwd, deze vervangt de tent die tijdens de
tornooien en de interclub werd opgezet. Een grote verbetering en vooruitgang! De aankleding
van de carport is een project voor in de nabije toekomst.
Helaas is er ook nog een minder goed nieuwsje.
TC Lovendegem werd dit jaar enkele keren zwaar getroffen door vandalisme, de kosten voor de
schade zijn aanzienlijk. Hopelijk brengt 2016 ons op dat vlak wat meer geluk.

Volgend seizoen:
In 2016 wordt TC Lovendegem 35 jaar en dat gaan we zeker vieren. Meer over ons programma
2016 in het clubblad van januari.
Noteer alvast de eerste activiteit : 17 januari 2016 is er de nieuwjaarsreceptie, deze keer gaat
deze door in de polyvalente zaal aan de sportterreinen.
Zoals elk jaar doen we ook nog een kleine oproep naar medewerkers voor 2016. Met het
komende feestjaar zullen we zeker wat extra handjes kunnen gebruiken. Aanmelden kan via
Tclovendegem@skynet.be
Zo, dat was even een update van de laatste weetjes. We wensen iedereen een fijne herfst en
winterperiode toe!
Alvast bedankt voor het fijne afgelopen seizoen en tot op de nieuwjaarsreceptie!
Het bestuur van TC Lovendegem

Tc Lovendegem

Wenst u deze mail in de toekomst niet meer te ontvangen? U kan zich uitschrijven via het
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