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Communication Platforms
BKM biedt u een brede waaier aan mogelijke oplossingen op het vlak van telefonie, unified 
communications, conferentietoepassingen, contact center- en mobility oplossingen. 

IT Networks
BKM kan u helpen om al uw IT-uitdagingen het hoofd te bieden en over te stappen op een 
volledig convergent netwerk, dat rekening houdt met uw specifieke behoeften.

Office Automation
BKM werkt samen met de belangrijkste fabrikanten binnen de sector en kan u een 
ruim aanbod aan kantooroplossingen bieden: kopie-, print-, scan- en faxapparaten of 
multifunctionele toestellen. Ook systemen voor elektronisch documentbeheer, beamers 
en interactieve white boards voor uw presentaties, maken deel uit van ons productgamma.

Connectivity Solutions
BKM biedt u connectiviteitsoplossingen voor vaste en mobiele telefonienetwerken en voor 
het internet.

BKM nv - Herkenrodesingel 37a - 3500 Hasselt 
[T] +32 [0]11 299 977 - [F] +32 [0]11 299 995 - info@bkm.be - www.bkm.be

1 enkele partner voor uw ICT
Ontdek wat wij voor jullie kunnen doen op www.bkm.be
1 enkele partner voor uw ICT
Ontdek wat wij voor jullie kunnen doen op www.bkm.be

PETER EN ZIJN TEAM
VERWELKOMEN JE GRAAG!

ADVOCAAT & BEMIDDELAAR
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VOORWOORD
Beste Clubleden, 
Het is zover! We zijn niet enkel meer de meest 
gezellige tennisclub van Hasselt en verre omstreken. 
Nee, wij zijn nog veel meer geworden… Wij zijn 
intussen de gezelligste tennis- en padelclub van 
Hasselt en verre omstreken!

Hoe dat komt? Doordat Amerika geleid wordt door 
een hoogbejaarde man en de Europese voorzitster 
Ursula Von der Leyen nog geen stoel aangeboden 
krijgt in Turkije, ziet de Russische president Poetin 
zijn kans en heeft hij zijn oog laten vallen op Oekraïne. 
Daardoor wordt onze energie onbetaalbaar en stijgt 
de inflatie tot boven de 7%. Dus kan je momenteel 
beter lenen dan geld hebben, want het geld wordt 
altijd maar minder waard. Dat heeft het bestuur 
heel goed ingeschat en dus hebben we geleend en 
geïnvesteerd. Ondanks alle Corona-perikelen heeft 
het bestuur doorgezet en zijn er sinds november 2021 
drie padelvelden volledig afgewerkt en in gebruik 
genomen. Daarnaast zijn de basisvoorzieningen voor 
een 4e padelveld ook reeds voorzien. En het moet 
gezegd worden: Het zijn prachtige padelvelden! We 
zijn er f ier op!

We moeten helaas ook toegeven dat dit niet zonder 
slag of stoot gegaan is. Eerst moesten we voetbalclub 
Sporting Hasselt van het veld jagen, dan moesten wij 
stad Hasselt overtuigen om hun sporthal niet in onze 
richting uit te breiden , daarna de groenen van deze 
wereld paaien om de berm te mogen verplaatsen, 
om tot slot met een aannemer en een aanlegger 
van de padelvelden tot een akkoord te komen en 
de werken te laten starten. Het heeft vooral uw 
nederige voorzitter bloed zweet en tranen gekost. 
Maar we zijn er in geslaagd! Uiteindelijk bleek de 
laatste horde de moeilijkste: een afsluitbare poort! 
Nadat er eerst een verkeerde ronde paal geplaatst 
werd, daarna een tijdje geen poort en vervolgens 
een te grote poort, is ook dit laatste euvel begin 
2022 in orde gekomen. Een alfa, bèta, delta, of zelfs 
omicroninfectie kregen hem niet klein, maar de 
bouwperikelen bijna wel… Voordat dit allemaal in 
orde kwam heeft uw voorzitter letterlijk alle kleuren 
van de regenboog gekregen en kon hij zelfs niet 
meer groen, geel, paars of blauw lachen. Maar nu 
de werken eindelijk rond zijn en ook Standard terug 
gereanimeerd schijnt te zijn, heeft hij weer rood 
bloed door zijn aderen lopen en kan men af en toe 
weer het wit van zijn ogen zien.

Intussen hopen wij dat ook in België de kentering 
is ingezet en dat we dit jaar wel terug ongeremd 
gaan mogen sporten, vieren, feesten, kussen en 
knuffelen… Want geef het maar toe, dat hebben 
we allemaal heel erg gemist de voorbij twee jaren? 
En ja ik weet het, het was in 2021 al beter dan in 
2020. Zo gingen de Olympische spelen nu wel door 
en won België zelfs 7 medailles, maar verloren de 

Rode Duivels kansloos tegen Italië. 
Zo won Wout Van Aert op de Mont 
Ventoux en in Parijs, maar werd 
hij geen wereldkampioen in Leuven. 
Zo werd in de Jupiler Pro League Club 
Brugge weer kampioen, behaalde Genk weer een 
Europees ticket, kon STVV zich weer gemakkelijk 
redden en ging Standard opnieuw net niet failliet. 
En ook al was 2021 niet slecht, 2022 wordt nog veel 
beter! De ministers gaan verstandige beslissingen 
nemen en de Belgische staat gaat winst maken; 
Poetin en Biden gaan kwajongen bij Xi Jinping, 
waar Ursula als 4e man/vrouw al in een zetel zit; 
De energiecrisis wordt opgelost en iedereen krijgt 
opslag; De Rode Duivels worden wereldkampioen 
in Qatar, waar vrouwen vanaf dan ongesluierd op 
straat mogen komen en alcohol rijkelijk vloeit; Van 
Aert wint de Ronde Van Frankrijk en Evenepoel 
wordt wereldkampioen in Australië; Goff in kan weer 
matchen winnen en Djokovic laat zich vaccineren; 
STVV speelt Europees en Standard wordt kampioen, 
al is dat misschien iets te onwaarschijnlijk…?

Wij zijn er zeker van dat onze RTC-leden in 2022 
weer veel sport- en ontspanningsplezier mogen 
beleven. Dat het clubhuis weer een gezellige drukte 
mag kennen en dat de activiteitenkalender weer 
vol mag staan met allemaal goed bijgewoonde 
en oergezellige klassiekers! Wij beloven dat ook 
de tennisvelden er weer onberispelijk zullen 
bijliggen. En wij hopen dat onze tennisleden mogen 
proeven van de mooie padelsport en dat de nieuw 
bijgekomen padelleden mogen genieten van de 
unieke sfeer binnen onze mooie club.

Dankzij de aanhoudende steun van onze sponsors 
-waarvoor nog eens extra dank! - kunnen de 
lidgelden nog maar eens hetzelfde blijven, waardoor 
wij naast de chicste, gezelligste en sportiefste club 
ook jaar na jaar de goedkoopste club in Hasselt 
en omgeving blijven. Wij hopen dan ook dat onze 
leden deze inspanning weten te waarderen en 
zich allemaal correct aanmelden als lid van RTC op 
de website van Tennis Vlaanderen om daarna hun 
lidgeld correct te betalen. Voor padelspelers onder 
ons zijn er een paar formules mogelijk, waarover 
jullie meer kunnen lezen verderop in dit magazine.

Wij kijken uit naar 2022, het jaar van de VRIJHEID, 
waarin het licht over ons zal neerdalen, de zomer 
weer zal schitteren, en de roem en eer van onze 
Runkster Tennis(- en padel)club weer zal uitgedragen 
worden tot ver buiten de Limburgse grenzen. Laat 
ons er daarom allemaal samen een lap op geven om 
er opnieuw een geslaagd 45e Runkster tennis- en 
padeljaar van te maken!

Uw voorzitter, 
FVA    
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SUPER BEDANKT AAN ONZE IMMERS 
ENTHOUSIASTE JEUGD EN OUDERS!
Wij zijn alvast klaar voor het 
nieuwe seizoen, hopelijk jullie ook!
We begonnen het tennisseizoen 2021 met veel 
moed daar het vorige tennisseizoen niet echt als 
een seizoen bestempeld kon worden. We keken uit 
naar de lente, naar het mooie weer, naar de leuke 
interclubontmoetingen, naar de vele tornooien, 
maar ook dat werd bijna allemaal ingekort door de 
coronamaatregelen. Toch bedankt aan iedereen die 
mee geholpen heeft om de weinige activiteiten te 
laten plaatsvinden en uiteraard SUPER BEDANKT 
aan onze immers enthousiaste jeugd EN ouders om 
deel te nemen aan de activiteiten.

Geniet mee van de activiteiten van het voorbije 
jaar die wel konden doorgaan.

Tornooien 2021 
Super dat onze leden zich weer engageerden om 
hun talent te tonen op de verschillende tornooien! 
Julot, Lars en Xavier mochten zelfs meedoen aan de 
kidsday van Tennis Vlaanderen. Prof iciat jongens!

Ook in ons jeugdbestuur werd aan 
uitbreiding gedaan.
Proficiat Stef en Céline met de geboorte van Lou, 
opvolging is verzekerd!

Sint & Piet
Ook deze winter heeft Sinterklaas onze tennisclub 
niet overgeslaan. Hij kwam samen met zijn pieten 
een grote zak afzetten voor alle brave tenniskids.

Wie zijn de jeugdbestuursleden?
Wij, enthousiaste jeugdbestuursleden, staan steeds klaar voor onze jeugdspelers. Indien jullie vragen hebben 

over activiteiten of indien jullie nieuwe ideeën hebben, spreek ons hier gerust over aan. 

Yves Tilkin  Dimitri Van Beveren  Céline Simons Silke Maes
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Jeugdvriendelijke tennisclub 2021
Ook in 2021 hebben we dankzij de deelname
van onze jeugdleden 

• aan verschillende tornooien
• aan jeugdactiviteiten
• en door de inzet van onze trainers en 

vrijwilligers

het label ‘JEUGDVRIENDELIJKE TENNISCLUB 2021’ 
behaald. Dikke prof iciat aan iedereen die hier een 
steentje aan bijgedragen heeft!!

Kids dag
Op 26 juni 2021 vond ons jaarlijks KIDStornooi plaats 
waarbij we alle kleuren verwelkomden en we weer 
konden spreken van een schitterende opkomst. Ook 
Kastaar was weer van de partij! Alle kinderen konden 
op het einde nog genieten van een welverdiend ijsje. 

Tenniskampen 
Onze jaarlijkse kampen werden dit jaar weer 
coronaproof in bubbels georganiseerd. Dank je wel 
aan meester Dimitri, de enthousiaste lesgevers en 
dokter die alles in goede banen hebben geleid. 

Hier kan je enkele sfeerfoto’s terugvinden van onze 
‘bubbel’kampen vol tennis- en speelplezier. 

 Ann Pulinx  Saskia Fontaine Evi Jeuris
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PROFICIAT aan Elize en Romy met het behalen 
van hun trainersdiploma. Romy werd een 
aspirant-initiator en Elize initiator.  

Wintertrainingen  

Onze wintertrainingen verhuisden dit jaar enerzijds 
naar de sporthal te Runkst en naar de tennishal 
van Tennisdel te Genk. Een kleine aanpassing voor 
iedereen, maar uiteindelijk viel de afstand voor velen 
veel beter mee dan voorzien. 

Schlagerfestival 

Eind oktober vond er in de Trixxo Arena het 
schlagerfestival plaats. Dit gebeurde helemaal 
coronaproof met onze CST! We konden dit jaar 
rekenen op heel wat ‘ingewijde’ helpers maar ook 
op heel wat nieuwe helpers die ons team kwamen 
vervoegen. Wat een topsfeer met onze ploeg!! We 
haalden zelfs de krant! 

Bedankt aan alle helpende handen van alle afgelopen evenementen 
die nog konden doorgaan.

Dankzij jullie hulp kunnen onze jeugdactiviteiten plaatsvinden tegen democratische prijzen. 

Voel jij je als ouder ook geroepen om ons te ondersteunen tijdens de volgende evenementen? 
Laat het ons zeker weten! 

Ook een dikke dank u wel aan het toog-team, meneer Freddy, meneer Eddy en ons Lou’ke! 

Hopelijk kunnen we van 2022 een jaar maken dat we elkaar meer live kunnen treffen en dat jullie weer 
kunnen deelnemen aan onze onvergetelijke jeugdactiviteiten. 

Wij zijn er alvast klaar voor! 
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INTERCLUBPLOEGEN TENNIS 2022
Interclubploegen Jeugd
U9 - 3
Rob Van Eylen (K)
Mathins Poncelet

Jongens U11 - 4
Arthur Macours
Hans Wolters (K)
Bob Cuyvers 
Arthur Balligand

Jongens U13 - 4
Piet Cuyvers (K)
Nicolas Borzee
Marcel Geurts
Daan Fissette
Stef Orlandini

Jongens U17 - 4
Robbe Vermesen (K)
Lauden Lecocq
Mathieu Doucet
Daan Buelen 

Meisjes U17 - 4
Castermans Lena (K)
Leduc Sien
Fissette Noor
Mouling Gitte

Interclubploegen Dames
Dames - 2 (201 - 270 ptn)
Julie Jeuris
Lise Jeuris
Céline Simons
Jade Daems
Evi Jeuris (K)
Veronique Swennen
Aline Cuyvers
Manon Simons

Dames - 3 (141 - 200 ptn)
Romy Kuyks (K)
Elize Descamps
Luna Janssen
Jade Daems
Manon Simons

Dames - 7 (12 - 25 ptn)
Isabeau Maes
Céline Bex
Caroline Bex
Hanne Speetjens
Amelie Thoelen
Silke Maes (K)

Dames 25 - 1 (141 - 240 ptn)
Veerle Mortelmans
Patricia Denier (K)
Greet Smolders
Daniela Dittmann
Liesbeth Wouters
Katrijn Wouters
Christel Jeuris

Dames 35 - 2 (36 - 75 ptn)
Mieke Hermans (K)
Charlotte Weyens
Ilona Migdalski
An Molenaars
Caroline Goukens
Saski Fontaine
 

Interclubploegen Heren
Heren (4 spelers) - 5 (61 - 95 ptn)
Kevin Roloux
Koen Remans
Steven Putzeys (K)
Dominique Pulinx
Koen Rogiers
Stef Jeuris
Bart Orlandini

Heren (4 spelers) - 6 (26 - 60 ptn)
Frederik Vandormael
Peter Merken (K)
Bart Clerix
Bram Dejan
Jan Coninx
Nicolas Soenen

Heren 25 - 5 (61 - 120 ptn)
Michiel Lemmens (K)
Matthijs Van Speybroeck
Tim Theunissen
Brecht Wertelaers
Yoni Groenendaels
Robbert Bogaerts

Heren 25 - 6 (26 - 60 ptn)
Dirk Smits (K)
Victor Roberti
Richard Maes
Ronny Buvens
Geert Camps
Benoit Pulinx
Damian Brodzinski
Koen DeVogelaere

Heren 45 - 2 (141 - 210 ptn)
Steve Buelen
Patrick Tournier
Hans Exelmans (K)
Wim Theys
Koen Corthouts
Dirk Hendrikx
Koen Remans
Johan Schreurs

Heren 35 - 3 A (76 - 140 ptn)
Steve Buelen
Hans Exelmans (K)
Dirk Hendrikx
Pascal Collette
Koen Remans
Bart Leduc

Heren 35 - 3 B (76 - 140 ptn)
Dirk Bex
Jochen Janssen
Geert Lowet
Ronny Buvens
Dirk Thoelen
Alain Wouters
Erwin Martens (K)
Jos Stroeken 
Philippe Reweghs 

Heren 35 - 3 C (76 - 140 ptn)
Frederik Vandormael
Pieter Dujardin
Jan Coninx
Bram Dejan (K)
Pascal Collette 

Dubbel Heren 60 - 3 A (12 - 40 ptn)
Nico Timmermans
Ronald Simons
Yvo Ursic
Marc Neyskens
Eddy Jans
Maurice Schutters
Rik Geurts
Francis This (K)

Dubbel Heren 60 - 3 B (12 - 40 ptn)
Hugo Schepers
Richard Brouwers
Johny Putzeys
Luc Uitterhaegen
Leon Vanbockrijck
Armand Thoelen
Jos Crayebecks
Tony Pulinx
Freddy Vanattenhoven (K)
 

Reserven
Dames
Heidi Smeuninx

Heren
Xander Buelen
Thomas Machiels
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LID WORDEN VAN DE GEZELLIGSTE 
CLUB VAN HASSELT?
Dat kan eenvoudig via de website van Tennis Vlaanderen. Zoek naar club Runkster en klik op “Lid worden”. 
Na goedkeuring en betaling van je abonnement, kan je genieten van een heerlijke tenniszomer en/of padel.

Geboren Bondsbijdrage

2014 en later € 15 € 7,38

2010 - 2013 € 35 € 11,22

2005 - 2009 € 65 € 11,22

1958- 2004 
(senioren)

€ 100 € 17,09

1957 en vroeger € 65 € 17,09

Gezinsaansluiting € 260 situatiegebonden

Abonnementen

Funding (3 jaar) € 420

Jaarlijks 
abonnement

€ 170

Geboren Bondsbijdrage

2007 - 2013 € 75 € 11,22

2014 - later € 35 € 7,38

TIP
Check out! 
De vernieuwde app van Tennis Vlaanderen.

Download deze in Google Play of The App Store.

Via de app kan je eenvoudig je terrein reserveren alsook inschrijven voor tornooien.

Een nieuwe functionaliteit is eveneens het zoeken van speelpartners. Vul je eigen gegevens in en stel je 
beschikbaar. Via het messaging systeem kan je zo misschien een nieuwe tennismaat leren kennen? 

Voor meer informatie kan je terecht op www.tennisvlaanderen.be/app

Tennis Padel volwassenen

Padel jeugd
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Fintegriteit is een relatief klein accountantskantoor in Hasselt dat jarenlange ervaring 
combineert met passie voor het ondernemerschap. 

EN met een hart voor de Runkster tennisclub! 

 

Drie pijlers kenmerken de methodiek van Fintegriteit:  

 

           

        
We geloven oprecht dat deze drie pijlers elkaar in stand houden en versterken. 

Een boekhouding kan maar correct zijn als we voldoende besprekingen met jou als 
ondernemer houden zodat wij alle info hebben. Onze begeleiding kan dan weer alleen 
betrouwbaar zijn als je boekhouding correct is. En besprekingen zijn pas helemaal duidelijk 
voor je, als we jou als ondernemer en je bedrijf of organisatie écht kennen. 

Bij Fintegriteit staan tijd en aandacht voor jou als ondernemer steeds centraal: 
 Want dat helpt je zaak vooruit. 

Ga zeker eens kijken op onze website voor meer informatie over onze manier van werken. 

www.fintegriteit.be 

     

 

 

Fintegriteit BV:  Richard Maes en Marleen Nelissen en team 

Fintegriteit beter leren kennen? 
 We maken tijd voor jou. Wanneer het jou best past! 

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek. 
 Helemaal vrijblijvend. We leren je graag kennen! 

 

Fintegriteit BV – Singelbeekstraat 113 – 3500 Hasselt 
info@fintegriteit.be 

 

 

Correcte boekhouding 
Betrouwbare begeleiding 
Begrijpelijke besprekingen 
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JAWEL, PADEL
Jawel, in het vorige clubblad nog aangekondigd 
als “komende”, momenteel zijn onze padelpleinen 
al enkele maanden operationeel. En, ondanks de 
gure weersomstandigheden afgelopen maanden, 
werd er al duchtig gebruik gemaakt van de 
pleinen door onze leden, alsook niet-leden, die 
stilaan de weg naar onze club gevonden hebben. 
Sterker nog, we hebben zelfs 5 interclubploegen 
ingeschreven voor de voorjaarsinterclub en van 
23 tot 29 mei organiseren we ons eerste padeltornooi. 
In het najaar komt er nog een 2e tornooi en de 
najaarsinterclub (gemengd & leeftijdscategorieën).

Ondertussen gaan we binnenkort, als het wat 
zonniger wordt, beginnen met het opstarten van 
verschillende evenementen, met voor elk wat wils, van 
beginner tot gevorderde, van hongerige tot dorstige 
padelspelers. Bekijk zeker regelmatig onze website & 
maak je lid van 1 of meerdere whatsapp groepen, want 
ook daar gaan we alle evenementen aankondigen. 

Info interclubploegen
• Dames P50 - Jelle Sidarow (k) 

zondag 10u
• Open P100 - Bjorn Morren (k) 

vrijdag 19u 
Open P100 - Stijn Duchateau (k) 
vrijdag 19u

• Open P200 - Jan Daems (k) 
zaterdag 14u

• Open P200 - Erwin Martens (k) 
zaterdag 14u

 
Speeldata (5 speeldata):  

• 15/16/17 april
• 22/23/24 april
• 29/30 april en 1 mei
• 6/7/8 mei
• 13/14/15 mei

Begrippen
A. Golden point
Wanneer geldig?
Bij alle wedstrijden in de CUPRA Padel Tour en 
Schweppes Interclub in wedstrijden tot 2 winnende 
sets. Dus NIET tijdens de voorjaarsinterclub & 
voorrondes van de tornooien, waar wordt gespeeld 
tot 9.

Hoe werkt het?
• Bij een gelijke stand van 40-40 (deuce) in een 

game wordt een beslissend punt gespeeld > 
“Golden Point”.

• Het ontvangende team kiest de zijde om de 
terugslag te spelen (links/rechts).

• Het ontvangende team mag niet van positie 
wisselen bij het ontvangen van de opslag

• Het team dat dit punt wint, wint de game.

Een woordje uitleg 
over tactiek
Padel en tactiek zijn goede maatjes. Hard slaan heeft 
niet altijd het gewenste effect. Integendeel zelfs, het 
kan een voordeel zijn voor je tegenstanders.

B. Aanvallende tactiek
Kom, we gaan naar het net !
De meeste punten bij padel worden aan het net 
gewonnen. Wel belangrijk : zorg dat het terrein goed 
afgeschermd wordt. Beweeg dus steeds samen.

Ik serveer en …. ga voor de volley !
Na je service loop je best door naar het net. Dit 
maakt het scoren gemakkelijker dan van achteruit. 
Zorg er wel voor dat je samen met je partner op 1 lijn 
staat om het terrein te beschermen.

Kies je favoriete What’sApp-groep(en) en scan de qr-code

(Door lid te worden van een gekozen What’sApp-groep, geef je toestemming dat je nummer gedeeld wordt) 

ZOEK JE NOG PADELTEGENSTANDERS? 

runkster.be
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Laten we er een prulle smashke van maken… 
Ben je in de mogelijkheid om te smashen, kan 
het nuttig zijn om een korte smash te slaan. De 
bal stuitert hierbij 2 x voor hij het glas raakt. Veel 
tegenstanders verwachten dikwijls een harde smash 
& lopen reeds naar voren Door een korte smash te 
slaan verras je hen.

Hey, ik kan wel smashen hoor, want ik tennis 
al jaren !
Kan je smashen als je dicht tegen het net staat ? 
Sla de bal met de harde smash in een grote hoek 
naar beneden. De bal stuitert hoog op het glas en  
als je echt zo goed kan smashen, zal hij terug naar 
jouw helft komen zonder dat de tegenstanders hem 
kunnen raken.

Kijk eens wat een feeling ik heb !
Staan de tegenstanders ver achter in het veld? 
Probeer dan een stopvolley. Zorg dat je zo dicht 
mogelijk tegen het net staat. (want anders word 
je misschien uitgelachen met je “feeling” als het 
mislukt) en leg de bal zo kort mogelijk over het net. 
Slaat de tegenstander een slice ? Kijk dan eerst of 
er toeschouwers staan, want de bal draait terug & 
valt morsdood op je racket (en dus aan de verkeerde 
kant van het net).

Van hot naar her…
Sta je aan het net & voel je je nog zo jong als een 
veulen ? Spreek dan eens af met je partner dat, als 
je aan het net staat, je de terugkerende bal probeert 
te onderscheppen door diagonaal over het plein 
te lopen. Je partner moet de dans dan wel volgen 
& van positie wisselen, zodat hij de bal nog kan 
retourneren, moest de bal toch nog terugkomen van 
de tegenstanders (nog jongere veulens).

Van hot naar…. hola, is 1 keer niet genoeg ?!
Ben je al moe van aan het vorige punt te denken ? 
Wissel dan eens af met een fake switch. Doe alsof je 
een lopende beweging doet, maar keer terug naar je 
oorspronkelijke positie. De tegenstander zal de bal 
rechtdoor slaan…. waar jij rustig de winnende slag 
kan slaan (en eens grijnzen naar de overkant)

C. Verdedigende tactiek
Huug speile ! 
Moet je niet op tijd aan de bar zijn en mag de match 
iets langer duren : speel een lob : je wint er tijd mee! 
Het is de ideale “aanvallende” slag in padel. Je kan 
terug in positie komen & de tegenstander wordt 
naar achter gedwongen. Vergeet bij een goede 
lob natuurlijk niet naar het net te gaan & neem je 
partner onderweg ook maar mee.

De rackettenkraker
Speel de bal door het midden ! De tegenstander 
kan minder scherpe hoeken spelen & het zorgt voor 
verwarring wie de bal gaat spelen. Hoor je aan de 
andere kant van het net gekraak & nadien gevloek 
: Zeg dan : oei, stukken? (de grijns van vorige punt 
hierboven mag er ook bij voor de liefhebbers)

Hey, dat bekt goed !
Laat de bal zakken & speel hem kort richting de 
voeten van de tegenstanders : de Chiquita. Doordat 
de tegenstanders een lage bal krijgen, kijken ze 
ook omlaag. Het teken voor jou om, bananendans-
gewijs, zo snel mogelijk richting het net te dansen & 
het punt in jouw voordeel te beslechten. 

Maar begin achteraf aan de toog  bij Freddy en Eddy 
niet te zagen over blauwe stickertjes en strooien 
rokjes. 

Meer weten?

Scan deze QR code 
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Onze website: www.runkster.be

De Tennis Vlaanderen App !

HOME

NIEUWS & EVENTS

� Nieuws van de verschillende clubs 

waarbij de gebruiker aangesloten is

� Tennis Vlaanderen nieuws

� Het nieuws kan gefilterd worden. Op 

deze manier kan je aangeven van 

welke organisatie je nieuws wil zien.

� Niet-leden krijgen enkel nieuws van 

Tennis Vlaanderen te zien.

TERREINRESERVATIE

� Overzicht van komende reservaties en

toevoegen aan agenda

� Terrein reserveren in de eigen club

� Terrein reserveren bij andere clubs die 

losse verhuur toelaten (ook voor niet-

leden)

� Mobiele betaling voor betalende

reservaties

COMPETITIE

� Overzicht van de eigen prestaties en
geplande wedstrijden.

� Resultaten en geplande wedstrijden
volgen van favoriete spelers en
interclubploegen.

� Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze 
deze uitslagen ook via push-berichten 
willen ontvangen.

� Ook voor niet-leden zodat ze de 
prestaties kunnen volgen.

ZOEK EEN PARTNER

� Tennispartner zoeken a.d.h.v. 

parameters

� Eigen profiel ‘beschikbaar’ stellen

zodat andere leden je kunnen

terugvinden en contact kunnen leggen

� Beschikbare contactgegevens

gebruiken om de speler te contacteren

of chatten via de app

ONZE WEBSITE
runkster.be
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WISTJEDATJES
Dat de padelvelden sinds 
november in gebruik zijn. 
Dat een passend + afsluitbare 
poort hierbij het moeilijkste 
onderdeel bleken. 
Dat dit poortje tot dan steeds 
door het bestuur afgesloten 
werd.  
Dat de twee Dirken nu een 
andere reden zoeken om ’s 
avonds laat nog buiten te gaan.

Dat Dimitri padel maar niets 
vond. 
Dat een cursus volgen in Eeklo 
vanuit je camionette wonderen 
kan doen. 
Dat Dimitri nu ook een 
gediplomeerd padelinstructor is. 
Dat ook koppige steenezels 
dus soms van gedacht kunnen 
veranderen.

Dat er dit jaar dus niet 1, maar 3 
toernooien zullen doorgaan in 
onze club. 
Hou je dus klaar voor : 1 tennis & 2 
padel toernooien 
Dat de kantine tegen dan 
hopelijk weer gouden zaken 
doet. 
En dat de drankprijs daarom niet 
verhoogd wordt.

Dat Standard in het rood staat. 
Dat de voorzitter het daar 
moeilijk mee heeft. 
Dat rood sowieso zijn 
lievelingskleur is. 
Dat hij toch hoopt dat er ooit 
terug blauwe cijfers geschreven 
worden in zijn favoriete club.

Dat schepen Habib El Ouakili 
zichzelf vorig jaar uitgenodigd 
heeft op onze club. 
Dat de voorzitter hem vertelde 
dat hij eigenlijk al elk jaar 
uitgenodigd wordt op de 
prijsuitreiking van ons toernooi. 
Maar dat er vorig jaar geen 
toernooi is doorgegaan op onze 
club. 
Dat Brigitte Smets dan misschien 
dit jaar toch een opvolger gaat 
krijgen.

Dat onze redactievergadering dit 
jaar live doorging. 
Dat het eten van traiteur Freddy 
VA weeral uitstekend was. 
Dat de wijn ook rijkelijk vloeide. 
Dat er mochelijk wat meer 
schrijfvouten dan anders in onse 
verslagen zijn gekroepen…

Dat de padelspelers een 
geopende kantine misten. 
Dat ze al snel een oplossing 
vonden. Dat er meer drank vanuit 
de autokoffers geconsummeerd 
werd dan in de meeste 
Moosebars. 
Dat de lichten hierdoor soms 
vroegtijdig uitgingen bij 
sommigen.

Dat we Steven en alle anderen 
niet vergeten zijn. 
Dat de “remember day” ook dit 
jaar zal doorgaan. 
Dat er een “erebos” zal 
aangelegd worden voor al onze 
verdienstelijke leden. 
Dat je hiervoor niet kan 
solliciteren.

Dat een opslag aanleren niet 
gemakkelijk is. 
Dat kinderen hierbij ook logisch 
nadenken. 
Dat als de trainer vraagt om de 
bal hoger op te gooien, 
het kind antwoordt: “Dan kan ik 
er niet meer aan!”

Dat de club geïnvesteerd heeft 
in een gesof isticeerd padel-
sluitingssysteem. 
Dat dit eigenlijk weggegooid 
geld is. 
Dat wij een veel goedkopere 
oplossing gevonden hebben. 
Dat een genummerd f ietsslot 
ook al genoeg blijkt te zijn.

Dat er nog wekelijks gekwajongd 
wordt op de club. 
Dat Ronny B en Geert C het 
spelletje goed beheersen. 
Dat Freddy VA en Richard M 
maar zelden kunnen winnen. 
Dat zij daarom beweren dat die 
anderen goed kunnen foetelen.

Dat de redactievergadering weer 
lekker en gezellig was. 
Dat dit magazine daar toch weer 
vlot volgeschreven werd. 
Dat wij eigenlijk ook nog een 
paar vrouwen zouden willen in 
het bestuur. 
Dat zij niets moeten vrezen, want 
dat de voorzitter sowieso volgend 
jaar opnieuw kookt voor ons.

Dat Geert L graag loopt in groep. 
Dat een marathon in Ibiza tot 
hun plannen behoort. 
Dat hij de aangepaste uitrusting 
voor iedereen al gekocht heeft. 
Dat deze plannen, samen met de 
uitrusting, door Corona al 2j in de 
koelkast steken.

Dat de vrijwilligers van deze club 
zwak te been zijn. 
Dat zij zelf de bomen op de berm 
gingen vellen. 
Dat kapitein Francis T en 
zijn ploeg hierbij allemaal 
onderuitgingen. 
Dat zij na enige troostende 
consumpties nog onstabieler 
naar huis gingen.

Dat een gynaecoloog buiten zijn 
uren ook boer kan zijn. 
Dat die zijn tractor en hakselaar 
ook eens aan de club uitleende. 
Dat Erwin M absoluut geen boer 
is. 
Dat de hakselaar nog maar pas 
terug hersteld is.
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INTERCLUBPLOEGEN PADEL 2022
Dames (zondag) 

P50 (200-250)
Jelle Sidarow
Nicky Vandekerckhove (K)
Celine Dirix
Stephanie De Cock 
Karen Walpot

Reserven
Kirsty Dupont
Brigitte Geurden 

Open (Vrijdag)

P100 (250-500)
Bart Orlandini
Bjorn Morren (K)
Thomas Miermans
Bart Vandersanden 
Bob Rubens

P100 (250-500)
Stijn Duchateau (K)
Kim Bonné
Ruben Colla
Rik Vandormael

Open (zaterdag)

P200 (500-900) (2 Ploegen)
Erwin Martens (K)
Dirk Thoelen
Dirk Bex
Philippe Reweghs
Tom Vanattenhoven
Koen Gatz
Alain Mathijs 
Freddy Boonen
Jan Daems (K)
Jo Claessens
Jochen Janssen
Jeroen Coppens

Reserven
Dimitri Vanbeveren
Mortelmans Veerle
Patrick Hermans
Kirsty Dupont
Brigitte Geurden
Michael Orye
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Communication Platforms
BKM biedt u een brede waaier aan mogelijke oplossingen op het vlak van telefonie, unified 
communications, conferentietoepassingen, contact center- en mobility oplossingen. 

IT Networks
BKM kan u helpen om al uw IT-uitdagingen het hoofd te bieden en over te stappen op een 
volledig convergent netwerk, dat rekening houdt met uw specifieke behoeften.

Office Automation
BKM werkt samen met de belangrijkste fabrikanten binnen de sector en kan u een 
ruim aanbod aan kantooroplossingen bieden: kopie-, print-, scan- en faxapparaten of 
multifunctionele toestellen. Ook systemen voor elektronisch documentbeheer, beamers 
en interactieve white boards voor uw presentaties, maken deel uit van ons productgamma.

Connectivity Solutions
BKM biedt u connectiviteitsoplossingen voor vaste en mobiele telefonienetwerken en voor 
het internet.

BKM nv - Herkenrodesingel 37a - 3500 Hasselt 
[T] +32 [0]11 299 977 - [F] +32 [0]11 299 995 - info@bkm.be - www.bkm.be

1 enkele partner voor uw ICT
Ontdek wat wij voor jullie kunnen doen op www.bkm.be
1 enkele partner voor uw ICT
Ontdek wat wij voor jullie kunnen doen op www.bkm.be

PETER EN ZIJN TEAM
VERWELKOMEN JE GRAAG!
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BANKIER – VERZEKERINGS- en KREDIETMAKELAAR – GEZINSPLANNING 

 

Chiara Kuyks – Verantwoordelijke Verzekeringen Niet-Leven en adviseur 
Leasing 
“In samenspraak met onze cliënt brengen we de risico’s van zijn bezittingen, zijn 
familiale gezinssituatie, zijn beroepsactiviteit, … in kaart, bepalen we op welke manier 
deze te verzekeren en welke maatschappij daarvoor de beste partner is.  
Bij aanschaf van een nieuwe wagen of materiaal staan wij in voor een onafhankelijke 
vergelijking van de verschillende financieringsvormen, waaronder ook leasing. Onze 
cliënt staat steeds centraal in onze adviesverlening.” 

 
Conny Dewarier – Verantwoordelijke kredieten, 2de pijler en fiscale 
optimalisatie 

“Voor iedereen is er een juist krediet, maar niet elk krediet is voor iedereen het juiste! 
2de pijler een “must” die zorgt voor veiligheid en zekerheid. 
Fiscale optimalisatie is toekomstgericht, geen korte termijn opportuniteit.” 
 
 
 

 
Stefan Kuyks – Verantwoordelijke beleggingen en gezinsplanning 

“Onze cliënten een gerust gevoel geven over hun vermogen, nu en in de toekomst, dat 
is onze doelstelling. 
Onafhankelijk onze cliënt begeleiden in zijn vermogensopbouw en – beheer maar ook 
vermogens- en gezinsbescherming bij eventueel overlijden van één van de ouders.” 

 

 

Pietelbeekstraat 24, 3500 Hasselt  Tel: 011/74 30 22 

www.professioneelfinancieeladvies.be 
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FOCUS OP …. FREDDY GATZ
Freddy is geboren en getogen in Hasselt. Voor de 
oude leden is Freddy een zeer sportieve, aimabele 
en bescheiden eminentie. Voor de nieuwe leden 
is hij de vriendelijke interclub- of tornooileider, en 
tevens scheidsrechter in onze club.

Freddy jij hebt verschillende sporten 
gedaan, kan je een beetje uitleg geven 
met welke sport jij begon? 

In de buurt waar ik woonde, Fazantenstraat te 
Runkst, werd er gevoetbald. Er was voldoende open 
ruimte en nauwelijks verkeer. Ik had mij graag 
aangesloten bij een voetbalploeg, doch mijn ouders 
zagen dit liever anders. In het college maakte ik 
kennis met basketbal. Dit lukte aardig en ik werd 
opgenomen in de schoolploeg die deelnam aan 
de NSVO – competitie. Na de ontmoeting tegen 
de vrije technische school in de Breemstraat werd 
mij gevraagd om aan te sluiten bij VTS Hasselt. 
Ondertussen was ik al 15 jaar, tegenwoordig behoren 
kinderen van 4 jaar al tot een ploeg.

Ondertussen veranderde VTS Hasselt van naam 
in Orly Hasselt. De uitbater van de Orly bar of het 
Kelderke in de Lombaardstraat, Danny Hoefnagels 
was onze sponsor. Ik heb toen bij de jeugd 
(scholieren) gespeeld en dan in de tweede ploeg.
Vanaf 20 jaar maakte ik deel uit van de eerste ploeg.

Misschien nog leuk om te vertellen. Tijdens mijn 
studententijd in Leuven speelde ik het ene jaar in de 
handbalploeg en het volgende in de basketbalploeg.

Hierbij bleef mijn rol veelal beperkt tot bankzitter 
om dan toch eens sporadisch tussen de lijnen te 
verschijnen. Maar de buitenlandse trip met de 
schoolploeg kan je niet afslaan.

Ondertussen was Piet Moons gestart met een 
handbalploeg in Hasselt. De spelers kwamen 
bijna allemaal uit andere sporten. Vermits wij op 
het college al jaren handbal speelden tijdens de 
klascompetities behoorde ik ook tot deze ploeg 
OLSJOC. Dit was een succes en we slaagden er 
zelfs in om het geroutineerde Neerpelt te kloppen. 
Toch ben ik moeten stoppen omdat de loopregel 
van handbal en basketbal verschillen. Het resultaat 
was dat ik tijdens een basketbalwedstrijd nogal wat 
loopfouten maakte. 

Ik was wel geselecteerd in een Limburgse selectie 
die tegen Mechelen speelde bij de opening van de 
sporthal van Hechtel.

Wat kostte het lidgeld in die 
tijd? Waar trainde je? Hoe zag de 
sportaccommodatie eruit?

VTS en later Orly speelden op de speelplaats van 
de technische school. De bezoekers moesten 
zich omkleden in een klaslokaal. Daar was een 
klein gebouw: op het gelijkvloers werd wat drank 
geschonken (veel jenever als we tegen de Walen 
speelden) en op het eerste verdiep was onze 
kleedkamer, natuurlijk allemaal zonder douches.
Later speelden we op een pleintje achter de H. 
Hartkerk. Daar was een bar en kleedkamers met 
douches. Vervolgens kwamen de sporthallen er 
langzaamaan en konden we indoor spelen. We 
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begonnen in de sporthal van Runkst (trainingsuren 
21.30 – 23.00). Dan gebeurde de verhuis naar de 
luchtdraaghal (blaas) waar nu de Alverberg sporthal 
staat. Deze is bezweken in een storm. Vervolgens 
de blaas van Kuringen. Ook die is weggevlogen. Op 
mijn 35° jaar ben ik gestopt wegens te veel last van 
mijn achillespezen. Er werd bijna altijd gespeeld 
op een harde ondergrond: tegels, asfalt, beton. Het 
lidgeld bedroeg toen 1000 frank (25€). Nu betaal je 
voor jeugdspelers 180€.

Op welk niveau heb je gebasket? 
Nationaal? En bij welke ploegen?

Orly was in die tijd een liftploeg: kampioen in 1° 
provinciale en het jaar nadien degradatie in 4° 
naionale. Dit is zo een paar keer gebeurd. Ik heb ooit 
een aanbieding gekregen van Eburonen Tongeren. 
Maar ik ben nogal honkvast en bleef bij Orly.

Ken je nog enkele anekdotes of 
bijzondere gebeurtenissen?

Zoals iedereen die aan sport doet of gedaan heeft 
zijn er tal van momenten die bijblijven. Wij speelden 
onze competitiewedstrijden zondagvoormiddag 
om 09.30 de tweede ploeg en om 11.15 de eerste 
ploeg. Onze toenmalige professionele trainer (was 
ook altijd trainer in eerste nationale) had die uren 
gewisseld.

We speelden tegen Mercurius Antwerpen (stonden 
eerst) en die kwamen om 09.25 nog net op tijd 
aan om de wedstrijd te beginnen. Ze hadden zich 
ondertussen omgekleed in de bus en zonder 
opwarming en dan buiten op een vreemd terrein. We 
wonnen de wedstrijd en ’s namiddags werd op de 
radio (voorloper van facebook) gemeld: “ Verrassing 
in  4° nationale basketbal; Orly Hasselt verslaat het 
ongeslagen Mercurius.”

Het tweede voorval was pijnlijker. Orly stond in 
degradatiegevaar en de voorlaatste wedstrijd was 
in Sint-Truiden (een autoloze zondag). De stand was 
90 – 90. Er werd vanop de bank teken gedaan van 
mogen we niet winnen. Een hevige nee knik was 
het antwoord. Er werd minimaal verloren. Van de 
Limburgers moet je het hebben! De laatste speeldag 
was thuis tegen Aarschot, zij waren reeds kampioen. 
Zoals gebruikelijk kregen ze een pot bloemen. Hun 
Amerikaan was toeschouwer en hun tweede beste 
speler verliet na één minuut zogezegd gekwetst het 
terrein. Van hen mochten we winnen.  

Tijdens mijn legerdienst werd ik opgeroepen voor 
de nationale militaire ploeg. Mijn naam bevond 
zich tussen spelers van 1° en 2° nationale. Tijdens de 
selectiedag werd gespeeld met een leren bal, wat 
ik nog nooit gedaan had. Ik moest 1 tegen 1 spelen 

tegen Selicki (speler van de nationale ploeg). Dan 
een wedstrijd, waarbij ik me beperkte tot het geven 
van passen, de anderen gingen om beurt naar de 
korf. ’s Middags kreeg ik mijn treinticket om terug 
naar Hasselt te reizen.

Je bent achteraf scheidsrechter 
geworden, hoe ben je op dat idée 
gekomen? Op welk niveau heb je 
gearbitreerd? Hoe lang heb je dit gedaan?
Toen ik stopte met spelen wou ik toch nog wat in 
het basketbal midden blijven. Ik legde de cursus 
scheidsrechter af in januari en heb tot het einde van 
het seizoen jeugd gearbitreerd. Het volgende seizoen 
floot ik onmiddellijk in 1° provinciaal. Meer carrière 
maken was niet mogelijk. Vanaf de leeftijd van 35 
jaar was arbitreren in hogere klas niet mogelijk. 

Ik kreeg al vlug de reactie: Oei, de stroper is 
boswachter geworden.

Toen ik 40 jaar was ben ik gestopt. Soms 6 wedstrijden 
tijdens het weekend ( jeugd en senioren). Altijd 
dezelfde ploegen: als ik in Borgloon de hall betrad 
hoorde ik al de reactie: het is dien Hasselaar weer.
Toen ik 60 was heb ik me nog laten overhalen om 
te arbitreren. Maar achillespezen en knieën maakten 
hieraan vlug een einde. Chirurgische ingrepen 
waren nodig.
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Hoe ben je op de Runkster tennisclub 
verzeild geraakt?

Toen ik als basketbalspeler stopte op 35-jarige 
leeftijd wilde ik nog sporten en tennis leek mij fysiek 
een haalbare kaart. De zachte ondergrond was 
minder belastend.

Vermits de terreinen van Runkster TC niet veraf 
waren van mijn woonplaats was de keuze vlug 
gemaakt. Ik nam even poolshoogte en er waren een 
aantal mannen die ik kende en met wie het mogelijk 
moest zijn om regelmatig een balletje te slaan.
Integratie in een club is belangrijk. Gelukkig heerste 
er toen een f ijne sfeer en de rest moet je zelf doen.

Met welke clubleden tenniste je in het 
begin, zijn er momenteel nog actief aan 
het tennissen?

Vermits ik junior veteraan was zoek je toch naar 
mensen van jouw leeftijd. De spelers van het eerste 
uur waren G. Moureau (ondertussen overleden), 
Karel Strijkers (is al lang geen lid meer van de club) 
en Rik Geurts (hij is nog actief). Samen hebben we 
dan een interclub ploeg gevormd in de laagste reeks. 

Soms durfde ik dan ook eens iemand vragen, wiens 
niveau hoger lag. Freddy Brié, die me heel wat heeft 
bijgebracht en Jan Croonen, die de ballen mooi 
terugspeelde. Toen mijn niveau wat was opgekrikt 
was het eenvoudiger om partners te vinden.  
J. Stas (+) is zeker degene waarmee ik het meest heb 
gespeeld.

Je kan ongetwijfeld enkele leuke verhalen 
vertellen over de gezellige interclub van 
vroeger?

Ik was een ploegsporter en die mentaliteit vond ik 
terug tijdens een interclubontmoeting. Mijn eerst 
wedstrijd was nochtans een serieuze afknapper.

We speelden tegen Winterslag en mijn tegenstrever 
was 62. Dat was een haalbare kaart dacht ik. Hij 
hield dan nog eens zijn trainingspak aan. Maar na 
6-2; 6-2 stond ik ontgoocheld in de kantine. Nadien 
was er toch beterschap. Er vormde zich een groep 
met G. Aerts, J. Putzeys, J.Croonen, L. Vanbockrijck, 
P. Renaers, F. Brié (+) en J. Stas (+).

Na een periode van junior veteranen speelden we 
met deze ploeg ook veteranen.
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Dit zou leuk worden: spelen op zaterdagnamiddag 
om 14.00. Fameuze tegenvaller want dan spelen 
de dames. Meestal werd de wedstrijd verplaatst 
naar zaterdagavond. Tijdens het eten (frieten met 
stoofvlees) om half één ’s nachts zaten we door elkaar 
(gewonnen of verloren). Dikwijls was de tegenpartij 
al naar huis, zelfs op verplaatsing. Een van de 
ontmoetingen die mij het meest is bijgebleven 
was met de junior veteranen in Zelem. Het was 3 – 
1 voor ons toen er nog moest gedubbeld worden. 
Een overwinning volstond om de ontmoeting te 
winnen. F. Brié en ik speelden eerste dubbel. Je zou 
het kunnen bestempelen als opofferingsdubbel (als 
dubbelspeler heb ik nooit veel voorgesteld). G. Aerts 
en D. Bex waren tweede dubbel.

Ik werd zo gestuurd en aangemoedigd door F. B. 
dat we onze wedstrijd wonnen. Uiteindelijk was de 
eindstand 5 – 1 tegen de ploeg die aan de leiding 
stond.

Misbruikten ze je soms niet als 
taxichauffeur?

Dit was zeker niet het geval. Vermits ik geen alcohol 
dronk lag het voor de hand dat ik chauffeur was. 
Het was voor iedereen een geruststelling een pintje 
meer te kunnen drinken. Toen is nooit iemand als 
bestuurder dronken in de auto gestapt.

Je bent ook vrij vroeg betrokken geraakt 
bij het organiseren van het jaarlijks open 
tennistornooi. Hoe ben je hierin verzeild 
geraakt? Werd er al gebruikt gemaakt 
van een computer voor de loting?

Het begon met het organiseren van het 
clubkampioenschap. Germain Donné beweerde 
dat ik genoeg vrije tijd had om dat te regelen. 
Eerst deden we dit samen en daarna heb ik het 
verschillende jaren alleen gedaan.

In die tijd was J.-P. Mas tornooileider en op zijn 
vraag heb ik geholpen. Daarna heb ik vele jaren 
samengewerkt met Benny Thys en de laatste 
jaren vormen we een trio met Dirk Doucet als 
hoofdtornooileider, Dirk Bex zijn adjunct. Een f ijne 
en aangename samenwerking zorgt ervoor dat ons 
toernooi in goede banen verloopt.

In het begin gebeurde nog alles zonder computer. 
De tabellen moesten handmatig opgesteld worden. 
Een nieuwe wedstrijd plannen gebeurde altijd 
met het opzoekwerk in de papieren inschrijvingen. 
Nu een wedstrijd plannen via de computer is veel 
eenvoudiger, maar de geringe flexibiliteit van de 
deelnemers en het zich niet houden aan de geplande 
wedstrijden maakt het niet zo leuk.

Na je actieve tenniscarrière (afgesloten 
wegens kwetsuren) ben je altijd trouw 
gebleven aan de club. Je bleef het 
clubkampioenschap organiseren, je 
regelde de interclubontmoetingen en 
je was betrokken als tornooileider. Hoe 
ontstaat deze clubliefde?
Voor mij betekent sporten zorgen voor lichamelijk 
welzijn. Hierbij is naast het fysieke ook het sociale 
belangrijk. Als het fysieke wegvalt dan kan je nog 
altijd sociale contacten onderhouden. Dat is het 
stadium waarin ik mij al jaren bevind. Dit is ook 
de reden waarom ik tijdens f inaledagen in diverse 
clubs ga arbitreren. In de Runkster TC heb ik de 
kans gekregen om iets te doen wat ik uiteindelijk 
graag deed en ik heb daar genoten van een f ijne 
kennissengroep. Daar wil je iets voor terugdoen. En 
als ik terugkom van een dag arbitrage in een andere 
club, dan stel ik vast dat Runkster mijn club is waar 
ik me thuis voel. 

Mogen we stellen dat jij het absolute 
voorbeeld bent van “vrijwilliger in hart en 
nieren van de Runkster tennisclub”?

Ik denk dat er in onze club meerderen zijn die 
hieraan voldoen. Dit is de sterkte van de club. Het 
verenigingsleven is steeds meer aangewezen op 
vrijwilligers. Als ik zie wat er verwezenlijkt wordt en 
hoe meerderen zich belangeloos inspannen dan is 
mijn inbreng hierbij een klein deeltje.

Freddy, de club is je ontzettend dankbaar voor 
al je inspanningen (onbezoldigd), een voorbeeld 
voor velen !!! Hopelijk mogen we je van Carla nog 
enkele jaartjes lenen?
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OMEGA

Op Baselworld 2018 stelde Omega 
een geheel nieuwe damescollectie 
voor: ‘De Ville Trésor’ collectie. Het uur -
werk is elegant, heeft een dunne kast, 
komt in moderne groottes van 36 en 
39 mm, biedt keuze uit verschillende 
kleuren lederen en stoffen bandjes en 
wordt afgewerkt met diamanten.

CHANEL

De uurwerken van Chanel zijn niet vervaardigd uit 
geel of roze goud, maar ‘beige’ goud, een exclusieve 
kleur edelmetaal die werd uitgevonden door Maison 
Chanel in 2014. De kleur beige is eigen aan het 
merk. Het was dan ook de lievelingskleur van 
ontwerpster Gabrielle Chanel.

MESSIKA

Het Franse merk Messika is gekend 
voor unieke designjuwelen in 18kt goud 
afgewerkt met diamanten. De iconische 
collectie ‘Move’ wordt gekenmerkt door 
drie bewegende diamanten. Deze symbol -
iseren de liefde van gisteren, de liefde van 
vandaag en de liefde van morgen.

JUWELEN ORYE

Juwelier Orye heeft ook haar eigen 
juwelencollectie. Alle juwelen zijn 
gemaakt in 18 kt goud (geel, rosé 
of wit) en gezet met edelstenen als 

POMELLATO

Pomellato was de eerste om juwelen te 
creëren die trendy, luxueus en modieus 
tegelijk waren als onderdeel van de 

vrouw. Het Italiaanse juwelenmerk 
combineert op speelse wijze verschil-
lende kleurrijke stenen.

TUDOR

De Tudor Black Bay familie wordt uitgebreid 
met een nieuw model, namelijk de Tudor 
Black Bay Fifty-Eight. Het model brengt hulde 
aan het eerste duikhorloge van Tudor. Het 
model beschikt over het manufactuur Tudor 
kaliber MT5402. Met zijn diameter van 39 
mm keert het terug naar zijn origines, perfect 
voor de vintage lovers. 

CARTIER

In 1904 creëerde Louis Cartier één van de 
eerste uurwerken met een armband. Deze 
collectie, genaamd Santos, is vernoemd naar 
de Braziliaanse piloot en vriend van Louis Cart-
ier, Santos- Dumont. In 2018 herintroduceert 
Cartier de Santos maar deze keer met een 
verwisselbare armband.

Kapelstraat 9 - 3500 Hasselt - 011 24 32 68 - orye-stevenart.be

Exclusieve Merken

Rolex - Omega - Tudor - CHANEL  - Longines 
Cartier - Orye -  Pomellato - Fope - Messika
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FOPE

LONGINES
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nu ook een jaarkalender, wat ten zeerste 
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SAMENSTELLING BESTUUR

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1. Freddy Vanattenhoven
Voorzitter, patrimonium, cafetaria

2. Dirk Thoelen
Evenementen, ledenbeheer

3. Dirk Bex
Ondervoorzitter, competitie

4. Dimitri Van Beveren
Jeugdverantwoordelijke

5. Dirk Doucet
Secretaris, wedstrijdleiding, verantwoordelijke Elit

6. Rik Vanginderhuysen
Ere-voorzitter

7. Richard Maes
Penningmeester

8. Alois Lowet
Ere-voorzitter

9. Guy Orye
Bestuurslid - API

10. Erwin Martens 
Padel verantwoordelijke

11. Wim Theys 
Runkster MGZN en Website

Volg ons ook op 

Runkster Tennisclub 
Kappellekensbampdstraat 17 

3500 Hasselt (Runkst)
Tel. 011.27.46.56
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