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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, 

Wat een kl…jaar was me dat!?! Oké. We hebben 
getennist. We hebben zelfs lang getennist, tot in 
december! Maar afgezien van dat was het toch een 
jaar om gewoon uit te zitten en te hopen dat het 
vlug voorbij mocht gaan.

Corona ontnam ons heel wat vrijheden. Eerst 
mochten we nog buiten sporten met vrienden en 
iets drinken nadien, dan alleen nog buiten sporten 
met vrienden, dan nog maar alléén sporten en dan 
gingen ook de kappers nog toe! Je kan u onmogelijk 
voorstellen in wat voor een crisis Geert L. zich moest 
bevinden. Maar niet alleen onze kapper had het 
moeilijk. Naar het schijnt is Francis T. sinds het sluiten 
van de kantine 20 kg afgevallen. En is uw voorzitter 
ongeveer evenveel bijgekomen. (Maar hierdoor 
stond hij wel vooraan in de rij om gevaccineerd te 
worden.) Ook onze Cisse had het moeilijk, maar 
dan vooral om zijn knuffelcontacten tot één te 
beperken. Sommige leden, zoals de Paardenstallen 
familie B. met vennoot Jan B. misten ook het 
publiek rond de velden en vroegen om webcams, 
maar gelukkig zagen zij in dat wij deze investering 
niet konden doen voor een oude hond en een paar 
katten. Sommige leden vonden dat tennissen tot 
Sinterklaas niet lang genoeg was en dat de velden 
er rond Kerstmis toch wel onverzorgd bijlagen. 
Anderen weken uit naar omliggende padelvelden, 
maar misten hun Runkster vrienden. Kortom: het 
was voor niemand gemakkelijk. Het is moeilijk om in 
deze omstandigheden de gezelligste tennisclub van 
Vlaanderen te zijn en te blijven...

Het werd trouwens een moeilijke zomer voor velen 
onder ons. We moesten allemaal thuiswerken, 
mochten na het werk niet meer op café of restaurant, 
het EK voetbal en de Olympische spelen werden 
uitgesteld, op TV zijn er alleen nog maar herhalingen 
en we mochten ook niet naar het buitenland. Er 
zijn daardoor maar 2 beroepscategorieën die een 
goed jaar achter de rug hebben: curatoren en 
huwelijksconsulenten. Ex-president Trump heeft ze 
misschien binnenkort beiden nodig? Zijn opvolger 
Joe Biden was trouwens zo blij dat hij terug mocht 
meespelen, dat hij zich prompt terug overal lid van 
maakte. (WHO, klimaatconferentie, UNO,…) Er is ook 
geen inreisverbod meer. Iedereen is terug welkom in 
de VS, behalve Trump…  Die bestormde het Kapitool 
en solliciteert nadien om de opvolger te worden van 
Arnold Schwarzenegger in de nieuwe Terminator-
f ilm: “ I ‘ll be back!”. 

In België mochten De Wever en Calvo dan weer 
niet meespelen, waardoor de Vivaldi-regering 
kon starten en De Croo het intussen toch al 
2 seizoenen uithoudt. Afwachten maar of ze 
“De 4 Seizoenen” halen? 

Het RTC bestuur wil alvast van de komende 
2 seizoenen een voltreffer maken. Geen lockdown, 
eenzame opsluiting, vaccinatiestrategie, of lang 
haar houdt ons nog tegen. De velden worden weer 
klaargemaakt, de kleedkamers blinken en de kantine 
is supergezellig. F&E zullen ons weer bedienen (van 
zodra de regels versoepelen) en het activiteitenteam 
staat te popelen om de clubleden terug bij elkaar te 
brengen tijdens de beroemde BBQ, een kaartavond, 
de RTC quiz of de muzikale vrijdagavonden.

Daarnaast staan we ook al heel ver met een volledig 
nieuw project: RTC gaat (eindelijk) ook padelvelden 
aanleggen! De Stad Hasselt heeft onze subsidie 
goedgekeurd en de clubkas kan - dankzij goed 
beheer in het verleden - de rest bijpassen. Wij 
wachten enkel nog op de bouwtoelating. Als alles 
goed gaat spelen we in de herfst van dit jaar padel 
op onze eigen 3(!) velden! En als het weer ook dit 
najaar wat meezit kan er vanaf dan misschien wel 
4 seizoenen lang gesport worden op onze club.

Dankzij de steun van onze sponsors - waarvoor 
nog eens extra dank! - kunnen de lidgelden ook 
dit jaar hetzelfde blijven, waardoor wij naast de 
chicste, gezelligste en sportiefste club ook nog 
altijd 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 de toekomstige padelvelden zal er nog 
een afzonderlijke regeling uitgewerkt worden.

Wij kijken uit naar een prachtig jaar 2021, waarin 
het licht over ons zal neerdalen, de zomer weer zal 
schitteren, en de roem en eer van onze Runkster 
Tennisclub 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 44e Runkster tennisjaar van te maken!

Uw voorzitter, 
FVA
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ALLES VOOR ONZE JEUGD!
Het tennisseizoen van 2021 staat in de startblokken

Gelukkig maar! Wat was dat vorig jaar voor onze 
jeugd… . Eerst de scholen dicht, mama en papa die 
juffrouw en meester werden, maar die het toch niet 
zo goed konden uitleggen. Voor de kleuters werden 
er f ilmpjes gemaakt door de meesters en juffen en 
de ouders mochten mee parcours uitdenken en 
dansen. 

Daarnaast mochten de kinderen zich in stilte 
bezighouden als de ouders moesten werken en 
vergaderen. We mochten niet meer naar speeltuinen, 
enkel nog gaan wandelen. Uiteindelijk hebben we 
elk blaadje omgedraaid en kenden we de bomen 
vanbuiten maar in april kwam het goede nieuws dat 
we weer konden tennissen. 

We kijken graag terug naar de activiteiten van het 
voorbije jaar die wel konden doorgaan.

Wij zijn alvast klaar voor het nieuwe 
seizoen, hopelijk jullie ook!

Wie zijn wij?
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   Julie Jeuris  Céline Simons

Zomerstages
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Jeugdvriendelijke tennisclub 2020 

Ook in 2020 hebben we dankzij de deel-
name van onze jeugdleden het label 
‘JEUGDVRIENDELIJKE TENNISCLUB 2020’ 
behaald. Dikke prof iciat aan iedereen die hier 
een steentje aan bijgedragen heeft! Bedankt ook 
voor de inzet van onze trainers en vrijwilligers. 
We namen deel aan:

• verschillende tornooien
• leuke jeugdactiviteiten

Jeugdinterclub 2020
Alle jeugdploegen zijn dit jaar later gestart met 
interclub. Gelukkig konden alle poulewedstrijden 
afgewerkt worden. 

Prof iciat aan de ploeg U9 (Arthur Balligand, 
Arthur Macours, Bob Cuyvers en Hans Wolters) die 
de eindrondes gehaald hebben.

Tenniskampen 
Ons jaarlijks paaskamp kon dit jaar niet doorgaan 
omwille van corona. 

De 3 zomerstages werden coronaproof geor- 
ganiseerd in verschillende bubbels. Geniet van  
enkele sfeerfoto’s bovenaan de pagina van onze 
‘bubbel’kampen vol tennis- en speelplezier.

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. 

Silke Maes  Ann Pulinx  Saskia Fontaine Evi Jeuris
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Wintertrainingen  

Alle tennislessen voor de spelertjes onder de 13jaar 
zijn kunnen doorgaan. 

De oudere kids hebben tot december de koude 
getrotseerd en zijn buiten aan de slag gebleven. Na 
een ‘winterstop’ van enkele maanden hebben ze 
eind februari de lessen terug kunnen hervatten op 
de betonnen buitenpleinen.

Jeugdactiviteiten

Hopelijk kunnen we in 2021 terug meerdere 
jeugdactiviteiten organiseren zoals de f ilm, het 
jeugdclubkampioenschap,… 

Toch heeft corona ons er niet van weerhouden om 
SAMEN deel te nemen aan de ‘WC-rolchallenge’. 
Bedankt voor alle deelnames! 

Dit f ilmpje werd professioneel gemonteerd door 
Jan Quintiens (www.qwinn.be); waarvoor een dikke 
dank je wel!

BEDANKT
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 2021 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 2021
Interclubploegen Jeugd

U09-2 (2 – 20 ptn.)
Cuyvers Bob
Macours Arthur (K)
Balligand Arthur

Roekaerts Manou

J11-4 (2 ploegen) (2 – 6 ptn.)
Borzee Nicolas
Cuyvers Piet (K)
Fissette Daan
Vandoren Bas (K)
Vandoren Miel
Jans Renaat

Wolters Hans

J13-3 (2 – 20 ptn)
Doucet Mathieu (K)
Segers Mathis
Buelen Daan

J13/4 (2 – 6 ptn.)
Orlandini Stef (K)
Macours Alexander 

J17/4 (6 – 10 ptn.)
Vermesen Robbe (K)
Buelen Xander
Lecocq Lauden

Interclubploegen Dames

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

Dames 3 (140 – 200 ptn.)
Romy Kuyks (K)
Elize Descamps
Luna Jansen
Jade Daems
Manon Simons

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

Dames 25 - 4 (12 – 35 ptn.)
Martens Griet (K)
Vanstraelen Kim
Schorpion Dominique
Demesmaeker Mirella
Sweron Lieve
Groenendaels Chiara
Verhoeven Zoe
Zimmerman Melissa
Annick Wellens 
Nicky Vandekerckhove
Jelle Sidarow

Dames 35 - 2 (36 – 75 ptn.)
Mieke Hermans (K)
Charlotte Weyens
Ilona Migdalski
An Molenaers
Caroline Goukens
Saskia Fontaine
 

Interclubploegen Heren

Heren (4 spelers) 5 (61 – 95 ptn.)
Pulinx Dominique
Putzeys Steven (K)
Simons Michiel
Rogiers Koen
Jeuris Stef
Droogmans Ian

Heren 25 - 5 (61 – 95 ptn.)
Lemmens Michiel
Van Speybroeck Matthijs (K)
Theunissen Tim
Wertelaers Brecht
Groenendaels Yoni
Bogaerts Robbert

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

Heren 35 - 2 (141 – 210 ptn)
Koen Corthouts
Koen Remans
Krist Mielnik
Dirk Hendrickx
Hans Exelmans (K)
Pascal Colette

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

Heren 35 - 3 B (76 – 140 ptn.)
Claessens Jo
Daems jan (K)
Hermans Bart
Kristiaan Malisse
Peter Van Aken
Bart Abaté

Heren 35 - 4 (36 – 75 ptn.)
Jan Coninx 
Pieter Dujardin
Bram Dejan (K)
Bart Clerix
Frederik Vandormael
Pieter-Jan Coninx 

Heren 35 - 5 (12 – 35 ptn)
Pellaers Christian (K)
Houben Ken 
Theunis Jimmy 
Pauls Wouter
Biesemans Wim 
Knapen Michel 

Heren 45 - 2 (141 – 210 ptn.)
Steve Buelen 
Patrick Tournier
Hans Exelmans (K)
Wim Theys
Johan Schreurs
Dirk Hendrickx

Heren 45 - 3 (76 – 140 ptn.)
Dirk Bex
Freddy Boonen
Dirk Thoelen (K)
Paul Reenaers
Erwin Martens
Philip Reweghs

Heren 55-3 (12 – 35 ptn.)
Vanparys Hendrik (K)
Franssens Dominique
Janssens Roger
Geurts Rik
Gielen Andre
Thys Benny
Ferket Michel
 

Recreatieve Dubbels

DH60 - 3 A (12 – 40 ptn.)
Freddy Vanattenhoven (K)
Hugo Schepers
Richard Brouwers
Patrick Hermans
Jos Crayebeckx
Tony Pulinx
Leon Vanbockryck
Luk Uitterhagen

DH60 - 3 B (12 – 40 ptn.)
Nico Timmermans
Roland Simons
Yvo Ursic
Marc Neyskens
Eddy Jans
Maurice Schutters
Francis This (K)

Reserven

Dames
Lies Palmen (3 ptn.)
Liesbeth Provoost (3 ptn.)
Heidi Smeuninx (3 ptn.)

Heren

Thomas Machiels (5 ptn.)
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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.

Geboren Bedrag Bondsbijdrage

2013 en later € 15 € 7,07

2009 - 2012 € 35 € 10,07

2004 - 2008 € 65 € 10,75

1957 - 2003 
(senioren)

€ 100 € 16,38

1956 en vroeger € 65 € 16,38

Gezinsaansluiting € 260 situatiegebonden

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
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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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FOCUS OP …. 
TONY PULINX
Onder de “oude” leden is Tony goed gekend, de 
nieuwe leden hebben hem waarschijnlijk al eens 
gehoord. Tony heeft dan ook de tennismicrobe 
doorgegeven aan zijn familieleden, zijn twee 
zonen Benoit en Dominique met partners, zijn 
dochter An met partner en tevens bestuurslid, 
zijn kleinkinderen, … . Wat velen niet weten is dat 
Tony op hoog niveau scheidsrechter is geweest bij 
“Baseball”. 

Tony werd geboren te Hasselt op 03.01.55 en is er 
nog altijd getogen, hij ruilt binnenkort Runkst voor 
het stadscentrum.

Kan je in het kort uitleggen wat
baseball juist is ?
Baseball is van origine een Amerikaanse sport en 
is komen overwaaien naar Europa tijdens de 2° 
wereldoorlog. Nederland heeft het over “honkbal”, 
maar is dan ook het enige land dat deze benaming 
gebruikt en eigenlijk bestaat dit niet als off iciële 
benaming. Een wedstrijd bestaat uit 9 innings. 
Tijdens deze inning wordt er door elke ploeg een 
aanvallende en een verdedigende ploeg het veld 
ingestuurd. Enkel de aanvallende ploeg kan punten 
scoren. 

Hoe duur is deze sport eigenlijk?
Uitrusting – lidgeld
Over de kostprijs en het lidgeld heb ik eigenlijk geen 
idee. Zeker is dat deze minder duur is dan tennis 
wat de uitrusting betreft. Op gebied van lidgeld 
is ze alleszins wel duurder, ten minste als we over 
spelende leden spreken. Wat de umpires betreft 
moet je vandaag de dag rekenen dat een uitrusting 
+/- 1400,- euro kost. Ik heb ondertussen gemerkt dat 
je momenteel zo een uitrusting voor umpires hier in 
België kunt aanschaffen. Destijds hebben wij alles in 
Amerika en Canada gekocht.

Hoe ben je eigenlijk in het baseball verzeild 
geraakt, in Limburg is of was dit toch niet zo 
ingeburgerd
Baseball heeft mij eigenlijk altijd wel gefascineerd, 
ook al omdat de spelregels ingewikkelder zijn dan 
je zou denken. Er bestaan +/- 50 basisregels, maar 
er zijn heel veel bijkomende regels waar je rekening 
mee moet houden.

Heb je effectief gespeeld op het terrein of ben 
je dadelijk scheidsrechter geworden ?
Ik ben pas op latere leeftijd, zijnde 30 jaar, beginnen 
spelen bij de “Cubs”. Dit was de eerste ploeg in 
Limburg welke baseball speelde en dan nog op een 

terrein voor de sporthal van Runkst. Momenteel 
spelen ze nog op het oude voetbalveld van Bokrijk 
onder de naam “Limburg White Sox”. Later zijn er 
in Limburg ook nog de Sunville Tigers bijgekomen 
welke nog altijd spelen op de Basvelden te Zonhoven. 

Ik ben moeten stoppen met spelen wegens een 
schouderblessure, te wijten aan de ouderdom en 
door het wiegen van mijn wenende kroost (twee 
sjarels van zonen en een luidruchtige dochter). Op 
de leeftijd dat ik begonnen ben wordt er eigenlijk 
softbal gespeeld. Dit gebeurt op een kleiner veld 
en gaat minder snel. Gezien mijn toenmalige club 
verplicht werd om een scheidsrechter te leveren 
wegens tekorten en ik nog altijd geïnteresseerd was 
in het spelleke, heb ik mij kandidaat gesteld. 

Op welk niveau heb je gearbitreerd, enkel in 
België of ook internationaal ?
Ik heb meestal “Nationaal” geroepen, maar ook wel 
internationale tornooien geleid. Waarom “roepen”? 
Omdat baseball de enige sport is waar geen fluitje 
gebruikt wordt, alles gebeurt met luide stem. 

Heb je enkele anekdotes of bijzondere
momenten meegemaakt ? 

Een anekdote die ik mij nog herinner is dat ik een 
speler van Zeeuwse Honk van het veld stuurde. 
Deze ging naar de dug-out en kwam er terug 
uitgelopen met een bat in zijn handen en liep recht 
naar mij toe. Drie van zijn ploegmaats hebben 
hem kunnen tegenhouden. Ik heb voor hem een 
verslag opgemaakt wat leidde tot een schorsing 
van 5 speeldagen. De volgende keer dat ik hem 
tegenkwam heeft hij zich spontaan geëxcuseerd 
en mij de hand gegeven. Een bijzonder moment is 
de wedstrijd België – Rusland geweest. Ik heb deze 
mogen leiden als “chief umpire” voor een vol huis 
(9000 toeschouwers). België heeft deze wedstrijd 
gewonnen met 1 puntje verschil. Ter verduidelijking, 
een chief umpire bevindt zich achter de “catcher” en 
neemt bij discussies steeds de eindbeslissing.
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Wat zijn goede eigenschappen om te basebal-
len, kracht – techniek – inzicht – precisie ?
Als speler primeert vooral techniek, zowel bij het 
werpen van de bal als bij het wegslaan. Eigenlijk 
wordt het spelletje gedirigeerd door 1 persoon, de 
hoofdcoach. Hij bepaalt namelijk wat de spelers 
moeten doen op het ogenblik dat zij aan slag zijn. 
Het aanvallende team heeft 2 coaches langs de 
bases 1 en 3 staan. De coach van het 3° base geeft de 
tekens/richtlijnen aan de slagman en de eventuele 
lopers op de bases. De richtlijnen voor het geven van 
deze tekens krijgt hij van de hoofdcoach. Dus zowel 
bij winst of verlies is de hoofdcoach verantwoordelijk.

Een scheidsrechter heeft ook een uitrusting 
aan, zijn er specif ieke beschermings- 
middelen ?
Enkel de hoofscheidsrechter, chief umpire, heeft 
specif ieke beschermingsmiddelen aan, gezien hij 
ook het meeste risico loopt. Hij bevindt zich namelijk 
in de zone waar de batter zich ook bevind. Enkele 
beschermingsmiddelen zijn : beenbescherming, 
borstprotectie, helm met masker, schoenen met 
stalen tip en een stalen plaat op de wreef, en 
natuurlijk een “cupprotector”. Zonder dit laatste 
komt “NIEMAND” het veld op. 

Met welke snelheid kan een bal 
geworpen worden ?
De hoogst gemeten snelheid krijg je bij het werpen 
van een fastball (rechtdoor).. In de MLB in Amerika 
worden regelmatig snelheden van meer dan 100 
miles gemeten (1mile = 1,6 m). Misschien gek voor 
sommigen die denken dat een bal altijd rechtdoor 
wordt gegooid. U raadt het al, in baseball heeft 
men verschillende manieren om de bal te gooien, 
nl : een fastball, een outside curve, een inside urve, 
een dropball, een slider van opzij, een slider van 
onder naar boven. Het gooien zit hem eigenlijk in de 
verschillende polsbewegingen.

Hebben ze je als scheidsrechter ooit geraakt, 
al dan niet met opzet ?
Ja, als scheidsrechter word je altijd wel eens geraakt 
met een bal. Meestal is dit onopzettelijk en dan is het 
meestal wel pijnlijk maar meestal zonder blijvende 
gevolgen. Ik heb echter ooit een bal tegen mijn keel 
gekregen, waardoor zich een cyste heeft ontwikkeld 
dewelke jaren later operatief diende verwijderd 
te worden. Wat wel gebeurt is dat de pitcher een 
bal gooit, de catcher deze “moedwillig” niet vangt, 
waardoor hij tegen de scheidsrechter komt. Dit 

is wat ze noemen een “intentional” 
waardoor de pitcher en de catcher 
van het veld worden gestuurd.

Is er als speler geld mee te verdienen in België ? 
En wat “verdient” een scheidsrechter aan een 
matchke arbitreren ?
Ik ga de eerste vraag counteren met “wat verdient 
een voetballer bij het amateurvoetbal”? Dit geldt 
meer dan waarschijnlijk ook in baseball.

Wat krijgt een scheidsrechter per wedstrijd? Toen 
ik 10 jaar geleden gestopt ben, kreeg ik 25,- euro 
per wedstrijd en een km vergoeding. Een wedstrijd 
duurt in het beste geval 2,5 uur en in het slechtste 
geval 4 uur. Neem daarbij de weersomstandigheden 
in acht in de zomer (vb 32 graden) dan besef je dat 
dit een hobby is en niet om geld te verdienen.

Hoe ben je in contact gekomen bij de Runk-
ster tennisclub, je bent toch al jaren lid heb ik 
mij laten vertellen, sinds wanneer ben je lid ? 
(volgens elit aangesloten in 1990 – dus meer 
dan 30 jaar lid) ?
Vrienden van mijn vader hadden een buitenverblijf 
in Lummen en gingen daar een tennisterrein 
aanleggen. Mijn vader heeft hiermee geholpen 
en zo zijn we gestart met tennis. Ik was toen 
16. Toen ik trouwde heb ik mij aangesloten bij 
“Yachting”, er waren toen maar 2 clubs in Hasselt 
(Yachting en Excelsior). Twee jaar later ben ik naar 
Runkst overgestapt. Runkst speelde toen nog 
op de “betonpleinen” aan de sporthal. Wat later 
zijn de eerste “gravelpleinen” gekomen met het 
legendarische houten clubhuis. Ik ben dan ook zeker 
dat er iets niet klopt met mijn aansluitingsdatum. Ik 
ben ondertussen al 43 jaar getrouwd.

Wat vind je zo leuk aan de Runkster 
tennisclub ?
Ik ben er altijd gebleven, ook al zijn er in Hasselt 
verschillende andere clubs ontsproten. Het familiale 
karakter was één van de grote troeven bij Runkst. 
De opening en sluiting van het seizoen waren 
destijds legendarisch. Ook de vriendschap tussen 
de leden was prachtig om zien. De club is natuurlijk 
enorm gegroeid en daardoor verdween een beetje 
het familiale karakter bij de komst van het nieuwe 
clubhuis. Gelukkig zijn de vrienden wel gebleven 
en daar doe je het tenslotte voor. Ik merk dat de 
familiale en gezellige sfeer van vroeger aan het 
terugkomen is. 
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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 er vanaf de zomer ook bij ons 
kan gepadeld worden. 
Dat Freddy VA daar heel veel over 
heeft moeten vergaderen! 
Dat de groene stadsjongens tot 
het laatst dwars lagen omdat 
bomen ook belangrijk zijn. 
Dat vooral Patricia en Jan heel 
blij zijn dat het eindelijk gaat 
lukken!

Dat er dit jaar dus niet 1, maar 
2 toernooien zullen doorgaan 
in onze club, een tennis- en 
padeltoernooi.  
Via onze nieuwsbrief de juiste 
data nog  zullen doorgegeven 
worden. 
Dat de kantine tegen dan 
hopelijk weer gouden zaken 
doet.

Dat Genk al heel het seizoen 
boven Standard staat. 
Dat de voorzitter het daar 
moeilijk mee heeft. 
Dat zijn jaar sowieso al moeilijk 
genoeg is. 
Dat onze voorzitter hoopt dat er 
ooit een jaar komt dat rood/wit 
terug in de mode geraakt.

Dat Dirk D. met zijn nieuwe hond 
veiligheidsrondjes houdt in de 
Singelbeekstraat. 
Dat hij dit waarschijnlijk moet 
doen van Ann. 
Dat daardoor een hele hoop 
RTC-leden extra gerust kunnen 
slapen. 
Want dat de singelbeekstraat 
het grootste aantal leden per 
straat telt van heel Hasselt.

Dat schepen Habib El Ouakili 
zichzelf uitgenodigd heeft op 
onze club. 
Dat de voorzitter hem vertelde 
dat hij eigenlijk al elk jaar 
uitgenodigd wordt op de 
prijsuitreiking van ons toernooi. 
Dat Brigitte Smets dus eindelijk 
een opvolger gaat krijgen. 
Want dat Habib er dit jaar 
misschien wel gaat zijn.

Dat onze redactievergadering dit 
jaar virtueel doorging. 
Dat deze daardoor extreem sober 
was. 
Dat we hopen dat onze voorzitter 
Freddy zijn inspanning om ons te 
verwennen alsnog gaat doen. 
Dat er anders volgend jaar een 
leeg magazine zal verschijnen…

Op de eerste indoortraining 
: “Wat is het verschil tussen 
tennissen op gravel en tapijt? 
Antwoord : “Bub?” 
Hint van de trainer : “Tijd.” 
Antwoord : “Op tapijt heb je 
meer tijd, want na gravel moet je 
slepen.”

Dat onze pleinen in de winter 
ook bespeelbaar waren. 
Dat dit de ganse winter werd 
uitgetest door Geert – Ronny – 
Bart en Dirk.

Dat na het vriesweer een 
alternatief gezocht werd. 
Dat de wekelijkse strijd dan maar 
op de Motten in Tongeren werd 
verdergezet.

Dat er vrijdagavond in open 
lucht gekaart werd op het terras. 
Dat Ronny kan toveren met de 
kaarten. 
Dat Geert niet moet onder doen 
met foefelen. 
Dat Bart en Dirk bij kaarten het 
onderspit delven.

Dat er veel vrijwilligers tussen 
onze leden zitten. 
Dat een oproep 
tot opkuis van 
de pleinen goed 
werd opgevolgd. 
Dat er bijna 20 
leden hebben 
meegeholpen. 
Dat onze 
voorzitter zeer 
tevreden was.

Dat het al meer 
dan 1 jaar geleden is, dat wij een 
super kerel verloren hebben. 
Dat hij nog steeds bij ons is. 
Dat hij dit jaar zijn “remember 
day” zal krijgen.

Dat onze buurclub (Excelsior) 
een goed hart heeft. 
Dat zij een enorme inspanning 
leveren voor het voorbije indoor 
winterseizoen. 
Dat zij het resterende krediet 
over 2 seizoenen in mindering 
brengen. 
Dat dit lovenswaardig is?
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JAWEL, PADEL!
Jullie hebben het nieuws ongetwijfeld al wel horen 
waaien, en anders hebben jullie het in het woordje 
van de voorzitter kunnen lezen: Runkster TC ‘krijgt’ 
eindelijk ook haar padelterreinen. We beginnen met 
3 terreinen, maar als jullie ook besmet worden met 
het padel-virus zoals de rest van Vlaanderen, kunnen 
we later nog uitbreiden naar meer terreinen. 

Wie een beetje de media volgt, weet dat padel 
ondertussen de snelst groeiende sport te wereld is, 
en dat het boeken van een padelterrein ondertussen 
moeilijker is dan tickets van Tomorrowland te 
bemachtigen. Moeten we jullie echt nog uitleggen 
wat padel is. Nee toch? Voor de tennissers onder 
ons: nee, het is geen tennis op een kleiner terrein 
met muren omheen. Voor de squashers: nee, het is 
niet de bedoeling om de bal rechtstreeks tegen de 
wanden aan te lellen. 

Padel is vooral een tactische sport, waar je positie 
op het terrein, beweeglijkheid en spelinzicht 
veel belangrijker zijn dan techniek en hard slaan. 
Daarnaast is het vooral een zeer gezellige sport 
aangezien hoofdzakelijk met 4 gespeeld wordt en 
alle spelers constant in het spel betrokken worden.

 

Enkele beknopte 
spelregels

De puntentelling is iedentiek aan tennis: 15, 30, 40, 
game, set en match (deuce bij 40-40).

Opslaan gebeurt diagonaal en onderhands nadat de 
bal eerst gebotst heeft achter de servicelijn.

De bal mag tijdens de rally maximaal 1 keer botsen 
in je eigen vak. De bal mag gespeeld worden voor de 
bots of na de bots eventueel na contact met het glas 
of de omheining. De bal mag de muur of omheining 
niet raken voor de bots op de grond.

Men verliest het punt als:
• de bal 2 keer kaatst aan eigen kant
• de bal jezelf of je medespeler raakt
• de bal eerst de rooster raakt vooraleer de 

grond te raken aan de overzijde (via het 
glas aan eigen speelhelft terugspelen, mag 
uiteraard wel!)

 
Als de bal via het speelveld uit de kooi wordt 
geslagen is het normaal gezien een punt (tenzij met 
outside-play regels gespeeld wordt).

Al gaandeweg zullen jullie ook een mondje Spaans 
gaan spreken. Het woord/bier ‘Corona’ kennen jullie 
al, maar hebben jullie ook al gehoord van bandeja, 
vibora, chiquita, bajada,...? Geen nood, dat komt 
allemaal wel.

En wat velen zich zullen afvragen: hoe gaat het met 
abonnementen en het boeken van padelterreinen 
gaan verlopen? Wij zijn momenteel nog aan het 
bekijken wat de beste formule gaat zijn voor 
Runkster TC. Wanneer hier meer duidelijkheid over 
is, zullen we uiteraard niet aarzelen om jullie dit zo 
snel mogelijk te laten weten. 

Wij hebben er alvast zin in om samen met jullie op 
ontdekkingstocht te gaan! Vanuit de club zullen we 
trachten jullie zoveel mogelijk te ondersteunen  in 
“el mundo del pádel”. Alles staat op dat vlak nog in 
de kinderschoenen, dus het gaat ook voor ons een 
zoektocht zijn (padeltornooi-interclub-lessen-...) Tips 
en opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom.

Jullie toekomstige padelverantwoordelijken, 
Jan Eerdekens en Patricia Denier

Meer weten over padel?

• The Padel School
• www.worldpadeltour.com
• www.padelcasa.com
• www.tennisvlaanderen.be/padel
• www.padelvlaanderen.be/spelregels
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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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Professioneel Financieel Advies BV 
Gevolmachtigd agent Bank Nagelmackers  
Vermogensarchitecten 
Onafhankelijk krediet- en verzekeringsmakelaar 
Pietelbeekstraat 24 - 3500 Hasselt   
Tel. 011 74 30 22 
E-mail: info@professioneelfinancieeladvies.be 

                 www.professioneelfinancieeladvies.be  
  

““UUww  ffiinnaanncciiëëllee  ggeemmooeeddssrruusstt  iiss  oonnzzee  zzoorrgg””  
 

Daarom begeleiden we al onze cliënten in hun  

                                                               
We stellen een persoonlijk plan op, gebaseerd op de levenstandaard nu en de 
financiële behoefte in de toekomst, maar ook rekening houdend met fiscaliteit 
en erfrecht. 

Ons doel is de financiële gemoedsrust van onze cliënten (privé personen-vrije 
beroepen-zelfstandigen) op elk moment in hun leven. 
 

Als bankier, onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kredietbemiddelaar 
kunnen we dit plan invullen met de beste oplossingen in de markt. 
 

                                                                              
““WWiiee  vvaannddaaaagg  ggeeeenn  vviissiiee  hheeeefftt,,  hheeeefftt  mmoorrggeenn  ggeeeenn  

ttooeekkoommsstt!!””  
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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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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 
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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.
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SAMENSTELLING BESTUUR
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2 8

3 9
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1. Freddy Vanattenhoven
Voorzitter, patrimonium, cafetaria

2. Dirk Bex
Ondervoorzitter, competitie

3. Dirk Doucet
Secretaris, wedstrijdleiding ,verantwoordelijke Elit

4. Richard Maes
Penningmeester

5. Patricia Denier
Ledenbeheer

6. Guy Orye
Bestuurslid - API

7. Dirk Thoelen
Evenementen

8. Dimitri Van Beveren
Jeugdverantwoordelijke

9. Rik Vanginderhuysen
Ere-voorzitter

10. Alois Lowet
Ere-voorzitter

11. Jan Eerdekens
Padel verantwoordelijke

12. Wim Theys 
Communicatie

Volg ons ook op 

Runkster Tennisclub 
Kappellekensbampdstraat 17 

3500 Hasselt (Runkst)
Tel. 011.27.46.56
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