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CENTER COURT PROJECT – BESTUUR



INTRODUCTIE

• Tennisclub Linkeroever Antwerpen vzw website

• 8 gravel buitenterreinen

• 2 van 8 terreinen einde 2019 komen te vervallen 
vanwege bouwproject consessiegever 
(Dekenaat, terreinen 7 en 8)

• Nieuw Center Court aanleggen om 
capaciteitsschok op te vangen

https://www.tclo.be/club


SITUATIE
SCHETS

• Huidige situatie

• 8 gravel terreinen

• Clubhuis tussen 2 

blokken van 3 

terreinen

• Zuidelijke terreinen 

(7 & 8) beschikbaar 

tot einde 

zomerseizoen 2019



SITUATIE
SCHETS

• Simulatie situatie

• Vanaf oktober 2019

• 2 zuidelijke 

terreinen weg

• Center Court 

toevoegen

• Exacte ligging 

Center Court nog te 

bepalen



MOTIVERINGSVRAGEN & ANTWOORDEN

1. Waarom afgeven terreinen 7 en 8 (T 7-8)

2. Hebben we nood aan compensatie van 1 terrein

3. Loont financiële inspanning als consessiehouder

4. Impact mogelijke annulatie zomertijd in 2021

5. Waarom somclay / matchclay ipv gravel

6. Wat met speeltuin – trampoline – petanquebaan

7. Wegnemen open ruimte / groen

8. Investeren in verlichting?

9. Investeren in padel?



1. Waarom afgeven T 7-8

• Sinds 31 maart 1971 (ruim 48 jaar) huurt TCLO grond T 7-8

• Eigenaar (Dekenaat) heeft beslist om bouwproject te starten einde 2019

• Zowel Cultureel Centrum als T 7-8 moeten plaats maken voor dit project

• Start van bouwwerken voorzien einde 2019 (bron = afgevaardigde Dekenaat)

• Zomerseizoen 2019 laatste maal gebruik van T 7-8: na oktober definitief gedaan.



2. Hebben we nood aan compensatie

• 2 van 8 terreinen afgeven betekent een directe capaciteitsimpact van -25%

• Gouden regel = 50 leden per terrein.

Huidig ledenbestand +/-390.

• 8 terreinen → 400 leden

• 7 terreinen → 350 leden

• 6 terreinen → 300 leden

• Mogelijks complementaire capaciteitskiller: zie punt #4.



3. Loont inspanning als consessiehouder

• Huidige lange termijn consessie W&Z loopt tot einde 2028

• 8 jaar geteld vanaf 2020

• Kostprijs 54000 EUR op 8 jaar = 6750 EUR per jaar

• 50 leden per terrein * 135 EUR/lid = 6750 EUR per jaar

• Max. subsidie 70% op totaalbedrag van 54000 EUR = 37800 EUR

• Mogelijkheid tot verlenging consessie



4. Impact mogelijke annulatie zomertijd ‘21

• Afschaf zomertijd 2021 doet huidige capaciteit na 18u dalen met 35%

• In combinatie met supprimatie T 7-8 zou TCLO gemiddeld 51% van zijn 

tenniscapaciteit verliezen na 18u!

• Donkerblauw: % capaciteitsverlies na 18u met 8 terreinen

• Lichtblauw: % capaciteitsverlies na 18u met 6 terreinen

• Oranje: aantal speeluren na 18u mét zomertijd

• Oker: aantal speeluren na 18u zonder zomertijd

• Met extra terrein “slechts” 43%
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5. Waarom somclay ipv gravel

• Somclay vergeleken met gravel: link

• Somclay is duurder in aanleg (60-80%) maar veel duurzamer

• Nauwelijks onderhoud(skosten) vergeleken met gravel

• Bespeelbaar outdoor het jaar rond

• Bespeelbaar na tien minuten hevige regenbui / bij gravel uur tot meerdere 

uren wachten

• Toekomstproject ballon/overdekking terreinen 4-5-6: met somclay terrein 

hebben we extra terrein outdoor bespeelbaar in winter (capaciteit +33%)

https://www.lesuco.be/wp-content/uploads/2017/04/Somclay-NL.pdf


6. Wat met speeltuin, trampoline, ...

• Nieuwe locatie op terrein: 

• Speeltuin & trampoline: mogelijkheid tussen zandbak en materialenkot

• Petanque: indien behouden dan andere zijde zandbak parallel met Center Court

• Andere plaatsen mogelijk mits bijsnoeien struikgewas of verplaatsen materiaalkot



7. Wegnemen open ruimte / groen

• Nieuw Center Court neemt onvermijdelijk plaats in

• Voldoende groen over wanneer terrein maximaal weg van chalet



8. Investeren in verlichting

• Verlichting verhoogt capaciteit zonder aanleg nieuwe terreinen

• Volgens expert geen toelating nodig

• Studie wijst uit dat strooilicht masten 15m met LED rond 5000 Candela ligt, 

onder de grens van max 10000 Candela (wetgeving)

• Kost voor 3 terreinen (T4-5-6) tussen 20000-30000 EUR



8. Investeren in verlichting
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9. Investeren in padel

• Padel is nieuwe hype

• Weinig clubs in de buurt die het aanbieden

• Aanleg 1 padel terrein voldoende?

2 haast onmogelijk qua plaats (20m * 10m, iets kleiner dan tennisterrein)

• Wat is meerwaarde leden / club?

• Hogere kostprijs aanleg?

• Analyse uitwerken?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Padel


GROND
PLAN



SITUATIESCHETS & GRONDPLAN

• Ligging nieuw terrein

Optie 1
Maximaal behoud grasveld

Optie 2
Ruimte behouden links van Center 
Court voor zitplaatsen



OMGEVINGSFOTO’S (1)



OMGEVINGSFOTO’S (2)



OMGEVINGSFOTO’S (3)



OMGEVINGSFOTO’S (4)



OMGEVINGSFOTO’S (5)



OMGEVINGSFOTO’S (6)



PROJECT STATUS (april 2019)

• Beslissing Raad van Bestuur TCLO (ok)

• Vergunningen

• Stedenbouw (in behandeling)

• Z&W consessie (in behandeling)

• Financiën

• Aanvraag offertes (ok)

• Aanvraag subsidie Sporting A (aangevraagd)

• Eigen inbreng TCLO / leden: opties (in behandeling)

• Goedkeuring VZW leden (openstaand)

• Planning bouw (openstaand)



PROJECT CONTACT

• David Schroons (Center Court project afgevaardige – TCLO) GSM 0486 12 33 77

• Michel Knaepkens (Voorzitter – TCLO) GSM 0475 23 73 63

• e-mail: info@tclo.be

CLUBGEGEVENS:

Tennisclub Linkeroever Antwerpen vzw
Goethestraat 5
2050 Antwerpen

Ondernemingsnummer BE 0412.096.580 - Verenigingsnummer 357597

Belfius IBAN BE42 7765 9077 4254 - BIC GKCCBEBB

mailto:info@tclo.be

