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Woordje van de voorzitter: 
Trots schrijf ik dit woordje van de voorzitter voor deze nieuwsbrief van augustus. Trots op wat onze club, 
en ik noem het liever onze vereniging heeft gerealiseerd. Trots op een fantastische samenwerking met Ik 
Dien, op mooie prestaties interclub, op fijne organisaties van eigen club, op nieuwe leden die starten 
met tennis, op spelers & speelsters die hun techniek verfijnen, op ons dagelijks bestuur & als kers op de 
taart op een fantastisch VTV-tornooi. 
 
Wat wij als vereniging hebben, moeten we koesteren en moeten we af en toe een keertje bij stilstaan. 
We helpen allemaal eens graag een handje, we zijn allemaal begaan met onze club, we zijn er ook steeds 
graag bij, we dragen graag zorg voor wat we hebben, we hebben dat leuke gezellige familiale karakter, 
we zijn graag bezig met onze kinderen, we hebben mensen die onze club steunen/sponsoren, we 
leveren graag een prestatie en supporteren ook graag voor elkaar. Ik kan zo nog even doorgaan, maar 
dat zijn allemaal eigenschappen van de mooie vereniging die Tennis Oude-God Sport is en waar we best 
trots op mogen zijn. 
 
De kers op de reeds fantastische taart was ons VTV-tornooi! Man wat hebben we georganiseerd, 
getennist, genoten, gefeest, gewerkt, af en toe afgezien, maar vooral voldoening gehad van een 
fantastische 10 dagen waaraan maar liefst !!46!! personen hebben geholpen om dit tot een goed einde 
te brengen. We hebben ook aan de 216 deelnemers, sponsors en supporters laten zien dat Tennis Oude-
God Sport leeft en tot welke realisaties we in staat zijn. Dat is nogmaals een bevestiging van wat voor 
een vereniging van fantastische mensen we hebben die samen het sportieve, gezellige & familiale 
karakter vormen van ‘onzen tennis’! 
 

Trotse voorzitter, 

Evert Jonckheere 



Woordje van het bestuur 

Momenteel staat onze ledenteller op 188! Ongelooflijk toch! Wie had dit kunnen denken toen we vorig 

jaar ons dierbaar clubje in Mortsel moesten verlaten? Ook Ik Dien heeft onze inspanningen opgemerkt 

en is zeer tevreden met het verloop van ons eerste jaartje op de Ik Dien site. We hebben nogmaals 

bewezen wat een fantastische vriendenclub TOGS echt is.  

Het bestuur zal dan ook blijven investeren in onze club. Binnenkort kunnen jullie bij voorbeeld ook terug 

een terrein reserveren via de computer in de chalet. 

 

De helpers van Kastaar gingen op 25/8 met 8 kinderen van onze club 

deelnemen aan de kidstoer op TC Anjelier. De kinderen hadden een 

geweldige voormiddag en de helpers van Kastaar (Nicole & Evert) 

deden ervaring en ideeën op om eventueel volgend jaar ook een 

kidstoer op TOGS te organiseren.  

 

Eveneens op 25/8 werd het nieuwe kunstgrasveld van Ik Dien officieel geopend. Onder aanwezigheid 

van minister Muyters, burgemeester Metsu, schepen van sport Michiels en vele genodigden, werd in 

een zeer mooie speech door de voorzitter van Ik Dien, Hermann Steinmeyer, iedereen in de bloemen 

gezet en bedankt voor de realisatie van dit project. Ook burgemeester Koen Metsu en minister Muyters 

spraken in hun speech vol lof over het project wat gerealiseerd werd.   

Ook waren er mooie woorden over Tennis Oude-God Sport van voorzitter Hermann Steinmeyer en 

burgemeester Koen Metsu. Woorden over organisatie, realisatie, verankering & gezelligheid waardoor 

we op een zeer attente manier mee deel mochten uitmaken van de feestelijkheden waarvoor nogmaals 

onze dank. 

 

  



Activiteiten juni/juli/augustus 

Het zijn druk gevulde maanden geweest op TOGS. 

Dat merkten we al op zondag 24 juni, wanneer we 2 activiteiten 

combineerden op 1 dag. ’s Morgens organiseerde Frank 

Augustynen het tennisvoetbaltornooi. Een opkomst van maar 

liefst 10 ploegen. ‘De Vedetten’ gingen met de winst lopen. Wij 

maken even van de gelegenheid gebruik om JAKO Sport en Koen 

Verbraeken nog eens te bedanken voor de mooie sponsoring.  

 

 

In de namiddag namen we de bus richting Olen, om 

onze heren 6 aan te moedigen in hun interclub finale 

tegen T.C. Olen. Ze maakten het heel spannend. Maar 

T.C. Olen ging net met de winst lopen, na een 3-3 

gelijkstand, 8-6 in setstand. 

 

 

 

 

Zaterdag 16 juni vond ons Dubbel Gemengd tornooi 

plaats. Marianne Van de Poel en Evert Jonckheere 

gingen dit jaar met de prijzen lopen na de finale tegen 

Nicole Pelgrims en Paul Lesneuck. We hebben na deze 

finale heerlijk kunnen smullen van de goulash met 

frietjes. 

 

Tijdens de zomermaanden hebben we ook onze ART dames en 

heren kunnen aanmoedigen. En met succes! Want onze dames 

15 punten werden kampioen! Proficiat! 

 

 



Op zaterdag 23 juni hadden we een afspraak met onze vrienden van ’t Leer. Tennissen hebben we die 

dag echter niet gedaan. We waren druk aan het supporteren voor onze Rode Duivels. Na de match 

konden we genieten van een heerlijke barbecue. 

Onze ontmoeting met T.C. De Meyl kon dit jaar spijtig genoeg niet doorgaan.  

Begin juli organiseerden we ook onze 1ste Start2Tennis stage. Evert en Seppe gingen aan de slag met 16 

enthousiaste tennissers. Reeds 21 van de 24 Start2Tennissers werden intussen ook al lid. De eerste 

inschrijvingen (3) voor S2T 2019 lopen ook reeds binnen dus als er nog geïnteresseerden zijn mogen zij 

zich richten tot Seppe of Evert voor meer info. 

En dan ons 18de Tennis Vlaanderen tornooi, ons 1ste grote tornooi op onze nieuwe locatie. Ik denk dat we 

mogen spreken van een groot succes! Wij willen nogmaals alle sponsors, deelnemers, supporters en de 

véle helpende handen bedanken voor hun bijdrage deze week. Zonder jullie is dit 

niet mogelijk. 

Tenslotte kwamen we vrijdag 24 augustus samen voor een gezellige Canasta 

avond. Linda Augustynen ging dit jaar met de trofee lopen en mag zich voor 1 jaar 

de Canasta Queen noemen! 

 

Agenda van september: 
Van zaterdag 1 september tot zondag 23 september zal dit jaar ons clubkampioenschap plaatsvinden. 

We werken iets anders dit jaar. Voor dit tornooi kunnen jullie inschrijven via de Tennis Vlaanderen 

website. Er zijn zowel enkel- als dubbel reeksen. De sluiting van de inschrijvingen is op donderdag 30/8 

om 21 uur. 
Zaterdag 1 september: Interclub / ART tornooi: pita en pitaschotel. Meer info bij Julie Ongena en Joyce 

Pelgrims 

Vrijdag 7 september: Apéro Friday met om te starten een heerlijke gin tonic en daarna een heerlijke 

hamburger met frietjes 

Zaterdag 8 september: Petanque tornooi: meer info bij Kris Vanpeborgh 

Zondag 9 september: Aanwezigheidstornooi 

Zaterdag 15 september: The End tornooi 

Zaterdag 22 september: Ouder/kids tornooi 

Zaterdag 29 september: Sluit van het tennisseizoen 

Zondag 30 september: Aanwezigheidstornooi 

 

 

 



Levensloop 

Op zaterdag 29/9 en zondag 30/9 vindt de 6de editie van de Levensloop ten voordele van “Stichting 

Tegen Kanker” plaats in het Fort 5 in Edegem. We proberen een ploeg op te stellen om samen 24 uur 

lang te wandelen/lopen. Tennis Oude-God Sport probeert dit jaar ‘De Biekes’ te steunen, een team 

opgestart door Francis Coveliers, ter nagedachtenis van zijn overleden vrouw Bieke. Inschrijven kan via 

de site www.levensloop.be/teams/de-biekes-2 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10€ per persoon.  

Gebruik parking 

Op onze nieuwe locatie te Edegem kunnen we genieten van een parking vlak voor onze deur. Jullie 

hebben doorheen het jaar zeker wel gemerkt dat onze parking dikwijls gebruikt wordt door de leden van 

de Victory hockey. Ik Dien heeft dit proberen op te lossen door een poort te plaatsen bij het begin van 

de parking. De leden van Victory proberen dit te respecteren maar vragen nu de leden van Ik Dien en 

Tennis Oude-God Sport ook om niet de parkeren op de Victory site.  

Vacatures 

Wij zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die zich vast willen inzetten voor de vlotte werking van onze 

club. Je hoeft daarvoor niet noodzakelijk in het bestuur te zetelen. Wie zich geroepen voelt om volgend 

jaar op zelf gekozen moment(en) een handje te helpen met de tornooileiding, het eetkraam, VTV 

comité,… mag zich altijd wenden tot het bestuur.  

Facebook pagina:  

Ook leuke foto’s die jullie trekken tijdens onze evenementen en willen delen met de 

andere leden, zijn nog altijd welkom!  

Stuur ze zeker door naar Britt Ongena via britteke_ongena@hotmail.com of 0485/95.23.10 

Ideeënbus  

Heb je nog leuke ideetjes om de werking van de club te verbeteren. Opmerkingen? Vragen? Mail ze 

zeker door naar britteke_ongena@hotmail.com. 

  

http://www.levensloop.be/teams/de-biekes-2
mailto:britteke_ongena@hotmail.com
mailto:britteke_ongena@hotmail.com


Onze sponsors:  

 

 

 

 

 

Sportieve groeten 

Britt Ongena 

Secretaris 


