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Activiteiten juni/juli 

Bij het overlopen van onze activiteiten van juni, 

moeten we het uiteraard nog hebben over 

onze interclubresultaten! Al onze 

interclubploegen konden zich dit jaar plaatsen 

voor de eindronde! Onze mannen 95 punten 

speelden zelfs de halve finale van Antwerpen. 

En TOGS zou TOGS niet zijn… we gingen met 

zen allen 

supporteren, 

allemaal samen de 

bus op naar T.C. Molenbos! Het was een mooie afsluiter van weer 

een plezant interclubseizoen!  

Op 7 juni vond onze 2de Apéro Friday plaats, samen met onze dubbelavond van de Start 2 

Tennissers. Eerst een paar leuke matchen en daarna ontspannen en genieten van een lekker 

aperitiefje en een heerlijke fish burger of vers gemaakte hamburger met vers gesneden frietjes! 

Nogmaals dikke merci aan Julieke voor al haar harde werk! 

Op maandag 10 juni, Pinkstermaandag, kwamen we samen voor het Dubbel Dames – Dubbel 

Heren tornooi. Alleen maar winnaars die dag, want de finales zijn niet kunnen doorgaan door de 

regen. Achteraf konden we smullen van de zelfgemaakte goulash van ons Martine! Ook hiervoor 

dikke merci! 



 

Het Tennis-voetbaltornooi ging dit jaar door op zondag 23 juni. Deze boys, 

Cantincrode met Cetje, Sander & Seppe gingen dit jaar met de beker 

lopen! 

Dit jaar organiseerde 

we ook voor het 1ste 

jaar een Kidstoer! Het 

zonnetje was van de 

partij samen met de 41 

kids die zich 

inschreven. Met de komst van hun dikke 

vriend Kastaar, een leuke tennisdag en 

achteraf een leuk cadeautje en een medaille, 

hopen we dat de kindjes zich kostelijk 

geamuseerd hebben en uiteraard volgend 

jaar terug van de partij zijn!  

Ook onze ART dames en heren startten in juni hun competitie. Zaterdag 31 

augustus spelen zij hun laatste ontmoeting van dit jaar. Alle supporters zijn 

meer dan welkom. 

In juli komen we altijd even op adem en houden we het rustig. De mensen 

vertrekken op vakantie dus dachten wij, waarom geen tornooi organiseren 

voor de thuisblijvers. Zo vond op 20 juli voor de 1ste keer ons 

thuisblijverstornooi plaats dat werd afgesloten met een heerlijke barbecue. 

Dank aan Nicole voor de hele organisatie! 

Op 28 juli organiseerden we ons 2de petanque tornooi. Een 

mooie opkomst en een fantastische dag voor Hugo 

Augustijnen, die op deze dag 80 jaar werd. We willen graag 

Kris Vanpeborgh nog eens bedanken om de organisatie van 

deze Daddy’s Cup op zich te nemen!  

 

 

 

 



 

Agenda van augustus/september: 

 Zaterdag 31 augustus: Jaarmarkt Edegem 

 Zaterdag 7 september: Interclub/ART tornooi 

 Vrijdag 13 september: Apéro Friday: Hamburger of Fishburger met verse frietjes 

 Zondag 15 september: Ouder/Kidsdag + spaghetti 

 Zondag 22 september: Aanwezigheidstornooi 

 Zaterdag 28 september: The End tornooi + sluitfeest  

 Zondag 29 september: Algemene leden vergadering (14u) 

 ART Dames en Heren 31/08: http://tennisoudegodsport.be/Competities/ART.aspx 

 Beker Saliën: 29/08 + 03/09 

http://tennisoudegodsport.be/Competities/BekerJaakSali%C3%ABn.aspx 

 

Tennisstage S2T/Keep On Tennis 

Na het grote succes van de S2T in april, organiseerden we in juli een S2T/KOT-stage van 5 lesmomenten 

gespreid over 2 weken.  16 deelnemers leerden tennis kennen of gaven hun prille carrière nog wat extra 

punch.  We sloten op woensdag af met een dubbelavond waar deze deelnemers hun eerste wedstrijdjes 

speelden!  Ook dit jaar mogen we het concept ‘S2T’ een succes noemen aangezien dankzij deze formule 

dit jaar meer dan 20 mensen de mooiste sport ter wereld leerden kennen op de mooiste club ter 

wereld😉. 

Tennis Vlaanderen tornooi 2019 

Moe maar voldaan sloten we op zondag 18 augustus ons 19de Tennis 

Vlaanderen tornooi af! Maar liefst 117 ploegen schreven zich dit jaar in. 

Het weer zat spijtig genoeg niet altijd 

mee. Enkele wedstrijden werden 

binnen gespeeld maar dat kon de pret 

zeker niet bederven. Elke avond wel een feestje met die week zeker 

3 hoogtepunten! Woensdag organiseerden Glenn, Franky en Sander 

onze 1ste 90’s party! We leefden ons helemaal in in onze rol zoals je 

kan zien op deze foto’s 😊. 

 

Vrijdag hadden we onze traditionele Spaanse avond. Het zonnetje was 

van de partij en zeker ook de heerlijke sangria en zelfgemaakte paëlla à la 

Julieke!  Meer dan 70 porties werden gegeten en er werd zelfs gesproken 

van de beste paella sinds het ontstaan van deze traditie! 

http://tennisoudegodsport.be/Competities/ART.aspx
http://tennisoudegodsport.be/Competities/BekerJaakSali%C3%ABn.aspx


Tijdens de finales waren de weergoden ons niet altijd goed 

gezind. Enkele finales konden we niet thuis spelen maar 

tijdens onze receptie kwam ze toch even piepen waar we ook 

heel dankbaar voor zijn. We danken al onze deelnemers, 

sponsors, alle helpende handen en het VTV-comité voor het 

op zich nemen van deze hele organisatie. Bedankt iedereen! 

Volgend jaar is het maar liefst onze 20ste editie van ons 

Tennis Vlaanderen tornooi! We proberen er dan zeker ook 

een speciale topeditie van te maken!  

TOGS op de jaarmarkt van Edegem 

En ook na ons tornooi blijven we druk bezig! Op zaterdag 31 augustus kunnen jullie ons terugvinden op 

de jaarmarkt in Edegem. We hebben een standje tussen café Het Varken en Pita Millenium in de 

Strijdersstraat. We openen een klein cafétje, nemen onze mobiele tennismuur mee voor de kids, die er 

kunnen spelen voor een klein cadeautje, en pakken uit met onze zelf uitgevonden BeerTennis! We 

hebben het al even uitgetest! Plezier verzekerd! Het zonnetje belooft dit weekend wel van de partij te 

zijn dus bij deze zijn jullie allemaal meer dan welkom om er samen met ons ‘1tje’ te komen drinken! 

 
Onze sponsors:  

  

 

 
 

 

 
 

 
Sportieve groeten,  

Britt Ongena, Secretaris 


