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Woordje van de voorzitter: 
Beste leden, vrienden, kinderen, sponsors en steunende leden, na vorig jaar werkten we een herfst en 

winter vlijtig verder om zoveel mogelijk verbeterpunten uit de enquête te aan te pakken, de 

samenwerking met onze vrienden van Ik Dien te optimaliseren en de algemene werking van onze club 

nog te verbeteren. 

Wat de infrastructuur betreft werd de inkom verfraaid (50% betaald door Ik Dien), de PeRuKa beter 

ingericht, 50M boordsteen vernieuwd, terrasmeubilair aangekocht, de tennishoek een beetje 

aangekleed en het sanitair verbeterd (50% betaald door Ik Dien).  Voor de kinderen kochten we nieuw 

didactisch materiaal en werd er een heus kasteel van Kastaar gebouwd waaraan Kastaar zelf regelmatig 

een bezoekje brengt. Oprechte dank aan onze sponsors die dit mogelijk maken en die je onderaan deze 

nieuwsbrief vindt. 

Wat de werking betreft werd er zeer intensief overlegd hoe we de interclubploegen gingen aanpakken 

gezien de nieuwe klassementen, werd er stevig vergaderd om ons tornooi te kunnen behouden, 

behaalden een aantal leden enkele diploma’s en trokken we 3 nieuwe lesgevers aan (Jeroen Demarbaix, 

Kenny de Vlaminck & Lennert van der Wee). Ook de samenwerking met Ik Dien werd nog beter op 

elkaar afgestemd en verder uitgebreid.  De snuffelperiode werd een knuffelperiode waarin handen en 

armen nog meer in elkaar geslagen worden. 

Wat organisatie betreft hebben we door uitbreiding dit jaar ook kinderlessen op woensdag (Jeroen), zijn 

we gestart met ‘Keep on Tennis’ in opvolging van de Start2Tennis van vorig jaar en is er in juli een 

(Re)S2T-stage welke reeds volzet is.  Dit maakt dat bijna 100 personen dit jaar aan hun tennistechniek 

zullen gewerkt hebben op TOGS!  Ook organiseren we dit jaar onze eerste ‘Kidstoer’ wat zorgt dat we, 

samen met het kindertornooi en Ouder-Kids dag 3 evenementen organiseren voor onze oogappels.   



De laatste nieuwe organisatie is een thuisblijverstornooi voor alle leden die op 20/7 niet op vakantie zijn 

en graag deelnemen aan een tornooi op eigen club. 

Ik vind het dan ook een hele eer om voorzitter te mogen zijn van Tennis Oude-God Sport met haar 

fantastisch dagelijks bestuur en helpers die elke dag bezig zijn om dit allemaal te verwezenlijken voor 

onze prachtige vereniging en haar leden.  We mogen namelijk niet vergeten dat, doordat we onze 

gezellige chalet in Mortsel hebben moeten verlaten, we op 2 jaar tijd een fijne en mooie nieuwe locatie 

hebben verwezenlijkt waarvoor mijn oprechte dank aan elk lid, elke sponsor en elke sympathisant van 

de club! 

Woordje van het bestuur: 

We zijn blij te mogen melden dat Marc Hendrickx deel zal blijven uitmaken van ons dagelijks bestuur.  

Ook zullen Glenn Jacobs en Katja Ceulemans vanaf volgend seizoen ons dagelijks bestuur versterken.  

Joyce Pelgrims zal ook vanaf 2020 enkele vaste taken van ons dagelijks bestuur opnemen vanuit een 

ondersteunende rol.  Het dagelijks bestuur breidt op die manier opnieuw uit en wordt extra 

ondersteund door enkele jonge krachten die op onze club geboren zijn of reeds zeer lange tijd deel 

uitmaken van de club wat we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen! 

Tennis Vlaanderen app 

Yes, it hAPPened! De gloednieuwe Tennis Vlaanderen app is er. Clubnieuws en events volgen, een 

terrein reserveren, inschrijven voor clubtornooien, inschrijven voor de lekkere plat-du-jours van Julieke, 

uitslagen van spelers en interclubploegen volgen, je profiel beheren of een tennis- of padelpartner 

zoeken? Dat is allemaal mogelijk met deze nieuwe App. 

Momenteel hebben we verschillende manieren om te communiceren met onze leden. Facebook, mail 

(Britt, Elit of gmail), Content Stadium, website, brief, het bord in de chalet… Teveel… 

We kiezen ervoor om vanaf dat de app helemaal op punt staat, vooral via dit kanaal te communiceren 

met onze leden. De foto’s van onze evenementen zullen nog wel gepost worden op onze facebook 

pagina. Wij hopen dan ook dat jullie met zen allen de app massaal gaan downloaden!  

 

Benieuwd?  

Test de app als eerste uit en download de app nu via de Play Store (Android toestel) of de App Store 

(Apple toestel). Op https://www.tennisvlaanderen.be/app lees je alles over de mogelijkheden.   

Activiteiten april/mei 

Op zaterdag 6 april is ons 2de tennisseizoen in Edegem van start gegaan. Ondertussen hebben we al een 

heleboel activiteiten achter de rug en al veel plezier gemaakt. 

Op 20 april kwamen onze vrienden van T.C. t Leer op bezoek voor ons kennismakingstornooi. De leden 

van Ter Linden, Cantincrode en TC De Meyl konden spijtig genoeg niet aanwezig zijn.  

http://vtv.fb.email.addemar.com/c3067/e10197245/hb5444/l194453/index.html
http://vtv.fb.email.addemar.com/c3067/e10197245/hb5444/l194454/index.html
http://vtv.fb.email.addemar.com/c3067/e10197245/hb5444/l194454/index.html
https://www.tennisvlaanderen.be/app


Op zaterdag 27 april zijn we van start gegaan met onze kidslessen. Onze 

jonge sportievelingen waren blij verrast door het bezoekje van de Tennis 

Vlaanderen mascotte Kastaar!  

Woensdag 1 mei kwamen we samen voor onze ontmoetingsdag.  

De eerste Apéro Friday van dit seizoen was er 

boenk op! We kwamen na het werk samen om 

even te ontspannen met een heerlijk aperitiefje om daarna te genieten van de 

lekkere gamba’s.  

Ons Dubbel Gemengd tornooi vond plaats op zondag 12 mei. Julie Ongena en 

Jules De Weirt gingen met de prijzen lopen! Dikke proficiat! Achteraf konden 

we proeven van de chili con carne met taco’s. 

Dit jaar was het thema van ons kindertornooi ‘Cowboys En Indianen’. Nicole en 

Joyce zorgden dit jaar weer voor prachtige versiering, een heerlijke snoeptaart en 

leuke spelletjes! Dikke merci aan beide! Kastaar kwam met zijn kastaarmobiel 

langs om de kindjes aan te moedigen! De kindjes konden smullen van de lekkere 

pannenkoeken en gebakken 

appeltjes van Jacqi en Karl. 

Achteraf kregen alle kindjes een 

mooie prijs en hebben ze zich 

uitgeleefd tijdens de kidsdisco. Ook 

hier een dikke merci aan DJ 

Danson, Danny Wijnandt! Om dit tornooi te organiseren 

hebben we uiteraard helpende handen nodig, daarom ook 

bedankt aan alle ouders die zich mee hebben ingezet om 

van deze dag een echt feest te maken voor onze kids!  

Agenda van juni en juli: 

 Zondag 23 juni: tennisvoetbaltornooi + frietkot + belegde broodjes (inschrijven bij 

frank.augustynen@telenet.be) 

 Zondag 30 juni: kidstoer: inschrijven via Tennis Vlaanderen + belegde broodjes 

 Zaterdag 20 juli: Thuisblijverstornooi + BBQ 

 ART Dames en Heren van 29/06 tot 31/08: http://tennisoudegodsport.be/Competities/ART.aspx 

 

 

 

http://tennisoudegodsport.be/Competities/ART.aspx


Tennis Vlaanderen tornooi 2019 

Dit jaar zal ons Tennis Vlaanderen tornooi plaatsvinden van vrijdag 9 augustus tot zondag 18 augustus 

2019. Inschrijven kan vanaf vrijdag 28 juni. Aangezien elk tornooi vanaf dit jaar een criterium tornooi is, 

hebben we onze reeksen aangepast:  

Dubbel Heren ……. 6 - 30 PTN Dubbel Gemengd …….  6 - 30 PTN Dubbel Dames …….  6 - 30 PTN 
Dubbel Heren ……. 6 - 60 PTN Dubbel Gemengd …….  6 - 60 PTN Dubbel Dames …….  6 - 60 PTN 
Dubbel Heren ……. 6 - 90 PTN Dubbel Gemengd  ……. 6 - 90 PTN  
 

Ook dit jaar zijn we uiteraard op zoek naar veel helpende handen die week. Je kan je nu al opgeven om 

te helpen met de toogdienst en/of het eetkraam door je naam toe te voegen op de lijst in chalet.  

Wij zijn ook nog op zoek naar toffe tombola prijzen. Wie ons hierbij nog kan helpen, kan zich richten tot 

Britt Ongena. 

Move to Sport CUP ism oud-spelers van RAFC, KBS, KVM, Beerschot 

Op zaterdag 15 juni, om 13u30 organiseert Ik Dien de Move to Sport CUP. Hiermee steunen zij de 

organisatie tegen Muliple Sclerose (MS). De BV’s nemen het op tegen MS-STARS (ploeg personen met 

MS) 

BV's met o.a. Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Bruno Vanden Broeck, Guga Baül, Nico Sturm en Rik 

Verheyen zullen aanwezig zijn. 

 

Vanaf 14u30 strijden de oude gloriën van BEERSCHOT, BERCHEM SPORT, KV MECHELEN en ANTWERP FC 

voor de Move To Sport Cup! 

 

Inkom is gratis maar je kan steunkaarten kopen waarmee je automatisch deelneemt aan de tombola 

met prachtige prijzen (55 inch tv, Espresso apparaat, tuinrelax zetels, …). 

Hiermee steunt u de vzw Move to Sport en het wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen Multiple 

Sclerose (MS). 

De Tombola wordt getrokken op 15/6, de uitslag komt op de website www.movetosport.be. 

 

 

 

 

 

 

http://www.movetosport.be/?fbclid=IwAR1zovocUgfq-uoQ3Uh7GdJz9Ch-_X16RSmYKAtXtFZD1_T0W3SGF6OL1rI


Wist je dat… 

- 5 van de 5 interclubploegen zich plaatsten voor de eindronde; 

- je 15 euro van je inschrijvingsgeld kan 

terugtrekken via je ziekenfonds. Je kan je 

attest terugvinden via de website van 

Tennis Vlaanderen. Meldt je aan, scrol 

naar beneden naar ‘Clubabonnementen’ 

– bekijk attest. We hoeven dus enkel nog 

te printen, een klevertje plakken en binnenbrengen bij het ziekenfonds 

- onze chalet ook open is op woensdagmiddag tem 26/6 (kidstennislessen) 

- onze 1ste TOGS kidstoer zal plaatsvinden op 30 juni 2019 

- we volop op zoek zijn naar een manier om onze tenniszakken proper te zetten 

in onze chalet. Ideetjes zijn altijd welkom. 

- 20 van de 24 Start to Tennissers van 2018 dit jaar aan de ‘Keep On Tennis’ 

lessen deelnemenEr dit jaar 30 nieuwe mensen zullen gestart zijn met Start 2 

Tennis 

- Er sinds 11/06 een nieuw AED toestel voorzien is. Dit toestel is te vinden in de 
gang van de cabines. Veel dank aan Ik Dien. 

 
Onze sponsors:  

  

 

 
 

 

 
 

 
Sportieve groeten 

Britt Ongena, Secretaris 


