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Woordje van de voorzitter: 

Beste leden & sponsors, 

 

Tevreden kijken we allen terug op een eerste bladzijde in onze geschiedenisboek te Edegem in 

samenwerking met Ik Dien. Een eerste jaar dat mag geclassificeerd worden onder een, om het 

in champagne termen te zeggen, Premier-cru. Uiteraard moeten we lessen trekken uit onze ervaringen 

die we afgelopen seizoen hebben opgedaan om er volgend jaar minstens een even goed seizoen van te 

maken. 

 

Naast onze eigen ervaringen en wat reeds aan onze oren kwam, maakten we een enquête op om naar 

de leden te luisteren waar en wat we nog kunnen aanpassen, verbeteren, vernieuwen en indien 

mogelijk te investeren.  Dit leverde heel wat info op om mee aan de slag te gaan en we zullen doen wat 

binnen onze mogelijkheden ligt om zo goed mogelijk aan deze voorstellen en wensen te voldoen. 

 

Verder wil ik iedereen, van klein tot groot, bedanken voor een fantastisch seizoen tennis, plezier en 

inzet in onze club/vereniging! 2018 was het seizoen van verandering en vernieuwing, 2019 wordt het 

seizoen van de bevestiging en verfijning.   

Wij beginnen alvast met de voorbereidingen voor volgend jaar en hopelijk zien we jullie allen op Tennis 

Oude-God Sport in 2019!!! 

 

Veel dankbare en sportieve groeten, 

Evert Jonckheere  



 
 

Woordje van het bestuur 

Het eerste seizoen zit er al op! In onze laatste nieuwsbrief willen we nog even de tijd nemen een aantal 

mensen extra te bedanken. Paul Pittoors die maar liefst .. jaar onze trouwe 

voorzitter en secretaris was, Karl Mampaey, die ons … jaar aan een stuk heerlijke 

maaltijden heeft voorgeschoteld bij elk evenement. Al onze vrijwilligers die dit 

jaar hun steentje hebben bijgedragen, Ik Dien, dat ons heeft geholpen waar nodig 

en ervoor gezorgd heeft dat we ons meteen thuis voelden, en tot slot, al onze 

sponsors! Uit naam van het bestuur, dikke merci iedereen!  

 

We nemen ook graag van de gelegenheid gebruik om jullie fier te melden dat Tennis Oude-God Sport nu 

een erkende sportclub is in Edegem. Op 17 september keurde het Collega van burgemeester en 

schepenen onze aanvraag goed. Marc Hendrikx zal dan ook vanaf heden lid zijn van de Sportraad van de 

gemeente. 

Activiteiten september 

Van zaterdag 1 september tot zondag 23 september organiseerden we dit jaar ons clubkampioenschap. 

We werkten iets anders dit jaar. Voor dit tornooi hebben jullie zich kunnen inschrijven via de Tennis 

Vlaanderen website. Er waren niet zoveel inschrijvingen dit seizoen. We zullen bekijken of we volgend 

jaar via een ander systeem werken, de inschrijvingen vroeger moeten starten of een andere periode 

moeten kiezen. Een dikke proficiat een de winnaars, Jeroen Landuyt, Jean-Luc Van Durme, Nico 

Vandenbergh en Filip Vekemans! 
 

1 september was dit jaar nog niet de eerste schooldag maar ons 2de 

interclub / ART tornooi, georganiseerd door Julie en Joyce. 3 ploegen 

dames en heren namen het tegen mekaar op. Een winnaar was er die dag 

echter niet want we eindigden met een gelijkstand. We sloten de mooie 

nazomerdag af met een lekkere pitaschotel. Het leverde ons ook deze 

mooie foto op. 

 

 

Op vrijdag 7 september kwamen we na onze zware werkweek even ontspannen op onze 3de Apéro 

Friday. Julie en Karl waren in form en maakten voor ons een heerlijke zelfgemaakte hamburger met 

verse frietjes. Ook enkele leden van Ik Dien kwamen mee-eten.  

 

 

 



Nieuw op TOGS sinds dit jaar en meteen een groot succes! Ons eerste 

petanque tornooi A.K.A. the Daddy Cup. Met dank aan Kris Vanpeborgh 

voor de organisatie. Zaterdag 8 september kwamen we met zen allen 

samen voor wederom een gezellige middag. Cédric Bex, Jean-Luc Van 

Durme en Joris Winters gingen dit jaar met de eerste Daddy Cup lopen. 

We sloten af met een lekkere barbecue.  

 

 

Onze dames van ART kwamen op dinsdag 11 september terug 

samen op onze club voor een kleine teambuilding avond. Zij 

vierden hun titel die avond met een kaas en wijn avond. 

 

 

Op zaterdag 15 september kwamen we samen voor ons The End tornooi. Er waren alleen maar winnaars 

die dag, die na de inspanning konden genieten van de halve kip met frietjes.  

 

Ook nieuw op TOGS, ons eerste ouder/kids tornooi. 10 kindjes schreven zich in met hun mama, papa, 

oma, opa,… voor een heerlijk middagje tennis. Het was een zeer geslaagde dag die we afsloten met een 

heerlijk spaghetti festijn verzorgd door ons Jacqi. Dikke merci hiervoor. 

 

Het seizoen is weer voorbij gevlogen. Op zaterdag 29 september sloten we het seizoen mooi af met onze 

traditionele breugheltafel verzorgd door Karl, Julie en Jacqi met achteraf een ‘klein’ feestje.  Met 

kleine oogjes kwamen we de volgende dag naar onze algemene ledenvergadering. Het bestuur overliep 

de financiën, nieuwe ideetjes werden uitgewisseld en … 

 

Winter Kids Toer 

Ook tijdens de winter kunnen de kinderen zich inschrijven voor de Kids 

Toer van Tennis Vlaanderen. Bij de Kids Toer worden de kleine 

tennissers ingedeeld volgens de 5 Kidstenniskleuren. Bekijk de kalender 

met het overzicht van alle tornooien op www.tennisvlaanderen.be/kids-toer. 

Speel je deze winter 2 Kids Toers? Dan krijg je een TennisDirect waardebon t.w.v. 10 euro. Wie 5 Kids 

Toers speelt, krijgt een leuk Kastaarkussen én mag naar het leuke ‘Feest van Kastaar’ op 13 en 14 april 

2019.  

 

 

 

 

http://www.tennisvlaanderen.be/kids-toer


Oproep opruimactie 

We doen graag een oproep voor een paar helpende handen die op 

donderdag 11 oktober en/of zaterdag 13 oktober even tijd hebben om ons 

te helpen met de laatste opkuis. We denken hierbij aan: terras opruimen, 

tafels en stoelen peruka, winddoeken,… Wie zich even kan vrijmaken, mag altijd contact opnemen met 

het bestuur. Wederom, veel dank. 

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.  

Ideeënbus/tevredenheidsenquête 

We bedanken onze leden voor het indienen van de tevredenheidsenquête. Als we de resultaten 

bekijken mogen we besluiten dat onze leden over het algemeen zeer tevreden zijn over ons eerste 

seizoen in Edegem, de samenwerking met Ik Dien en de algemene organisatie. Het bestuur gaat na een 

hectische winter en zomer de batterijen even opladen om daarna aan het werk te gaan met al jullie tips 

en tricks om alles te finetunen. Voor wie zijn enquête nog niet heeft ingevuld, het is nog niet te laat! 

Stuur ze zeker nog door naar britteke_ongena@hotmail.com. 

Wist je dat… 

- De klassementsberekening volgend jaar voor alle spelers wijzigt?  

- We tijdens de winter ook activiteiten op de club zullen organiseren? Hou zeker de facebookpagina 

en website in de gaten. 

- De nieuwe computer is geïnstalleerd en jullie volgend jaar terug een terreintje kunnen reserveren 

op de club? 

 

 

 

 

 

 

mailto:britteke_ongena@hotmail.com


Onze sponsors:  

 

 

 

 

 

Sportieve groeten 

Britt Ongena 

Secretaris 


