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Terugblik op een apart seizoen 

Beste leden 

 

Het zomerseizoen van 2020 loopt alweer op z’n einde. In 

februari zaten we nog boordevol enthousiasme en ideeën 

om er ook dit jaar weer een top-tennisseizoen van te 

maken… Corona kwam midden maart echter roet in het 

eten gooien… We moesten onze ideeën en activiteiten even 

in de koelkast zetten om met z’n allen dit virus in te 

dammen. Gelukkig leken we daar wonderwel in te slagen, 

waardoor we vanaf midden mei toch ons seizoen konden 

openen, zij het in lichtjes andere vorm dan we gewend 

waren. We startten met enkelspel volgens de ‘Play Safe & Go’-regels en breidden de 

tennismogelijkheden mondjesmaat uit op het ritme van de beslissingen van de Veiligheidsraad.  

Vanaf eind juni konden we onze chalet weer openen, weliswaar 

volgens strikte regels, wat ons ein-de-lijk de mogelijkheid gaf 

om een aantal leuke activiteiten en tornooien te organiseren. 

De Take-Away Apéro Fridays in mei en juni, de 

aanwezigheidstornooien in juli en augustus, de Interclub/ART-

dag op 11 juli, de Kidsdag op 21 juli, het Same Level tornooi op 

25 juli, etc. trokken dan ook telkens veel volk aan… volk dat zich 

over het algemeen braaf aan de Corona-regels hield, waarvoor 

nogmaals heel veel dank! 

Edegem, 2 oktober 2020 



De annulatie van ons Tennis Vlaanderen-tornooi in augustus was nog wel een domper op de vreugde, 

maar in de huidige omstandigheden uiteindelijk de beste beslissing. Om dit gemis goed te maken, 

werden in de laatste weken van het zomerseizoen echter nog een aantal leuke activiteiten 

georganiseerd: 

- 14/08: Spaanse avond met Paëlla 

- 5/09: de Daddy’s Cup 

- 12/09: de Single Same Level Day 

- 26 & 27/09: hét TOGS-tornooi; dat we 

helaas moesten annuleren omdat de 

weergoden een keer geen zin hadden om 

voor droog weer te zorgen 

 

Tot slot vindt op 3 oktober nog onze seizoensafsluiter plaats: het THE END tornooi met aansluitend BBQ! 

Bedankt aan iedereen die zich ook dit seizoen weer heeft ingespannen om het tennisplezier voor de 

TOGS-leden te organiseren en te beleven én daarbij de gezondheid van zichzelf en anderen prioritair te 

stellen!  

 

Onze sponsors in de kijker 

Zoals elk seizoen, bedanken we ook nu weer oprecht al onze sponsors: zonder hen zijn al onze realisaties 

niet mogelijk. Wij hopen volgend seizoen opnieuw op hun welkome steun te kunnen rekenen!  

 

Een prachtige fietsenwinkel te vinden in de Edegemsestraat te Mortsel. Of je nu op zoek 

bent naar een elektrische fiets, een mountainbike, stadsfietsen of een echte racefiets, 

Verva Bikes verkoopt en herstelt ze allemaal!  Op vertoon van je lidmaatschap ontvang je 

10% korting! 

http://www.vervabikes.be/  

 

 Level 66 is een cadeauwinkel van Erwin D’Hondt en Dyan Van Cleef. Sinds 2004 zijn zij een 

vaste waarde op De Bist te Wilrijk. Van baby tot oma, van wenskaart tot knuffel, 

persoonlijk drukwerk,.. Een mok voor de grootmoeder met een foto van de kleinkinderen, 

een T-shirt met de naam van je event of een brooddoos voor je kind met zijn naam en 

favoriete superheld? Zij maken het en helpen u graag verder met creatieve ideeën. Zij 

bieden ook een ruime keuze aan ballondecoratie voor al uw mooie momenten en 

evenementen. 

https://www.level66.be/  

 

 G&D Solutions! De fantastische zaak waar onze vriend Gregory van den Broeck vennoot 

van is. Specialist in het plaatsen en renoveren van uw vloeren. Parket en planken, tapijt en 

zetels, vinyl en linoleum of tegels en natuursteen hebben voor hen geen geheimen. 

https://gd-solutions.be/  

 



 

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd bedrijf in sanitair, verwarming, ventilatie, het 

plaatsen van zonnepanelen en het uitwerken van uw badkamer? In Borsbeek kunt u 

hiervoor terecht bij Sandiver BVBA. 

http://www.sandiver.eu/nl/badkamer-borsbeek  

 Café Breughel! Het fantastische bruine café op het Gemeenteplein in Mortsel bij Dave. Ons 

allen zeer bekend. ���� Vele toffe momenten beleven we er het hele jaar door! Gezellig een 

terrasje doen, met zen allen samenkomen op oudejaarsavond of tot in de late uurtjes een 

dansje doen. Aanrader! 

https://cafebreughel.metro.bar/?lang=nl  

 

 

Voor alle klussers onder ons! 1 adres! BRICO! Zonnepanelen, metalen afsluitingen, hout 

versnijden, sleutels bijmaken, verhuur van materiaal, winteronderhoud van je tuin, een 

nummerplaat laten bijmaken, je huis in een nieuw kleurtje steken en nog zoveel meer! 

Ontdek al hun mooie promoties op: 

https://www.brico.be/  

 Bij het sporten horen soms ook enkele ongemakken. Ben je op zoek naar een goede 

kinesist! Luc Van Gompel (onze Gompie), Sint-Bernardsesteenweg 1202 , 2660 Hoboken 

 

 
 

 

Momenteel beschikt FOTO EDDY over meer dan 30 jaar eigen winkelervaring aangedikt met 

3 generaties. Je kan er terecht voor pasfoto’s, reportages, een leuke canvas,… of als je op 

zoek bent naar een fototoestel of gsm. Voor meer informatie kan je terecht bij Eddy of Raf. 

Bezoek zeker ook even hun website:  

http://www.fotoeddy.be/  

 Orthopedie Verachtert van onze vriend Stefan Verachtert! Bekend voor zijn orthopedische 

schoenen en steunzolen gemaakt op maat van uw voeten. Ze staan bekend om hun 

vakmanschap, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en comfort. Elke schoen of steunzool 

wordt gemaakt door hun familiebedrijf met een hart voor maatwerk. Zowel kinderen als 

volwassenen zijn van harte welkom. 

https://www.orthopedieverachtert.be/  

 

 Van Oirschot is een familiale groothandel die al sinds 1967 verwarmings- en 

installatiemateriaal levert aan professionele installateurs. Als technische groothandel 

bieden zij ook producten aan voor ventilatie, sanitair, technisch sanitair, brandveiligheid 

en waterbehandeling. Zij ondersteunen professionele installateurs bij de keuze van de 

meest energie-efficiënte oplossingen voor water, warmte en lucht. 

https://www.vanoirschot.be/ 
 

 

De laatste nieuwtjes van het seizoen 

Levensloop Kom Op Tegen Kanker = Tour Of Hope 

De Levensloop, de jaarlijkse 24-uren-loop tegen kanker in het Fort V, steekt dit jaar in een ander, 

Corona-proof jasje: de Tour of Hope. Elke Levensloop, dus ook Levensloop Edegem, vormt een team dat 

sport tussen 1 en 24 oktober. De deelname gebeurt virtueel, de inspanning wordt uiteraard nog wel 

fysiek geleverd. 



Wil je graag deelnemen? Schrijf je dan online in op www.levensloop.be, ga naar ‘Tour of Hope 2020’, 

sluit je aan bij team ‘Levensloop Edegem’ en registreer de loop-, wandel- en fietsprestaties die je levert 

tussen 1 en 24 oktober. Iedereen sport dus op zijn eigen tempo. Deelname is gratis. 

Laat zien dat de ziekte ook jou raakt en vecht samen met Edegem tegen kanker! 

 

Politiehonden op het voetbalveld 

Honden gespot op de voetbalvelden van Ik Dien? Geen zorgen, de politiezone HEKLA gebruikt 

voetbalterrein A op voetbalvrije tijdstippen als trainingszone voor de opleiding van politiehonden.  

 

Vooruitblik op het volgende seizoen 

Aangezien we niet over een glazen bol beschikken, noch over veel wetenschappelijk inzicht, kunnen we 

nu met geen mogelijkheid voorspellen of ons volgende seizoen kan starten als het ‘oude normaal’ of als 

het ‘nieuwe normaal’. We kijken er echter naar uit om jullie allemaal opnieuw te verwelkomen, welke 

‘normaal’ het ook wordt. We hebben in ieder geval een knaller van een Tennis Vlaanderen-tornooi te 

organiseren in 2021, dus alle hulp zal welkom zijn ���	. Verder zijn we van plan om de nieuwigheden van 

dit seizoen indien mogelijk voort te zetten: 

- De Take Away Apéro Fridays: hopelijk is het volgend seizoen niet meer 

nodig, maar de mogelijkheid om Take Aways te voorzien voor onze Apéro 

Fridays is goed in de smaak gevallen en kan mogelijk terug opgepikt 

worden… 

 

- De Same Level Days: op deze manier hadden leden van elk niveau een leuke en uitdagende 

tennisdag, een concept dat we dus zeker willen herhalen! Voor het TOGS-tornooi zullen we in 

2021 zeker een nieuwe poging wagen (… en hopen op beter weer). 

 

- De kidscorner voor onze Toggertjes: dit speelhoekje werd ingericht om in het kader van het 

circulatieplan in de chalet te veel rondgeloop te vermijden… de kindjes vonden het echter wel 

fijn om hun eigen hoekje te hebben op de club… zeker voor herhaling vatbaar dus! 

 

- Het gebruik van de Tennis Vlaanderen-app als communicatiemiddel: toegegeven, de app (of 

het gebruik ervan) heeft nog wat last van kinderziektes, maar we geloven toch dat dit het 

snelste en eenvoudigste communicatie-instrument is om alle leden te bereiken… ook wanneer 

niet iedereen in de mogelijkheid is om naar de chalet te komen. We gaan hier dus volgend 

seizoen zeker mee verder en zullen communicatie via mail meer en meer afbouwen. Onze 

website en Facebook-pagina blijven uiteraard wel gewoon bestaan! Wie de app dus nog steeds 

niet gedownload heeft en volgend seizoen niets wil missen: installeren die handel! 

  



Verder staan er volgend seizoen een aantal vernieuwingen op het programma. Veel details willen we 

nog niet verklappen, maar we lichten toch al een tipje van de sluier op: 

- Onze website wordt vernieuwd, hoera! Vanaf volgend seizoen zal www.tennisoudegodsport.be 

dus in een nieuw jasje steken 

 

- De kids-nieuwsbrief: het concept was uitgewerkt, de layout was klaar en het proeflezen door 2 

kleine chinese vrijwilligsters was gebeurd… maar de inhoud kon zó de vuilbak in! Hopelijk 

hebben we volgend jaar meer goed nieuws voor onze jongste leden… 

 

- Jeugdinterclub: de eerste jeugdploeg van TOGS was ingeschreven en 3 meisjes stonden te 

popelen om onze clubkleuren te verdedigen… corona kwam echter roet in het eten gooien. Nog 

een jaartje extra trainen dus en volgend jaar een nieuwe poging! 

 

- We nemen afscheid van Marc en Erwin in het dagelijks bestuur. Na ontelbare 

(���	) jaren van trouwe dienst, onmogelijke uren en dito 

inspanningen, gaan beide heren meer tijd besteden aan 

hun gezin en het tennisplezier op zich. Helen dikke merci 

mannen, voor alles wat jullie voor onze club gedaan 

hebben! We hopen dat we jullie nog vaak zullen zien en 

dat we nog eens een beroep mogen doen op jullie DJ-

kwaliteiten… van zodra Corona dit toelaat, 

welteverstaan! 

 

- Aansluitend bij het vorige: zonder Marc en Erwin is de tornooileiding volgend seizoen maar dun 

bemand. Het is echter het hart van onze club, want zij organiseren quasi alle activiteiten… 

Gelukkig wordt de tornooileiding volgend jaar versterkt door Franky, die Nicole en Glenn zal 

bijstaan om in 2021 opnieuw een veelzijdig aanbod van activiteiten te organiseren. Welkom aan 

boord, Franky!  

 

Kortom, heel veel redenen om je volgend seizoen opnieuw aan te sluiten bij Tennis Oude God Sport en 

ineens nog wat vrienden mee te brengen… tot in april 2021 dus! 

 

Met sportieve, enthousiaste en een beetje triestige groeten, 

 

Het TOGS-bestuur 


