
 

Hallo tennisjeugd! 

 

Jullie beleven nu, op dit moment, een echte primeur! Wat een primeur is? Dit is iets dat 

voor de eerste keer gebeurt … jullie lezen namelijk de allereerste, enige echte, 

! Een krantje met T.O.G.S.-nieuws voor de volgende generatie. 

‘ ’ staat uiteraard voor Tennis Oude God Sport, ‘ ’ kennen jullie wel en 

‘ ’, wel, dat zijn jullie! De huidige generatie zijn jullie ouders, 

nonkels en tantes, zelfs jullie grootouders en andere volwassen vrienden. Zij zijn 

diegenen die nu interclub-wedstrijden spelen, activiteiten op onze club organiseren, 

feestjes bouwen en gezellig aan de toog hangen. Binnen 10 of 20 jaar zullen júllie dat 

echter allemaal doen….  

En daarom verdienen jullie, als volgende generatie, jullie eigen krantje, met nieuws, 

weetjes en spelletjes speciaal voor jullie: onze ! Ja, we hadden 

het ook de ‘nieuwsbrief voor kids’ kunnen noemen, maar een aantal van jullie zijn al geen 

kids meer, dat weten we … het had ook ‘nieuwsbrief voor de jongeren’ kunnen worden, 

maar dat klinkt zo    saai !    hè … daarom dachten we, we doen eens zot en noemen onze 

jonge tennisleden vanaf nu onze  

Toggertjes!  

 

Naast dit krantje hebben we voor jullie ook speciaal een @Toggertjes-pagina gemaakt 

op onze website, ga ook daar zeker eens een kijkje nemen!  

 

Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan het nieuwe 

tennisseizoen en zijn enorm blij dat jullie er ook dit jaar 

weer allemaal bij zijn!  

 

Sportieve tennisgroetjes, 

Het bestuur van Tennis Oude God Sport 
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Stijn Van der Wee  “STIJN”  

Speelt al tennis sinds hij 3 jaar was en geeft al 16 jaar les 

Houdt van tennis omdat het spelletje uitdagend is en hij dan helemaal kan 

ontspannen, plezier beleeft aan de lesmomenten met alle leuke kinderen 

en graag samen tennist met zijn vrienden en familie 

 

Frederic Lagrange  “FRED”  

Speelt al 15 jaar tennis 

Houdt van tennis omdat het een sociale sport is en je zowel snel en 

handig moet zijn als slim en koelbloedig (dat betekent: niet te veel 

stressen      ) 

 

Nomi Van den Kinschot  “NOMI”  

Speelt al tennis sinds ze 5 jaar oud was 

Vindt het fantastisch dat ze nu, na 12 jaar, nog altijd nieuwe dingen 

bijleert en meer en meer gebeten raakt door het spelletje 

Jeroen Demarbaix  “SMALLE”  

Speelt al 17 jaar tennis, sinds hij 3 jaar oud was 

Vindt tennis een zalige sport om zich eens goed uit te leven met zijn 

vrienden. Daarbij kan je het overal doen: je hebt enkel een racketje, een 

bal en een vriend of vriendin nodig       

Lennert Van der Wee  “LENNERT”  

Speelt al tennis sinds hij 5 jaar oud was, nu 20 jaar geleden 

Vindt plezier op het terrein het belangrijkst: iets nieuws proberen, een 

trucje doen, … Daarom speelt hij ook het liefst dubbel: hoe meer 

mensen op het terrein, hoe leuker! En na het tennissen nog even 

babbelen en lachen met de medespelers is natuurlijk altijd supergezellig! 
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… als het mag van corona, natuurlijk  

De meeste van jullie kennen het wel, het jaarlijkse kindertornooi van Tennis Oude 

God Sport! Dit tornooi is altijd een feestje voor alle deelnemers, omdat jullie allemaal 

verkleed mogen komen! Elk T.O.G.S.-lid jonger dan 16 jaar kan zich inschrijven voor een 

dag vol tennispret, spelletjes en verkleedplezier. Er zijn verschillende leuke 

prijzenpakketjes te winnen. 

De Kids Dag gaat dit jaar door op 24 mei en het thema is DE WERELD ROND! 

Verkleed je dus als een indiaan of Heidi uit Tirol, zet een rasta-pruik op of haal een 

mooie Chinese jurk boven, omwikkel je met de Braziliaanse vlag of zoek een rokje 

gemaakt van stro… kortom, haal voor dit verkleedpartijtje alles uit de kast! (behalve 

datgene wat je niet nodig hebt, dat laat je netjes liggen natuurlijk ) 

Psst … Achteraan in dit krantje vinden jullie nog een leuke tekening. Als je deze inkleurt en meebrengt tijdens de Kids 

Dag, maak je alvast kans op één van de prijzenpakketjes 

Voor alle Toggertjes die graag eens ergens anders 

tennissen dan op onze eigen club: schrijf je snel in voor 

een Kids Toer van Tennis Vlaanderen! 

Verschillende tennisclubs in de buurt organiseren een 

echte kids-tennisdag waar elke jeugdtennisser aan kan 

deelnemen. Benieuwd wat dit juist inhoudt? Kom dan 

alvast eens meedoen aan de Kids Toer die op Tennis Oude 

God Sport georganiseerd wordt op zondag  27 juni. Meer 

informatie vind je op de website van Tennis Vlaanderen. 

 
Als je graag eens samen met één van je ouders een 

tenniswedstrijdje speelt, houd dan alvast zondag 26 

september vrij (en kies al of je met mama of papa wil spelen). 

Op het einde van het seizoen organiseren we namelijk onze 

jaarlijkse Ouders/kids-dag. Op die dag kan je een aantal 

leuke wedstrijden spelen tegen andere ouder/kid-teams. 

Laat je ouders maar eens een poepie ruiken!  

Kastaar, de mascotte 

van de kidstennis in 

Vlaanderen, begeleidt 

deze Kids Toers. 
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Deze zomer kan je voor de eerste keer deelnemen aan een tenniskamp op onze 

club! We voorzien voor jullie een leuke week vol tennis, spelletjes en gewoon 

ontzettend veel plezier met (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes. Vraag dus snel aan 

mama en papa of jullie op vakantie gaan die week, want als je in het land blijft, ben je 

meer dan welkom (en breng dan ineens nog een vriendje, vriendinnetje, neefje of nichtje mee!) !  

 

! 



TOGGERTJESKRANT 1 – april 2021 
 

 

Blaas je vrienden eens omver met je tenniskennis, of laat je grootouders denken dat je 

een echte expert bent met onderstaande tennis-wistjedatjes:  

Wist je dat…  

- … tennis eerst met de blote hand gespeeld werd in plaats van met 

een racket? Later gebruikten de spelers een handschoen en vanaf 

het einde van de middeleeuwen werd een racket gebruikt, omdat je 

daar veel harder mee kan slaan…  
 

- … de snaren van een tennisracket vroeger gemaakt werden van de darmen van 

dieren (vooral schapen en koeien)? 
 

- … het woord ‘tennis’ afstamt van het Franse woord ‘tenez’, wat ‘houd hem’ of ‘hier 

komt ie’ betekent? 
 

- … de langste wedstrijd ooit 11 uur en 5 minuten geduurd heeft? 
 

- … jaarlijks ongeveer 360 miljoen tennisballen gemaakt worden? Als je die 

allemaal naast elkaar legt, krijg je een ‘ballenlint’ van 23.400 kilometer. 
 

- … op Roland Garros en Wimbledon gebruik gemaakt wordt van roofvogels om de 

duiven weg te houden van de tennisbanen?  
 

- … de belangrijkste roofvogel op Wimbledon ‘Rufus the Hawk 

(havik)’ heet?  
 

- … tennis al in 1896 een sport op de Olympische spelen was? Er 

waren toen echter maar 3 spelers, dus hebben ze iemand uit het publiek gekozen 

om als 4de speler mee te doen.  
 

- … een tennisveld 23,77 meter lang is en 10,97 meter breed? 
 

- … rond het jaar 1900, de vrouwen lange rokken en grote hoeden droegen tijdens 

het tennissen? Niet echt praktisch, maar wel mooi! 
 

- … de spelers op Wimbledon altijd witte kleding moeten dragen?? In 2013 

moest Roger Federer andere schoenen gaan aantrekken omdat zijn schoenzolen 

oranje waren. 
 

- … nog nooit iemand Roland Garros won gekleed in het zwart? 
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Tot slot geven we jullie ook nog een paar leuke spelletjes mee om de verveling op 

regenachtige dagen te verdrijven.  

 

Veel plezier en tot de volgende ! 

 

P.S. Als jullie nog leuke ideetjes hebben voor de 

volgende  of de 

@Toggertjes-pagina op de website, stuur ze dan 

zeker door naar tennisoudegodsport@gmail.com  
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Tekening Kids Dag 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… Leeftijd: ……………………………… 


