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Terugblik op het T.O.G.S. zomerseizoen van 2021 

 

Beste leden 

 

Het T.O.G.S. zomerseizoen van 2021 loopt op z’n einde. Een seizoen waarin we voortdurend de 

balans moesten bewaken tussen onze geplande activiteiten en de geldende, en steeds 

wijzigende, coronamaatregelen.  

 

Na een lange, voor sommigen eenzame/saaie winter, 

waarin we onze clubwebsite in een nieuw jasje staken, 

waren we blij dat we onze terreinen een week eerder 

konden openen dan gepland. Vanaf 31 maart konden 

we opnieuw tennissen! Bij de start van het seizoen 

mocht de chalet echter nog niet geopend worden en 

trokken we de lijn van de winter verder: pintjes en rosé 

voor na het spelen brachten we mee in koeltassen 

(ondertussen waren we allemaal voldoende ervaren om 

de flessenopeners en plastieken bekers niet te vergeten). Tijdens deze periode herdacht onze 

tornooileiding het concept van het seizoenstornooi, zodat er, ook zonder de mogelijkheid om 

elkaar ‘aan de toog’ tegen te komen of matchen te plannen op de lijsten in de chalet, al van start 

gegaan kon worden met het Seizoenstornooi Dubbel 2021. Een succes, getuige de 58 

ingeschreven ploegen! Dit seizoenstornooi werd beëindigd op 26 september, proficiat aan de 

winnaars! 

 

Ook de tennislessen voor zowel de jeugd als de volwassenen konden eind april van start gaan, 

tot grote opluchting van de deelnemers. Onze jongste leden verwelkomden we met een 

gloednieuwe Toggertjeskrant, een initiatief dat we volgend seizoen zeker willen herhalen.  

 



Vanaf 8 mei mochten we dan toch het terras openen, zij 

het onder strikte voorwaarden (buiten bestellen, 

mondmaskers dragen, …). Hét signaal voor de 

tornooileiding om volop in actie te schieten. Op 24 mei 

begonnen we met – de belangrijkste doelgroep eerst – 

onze Kids-dag, waarna ook de volwassenen aan bod 

kwamen, met oa. een 

Aanwezigheidstornooi, 

het nieuwe T-Break 

tornooi en het Tennis-

Voetbaltornooi. Helaas vernamen we in deze periode ook het 

nieuws dat de Interclubcompetities in 2021 opnieuw 

geannuleerd werden. Toch een kleine domper op de 

feestvreugde. Gelukkig kon de ART-competitie later op het 

seizoen wel starten, proficiat aan al onze ART-ploegen met 

jullie prestaties! 

 

Tijdens de zomermaanden werden de coronaregels weer iets 

soepeler en konden we ook de chalet openen. We genoten van 

de zomer, de matchen van onze Rode Duivels en van het 

samenzijn op onze club, onder andere tijdens de Ontmoeting 

met onze vrienden van T.C. De Meyl en de Interclub-ART dag. 

Hoogtepunt van de zomer was ongetwijfeld het 20ste 

Dubbeltornooi van Tennis Oude-God Sport van 13 t.e.m. 22 

augustus. Ondanks de grillen van de weergoden was ons Tennis 

Vlaanderen tornooi opnieuw een groot succes, met verrassende 

aanwezigheidsprijzen, spannende wedstrijden, muzikale omlijsting, super lekkere paëlla en 

uiteraard fantastische winnaars!  

 

 

Ook na de zomer gingen we er nog een paar keer vol tegenaan 

op het nieuwe BBQ-tornooi (waarop de eerste BBQ verloot 

werd onder de deelnemers) mét officieel-volgens-de-regels-

goedgekeurd feestje opgeluisterd door onze huis-DJ’s Marc en 

Danson! Wat een verademing! Ook onze jongste leden konden 

nog een laatste keer dit seizoen hun racketjes bovenhalen om 

te schitteren op de Ouder-Kids dag. 

 

 

Met het THE END tornooi (met BBQ en feestje) sluiten we het T.O.G.S. zomerseizoen van 2021 

af, moe maar voldaan en uitkijkend naar de start van het volgende tennisseizoen. 

  



Onze sponsors in de kijker 
 

In deze laatste nieuwsbrief zetten we ook graag onze sponsors nog eens in de kijker. Zonder hen 

zijn al onze realisaties niet mogelijk. Heb je je altijd al afgevraagd waarvoor deze logo’s nu 

eigenlijk staan? Hieronder vinden jullie de antwoorden! ���� 

 

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 BV. 

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

 

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/ 

 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/  

 

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!  Als lid van T.O.G.S. ontvang je 10% 

korting! 

http://www.vervabikes.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 

 

FOTO EDDY beschikt 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/  

 

 

Tennis Direct 

Indien jullie tijdens de wintermaanden nog nieuwe tenniskledij, rackets of ballen nodig hebben, 

kijk dan zeker even op www.tennisdirect.be. Als officiële partner van Tennis Vlaanderen hebben 

zij alles wat een tennisser nodig heeft! 



De laatste nieuwtjes van het seizoen 

 

LED-verlichting op terreinen 1 en 2 

 

Onlangs werd de verlichting op terreinen 1 en 2 vernieuwd. De terreinen zijn nu niet alleen beter 

verlicht, maar ook op duurzame wijze. De investering in nieuwe LED-verlichting  is een gevolg van 

de goede samenwerking met onze ‘huisbaas’, Ik Dien. De onderlinge (financiële) afspraken tussen 

beide clubs geven ons vaak net dat extra duwtje om onze club te blijven moderniseren. Reden 

om Ik Dien toch nog eens te bedanken voor de afgelopen jaren ���	! 

 

Nieuwe banken op het gras 

 

Op 17 september werden eindelijk de nieuwe banken geleverd. Deze werden besteld in april, 

maar blijkbaar waren we niet de enige club die de mogelijkheden om buiten te zitten wilde 

pimpen… Ons grasveld ziet er nu extra netjes uit en supporteren voor terrein 3 kan nu vanop een 

propere bank! 

 

Levensloop Kom op tegen Kanker 

 

Voor de Levensloop staan er in oktober 2 Edegemse evenementen op het programma: 

- De lichtjeswandeling aan het Fort V op zaterdag 9 oktober 

- De E!-trail 2021 op zondag 17 oktober 

Deelname kost 5€, de opbrengst gaat uiteraard naar Kom op tegen Kanker. Meer informatie 

vinden jullie op https://www.levensloop.be/relays/edegem-2021.  

 

Kerstmarkt Edegem 18 & 19 december 2021 

 

Na het succes van de eerste deelname van T.O.G.S. aan de kerstmarkt in Edegem in 2019, staan 

we op 18 en 19 december opnieuw met een jeneverkraam op de kerstmarkt van 2021. Een ideaal 

moment om elkaar nog eens te zien tijdens de lange winter en alvast de nodige kerst- en 

nieuwjaarsknuffels uit te delen! Wie graag wil helpen om het kraampje te bemannen (of 

bevrouwen), mag een seintje geven aan Glenn Jacobs. 

 

T.O.G.S. party in het voorjaar van 2022 

 

Vóór de start van het volgende zomerseizoen, komen we nog eens samen voor een feestje (in 

februari-maart 2022). Nu het terug mag, is elk excuus om een danske te placeren een goed 

excuus ����. We zijn volop op zoek naar een datum, zaal, eten, drinken en helpende handen. De 

uitnodiging volgt van zodra we meer nieuws hebben! 

 

 
 

  



Vooruitblik op het volgende seizoen 

 

We verlangen ongetwijfeld met z’n allen naar de dag waarop Corona niet meer is dan een vage 

herinnering. Hoewel we uiteraard niet kunnen voorspellen welke verrassingen 2022 voor ons in 

petto heeft, kijken we wel uit naar een zomerseizoen mét Interclub-ontmoetingen en zónder 

beperkingen.  

 

Naast de herstart van de Interclub-competities zijn er nog een aantal andere zaken om ons in 

2022 op te verheugen: 

 

- Nadat terreinen 1 en 2 tijdens het afgelopen seizoen van nieuwe LED-verlichting voorzien 

werden, zal ook terrein 3 vanaf volgend seizoen verlicht worden. Dit betekent meer 

speelmogelijkheden voor al onze leden! 

- Ook de buitenkant van de chalet krijgt een opknapbeurt, met aan beide korte zijden een 

heuse graffiti-wall! In de lente van 2022 wordt de zijkant aan de parking opgefleurd met 

een graffitikunstwerk ontworpen door Ik Dien. De zijkant aan óns terras wordt gekleurd 

met een T.O.G.S.-ontwerp, uiteraard in het tennis-thema! 

- Na 2 valse starts komt  in 2022 dan toch onze eerste jeugdinterclub-ploeg in actie!  

- De coördinatie van de toogdiensten zal vanaf volgend jaar overgenomen worden door 

onze madam Marjan. Wij wensen Marjan hierbij alvast veel succes en om haar vlot te 

laten starten, hierbij ook al een warme oproep om jullie verplichte toogdiensten spontaan 

en bij de start van het seizoen door te geven ���� 

- Vanaf volgend seizoen hangen we ook een (elektronisch) dartsboard in de chalet. Tussen 

de matchen door of op regenachtige dagen kunnen jullie hier jullie mik-kwaliteiten dus 

nog wat aanscherpen. 

- Tot slot stellen we volgend seizoen een nieuwe cluboutfit voor. De oranjeroze truien en 

rode shirts zijn stilaan aan vervanging toe, dus gaan we voor een nieuwe, gezamenlijke 

outfit waarmee we als 1 ploeg naar buiten kunnen treden. Aankoop hiervan staat 

iedereen uiteraard vrij, van zodra we een concreet voorstel hebben, worden jullie op de 

hoogte gebracht! 

 

Verder zetten we het vertrouwde werk gewoon voort en ligt de focus in 2022 op ontspannen 

tennissen, tennislessen voor kinderen en volwassenen, gezellige clubactiviteiten en de herstart 

van onze interclub- en ART-ploegen. We kijken er dan ook alvast naar uit om jullie in april 2022 

allemaal opnieuw te mogen verwelkomen! 

 

 

Met weemoedige groeten 

Het T.O.G.S. bestuur 

 


