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Terugblik op T.O.G.S.-lente van 2022 
 

Beste leden 

 

Nu de zomer (bijna) officieel begint, blikken we graag even terug op de afgelopen T.O.G.S.-lente, 

kwestie van de mooie herinneringen een permanente plek in ons geheugen te geven.  

 

We vlogen er van bij de start van het seizoen meteen in met een 

aanwezigheidstornooi, het Kennismakingstornooi en de opstart van 

ons Seizoenstornooi Dubbel. Voor dit laatste schreven 54 ploegen zich 

in, een fantastisch aantal deelnemers! Het plannen van de wedstijden 

lijkt hiervoor echter nog niet echt op gang te komen, dus neem snel die 

agenda’s erbij en gooi wat data in de whatsapp-groep! Alle leden 

konden ook hun lachspieren nog eens trainen tijdens het 

Ballonnentornooi, check zeker de foto’s daarvan nog eens op onze 

Facebookpagina! Onze niet-tennissende sympathisanten 

verwelkomden we tijdens de Apéro Fridays en de Canasta-avond… 

gewonnen door de organisator, merci en proficiat, Frank! ����  

 

In mei startten, na 2 seizoenen zonder, de interclubcompetities eindelijk terug. 

Onze 6 T.O.G.S.-interclubploegen wonnen tot nu toe samen 23 ontmoetingen, 5 

van de 6 ploegen bereikten de eindrondes en onze oudste heren spelen komend 

weekend nog de halve finale… well played, dames en heren!  

 

De lente stond ook sterk in het teken van onze 

jongste leden. De kinderen konden hun tennislessen 

terug oppikken en werden daarbij begeleid door een 

enthousiast team van jeugdtrainers. Toppunt van het 

voorjaar was voor onze Toggertjes ongetwijfeld een 

geweldige Kids Dag op 6 juni, waarbij Kastaar een 



bezoekje kwam brengen en de weergoden ons gespaard hebben. Alle 31 deelnemers deden het 

fantastisch, zowel op het tennisplein als op het free podium achteraf. Voor het enthousiaste 

publiek hierbij toch een klein applausje, ook u was geweldig! 

 

Het laatste vermeldenswaardige wapenfeit afgelopen lente vond niet óp, maar naast het 

tennisveld plaats. De make-over van onze PeRuKa heeft een volgende fase bereikt, met een 

nieuw, proper en groter afdak, afgewerkte zijkanten en een mooi aangelegd terras. Bedankt Nico, 

Olivier en Paul voor dit knappe staaltje vakmanschap! Laat de zomer maar beginnen, wij zijn er 

helemaal klaar voor! 

 

 

Praktische zaken 
 

Nu het seizoen op volle toeren draait, hebben ook onze nieuwste leden hun weg gevonden 

binnen de club. We zijn heel blij dat jullie er bij zijn! Mocht je toch nog vragen hebben, spreek 

dan zeker een mede-clublid aan of check even ons welkomstdocument, daarin vind je 

ongetwijfeld al veel antwoorden. Ook ‘oudere’ leden die graag nog eens alles op een rijtje zetten 

(of ze graag eens allemaal op een rijtje hebben), kunnen uiteraard eens een kijkje nemen! 

 

Hierbij zetten we ook even een vergetelheid van onze communicatiedienst recht en delen we 

jullie de code van de poort mee: 7845. Onze excuses aan al diegenen die de afgelopen weken 

niet (meteen) binnen geraakten! Let wel, deze info is vertrouwelijk, aan hoe meer mensen je de 

code doorgeeft, hoe minder plaats je hebt op de parking en hoe groter de putten daar worden! 

 

De laatste praktische zaak zal iedereen bekend voorkomen, maar helaas is het ook dit jaar weer 

prijs… willen al diegenen die nog geen 3 toogdiensten hebben doorgegeven dit zo snel mogelijk 

doen door de lege vakjes op de lijst in de chalet aan te vullen aub? Uw dorstige mede-clubleden 

zullen u dankbaar zijn! 

 

 

Vooruitblik op de T.O.G.S.-zomer van 2022 
 

We gaan – hopelijk mèt toogbediening – door tot de herfst goed en wel begonnen is! 

 

In de zomer kunnen jullie nog uitkijken naar tal van clubactiviteiten, met o.a. de ontmoeting met 

de vrienden van T.C. De Meyl, de Interclub/ART dag en het gloednieuwe Tententornooi. Onze 

laatste balletjes zullen we slaan op zaterdag 1 oktober, tijdens het The End tornooi. Alle komende 

activiteiten kan je ook raadplegen op ons activiteitenoverzicht in de chalet of op de website.  

 

Onze niet-tennissende sympathisanten entertainen we ook de komende maanden, met het 

Tennis-Voetbaltornooi, het nieuwe Sjotterkastornooi en het Pétanquetornooi. Supporteren kan 

ook zeker nog nu onze ART-ploegen begonnen zijn aan hun competities. En onze Toggertjes 



kunnen hun tennisvaardigheden nog een laatste maal showen tijdens de Ouders-Kids dag op 

zondag 4 september.  

 

Hèt hoogtepunt van de T.O.G.S.-zomer vindt zoals elk jaar echter in augustus plaats: van 12 t.e.m. 

21 augustus verwelkomen we tennissers van tal van andere clubs en proberen we de eer van 

T.O.G.S. hoog te houden op ons Tennis Vlaanderen-tornooi. Spannende wedstrijden, mooie 

prijzen en feestelijke zomeravonden vormen in deze week de sleutelwoorden. Inschrijven kan 

vanaf 15 juli! 

 

Nu we eindelijk onze clubtruien ontvangen hebben, willen we deze uiteraard ook gebruiken om 

onze clubgeest op andere tennisclubs te promoten. Haal het competitiebeest in jou naar boven 

en neem zeker eens deel aan een Tennis Vlaanderen-tornooi in de buurt: 

• TC De Meyl (Kontich) 24/06 – 3/07 

• T.C. Ten Hoeve (Wommelgem) 15/07 – 24/07 

• T.C. Ter Linden (Edegem) 15/07 – 24/07 

• T.C. Cantincrode (Mortsel) 22/07 – 31/07 

• TC ’t Leer (Lint) 29/07 – 7/08 

• S.V. Aartselaar T. (Aartselaar) 5/08 – 14/08 

Meer info en mogelijkheid om in te schrijven vinden jullie op de website van Tennis Vlaanderen. 

 

Verder breiden we deze zomer onze infrastructuur verder uit, met de aanbouw van een extra 

bergruimte aan de huidige remise (“Remise 3”). Meer plaats dus om het noodzakelijke gerief 

voor al onze activiteiten te stockeren. Hierbij daarom een welgemeende dankuwel aan al onze 

sponsors, zonder jullie zou T.O.G.S. niet zijn wat het vandaag is. Merci dus @ Sandiver BVBA, 

BRICO, Van Oirschot, G&D Solutions, Verva Bikes, Luc Van Gompel, Foto Eddy en Tennis Direct! 

Ook voor de steun van BNP Paribas Fortis aan Tennis Vlaanderen zijn wij erg dankbaar!  

 

 

Wij wensen iedereen een zonnige tenniszomer en hopen jullie de komende maanden vaak op 

T.O.G.S. te zien! 

 

 

Warme groetjes 

Het T.O.G.S.-bestuur 


