
Edegem, 29 september 2022 
In deze editie: 

- Terugblik op het T.O.G.S.-zomerseizoen van 2022 
- De evolutie van onze in-in-infrastructuur 
- Bedankt! 
- Vooruitblik 

 

Terugblik op het T.O.G.S.-zomerseizoen van 2022 
 
Beste leden 
 
Het regenweer van de afgelopen weken kondigt het einde van het T.O.G.S.-zomerseizoen van 2022 aan. 
Om nog even na te genieten van de warme dagen, blikken we graag terug op alweer een heel gezellig 
zomerseizoen. 
 
In de nieuwsbrief van juni deden we reeds verslag van de eerste activiteiten, met oa. de kinderlessen, het 
Kennismakings- en het Ballonnentornooi, de Apéro Fridays, Canasta-avond en de geweldige resultaten die 
onze 6 interclubploegen behaalden. Ook onze 3 ART-ploegen verdedigden de clubkleuren met verve en 
sloten hun speelseizoen af met een gezamenlijke BBQ. 
 
Naarmate de zomer vorderde en de temperaturen stegen, gingen we verder op dat élan, met in het eerste 
weekend van juli een nieuw evenementje: een 2-daags durend sjotterkastornooi! Op het terras werd 
plaatsgemaakt voor 2 tafelvoetbaltafels en T.O.G.S. veranderde voor één weekend in een kickerclub. 
Proficiat captain Showtime met dit geslaagde experiment en bedankt voor de vlotte organisatie! Wat ons 
betreft een nieuwe jaarlijkse afspraak! 
 
Het weekend daarop volgde op 10 juli een uitstapje naar onze vrienden van T.C. De Meyl. We zijn daar 
ontvangen met een drukgevuld speelschema en een geweldige BBQ, volledig verzorgd door vrijwilligers 
van T.C. De Meyl. In ruil voor deze hartelijke ontvangst hebben we hen dan maar de beker laten winnen… 
volgend jaar andersom misschien? 
 

Tijdens het eerste weekend van augustus was het tijd voor 2 andere T.O.G.S.-
klassiekers: het Interclub-ART tornooi, waarbij alle leden de teamsfeer van deze 
ploegencompetities kunnen opsnuiven, en, om ook onze oudere garde nog eens in de 
watten te leggen, het jaarlijkse Pétanque-tornooi. Onze jongste deelnemer dat 
weekend was 13 jaar, de oudste 84 jaar… om maar aan te geven dat het op T.O.G.S. 
leuk is voor iedereen! 
 



Het weekend daarop begon de zwaarste maar ook 
leukste week van het T.O.G.S.-zomerseizoen met ons 
21ste Tennis Vlaanderen-tornooi. Deze editie was die van 
de records: 127 ingeschreven ploegen, 116 wedstrijden, 
voor het eerst 3 verlichte terreinen, een avondwedstrijd 
tot 00u40, het hoogste aantal tombolaprijzen, de meeste 
deelnemers voor de kinderzoektocht, het warmste 
openingsweekend (+34 graden) etc. Ook de toog en het 
eetkraam hadden het drukker dan ooit, met als 
hoogtepunt ongetwijfeld de Spaanse avond met live 
muziek! Om dit 10-dagen durende tennisfeest mogelijk 
te maken konden we rekenen op goedgeluimde 
weergoden en immens veel vrijwilligers, sponsors en 
supporters.  
 

Na het Tennis Vlaanderen-tornooi kwamen onze Toggertjes opnieuw aan bod tijdens 
de Ouders-Kids dag. Op 4 september lieten de kinderen aan de zijde van mama, papa, 
nonkel, tante, oma of grote nicht zien dat ze allemaal talentjes in de dop zijn… of toch 
in ieder geval heel erg enthousiaste jonge tennissers! De kinderen werden allemaal 
beloond met een prijzenpakketje, wij werden beloond met guitige lachjes en 
schattige foto’s. 
 

Normaalgezien was het daarna weer aan de grote mensen, met het Tententornooi, BBQ, feestje en 
overnachting op de club, maar dit evenement is helaas letterlijk in het water gevallen. De tenten werden 
terug opgeborgen, de DJ’s afgebeld en onze tornooileiding bedenkt ondertussen al een nieuwe format 
voor volgend seizoen. Gelukkig konden de liefhebbers op zondag 25 september wel nog een balletje 
kloppen tijdens het Aanwezigheidstornooi, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering. Tijdens 
deze vergadering ontvingen we een aantal zeer nuttige suggesties van de aanwezige leden, waar we naar 
volgend jaar toe zeker mee aan de slag gaan. Bedankt voor deze input! 
 
Ondertussen zijn we toegekomen aan de laatste activiteit van het seizoen: Het The End-tornooi, met 

aansluitend receptie, BBQ en feestje (komen die DJ’s toch nog van pas      ). Ook de winnaars van het 
seizoenstornooi maken we dan bekend. As we speak regent het volle bak, dus het tornooi is twijfelachtig, 
maar wij verwelkomen jullie sowieso graag op zaterdagavond 1 oktober om gepast afscheid te nemen 
voordat de lange, saaie winter begint! 
 
Tot slot voor de echte diehards nog even dit: hoewel het seizoen officieel eindigt op 1 oktober, kunnen 
onze leden nog blijven tennissen tot en met 16 oktober. De terreinreservatie is nog beschikbaar, de 
netten blijven tot dan hangen en ook de verlichting is nog actief (maar de lichten branden alleen als het 
terrein gereserveerd is). We voorzien vanaf 1 oktober wel geen terreinonderhoud meer, ook onze 
terreinverzorgers hebben hun rust verdiend! 
 

  



De evolutie van onze in-in-infrastructuur 
 
Onze activiteiten brachten en hier en daar ook wat geld in het laatje, centjes die we de afgelopen jaren 
steevast investeerden in onze infrastructuur. Ons ‘investeringsdossier’ is eindelijk (quasi-)afgerond, 
hierbij een kort overzicht van de realisaties: 

• Heraanleg terreinen en aanleg nieuwe boordstenen 

• Vervanging verlichting door LED 

• Installatie verlichting voor terrein 3 

• Installatie wasbakken in technische ruimte 

• Uitbreiding remise 

• Renovatie PeRuKa met nieuwe luifel en werkblad 
 
Naast de vaste infrastructuur zijn we sinds dit seizoen ook de trotse bezitters van een 
prachtig toog-kraam-karretje: de Pelona! Proficiat JuJoBriCole voor dit knap staaltje 
vakmanschap! 
 
 

Bedankt! 
 
Op het einde van het seizoen bedanken we traditiegetrouw iedereen die de afgelopen tenniszomer 
mogelijk maakte. Uiteraard richten we ons eerst tot jullie, leden en supporters, want jullie vormen onze 
bestaansreden. 

 
Al dat tennissen, dansen, eten en drinken 
is echter niet mogelijk zonder een grote 
ploeg enthousiaste vrijwilligers. Leden en 
sympathisanten die af en toe een handje 
toesteken, maar ook leden die op meer 
georganiseerde basis klaar staan om bij te 
springen waar nodig. Zowel ons 
feestbestuur, de toogverantwoordelijke 
als de tornooileiding kunnen hiervoor 
rekenen op een werkgroep met vaste 

vrijwilligers die op afroep beschikbaar zijn. Allemaal mensen die hiervoor niet betaald worden, niet omdat 
ze waardeloos zijn, maar net omdat ze onbetaalbaar zijn! Daarom voor alle vrijwilligers van T.O.G.S. 
hierbij nog eens een oprechte dikke dikke merci! Jullie zijn het hart van onze club! 
 
Als dit jou, beste lezer, warm maakt om ook een werkgroep te vervoegen, neem dan zeker contact op met 
één van onze bestuursleden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 
 
Voor wie zich ondertussen ook nog afvraagt waar de inkomsten van de toog naartoe gaan: Ik Dien draagt 
voor elke investering aan onze infrastructuur een (groot) deel bij, dus hierbij bedanken we graag onze 
huisbaas nog een keer voor de geweldige samenwerking! Jullie zijn het dak boven ons hoofd! 
 
  



In deze laatste nieuwsbrief zetten we ook graag onze sponsors nog eens in de kijker. Zonder jullie zijn al 
onze realisaties niet mogelijk, jullie vormen onze zekerheid!  
 

 

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.  
www.sandiver.be  

 

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: www.brico.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. 
www.vanoirschot.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. 
www.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!  
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:   
www.fotoeddy.be  

 
 
 

http://www.sandiver.eu/nl/sanitaire-installaties-borsbeek
http://www.sandiver.eu/nl/centrale-verwarming-borsbeek
http://www.sandiver.eu/nl/woningventilatie-borsbeek
http://www.sandiver.eu/nl/zonnepanelen-borsbeek
http://www.sandiver.be/
http://www.brico.be/
http://www.vanoirschot.be/
http://www.gd-solutions.be/
http://www.vervabikes.be/
http://www.fotoeddy.be/


Vooruitblik  
 
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober vindt in Edegem opnieuw de 24-uurs Levensloop plaats. Iedere 
aanwezige, deelnemer of bezoeker, steekt hiermee een hart onder de riem voor alle mensen die met 
kanker in aanraking komen. Vanuit T.O.G.S. doen wij dan ook een warme oproep om het team “De Biekes 
& de Ciskes” te steunen en samen met hen de 24-uurs estafette te volmaken. Inschrijven kan via 
https://www.levensloop.be/relays/edegem-2022 . 
 
We sluiten 2022 voor de derde keer af met deelname aan de Kerstmarkt van Edegem. Op 17 en 18 
december zetten we onze tent opnieuw op aan het gemeenteplein, waar we jenever, cava, chocomelk en 
glühwein aanbieden in een vrolijke kerstsfeer. Meer info volgt later (houd zeker de Tennis Vlaanderen app 
en onze Facebook-pagina in het oog), wie nu al weet dat hij of zij een handje kan toesteken, kan alvast 
een seintje geven aan Glenn. 
 
Tot slot al een kleine sneak preview van het zomerseizoen van 2023: Ook het volgende seizoen zal alle 
gekende en gesmaakte activiteiten bevatten, maar we zetten vanaf 2023 sterker in op een redelijk nieuwe 
doelgroep: onze tieners. Vanaf volgende zomer rollen we het Break@T.O.G.S.-concept uit, waarbij we 
lessen voorzien op tienermaat en onze pubers meer zullen betrekken in de clubactiviteiten. De deelname 
van een aantal oudere Toggertjes aan oa. de ontmoeting op T.C. De Meyl, de Interclub/ART-dag en 
aanwezigheidstornooien bewezen alvast dat zij er klaar voor zijn! Tieners (of ouders) die hiervoor ideetjes 
hebben of op een andere manier betrokken willen zijn, mogen hiervoor Katja zeker even aanspreken. 
 
Rest ons verder niets meer dan jullie een gezellige winter te wensen gevuld met warmte (ondanks de 
stijgende energieprijzen) en leuke mensen om je heen. Wij kijken ernaar uit om jullie in april 2023 terug 
te verwelkomen op Tennis Oude God Sport! 
 
Herfstige groetjes 
Het T.O.G.S.-bestuur 

https://www.levensloop.be/relays/edegem-2022

