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Hoekje van 
de voorzitter
Beste sportvrienden, 

Langs deze weg wil ik iedereen 
een gezond, sportief en vooral 
ook kwetsuurvrij 2016 toe-
wensen.

Na een rustperiode van een 
maand (tenminste voor diegenen 
die niet meegedaan hebben aan 
ons succesvol Kersttoernooi – be-
dankt ook, Luc, voor uitstekende 
organisatie en leiding ervan), 
start de competitie opnieuw op 
16 januari 2016.

Sportief gezien ziet het er na de 
heenronde voor verschillende 
ploegen positief uit, voor andere 
ploegen dan weer wat minder 

goed. De A-ploeg staat op een 
elfde plaats in 1ste Nationale en 
zal in de terugronde moeten 
vechten voor het behoud. Ook de 
D- en I-ploeg zullen moeten vech-
ten tot de laatste speeldag om 
behoud te verzekeren. De E-ploeg 
staat dan weer heel stevig aan de 
leiding in derde provinciale, net 

zoals de J-ploeg in vierde provin-
ciale. De andere ploegen staan 
in een veilige zone en hoeven 
zich voorlopig niet veel zorgen te 
maken.

Voor vele jeugdspelers komen er 
de volgende maanden heel wat 
drukke zondagen aan, met o.a. 
de jeugdliga’s, Vlaamse en Na-
tionale Jeugdcriteriums en na-
tionale kampioenschappen. We 
wensen hen allen alvast heel veel 
succes toe.

Op 09 en 10 januari laatstleden 
vonden in Schiervelde in Roese-
lare de provinciale kampioen-

schappen plaats. Wat een eer 
was het alweer om voorzitter te 
mogen zijn van deze club! Zoveel 
bekers en medailles doen me 
glunderen. Aan allen een dikke 
proficiat, want voor de vierde 
keer op rij veroverden we als 
club alle bekers tijdens de West-
Vlaamse kampioenschappen! 

Met grote verschillen wonnen 
we op zaterdag de Jeugdbeker 
en de Veteranenbeker, en op 
zondag de Seniorenbeker. In to-
taal werden er niet minder dan 
31  gouden medailles, 18 zil-
veren medailles en 29 bronzen 
medailles behaald. Dit zou van-
zelfsprekend nooit gelukt zijn 
zonder de trainers, coaches en 
de vele ouders die mee kwamen 
supporteren.

Een dankwoordje aan Dirk en 
Cedric en alle medewerkers 
voor de leuke en geslaagde quiz 
op 4 december. Proficiat aan 
het ploegje van TTC Meulebeke 
met hun overwinning.

Graag wil ik ook nog eens ie-
dereen bedanken die zich in-
gezet heeft voor onze jaarlijkse 
truffel- en koekenverkoop.

Onze jaarlijkse superbarbecue 
staat dit jaar gepland voor za-
terdag 21 mei 2016. Het belooft 
alweer een groot succes te wor-
den, hou dus zeker deze datum 
vrij.

Verder wil ik bij de start van 
het nieuwe jaar ook nog eens 
uitdrukkelijk alle sponsors, 
medewerkers, bestuursleden 
en trainers bedanken voor hun 

Voor de vierde keer op rij veroverden we als 
club alle bekers tijdens de West-Vlaamse 

kampioenschappen! In totaal behaalden we 
niet minder dan 31  gouden medailles, 18 

zilveren medailles en 29 bronzen medailles. 
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Beste Sportvrienden...
hulp en steun tijdens het afgelopen jaar. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ik terug op iedereen zal kun-
nen rekenen in 2016, waarvoor nu alvast mijn grote dank.

Met sportieve groet,
Koen

La Maison du Terroir
Vijfwegstraat 6
8460 Ettelgem

www.verfijnde-gastentafel.be
info@verfijnde-gastentafel.be

Frederiek Vandenbussche
BE 0471 412 872

B.V.B.A. la maison du Terroir

Vergeet ook hier niet te vermelden dat je lid bent van TTC Zandvoorde!



Beste ouder

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met een 
aantal actoren binnen het Vlaamse sportlandschap. Het project wil de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen 
stimuleren. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod 
voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en be-
geleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge kind. 

Ook in Zandvoorde loopt het project ‘Multimove voor kinderen’ al. Vorig seizoen was het eerste jaar en dit jaar zouden 
we daar graag mee verder gaan. Het project gaat door in het lokaal van TTC Zandvoorde (Boterbloemstraat 29) en dit 
op zaterdagochtend van 10h tot 11h. 

Concreet betekent dit dat kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar een les/training krijgen waarbij de focus wordt gelegd op zoveel 
mogelijk diverse aspecten van het bewegen (klimmen, klauteren, springen, sluipen, roteren,…).

Aangezien het Multimove project wetenschappelijk ondersteund wordt, zal er tweemaal per jaar een testbatterij wor-
den gepland om de ontwikkeling van de basismotoriek te kunnen opvolgen. Dit kadert in de eerste onderzoekslijn van 
het project.

Wens je hieraan deel te nemen of wens je meer informatie gelieve dan contact op te nemen met Jürgen Christiaens 
(jurgen.christiaens84@hotmail.com of 0472/ 47 19 22). 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 september. 

Startdag van dit project is zaterdag 14 september. 

Kostprijs: € 20 (inbegrepen zijn 30 lessen multimove en de verzekering)

Met sportieve groeten, 

Jürgen Christiaens 

Trainer/jeugdcoördinator TTC Zandvoorde
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Tornooi TTC Zandvoorde
Ons jaarlijkse tornooi was weer een groot succes. 
Bij de heren mochten we voor het enkelspel  niet 
minder dan 27 kandidaten optekenen. De handicap 
zorgde ervoor dat iedereen evenveel kans maakte 
op de eindoverwinning. In een spannende finale 
was het uiteindelijk Laurent Vanmeenen die zijn titel 
kon verlengen.

Enkel met handicap: 27 deelnemers

1. Vanmeenen Laurent (Zandvoorde) B2

2. Deblock Sam (Zandvoorde) B2

3. Gobert Valérien (Zandvoorde) C2

4. Saelens Björn (Oudenburg) D0

Bij het dubbelspel kwamen maar liefst 19 duo’s aan 
de start. Na een aantal spannende thrillers was het 
uiteindelijk het duo Deblock/Gobert dat in de finale 
de maat nam van Dereu/Delboo.

Dubbel met Handicap: 19 duo’s

1. Deblock Sam/Gobert Valérien (Zandvoorde) 
B2/C2

2. Dereu Dimitry/Delboo Luk (Zandvoorde/Me-
teor) C4/D0

3. Kempinck Michiel/Mahieu Gert-Jan (Damme) 
C4/C6

4. Devolder Franky/Devolder Lesley (Ouden-
burg) D4/D6

Als we zeggen “geef de jeugd een kans,” dan menen 
we dat ook, want tegen geoefende competitiespel-
ers is er waarschijnlijk niet zoveel pret aan in een 
tornooi. We hadden dus een aantal reeksen voor 
recreanten en hadden opgeroepen om deel te ne-
men. Tien van de jongsten onder hen hadden de 
boodschap goed begrepen en keken begerig naar 
de trofeeën die te wachten stonden. Wie zou er in 
staat zijn eentje te bemachtigen? Je komt het hier te 
weten:

Recreanten reeks jeugd: 10 deelnemers

1. Desteur Lenny (Aalter)

2. Laeremans Jason (Oude Bareel)

3. Desteur Vinny (Aalter)

4. Vlerick Adriaan (individueel)
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Competitiekalender

Ook de seniors deden het bij deze recreanten qua 
aantalen niet slecht. 16 deelnemers noteerden we 
daar, en ook hier zou het er om gaan spannen wie 
uiteindelijk de blinkende bekers mee naar huis zou 
mogen nemen. Cakar Zederya bleek uiteindelijk net 
iets te sterk voor Simon Donné, maar die zal daarom 
allicht niet minder slecht geslapen hebben.

Recreanten reeks seniors : 16 deelnemers

1. Cakar Zederya (individueel)

2. Donné Simon (Oude Bareel)

3. Van Paemel Alexander (Oude Bareel)

4. Van Dyck Jan (Rooigem)

Wie had evenwel gedacht dat het de vijftigplussers 
zouden zijn die met de grootste groep kwamen in-
schrijven? Wij in ieder geval niet, maar we waren er 
zeker even blij mee. Het bewijst in ieder geval nog 
maar eens dat tafeltennis op alle leeftijden gespeeld 
kan worden. Onderstaande heren zullen vast en ze-
ker epische verhalen vertellen over de slagpartijen 
die zich achter de tafels hadden afgespeeld tijdens 
dat meest glorieuze der tornooien: 

Recreanten reeks veteranen (50+): 18 deelnemers

1. Lammertyn Freddy (Beernem)

2. Gardelen Patrick (Zandvoorde)

3. Van Cappel Filip (Blankenberge)

4. Nuytinck Luc (Aalter)

Bedankt aan alle deelnemers en proficiat aan de 
winnaars. Tot volgend jaar!
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059707140
Fax 059511352

Zandvoordeschorredijkstraat 83
8400 OOSTENDE

E-mail: info@vervoerdepoorter.be
www.vervoerdepoorter.be

DEPOORTER
VERVOER bvba
OOSTENDE

• Verhuur afvalcontainers 1-40m3

• Leveren zand, teelaarde, 
stabilisé, compost,... 

• Grondwerken & verhuur kranen & 
minikranen met breekhamer

• Alle vervoer (laden & lossen mogelijk met 
autolaadkraan met of zonder grijper)

• Ook zaterdagvoormiddag

Vanaf 1 maart 2011

bij Depoorter

Info & prijzen

rolcontainers@vervoerdepoorter.be

DB34/643603K0
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Prov. Kampioenschap
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West-Vlaanderen 2016
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Lidgeld 2015-2016

Niet vergeten... Niet 
spelen= doktersbriefje!

Vergeet bij Bistro 
Van Gogh zeker niet 
te vermelden dat je 

lid bent van 
TTC Zandvoorde!
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Bedankt ook aan...
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Yaro Geldhof...
Yaro Geldhof samen op de foto met de voorzitter .
  
Elk jaar verkopen we truffels en koeken om onze jeugd-
werking te ondersteunen. De vruchten van al dit hard 
labeur kun je fotogewijs enkele bladzijden eerder terug-
vinden: medailles en bekers zijn het resultaat van een 
doorgedreven werking.

Yaro verkocht tijdens onze jaarlijkse truffel- en koekenverkoop 
meer dan 100 dozen koeken en truffels, in samenwerking 
met zijn vader Redgy Geldhof.

Onze dank is groot, die van de andere jeugdspelers al 
even groot. Een dikke merci en een plaatsje in het nieuwe 
clubboekje was dan ook wel het minste wat we konden 
doen. Bedankt, Yaro en Redgy!

26 ploegen, dames en heren! 26! En van al die 
ploegen kon er natuurlijk maar een de beste zijn, 
Wat zou uiteindelijk het verschil maken tussen de 
eerste en de tweede? Wie beschikte over stalen 
zenuwen en hersenen waar de doorsnee neuro-
chirurg alleen maar jaloers op kan zijn? Het waren 
de vrienden van TTC Meulebeke, die  het met 7 
punten voorsprong haalden van TTC Eernegem. 
De strijd om de 2de en 3de plaats was trouwens 
spannender dan de strijd om de eerste plaats: 
slechts 3 punten verschil tussen beide ploegen, 
en ook de 4de in de eindrangschikking had nog 
steeds meer dan 100 punten verzameld.

1. TTC Meulebeke (117 punten)
2. TTC Eernegem (110 punten)
3. Garage Capelle (107 punten)
4. Neighbours (102 punten)

Quiz TTC Zandvoorde
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De sportdienst
De Sportdienst staat in voor de uitvoering van het stedelijk sportbeleid.
Dit houdt ondermeer in:
Het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur:

sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76, tel. 059/50.05.29
Basketbalzaal met parketvloer (32x20m), omnisportzaal (50x36m)
sportcentrum De Spuikom, Dr. Ed. Moreauxlaan 1, tel. 059/32.64.16
Omnisportzaal (44,80x25,20m)
de Veiling - Sporthal, Pycke de ten Aerdelaan 47, tel. 059/27.34.82
Omnisportzaal (31x16m)
sportpark ‘De Schorre’, Stuiverstraat, tel. 0497/59.55.83
Telt momenteel 1 baseball-, 1 american football-, 15 voetbalvelden, 2 hondenclubs en 1 schuttersstand. Het 
Sportpark wordt in de nabije toekomst verder uitgebouwd tot een plaats waar wielrenners, joggers, mountain-
bikers en de individuele recreanten aan hun trekken kunnen komen.
openluchtcentrum ‘Duin en Zee’, Fortstraat 128, tel. 059/32.01.06
Openluchtaccommodatie met 1 voetbalveld.
Jozef Verhellestadion, Torhoutsesteenweg 584, tel. 059/50.79.88
Accommodaties voor atletiek, voetbal en tennis. Voor wie houdt van watersporten behoren zeilen en windsurfen 
op zee
en in de Spuikom (80 ha zeewater in de achterhaven) tot de mogelijkheden. U kunt ook heerlijk joggen op 
bewegwijzerd joggingparcours: Maria-Hendrikapark (2 en 5 km), De Schorre (1,6 km), Ter Duinen (1,5 km), De 
Keignaert (2 km), Vuurtoren (1,9 km) of mountainbiken op een bewegwijzerde moutainbikeroute (25 km, start 
in de Koninginnelaan aan
sportcentrum De Koninklijke Stallingen).

• Het berekenen de subsidiëring waarop sportverenigingen aanspraak kunnen maken.
• Het behandelen van de aanvragen voor bekers en medailles.
• Het verstrekken van allerlei informatie over sport(en):

sportwetgeving, -verzekering, -raad, -verenigingen, -activiteiten, -structuren, -vormingsactiviteiten, en -cursussen.
• Het organiseren –veelal in samenwerking met de Sportraad- van verschillende sportpromotionele activiteiten : 

sportkampen, schoolsport, kennismakingssessies met diverse sporten, sportgrabbels, het Oostends Loopcriterium, 
Sport Overdag, sporten in de lokale sportclub, sportief verlengde schooldag, Sporto …

• Het secretariaat van de Sportraad.

 Info :

 Sportdienst Oostende      Hoofd van Dienst:
        Marc Van de Poel
 tel. 059/50.05.29      Sportfunctionarissen:
 fax. 059/51.57.91      Rik Boncquet
 E-mail: sportdienst@oostende.be   Davy Thielens
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Sportkans - Stad 
Oostende
Uit onderzoek is gebleken dat sport één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding is in onze huidige samen-
leving. Sport draagt zowel bij tot de algemene volksgezondheid als tot de integratie van mensen in hun leefgemeen-
schap en heeft een positieve invloed op een aantal noodzakelijke levensvaardigheden.
Sport(beoefening) biedt mogelijkheden tot succesbeleving, identiteitsvorming, persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis, 
factoren die op hun beurt kunnen leiden tot een positief zelfbeeld, zelfaanvaarding en zelfvertrouwen;
Via sport leert men onder druk presteren, problemen en conflicten oplossen, uitdagingen aangaan, in een groep 
en binnen een systeem functioneren, omgaan met falen, enz.;
Via sport ontwikkelt men zelfdiscipline, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om doelen voorop 
te stellen;

Via sport leert men omgaan met afspraken, waarden, sancties, regels en gezag;
Via deelname aan sport of bewegingsactiviteiten worden sociale contacten en leerprocessen gestimuleerd.
Sport wordt dus meer en meer beschouwd als een welzijnsbevorderend product. Ook het ‘Strategisch plan 
voor sportend Vlaanderen’ wijst op het belang van sport als onderdeel van het cultuur- en welzijnsbeleid.
Daarom lanceert de Sportdienst in het kader van het Stedenfonds het project SPORTKANS. De algemene 
doelstelling van het project SPORTKANS is het verhogen van de participatie van minder behoede kinderen 
en jongeren aan het sportaanbod van de lokale sportclubs.

Daarom doet ook TTC Zandvoorde mee aan dit project van Stad Oostende.

Doelgroep:
Minder begoede kinderen en jongeren t.e.m. 19 jaar, woonachtig in Oostende of die in een gezinsvervangend tehuis 
in Oostende zijn geplaatst met motivatie en interesse voor het sporten.

Ook voor gehandicapte spelers staat onze club – die daarvoor 
ook geschikt is – open, er is voor hen ook vrije training zoals 
bij de recreanten op vrijdagavond en zondagvoormiddag. 
In competitieverband zijn de regels niet anders dan voor 
andere spelers, ook hier is het lidgeld gelijk.
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Koen Verheyde
Voorzitter
Bredevoorde 6
8460 Oudenburg
059/267405 - 0472/513797
voorzitter@ttczandvoorde.be

George Smeets
Ondervoorzitter
Gr. De Smet de Nayerlaan
8400 Oostende
0477/224933
vicevoorzitter@ttczandvoorde.be

Dimitry Dereu
Secretaris
Groenhovestraat 28B
8020 Oostkamp
050/820948 - 0478/246924
secretaris@ttczandvoorde.be

Luc Vanstechelman
Adm. secretaris vwz
Abdijstraat 41
8470 Gistel
059/250888
luc.vanstechelman@skynet.be

Jurgen Christiaens
Jeugdcoördinator
Kappitelstraat 56
8400 Oostende
059/266212 - 0472/471922
jeugd@ttczandvoorde.be

Luc Van Basselaere
Interclub, criteriums & tornooien
Kasteeldreef 15
8460 Oudenburg
059/265379 - 0477/256944
luc.vbasselaere@telenet.be

Patrick Janssens
Materiaalverantwoordelijke
Hyacintlaan 3
8470 Gistel
059/275349 - 0496/787674
materiaal@ttczandvoorde.be

Gunther Pauwels
Hoofdtrainer + jeugdverantw.
Noord-Edestraat 140
8450 Bredene
059/330786 - 0485/188464
hoofdtrainer@ttczandvoorde.be

Michael Vandenhende
Penningmeester
Weinebruggelaan 51
8200 Brugge
0497/457120
penningmeester@ttczandvoorde.be

Dirk Bracke
Barverantwoordelijke
Jagerspad 25
8434 Westende
058/23 23 68
dirk.nini@skynet.be

Attila Kovacs
Interclub Veteranen
Engelstraat 57B
8480 Ichtegem
051/583167

Valérien Gobert
Sponsoring + subsidies
Longchamplaan 16
8400 Oostende
0494/68 02 66
valeriengobert@hotmail.com

Bart Bonamie
Site, pers + clubboekje
Rijselstraat 16/0101
8200 Brugge
050/708017 - 0470/973358
pers@ttczandvoorde.be

Pieterjan Legein
Klusjes
Keignaertlaan 35
8400 Oostende
0496/722030
legein1@hotmail.com

Trainers
Gunther Pauwels, Jurgen Christiaens, Kaat Barbaix, Evi Janssens

Hulptrainers
Dieter Labaere, Ruben Verbeke, Shayne Pauwels

Medewerkers
Marc Vyvey, Sabine Dancet, Wilfried Christiaens, Patricia Machtelinckx, Karen Moelandt,  Sofie Terryn,  Tonny Deceunink, 
Clive Vanleerberghe, Filip Caplier & Lindsay, Dirk Van Eeghem, Jean Louis Machtelinckx, Dirk Bracke, Ines Vandewalle, 
Dany Dekeyser, Tania Dekesel, Brenda Desnerck, Jonas Verheyde, Pol De Smet, Daniel Lisabeth en Ronny Calemyn.

Dominique Kerkhove
ICT medewerker
Vanderstichelenstraat 133
8400 Oostende
059/807712 - 0494/650373
dominique.kerkhove@pandora.be

TTC Zandvoorde
Lokaal: Boterbloemstraat 29
 8400 Oostende
Tel.: 059/267268
Reknr: BE23 001-1356754-91 (ttc Zandvoorde)
BTW: BE0443.571.793
Site: http://www.ttczandvoorde.be
Email: info@ttczandvoorde.be

Het bestuur



Uit sympathie

Jean Vandecasteele

Derde Schepen Stad Oostende

TTC Zandvoorde
Boterbloemstraat 29, 8400 Oostende
Tel.: 059/267268
Site: http://www.ttczandvoorde.be  Email: info@ttczandvoorde.be


