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Hoekje van 
de voorzitter
Beste sportvrienden, 

Een nieuw jaar – een nieuw be-
gin…en hopelijk mag het voor 
iedereen een gezond, sportief en 
kwetsuurvrij 2015 worden.

“Onze rots in de branding is er 
niet meer. We zullen hem héél 
hard missen maar we zullen er 
alles aan doen om hem fier te 
maken, zoals hij dat ook steeds is 
geweest”.

Bedankt ERIK voor alles.

Diegenen die niet meegedaan 
hebben aan ons succesvolle 
kersttoernooi hebben kunnen 
ge nieten van een rustperiode van 
een maand (bedankt trouwens, 
Luc, voor het mooie en vooral 
ook heel leuke toernooi), maar 
sinds 10 januari 2015 is de com-
petitie opnieuw gestart.

Sportief gezien ziet het er na de 
heenronde voor verschillende 
ploegen goed tot heel positief 
uit, voor andere ploegen dan 
weer iets minder goed. De 
A-ploeg staat nog steeds eerste 
int2detNationale en kan met veel 
vertrouwen met onze West-
VlaamsetkampioentbijtHerent
B, nl. Laurent, de terugronde 
aanvatten. Hoe mooi zou het niet 
zijn indien we de titel zou kunnen 

binnenhalen en zo voor de eerste 
maal in de clubgeschiedenis in 
eerste nationale te spelen! Ook 
de I-ploeg staat stevig aan de 
leiding in vierde provinciale. 
De D-, F- en L-ploeg zullen 
allicht moeten vechten tot de 
laatste speeldag om behoud te 
verzekeren. De andere ploegen 
staan in een veilige zone en 
hoeven zich eigenlijk nergens 
druk om te maken.

Voor vele jeugdspelers komen 
er drukke zondagen aan tijdens 
de eerstvolgende maanden, met 
jeugdliga’s,tVlaamsetentNatio-
naletJeugdcriteriums, en laten 

we ook de nationale kampioen-
schappen niet vergeten. Nu alvast 
heel veel succes toegewenst, 
iedereen!

Daarnet had ik het al 
even over de Provincialet
Kampioenschappen van begin 

januari. Mag ik even duidelijk 
maken hoe fier ik wel niet ben 
over de behaalde resultaten? 
Heeft er iemand al die bekers 
en medailles gezien die 
behaald zijn op de provinciale 
kampioenschappen op 03 en 
04 januari? Voor de derde keer 
zorgden we ervoor om als 
clubtalletbekersttetveroverent
intWest-Vlaanderen. We 
wonnentdetJeugdbekertentdet
Veteranenbekertoptzaterdagt
mettgrotetverschillen,tentalsoft
hettnogtniettgenoegtwastdedent
we er op zondag ook nog eens 
detSeniorenbekertbij. Aan allen 
een dikke en welverdiende 

proficiat!

Van zoveel inspanningen krijgt 
een mens honger, maar ook 
daar hebben we aan gedacht. 
De volgende barbecue zal 
plaatsvinden op zaterdagt27t
junit2015 (uiteraard weer met 

Onze rots in de branding is er niet meer. We 
zullen hem héél hard missen maar we zullen 

er alles aan doen om hem fier te maken, 
zoals hij dat ook steeds is geweest. 

Bedankt, Erik!
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Beste Sportvrienden...
allerlei optredens) – hou deze 
datum in ieder geval vrij.

Ook wil ik alle sponsors, 
medewerkers, bestuursleden en 
trainers bedanken voor hun hulp 

en steun het afgelopen jaar. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik terug 
op iedereen zal kunnen rekenen 
in 2015.

Mettsportievetgroet,
Koen



Beste ouder

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerk-
ing 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 en-
erzijds een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede 
motorische vorming en anderzijds om ouders en begeleiders 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 (Boter-
bloemstraat 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, roter-
en,…).

Aangezien het Multimove project wetenschappelijk ondersteund wordt, zal er tweemaal per jaar een tes-
tbatterij worden 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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Halfweg de competitie
De verwachtingen waren bij aanvang hoog gespannen. 
Het seizoen is ondertussen al halfweg en de meeste van 
de doelstellingen kunnen nog gehaald worden.

De A-ploeg is goed op weg om de titel te behalen. 
Kapitein Laurent kreeg deskundige hulp van Ruben, Sam, 
Tim en Matthias. Op het gepaste moment kregen ze 
dan ook nog wat bijstand van Frederique en Craig. Het 
resultaat mag gezien worden : geen enkel punt verloren 
en 3 punten voor op Arc en Ciel, de 2de in de stand. 

De B-ploeg was gestart met de ambitie om top 3 te 
spelen. Halfweg is dit ook onze plaats. Misschien mogen 
we nog naar de 2de plaats lonken.

In 1ste prov loopt het niet zo vlot voor onze ploegen. Voor 
de C-ploeg zal het nog wel loslopen. Maar voor de D-
ploeg zal alle hulp van spelers van de C-ploeg nodig zijn 
om het behoud te kunnen verzekeren.

In 2de prov staat de E-ploeg halfweg, maar voor de F 
wordt het nog een lange strijd tegen de degradatie. 
De G-tentdetH-ploeg lijken in 3de prov een zorgeloze 

terugronde tegemoet te gaan.

Beter nieuws is er dan van de I-ploeg. Zij staan onver-
hoopt ruim aan de leiding in 4de . De resultaten van de 
andere ploegen in 4de zijn dan weer meer wisselvallig. 
De K staat halfweg de rangschikking. Moeilijker gaat het 
voor de L- en M-ploegen. Zij zullen waarschijnlijk ook tot 
de laatste week moeten vechten voor het behoud. Het 
zou leuk zijn voor de aanstormende jeugd mochten deze 
2 ploegen ook volgend jaar in 4de kunnen spelen. Duimen 
maar !

Onze jongste spelers treden aan in 5de en 6de , daarbij 
geholpen door enkele fantastische moeder- en vader-
figuren (bedankt voor het engelengeduld !). Ook hier 
worden mooie resultaten behaald. De N-, O- en P-ploeg 
staan halfweg geklasseerd.

Verder hoop ik dat de vele gekwetste en zieke spelers 
snel genezen. Voor het vervolg van de competitie zullen 
we iedereen nog hard nodig hebben.

Luc
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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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Lidgeld 2014-2015

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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Alweer goed bezig...
Een rijke medailleoogst...dat is iets om fier over te zijn zeggen de mensen van de Weekbode. Julie, Manou, 
Evi, Brenda, Galliano, Matthias en Robin, ze hebben het over jullie! Dat we goed bezig zijn, dat wisten we 
in feite wel al...getuige nog maar eens onze resultaten op het laatste Provinciaal Kampioenschap, waar 
we als club maar liefst 
alle bekers veroverden in West-Vlaanderen: de Jeugdbeker, de Veteranenbeker en dan ook nog eens de 
Seniorenbeker. Tijd voor een feestje, zou je denken, en dat kan natuurlijk altijd. Op onze jaarlijkse jeugdsouper, 
bijv. (zie volgende pagina), tijdens onze grote Algemene Quiz, of waarom niet op onze jaarlijkse souper 
op het einde van het seizoen. Hou zeker de belangrijke data in het oog, zodat je niets hoeft te missen!
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Jaarlijkse jeugdsouper
Als er iets gedaan kan worden voor onze jeugdwerking (of gewoon omdat we alweer een heel succesvolle 
campagne te vieren hebben), dan zijn we er bij TTC Zandvoorde als de kippen bij. Of beter: dan zijn de 
kippen erbij, net als de varkens trouwens, die op onze jaarlijkse jeugdsouper hun ribben binnengewerkt 
zagen door niet minder dan 165 vrienden en sympathisanten.

Het bestuur en de trainers waren in ieder geval tevreden met de opkomst — hopelijk kunnen we op het 
einde van het seizoen het succes van deze souper nog overtreffen!
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Het is alsof het gisteren pas gebeurd is, en toch is het alweer bijna drie maanden geleden dat Erik Clovyn op 12 
november 2014 plots overleed – de goeie man moest dit jaar op 19 december nog 63 jaar worden...

Erik stichtte in 1970 samen met Jan De Cock en enkele andere jonge gasten de tafeltennisclub waar hij vanaf het be-
gin de secretaris was.  In 2000 volgde hij Jan De Cock op als voorzitter.  In 2010 gaf hij de fakkel door maar hij bleef als 
ere-voorzitter wel heel nauw verbonden met onze club en hij bleef zich heel actief inzetten. Dat we nu in een eigen 
zaal spelen, hebben we grotendeels aan Erik te danken, bijv. Een echte stuwende kracht zoals ze er niet veel meer 
maken: als er iets gedaan moest worden, dan kon je altijd wel bij Erik terecht. Geen klus of verantwoordelijkheid was 
hem te min en onze club was als een kind voor hem. We kunnen en zullen Eriks humor, enthousiasme en werkkracht 
nooit vergeten. Zijn plotse heengaan komt als een enorme schok voor ieder van ons en hij zal verschrikkelijk gemist 
worden.

We wensen de familie van Erik, in het bijzonder zijn echtgenote Michelle Van halme, zijn vier dochters en vier klein-
kinderen, maar ook zijn zus Rosa bijzonder veel sterkte toe.

In Memoriam...

...Erik  Clovyn
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Mensen die heel goed geplaatst zijn om te kunnen oordelen over de waarde van trofeeën en dies meer 

(de mensen van Archery Dynamics, bijv.) hebben ons verkozen tot vereniging van de week. En of we daar 

trots op zijn! Deze beloning is het resultaat van vele jaren hard werk en doorgedreven training, waardoor 

we momenteel bijv. aan de leiding staan in 2de nationale en in 4de provinciale. Als we onze prestaties 

kunnen doorzetten, dan spelen we volgend jaar voor het eerst in het bestaan van de club in 1ste nationale, 

Archery Dynamics!

Van harte bedankt, 
Archery Dynamics...
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...maar ook U 
bedankt, lieve Sint!
Op woensdagavond 3 december kwam Sinterklaas langs op één van onze jeugdtrainingen. Hij had dit jaar 

2 zwarte pieten meegebracht: rommelpiet en keukenpiet. De zwarte pieten zorgden onmiddellijk voor de 

nodige sfeer. De kindjes mochten om wat op te warmen de stoelendans spelen met de zwarte pieten. Deze 

speelden natuurlijk niet altijd even eerlijk, maar leuk was het wel. 

Na het spelen was het tijd voor toch wat ernstigere zaken. Alle kindjes moesten één voor één bij Sinterklaas 

komen om te luisteren of ze wel braaf waren geweest. Gelukkig kon iedereen met een gerust hart en mooi 

zakje snoep terug naar huis (of terug gaan trainen), want iedereen was toch (behoorlijk) braaf geweest. 

Hopelijk tot volgend jaar Sinterklaas en zwarte pieten… 
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Wat vond u van ons 
eindejaarstornooi?
Op zaterdag 27 en zondag 28 december 2014 zwaaiden 
de deuren van TTC Zandvoorde open voor het jaarlijkse 
eindejaarstornooi, onder het deskundig en goedkeurend 
oog van tornooiverantwoordelijke Luc Van Basselaere. 
Traditioneel werden vanaf zaterdagmiddag de enkelpar-
tijen (met handicap) beslecht en ’s avonds was het tijd 
voor de dubbels. Op zondag kwamen de recreanten aan 
bod.

Voor het enkeltornooi werd op enkele vrije plaatsen na 
de maximumcapaciteit bereikt, een drukke namiddag 
dus voor Luc en de helpende handen. Typerend voor het 
tornooi is dat er gestreefd wordt om alle spelers zoveel 
mogelijk te laten spelen. Na de poules speelden dan ook 
zowel winnaars als verliezers verder voor de plaatsen. 
Door het systeem met handicap maakte trouwens ieder-
een evenveel kans om door te stoten en viel er hier en 
daar een verrassing te noteren.

Het is bij vorige edities ooit anders geweest, maar op 
dit tornooi kwamen de thuisspelers sterk uit de verf. In 
de einduitslag stonden maar liefst vijf spelers van Zan-
dvoorde in de top acht. Net naast het podium viel Marc 
Vandemaele (C4), altijd goed presterend op tornooien 
en maar nipt verliezend van Jelle Versteeg (C0) in de 
kleine finale. Voor het goud en het zilver stonden twee 
Zandvoordespelers tegenover elkaar: Sam De Block (B2) 
en Tonny Deceuninck (C4). Op papier een ongelijke strijd, 
maar met de voorgift niets uitgesloten. Tegen Sam bleek 
echter geen kruid gewassen, ook niet de noppen en het 
betere verdedigend werk van Tonny. Het goud was uit-
eindelijk terecht en verdiend weggelegd voor Sam De 
Block; the best of the rest was Tonny Deceuninck met 
zijn tweede stek.

Na een korte pauze startten om 19u de dubbels (met 
handicap). Ook hier kon men rekenen op een mooie en 
sterke bezetting met onder andere het koppel Nuytinck/
Vandemaele (B2/B4) van Gent. Na de poulefase ston-
den enkele spannende wedstrijden op het programma. 
De topfavorieten uit Gent bleven foutloos en bereikten 
zonder noemenswaardige problemen de halve eindstrijd. 
Ook een ander duo van buiten de provinciegrenzen, 
Vandenbrande/Van Tittelboom (C2/C2) – Gemo/Merel-
beke, schaarden zich bij de laatste vier. De overige kop-

pels waren Maertens/Dendooven (D2/E0) van Smude en 
thuisspelers Gobert/Deceuninck (C2/C4).

Vandenbrande/Van Tittelboom plaatsten zich als eerste 
voor de finale door Maertens/Dendooven te vers-
laan en lange tijd zag het ernaar uit dat de finale een 
Oost-Vlaams onderonsje zou worden. Het Gentse duo 
Nuytinck/Vandemaele stond 2-0 in sets voor en ook in de 
derde set leken ze op weg naar eenvoudige winst. Gob-
ert/Deceuninck hadden echter een ander scenario voor 
ogen en schakelden een versnelling hoger. Na een vijfset-
ter, met meerdere knappe rally’s van beide kanten, bo-
gen uiteindelijk Nuytinck/Vandemaele het hoofd voor de 
Zandvoordespelers, die vastbesloten waren om ook de 
volgende confrontatie tussen West- en Oost-Vlaanderen, 
m.n. de finale, in hun voordeel te beslechten.

Die finale was opnieuw een slopende en spannende 
vijfsetter. Beide koppels kenden elkaar van in de poule-
fase, maar het werd deze keer geen vingers-in-de-
neus-overwinning voor Gobert/Deceuninck. De vijfde 
en beslissende set was een nek-aan-nek-race waar de 
details het resultaat bepaalden. Het publiek kirde. Rond 
00u30 kon datzelfde (overwegend thuis)publiek zien hoe 
het West-Vlaams matchpunt buiten het bereik van de 
Oost-Vlaamse opponenten werd weggelegd: 14-12 in de 
belle en het hoogste schavotje op het podium voor TTC 
Zandvoorde. De nog talrijk overgebleven toeschouwers 
hadden er dan wel een deel hun slaap voor gelaten (met 
oprechte dank hiervoor), ze hadden een mooie eindstrijd 
in de plaats voorgeschoteld gekregen.

Op zondag was het terug de orde van de dag met het 
recreantentornooi. Het deelnemersveld was goed bezet 
– 35 inschrijvingen. Bij de jeugd was het een tweestrijd 
tussen Beernem en Aalter, waarbij uiteindelijk Sam Rey-
naert (Beernem) over de beste kaarten beschikte. Milan 
Colpaert en Vinny De Steur (beiden Aalter) vervolledig-
den de top drie.

Bij de seniors had Baarle het meeste in de pap te 
brokken: Simon Donné behaalde goud en Alexander Van 
Paemel brons. Het zilver ging naar Zekerya Cakar (indi-
vidueel). Bij de veteranen 50+ waren het de thuisspel-
ers van TTC Zandvoorde die op het voorplan traden: Pol 
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Desmet en Patrick Gardelen eindigden respectievelijk op 
plaats twee en vier. De overwinning was weggelegd voor 
Filip Van Cappel (Blankenberge); het brons voor Freddy 
Lammertyn (Beernem).

De evaluatie van het tornooi was over de ganse lijn 
positief. We kijken alvast uit naar onze volgende editie . 
Om af te sluiten nog een woordje van dank, in de eerste 
plaats aan Luc Van Basselaere, tornooiverantwoordelijke. 

Daarnaast verliezen we zeker alle andere medewerkers 
niet uit het oog, die over de twee dagen geholpen om 
het weekend vlekkeloos te laten verlopen.

Bedankt!

Valérien

RESULTATEN
ENKELtMETtHANDICAPt:t46tdeelnemers

1 Deblock Sam  B2 Zandvoorde

2 Deceuninck Tonny C4 Zandvoorde

3 Versteeg Jelle  C0 Gent

4 Vandemaele Marc C4 Zandvoorde

5 Verwaerde Stijn C6 Damme

6 Devolder Franky D6 Oudenburg

7 Gobert Valérien C2 Zandvoorde

8 Ingelbrecht Edward E2 Zandvoorde

DUBBELtMETtHANDICAPt:t24tkoppels

1 Gobert V / Deceuninck T (C2/C4, Zandvoorde)

2 Vandenbrande D / Vantittelboom T (C2/C2, Gemo/
Merelbeke)

3 Nuytinck Kr / Vandemaele Chr (B2/B4, Gent)

4 Maertens E / Dendooven J (D2/E0, Smude)

5 Delanghe K / Louwagie J (D6/E0, Oostduinkerke)

6 Laverge F / Noppe F (C0/C0, Sobeka)

7 Deblock S / Pauwels S (B2/D0, Zandvoorde)

8 Dejonckheere L / Ingelbrecht E (E2/E2, Zandvoorde)

RECREANTENtJEUGD:t8tdeelnemers

1 Reynaert Sam  Beernem

2 Colpaert Milan Aalter

3 De Steur Vinny Aalter

4 Van Parijs Lowie Aalter

5 De Steur Lenny Aalter

6 Verdonck Lars  Beernem

7 D’have Tibo  Aalter

8 Houbeke Jolan Aalter

RECREANTENtSENIORS:t13tdeelnemers

1 Donné Simon  Baarle

2 Cakar Zekerya  Ind

3 Van Paemel Alexander  Baarle

4 Hendryckx Alain Zandvoorde

5 Caboor Johan  Rooigem

6 Buysse Monica Rooigem

7 Deschepper Koen Baarle

8 Coene Benjamin Rooigem

RECREANTENtVETERANENt(50+):t14tdeelnemers

1 Van Cappel Filip Blankenberge

2 Desmet Pol  Zandvoorde

3 Lammertyn Freddy Beernem

4 Gardelen Patrick Zandvoorde

5 De Bont Dominique Baarle

6 Coens Johan  Blankenberge

7 Vereecken Xavier Baarle

8 Croene Carlos  Beernem
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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
Christof Bultynck,Ruben Verbeke, Shayne Pauwels

Medewerkers
Marc Vyvey, Sabine Dancet, Wilfried Christiaens, Guido Houben, Patricia Machtelinckx, Karen Moelandt,  Sofie Terryn,  
Tonny Deceunink, Femke Willems, Clive Vanleerberghe, Filip Caplier, Andre Zeebroek, Jean Louis Machtelinckx, Dirk 
Bracke, Ines Vandewalle, Dany Dekeyser, Tania Dekesel.

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

Burgemeester Stad Oostende

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


