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Hoekje van 

de voorzitter 

Beste Sportvrienden 

De jaarwisseling ligt 

ondertussen al even achter 

ons, maar langs deze weg wil ik 

iedereen nogmaals een 

gezond, sportief en 

kwetsuurvrij 2019 toewensen. 

Na een rustperiode van een 

maand startte de competitie 

terug op 12 januari 2019.  

Sportief gezien ziet het er na 

de heenronde voor de meeste 

ploegen positief uit, voor 

enkele ploegen wordt het 

knokken. De A-ploeg staat op 

de 11e plaats in 1ste nationale 

en zal alles uit de kast moeten 

halen voor het behoud. De B-

ploeg staat op een mooie en 

veilige plaats in Landelijke. Ook 

in 2de provinciale staan de D- 

en E-ploeg redelijk veilig; onze 

opkomende jeugd zal blijven 

voor een veilige stek zorgen. In 

derde provinciale staan de F-, 

G- en H-ploeg  veilig, de I-ploeg 

zal nog een tandje moeten 

bijsteken om terug in de veilige 

zone te komen, maar indien 

nodig kan dit opgevangen 

worden door de titel van de J-

ploeg in vierde.  In vierde 

provinciale is er geen 

probleem voor de K- en L-

ploeg; enkel de M-ploeg zal het 

moeilijk hebben. 

Graag wil ik jullie aandacht 

erop vestigen dat er in 

Landelijke verschillende West-

Vlaamse ploegen op een 

degradatieplaats staan, 

waardoor er in verschillende 

reeksen wel eens meer dan 2 

zakkers zouden kunnen zijn. 

Luc zal jullie allen nodig 

hebben de komende maanden 

om met alle ploegen op een 

veilige plaats te staan. 

Voor veel jeugdspelers komen 

er drukke zondagen aan de 

volgende maanden: 

jeugdliga’s, Vlaamse en 

Nationale Jeugdcriteriums, 

nationale 

kampioenschappen,...  Heel 

veel succes aan iedereen! 

Ik ben heel fier met – bijna 

naar jaarlijkse gewoonte – de 

vele bekers en medailles die 

behaald zijn op de provinciale 

kampioenschappen op 5 en 6 

januari; we wonnen de 

Jeugdbeker op zaterdag met 

groot verschil, alsook de 

Seniorenbeker op zondag. Aan 

allen een dikke proficiat!  Ook 

een dankwoordje aan de 

trainers, coaches en de vele 

ouders en familie die mee 

kwamen supporteren. 

Op 14 december 2018 vond de 

jaarlijkse quiz plaats. Het werd 

de meest succesvolle quiz ooit 

bij TTC Zandvoorde! Proficiat 

aan de winnaars “Think Drink” 

(zie ook p. 10). Aan alle 

medewerkers en sponsors van 

harte dank voor deze 

geslaagde avond. 

Kort na de quiz was er echter 

ook slecht nieuws te horen: op 

zaterdag 15 december 2018 

overleed Dirk Bracke (zie ook 

p. 11), onze drijvende kracht 

achter de quiz en 

barverantwoordelijke. We 

zullen hem allemaal héél hard 

missen, maar we zullen er alles 

aan doen om hem fier te 

maken zoals hij steeds is 

geweest. De quiz zal daarom 

vanaf 2019 als Quiz Memorial 

Dirk Bracke naar Dirk 

verwijzen. Bedankt Dirk voor 

alles! 
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Onlangs werd de gloednieuwe 

website van TTC Zandvoorde 

gelanceerd (zie ook p. 13): 

www.ttczandvoorde.be. De 

site werd gemaakt en zal 

verder mee onderhouden 

worden door Kenny Sinnaeve 

(papa van nieuwe jeugdspeler 

Vedran); het resultaat is meer 

dan geslaagd! 

Van onze truffel- en 

koekenverkoop t.v.v. de 

jeugdwerking blijven alleen 

nog enkele pakketjes Jules 

Destrooper-koeken over. 

Bedankt aan alle verkopers! 

Welke jeugdspelers zich tot 

beste verkopers mochten 

kronen, vind je op p. 12. 

Een datum om alvast te 

blokkeren in jullie agenda is 

zaterdag 11 mei 2019, dan 

vindt de jaarlijkse barbecue 

plaats (zie p. 5). Dit jaar wordt 

het muzikale verzorgd door De 

Monroetjes (die enkele jaren 

geleden al een geslaagd 

optreden gaven). 

Af en toe ondervinden we dat 

ongure of ongewenste types in 

de omgeving van de zaal 

ronddolen. Graag aan iedereen 

daarom de oproep om mee 

een oogje in het zeil te houden 

om zo vandalisme te 

vermijden. 

Tot slot 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 2019. 

Koen 
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Onze trouwe sponsors 
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Jaarlijkse quiz TTC Zandvoorde opnieuw met meer dan 40 ploegen 

Op vrijdag 14 december 2018 vond de jaarlijkse quiz van TTC Zandvoorde plaats. Met meer dan 40 

deelnemende ploegen, nl. 42, was het net als vorig jaar opnieuw een succeseditie! 

Quizmaster Cédric Batteauw gidste de deelnemers feilloos doorheen de avond. Na afloop waren vele lovende 

woorden te horen over de mooie prijzen (opnieuw voor meer dan € 2.000) en de organisatie. 

Winnaars van deze editie waren Think Drink; een grote proficiat met de sterke score 125 op 160! 

 

De andere mooie foto’s (dank aan Dirk Denys!) van deze avond zijn terug te vinden op onze gloednieuwe 

website www.ttczandvoorde.be. 

Zoals altijd verdienen ook deze keer de vele vrijwilligers een dikke pluim: zowel de IT (Peter Neyt), de 

barmannen en -vrouwen, de garçons, de jury, de helpende handen om de zaal klaar te zetten en terug te 

zetten, enz. zorgden er mee voor dat alles van een leien dakje liep! 

De quiz van TTC Zandvoorde zal ook voor altijd gelinkt zijn aan Dirk Bracke; hij is de bedenker van onze quiz en 

stelde samen met Cédric Batteauw alle vragen op. Jammer genoeg kon Dirk dit jaar niet meer bij zijn quiz 

aanwezig zijn; op zaterdag 15 december 2018 – daags na de quiz – overleed Dirk in de vroege ochtend na een 

korte ziekte. Om Dirk te danken voor zijn grote inzet voor TTC Zandvoorde – ook naast de quiz  – zal de editie 

vanaf 2019 zijn naam dragen, Quiz Memorial Dirk Bracke. 
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Koeken- & truffelverkoop t.v.v. jeugdwerking TTC Zandvoorde 

Ook met het einde van 2018 in zicht werd de traditionele koeken- & truffelverkoop ten voordele van onze 

jeugdwerking gelanceerd. Er werden opnieuw artisanale truffels aangeboden van 1/4kg of 1/2kg en een pakket 

van 3 doosjes Jules Destrooper-koekjes. 

Heel veel (jeugd)leden, ouders, familie en vrienden hebben zich geëngageerd: alle truffels zijn ondertussen de 

deur uit; enkel van de Jules Destrooper-koekjes blijven nog enkele pakketjes over. Met een laatste inspanning 

krijgen we ook de laatste koekjes zeker nog verkocht! 

Van onze jeugdspelers brachten dit jaar Ella Verleye en Vedran Sinnaeve de meeste truffels en koeken aan de 

man en vrouw; proficiat aan beide jonge verkopers! 

 

 

Ella Verleye en Vedran Sinnaeve 
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Lidgeld 2018-2019 

Betaling lidgelden vóór 01/08/2018 op rekeningnummer BE23 0011 3567 5491: 

• Lid met competitiestatuur + 21j.: € 120 

• Lid met competitiestatuut – 21j.: € 110 

• Lid preminiemen, benjamins en recreanten: € 100 

 

Niet spelen = doktersbriefje! 
 

• Spelers die wedstrijd stoppen in de competitie moeten zelf de boete betalen, behalve als er binnen de 

week een doktersbriefje afgegeven wordt aan de voorzitter. 

• Spelers die afwezig blijven op tornooien of andere organisaties moeten zelf de boete betalen, behalve 

als er binnen de week een doktersbriefje afgegeven wordt aan de voorzitter. 

Het doktersbriefje mag ook doorgemaild worden naar voorzitter@ttczandvoorde.be of opgestuurd worden 

met de post naar TTC Zandvoorde, t.a.v. Voorzitter, Boterbloemstraat 29, 8400 Zandvoorde. 

 

 

 

 

Nieuwe website TTC Zandvoorde online 

De nieuwe website van TTC Zandvoorde is een feit en het resultaat mag er zijn! 

Er werd gekozen voor een volledig nieuwe site, met o.a. een overzichtelijke lay out, gebruiksvriendelijke 

navigatie en extra informatie (bvb. een aparte jeugdpagina). Zowel informatie over de club zelf, over de 

competitie, over activiteiten, ect. zijn er te vinden. 

De website werd van nul gecreëerd door Kenny Sinnaeve (papa van nieuwe jeugdspeler Vedran); hij zal ook 

mee blijven helpen met het up to date houden van de site! Van harte bedankt voor het mooie resultaat! 

Allen naar www.ttczandvoorde.be om het resultaat te bekijken en om op de hoogte te blijven van resultaten, 

rangschikkingen, aankondigingen, enz.!!!! 
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TTC Zandvoorde in de pers 
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Nog meer trouwe sponsors 
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NV Zakenkantoor Jos Ryckebusch 

 

Alle verzekeringen – kredieten – beleggingen 

Veilig gesticht sinds 1958 

Martkt 4, 8020 Ruddervoorde 

Zuidstraat 13, 8820 Torhout 
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Uit sympathie 

Daniël Lisabeth 
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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: 

o Sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76, tel. 059/50.05.29 

o Basketbalzaal met parketvloer (32x20m), omnisportzaal (50x36m) 

o Sportcentrum De Spuikom, Dr. Ed. Moreauxlaan 1, tel. 059/32.64.16 

o Omnisportzaal (44,80x25,20m) 

o De Veiling - Sporthal, Pycke de ten Aerdelaan 47, tel. 059/27.34.82 

o Omnisportzaal (31x16m) 

o 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, 

mountainbikers en de individuele recreanten aan hun trekken kunnen komen. 

o Openluchtcentrum ‘Duin en Zee’, Fortstraat 128, tel. 059/32.01.06 - Openluchtaccommodatie 

met 1 voetbalveld. 

o 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. 

• Het berekenen van 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. 

 

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). 

 

 

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 

samenleving. Sport draagt zowel bij tot de algemene volksgezondheid als tot de integratie van mensen in hun 

leefgemeenschap 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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En nóg meer trouwe sponsors
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Vijfwegstraat 6, 8460 Ettelgem 

Tel.: 059/44 81 01 

http://www.lamaisonduterroir.be  

 

 

Uit sympathie 

Marleen De Soete 
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Het bestuur 

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 

 

Koen Verheyde 
Voorzitter 

Bredevoorde 6 

8460 Oudenburg 

059/267405 - 0472/513797 

voorzitter@ttczandvoorde.be  

 

Luc Vanstechelman 
Adm. secretaris vzw 

Abdijstraat 41 

8470 Gistel 

059/250888 

luc.vanstechelman@skynet.be  

Jürgen Christiaens 
Jeugdcoördinator 
Ter Zwaanhoek 97 

8400 Oostende 

059/428761 - 0472/471922 

jeugd@ttczandvoorde.be  

Luc Van Basselaere 
Interclub, criteriums & 

tornooien 
Kasteeldreef 15 

8460 Oudenburg 

059/265379 – 0468/330624 
luc.vbasselaere@telenet.be

Michael Vandenhende 

Penningmeester 

Weinebruggelaan 51 

8200 Brugge 

0497/457120 
penningmeester@ttczandvoorde.be  

Gunther Pauwels 
Hoofdtrainer jeugd 
Noord-Edestraat 140 

8450 Bredene 

059/330786 - 0485/188464 

hoofdtrainer@ttczandvoorde.be  

Patrick Janssens 
Materiaalverantwoordelijke 
Hyacintlaan 3 

8470 Gistel 

059/275349 - 0496/787674 

materiaal@ttczandvoorde.be 

 

Valérien Gobert 
Subsidies, clubboekje en 

website 
Longchamplaan 16 

8400 Oostende 

0494/68 02 66 

valeriengobert@hotmail.com 

Dimitry Dereu 
Secretaris 
Groenhovestraat 28B 

8020 Oostkamp 

050/820948 - 0478/246924 

secretaris@ttczandvoorde.be 

George Smeets 
Ondervoorzitter 
Gr. De Smet de Nayerlaan 

8400 Oostende 

0477/224933 

vicevoorzitter@ttczandvoorde.be 

Dominique Kerkhove 
Barverantwoordelijke 
Vanderstichelenstraat 133 

8400 Oostende 

059/80 77 12 – 0494/65 03 73 

dominique.kerkhove@telenet.be 

 

 

 

Trainers 
Gunther Pauwels, Jürgen Christiaens, Wendel Depuydt, Kaat Barbaix, Evi Janssens, Annick Lamoot  en Lucca De jonckheere 

 

Hulptrainers    Sparrings jeugd 
Dieter Labaere en Matthias Janssens Stijn Verleye, Carolien Knockaert, Peter Neyt, Louis Neyt en Nick 

Vanstechelman 

Medewerkers 
Tanguy Theys, Pieterjan Legein, Wilfried Christiaens, Lindsay Mylle, Marc Devriendt,  Jean-Louis Machtelinckx, Ines 

Vandewalle, Dany Dekeyser, Tania Dekesel, Brenda Desnerck, Jonas Verheyde, Pol De Smet, Daniël Lisabeth, Ronny 

Calemyn, Peter Van Braeckevelt, Pierre Devriendt, Bart Van Hauwaert, Dominique Kerkhove, Mike Vanstechelman en Kenny 

Sinnaeve.
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Uit sympathie 

 

Jean Vandecasteele 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


