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Beste Lobossers! 
 
Vanaf dit seizoen gaan wij 
jullie, onder de vorm van 
een nieuwsbrief, geregeld 
informeren over allerlei 
zaken die gerelateerd zijn 
aan de club. Dit kan gaan 
over de interclubuitslagen 
maar ook evengoed over 
clubactiviteiten of speciale 
nieuwsfeiten die zich 
tijdens het seizoen zullen 
afspelen. 
 
Omdat wij van mening zijn 
dat talent soms ontdekt 
moet worden willen wij 

 

Voorstelling nieuwe sponsors 
Met enige fierheid 
informeer ik jullie graag dat 
TTC Lobos Lochristi dit 
seizoen gesponsord zal 
worden door maar liefst 2 
nieuwe sponsors. 
 
Graag stel ik jullie deze dan 
ook hier aan u voor. 
 
Onze eerste sponsor is 
“Griet Gillisjans fotografie” 
uit Beervelde. 
 
Griet is een 
gepassioneerde fotografe 
die je voor allerlei 
evenementen kan 
inschakelen. Portret-
fotografie, trouwfeesten, 

jullie dan ook vragen om 
actief mee te werken aan 
deze nieuwsbrief. 
 
Heb je dus een 
supertornooi achter de rug 
of wens je een stukje te 
schrijven over de 
prestaties van jouw ploeg 
dan kan dit perfect. 
  
Het enige wat je hiervoor 
moet doen is het ons 
(Glenn De Tollenaere of 
Tom De Grauwe) gewoon 
laten weten en jouw stukje 
passen wij dan met veel 
plezier in. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 verjaardagsfeestjes, 

familiereportages… tot 
zelfs fotoshoots op locatie, 
alles kan! Surf gerust 
eens naar de website 
www.grietgillisjans.be voor 
meer informatie. 
 
Onze 2de sponsor is 
Immo-Home uit Lochristi. 
 
Zaakvoerders Isabelle 
Delforge en Kurt Dua zijn 
gedreven vastgoed-
makelaars met oog voor 
het totale pakket.  
 
Zo kan je bij hen ook 
terecht voor een gratis 
schatting, financiële 

begeleiding en 
vastgoedstyling. 
 
Kortom, zoveel meer dan 
een makelaar! 
 
Wens je meer informatie? 
Surf dan gerust eens naar 
hun website:  
www.immo-home.be 
 
Wij danken beide 
sponsors alvast voor hun 
steun! 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

Digitalisation 
“It always seems 

impossible, until it’s 
done” 

(Nelson Mandela) 

Jullie hebben het 
ongetwijfeld al gemerkt. 
Onze website is de laatste 
maanden enorm 
geëvolueerd.  
 
Deze “masterclass job” 
hebben wij allen te 
danken aan Glenn De 
Tollenaere, die zijn 
creatief brein met ons wil 
delen en dit volledig 
vrijwillig doet. 
 
Bij deze willen wij dan ook 
enkele “nieuwtjes” 
voorstellen naar komend 
seizoen toe. 

www.ttclobos.be “meer dan een website” 

Vanaf komend seizoen 
wordt gevraagd om via het 
“privaat luik” op te geven 
als je gereden hebt. Dit 
kan eenvoudig door vanuit 
de ploegopstelling het 
icoon in de rechtse kolom: 
 

 
 
aan te klikken en je aan te 
duiden als chauffeur.  
 
We zouden het 
appreciëren dat dit vanaf 
nu via deze weg gebeurt, 
dit bespaart immers héél 
wat administratieve tijd! 

Chauffeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat je als actief 
sporter in aanmerking komt 
voor een, weliswaar kleine, 
terugbetaling van je 
ziekenfonds? 
 
Afhankelijk van het 
ziekenfonds heb je recht op 
een terugbetaling van 15 
tot 25 €. Je hoeft hier enkel 
een zogenaamd 
“mutualiteitsformulier” 
afgedrukt aan je mutualiteit 
te bezorgen. 
 
Je kan dit formulier zelf 
downloaden via ons privaat 
luik: 
 

 

Mutualiteits
formulier 

 

“The best thing about a 
picture is that it never 
changes, even when the 
people in it do” (Andy 
Warhol) 
 
Onder dat motto werd op 
de website een heus foto-
album opgenomen. Je kan 
er nu al foto’s bekijken 
van recent maar ook van 
vervlogen tijden… Goed 
voor het collectief 
geheugen. 
 

 
 
Meteen ook een oproep, 
als je nog ergens een 
collectie fotootjes vindt, 
bezorg ze aan de 
webmaster! 

Foto-album 

 

Naar onze competitieve 
leden toe werd een nieuwe 
weekstatistiek ontwikkeld.  
 
Dit overzicht geeft per 
competitieploeg alle spelers 
weer die er in aangetreden 
hebben, en per speelweek 
(=kolommen) de gewonnen 
wedstrijden. Aangevuld met 
percentages achteraan heb 
je meteen een klaar beeld 
van alle spelers! 
 
De weekstatistiek is ook via 
ons privaat luik te 
consulteren. 
 

 
 
Bemerk tenslotte dat je in dit 
overzicht op elke individuele 
cel kan doorklikken naar 
Frenoy (match-details). 
 
 
 
 
 

Weekstatistiek 

 

Eveneens een nieuwtje, 
naast de ploegopstellings-
mails, vanaf volgend 
seizoen zal je wekelijks een 
“digest-mail” ontvangen. 
 
Daarin de resultaten per 
ploeg, winst, verlies of 
gelijkspel met de 
individuele inbreng per 
speler. 
 

 
 
Op die manier blijft 
iedereen mee op de 
hoogte! 

Digest-mail 

 

TTC LOBOS 
Tafeltennis voor jong, oud, recreatief en competitief 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZOMERCRITERIUMS 
3-DELIG 

JEUGDCRITERUM 
PROVINCIALE 
TORNOOIEN 

INFO TRAININGEN 

3 AUGUSTUS 2019 15 SEPTEMBER 2019 29 SEPTEMBER 2019 20 AUGUSTUS 2019 
Zaterdagavondcriterium 

TTC Gent 
Fase 1 te Oosterzele 

Prov. criterium 
klassementsreeksen 

Eerste “vrije” training te 
Beervelde 

10 AUGUSTUS 2019 17 NOVEMBER 2019 6 OKTOBER 2019 23 AUGUSTUS 2019 
Zaterdagavondcriterium 

TTC Gent 
Fase 2 locatie nog te 

bepalen 
Prov. criterium 
leeftijdsreeksen 

Eerste “geleide” 
jeugdtraining te Lochristi* 

B-criterium Sokah 
Hoboken 

15 MAART 2020 4 JANUARI 2020 

* élke jeugdspeler 
wordt verwacht om 19u 

STIPT 

Tornooi TTC Wielsbeke 
Fase 3 locatie nog te 

bepalen 

Prov. kampioenschap 
klassementsreeksen + 

dubbel 
  5 JANUARI 

  
Prov. kampioenschap 

leeftijdsreeksen + dubbel 

Het seizoen is voor 
sommigen al eventjes 
bezig (of zelfs nooit 

gestopt 😊) maar zoals 

altijd zijn er in de maand 
augustus een aantal 
zomercriteriums (zie 
kader).  
 
Zo is er het traditioneel 
zaterdagavondcriterium 
van Gent waarbij TTC 
Lobos toch wel de traditie 
heeft om altijd een mooie 
delegatie af te leveren. 
Laat jullie dus niet kennen! 
 
Nu zou ik graag ook 
eventjes vooruitblikken op 
het nieuwe seizoen.  
 

VOORUITBLIK NIEUW SEIZOEN 
 

Belangrijke data / tornooikalender 

Dit seizoen gaan wij 
uitkomen met 5 
herenploegen, 2 
veteranenploegen en 1 
jeugdploeg. Je vindt 
hieronder een klein 
overzichtje: 
 
Lobos A: 2de provinciale 
Lobos B: 3de provinciale 
Lobos C: 3de provinciale 
Lobos D: 4de provinciale 
Lobos E: 4de provinciale 
Veteranen A: reeks 1A 
Veteranen B: reeks 1C 
Lobos jeugd: reeks 1B 
 
Naast het amusement is 
onze ambitie altijd om een 
zorgeloos seizoen te 
spelen.  
 

Zoals de kaarten nu liggen 
verwachten we een heel  
uitdagend seizoen 
aangezien we met 2 
ploegen (C en E ploeg) 
gepromoveerd zijn.  
 
Dit is dan ook een ideale 
kans voor onze jongeren 
om zich te meten met 
betere spelers en zo 
nieuwe ervaringen op te 
doen. 
 
We gaan er dan ook volop 
tegenaan. Zo zullen er 
vanaf dit seizoen 
gemiddeld 2x per maand 
geleide trainingen zijn voor 
de competitiespelers.  
De exacte data zijn nog 
niet gekend maar worden 
in de loop van augustus 
meegedeeld.  
 

De training zullen geleid worden 
door onze gediplomeerde 
trainers Senne Blommaert en 
Quinten Desmedt.  
 
Wij rekenen als club op jullie 
enthousiasme en massale 
aanwezigheid om dit project te 
doen slagen.  
 
Eventuele suggesties zijn 
natuurlijk ook hier altijd welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  


