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EEN NIEUWE START... 
IN DEZE NIEUWSBRIEF BLIKKEN WE VOORUIT OP ONZE, HOPELIJK DEFINITIEVE, 

HEROPSTART, NAAR HET KOMENDE SEIZOEN EN MEER... 

In normale tijden zou je in deze periode een nieuwsbrief verwachten met een terugblik op het 

afgelopen seizoen, stijgers, dalers, klassementen, ... Maar alles is net iets anders deze tijden! 

Toch hebben we héél wat te melden. In deze nieuwsbrief dus een stand van zaken: sportief, 

extra-sportief en digitaal, alsook een vooruitblik naar komend seizoen. 

Laat ons hier ook meteen meegeven dat we een algemene ledenvergadering ingepland hebben 

op 25/06/2021 om 19:30. We verwachten jullie graag in GBS Lochristi zodat we één en ander 

meteen ook kunnen verduidelijken! 

Tenslotte willen we van deze nieuwe start gebruik maken om ons logo eens in een nieuw jasje 

te steken. Lees daar meer over op pagina 10. 

Veel leesplezier! 



 

 

DIE FAMEUZE 
ENQUÊTE 
DE RESULTATEN VAN JULLIE FEEDBACK 

Vooreerst willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de 

enquête in te vullen! We dragen immers jullie wensen & verzuchtingen 

hoog in het vaandel en proberen daar ook mee aan het werk te gaan. 

Met betrekking tot de terugbetaling gaf pakweg de helft van onze leden 

aan te opteren voor de gedeeltelijke terugbetaling. Dit is dus mooi in 

balans! De gevraagde terugbetalingen werden intussen reeds uitgevoerd. 

 

De aangekondigde verhuis naar Uyttenhove doet het stof wat opwaaien, 

zo blijkt uit de bevraging. De meningen zijn héél verdeeld , ongeveer 3/10 

van onze leden had het liever anders gezien of is er in elk geval niet echt 

voorstander van. Dit stemt toch enigszins tot nadenken? We nemen dit 

zeker mee! 

Het merendeel van de leden was wel reeds op de hoogte. 

 

Feedback over deze aangekondigde verhuis. 

 

 

 

 

 



Jullie vonden over het algemeen genomen de geleide trainingen best ok, 

iets wat we dus zeker terug op de agenda plaatsen en inplannen! Het is 

uiteraard vrij aan iedereen om hieraan deel te nemen. 

 

Meer nog, gezien toch een groot aantal leden aangeeft dat het misschien 

toch nog net iets meer mag zijn... bekijken we, als de kalender het toelaat, 

om de frequentie wat op te drijven. 

 

Tenslotte zullen we voor een gebrek aan kandidaten voor de 

vriendschappelijke ontmoeting tegen Sint-Truiden niet moeten vrezen. 

 

 

 

Bedankt nogmaals beste leden voor deze waardevolle feedback! 

Het bestuur 

Quinten, Joris, Lieke, Tom, Johan, Glenn, Patrick 

 

  

 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BESTUURSWISSEL 
AAN HET EIND VAN HET VORIGE SEIZOEN HADDEN WE ENKELE 

BESTUURSWIJZIGINGEN 

Geert nam na een lange periode van voorzitterschap afscheid en gaf de 

sjerp door aan Quinten. Omdat Quinten zich niet alleen zou voelen werd 

Lieke tot kersvers ondervoorzitter gebombardeerd. Naast deze 

voorzitterswissel konden we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: 

Joris & Glenn. 

Wij willen Geert hierbij nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

Het voltallige (deels nieuwe) bestuur nog even op een rijtje: 

VOORZITTER 

Quinten Desmedt 

ONDERVOORZITTER 

Lieke De Mol 

SECRETARIS 

Tom De Grauwe 

PENNINGMEESTER 

Koen Locquet 

INTERCLUBLEIDER 

Heren, jeugd: Tom De Grauwe 

Veteranen: Johan De Mol 

JEUGDVERANTWOORDELIJKE 

Tom De Grauwe 

GDPR-VERANTWOORDELIJKE, WEBMASTER 

Glenn De Tollenaere 

BESTUURSLEDEN 

Johan De Mol 

Joris Legrand 

Patrick Goossens 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(HER)OPSTART 
OP 9 JUNI ZIJN ER VERSOEPELINGEN AANGEKONDIGD DIE ONS 

POSITIEF STEMMEN... EINDELIJK KUNNEN WE AAN 

HEROPSTARTEN DENKEN... 

Eindelijk is het zover, we kunnen heropstarten! Vanaf 9 juni zijn er 

versoepelingen aangekondigd en dit laat ons toe dit moment voor te 

bereiden. Net zoals na de eerste lockdown zullen we hier de regels die de 

gemeente oplegt strikt moeten opvolgen zodat het best kan zijn dat de 

opstartscenario’s of de te volgen richtlijnen nog worden aangepast. Zoals 

altijd houden we jullie hiervan zeker op de hoogte! 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN VANAF VRIJDAG 11 JUNI, DE EERSTE 

TRAININGSAVOND! 

We vragen met aandrang met de onderstaande regels rekening te 

houden. 

VOOR HET SPELEN 

Ouders (jeugdtraining) worden verzocht niet in de zaal te komen bij het 

brengen/afhalen van de kinderen. 

Enkel indien je gereserveerd hebt, zal je toegang krijgen tot de zaal. Je kan 

via onze website een speelmoment reserveren (zie ook verder). 

Binnenkomen doe je via de hoofdingang. 

Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden, toiletten uiteraard 

wel, kom dus in sportkledij naar de zaal, er mag enkel van schoenen 

gewisseld worden. 

Het is verplicht de handen te ontsmetten met de daartoe voorziene 

handgel aan de ingang van de zaal. 

Draag een mondmasker bij aankomst, vertrek en tussen de wedstrijden 

door. 

BELANGRIJK: Blijf thuis van zodra jij of iemand uit jouw gezin zich ziek 

voelt. 

TIJDENS HET SPELEN 

Hou te allen tijde 1.5m afstand van elkaar en geef geen hand of high-five. 

We vragen je je eigen drank mee te brengen, er zal geen drank voorzien 

worden. 

Er zal geen mogelijkheid zijn tot het gebruik van paletjes van de club, 

breng dus je eigen materiaal mee. Balletjes zullen wel voorzien worden. 

Het is verboden de (zweet)handen aan de tafel af te wrijven. 

Iedereen zorgt voor een eigen handdoek om zijn zweet af te drogen en 

om eventueel te gebruiken na het handen wassen. 

Er mogen geen dubbels gespeeld worden. 

 

 



 

 

NA HET SPELEN 

Ouders (jeugdtraining) moeten hun kinderen op tijd, ten laatste om 

20u45, ophalen aan de nooddeur, ook aan de volwassenen wordt 

gevraagd de zaal via deze deur te verlaten na het spelen. 

De zaalverantwoordelijke zal de tafels ontsmetten na elk gebruik. 

Na afloop van de training wordt er verwacht dat je onmiddellijk de zaal 

verlaat. Laat dat lekkere bakje bier dus in je koffer... ooit komt er een 

moment waarop ook dat terug zal kunnen. 

Nogmaals, gelieve deze richtlijnen strikt op te volgen! 

HOE RESERVEREN? 

Reserveren kan je via onze website onder het ‘LEDEN’-menu en daar 

doorklikken naar ‘Reservatie’: 

 

Of door rechtstreeks te navigeren naar https://reservatie.ttclobos.be. 

De reservatie is héél eenvoudig maar vereist wel een aanmelding met je 

e-mailadres en je wachtwoord (MyTabNet), mocht je hierbij alsnog 

problemen ondervinden, aarzel dan niet ons dit te laten weten! Voor 

ouders met kinderen kan je na aanmelding je gezinslid kiezen bij de 

reservatie. 

BELANGRIJK!!! 

Iedereen draagt een verantwoordelijkheid. Door je in te schrijven 

(reserveren) word je geacht stipt aanwezig te zijn! Indien na de 

speelmomenten zou blijken dat er een Covid19-besmetting is, dan zal 

iedere aanwezige verplicht worden tot een quarantaine-periode van min. 

7dagen! Wees je daar bewust van en respecteer dus zeker strikt de 

bovenstaande richtlijnen. 

 

  

https://reservatie.ttclobos.be/


 
 

 

 

 

 

 

DIGITAAL 
DE DIGITALE STAND VAN ZAKEN 

Door het uitermate korte seizoen hebben we niet echt veel aan ons 

“privaat luik” gehad. Misschien meteen wel vermelden dat we dit luik 

onlangs hebben omgedoopt naar MyTabNet. 

Dat betekent niet dat ons digitale team heeft stilgezeten. Er was 

immers tijd vrij voor het ontwikkelen van een “app”, die vooral het 

raadplegen van de ploegopstellingen op een mobiel toestel moet 

vereenvoudigen. 

Met enige fierheid stellen we dan ook dit unicum in de 

tafeltenniswereld aan jullie voor: MyTabNet-mobile. 

HOE OPEN IK DEZE NIEUWE APP? 

Navigeer via je browser naar: https://mytabnet.ttclobos.be 

 

Meld je aan met je gekende aanmeldingsgegevens (e-mail en 

wachtwoord, deze gegevens zijn identiek als voor het aanmelden op 

MyTabNet). 

WAT BIEDT DE APP? 

In de app kan je de ploegopstellingen raadplegen, de sterktelijsten 

opvragen en ledenfiches opzoeken. Daar waar mogelijk kan je 

navigeren naar Frenoy (je eigen resultaten, de fiche van een 

ontmoeting, ...). 

Vanuit het ploegopstellingsoverzicht kan je aangeven of je zal rijden 

of gereden hebt, en of je al dan niet kan deelnemen.  

Er werd nauw gelet op de eenvoud, je registreert je gegevens met 

enkele klikken..., bijvoorbeeld: 

 

Daarnaast kan je tijdens de wedstrijd ook de tussentijdse scores 

opgeven. Andere clubleden kunnen dan in de app de (tussen)standen 

volgen van de aan de gang zijnde wedstrijden! 

https://mytabnet.ttclobos.be/


WAT BRENGT DE TOEKOMST? 

Eén van de punten die we nog verder bekijken is het installeren van 

de app via de appstore of playstore. Of in elk geval wat hier nog 

mogelijk is om dit nog makkelijker geïnstalleerd te krijgen op je 

mobieltje... 

BUT FOR NOW... 

Je kan er vanaf september, bij de start van de competitie, meteen mee 

aan de slag! 

We geven ook mee dat het reeds bestaande MyTabNet (“privaat luik”) 

uiteraard beschikbaar blijft en nog steeds dezelfde functionaliteiten 

bevat! Alles wat je daar opgeeft komt uiteraard ook mooi terug in de 

mobiele app. 

 

De webmaster van dienst... 

 

  



  
 

  

TTC GENT MEETING 
Begin september, op zaterdag 4 september vanaf 14u om exact te zijn, plannen 

we een vriendschappelijke ontmoeting tegen TTC Gent. Voorzitter Wouter liet 

ons weten dit zeker te zien zitten en zal met een aantal gemotiveerde 

deelnemers ons op die dag komen vergezellen in de gloednieuwe sportzaal 

Uyttenhove. 

We plannen uiteraard naast het sportieve gebeuren ook een gezellig after-

moment, wat dat precies wordt hebben we nog niet beslist maar voorstellen 

zijn zeker welkom! Laat het ons weten via info@ttclobos.be als jij een ideetje 

hebt voor een leuke activiteit achteraf. 

 

 

Deze ontmoeting moet een ideale gelegenheid zijn om de competitieve 

sensoren terug op scherp te zetten. En die activiteit achteraf, wie wil dat nu 

missen? Als je graag hieraan wil deelnemen, laat het ons weten (een mailtje aan 

info@ttclobos.be volstaat), dan kunnen we dit ook verder praktisch 

voorbereiden samen met de “mannen van Gent”. 

  

mailto:info@ttclobos.be
mailto:info@ttclobos.be


 

GELEIDE TRAININGEN 
AFGAAND OP JULLIE FEEDBACK, EN OP HET SUCCES VAN VORIG SEIZOEN, ZULLEN WE OOK IN HET KOMEND 

SEIZOEN GELEIDE TRAININGEN INPLANNEN 

Onder voorbehoud voorzien we deze geleide trainingen op de volgende vrijdagavonden vanaf 21u: 

8 oktober, 5 november, 17 december, 7 januari, 11 februari, 4 maart, 8 april & 15 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  

EEN NIEUW JASJE? 
Na vele jaren, het zijn er intussen toch al ruimschoots meer dan 40, dachten we dat het misschien 

wel eens tijd werd om een nieuwe wind doorheen ons logo te blazen. Een logo lijkt voor velen een 

onbelangrijk gegeven maar niks is minder waar! Een sterk en/of in het oog springend logo heeft wel 

degelijk een invloed, en dit zeker naar de eerste indrukken toe. 

Gezien we hier toch iedereen zijn creatieve geest wensen uit te dagen, vragen we aan die personen 

die zich geroepen voelen om een voorstel tot nieuw logo te doen, dit niet na te laten en ons je 

hersenspinsel over te maken. 

Ben jij die creatieveling die ons van onze sokken blaast met je ontwerp? Dan hangt daar bij de 

verkiezing van jou als ontwerper nog een leuke verrassing aan vast... Maar dat blijft een verrassing :-). 

Graag vermelden we wel al enkele “voorwaarden”: het moet uiteraard gerelateerd zijn aan het 

tafeltennis-gebeuren, de naam van onze club “Lobos” moet ook ergens herkenbaar zijn en we 

prefereren een Z/W-logo (omwille van de druk op T-shirt en trainings). 

Dien je ontwerp vóór 20 juni in op info@ttclobos.be. 

 

.  



 

 

 

 

 

 


