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Kon. Den Brandt vzw - Nieuwsbrief nr. 3-2016  

 

 

Tennis 
Clubkampioenschap 2016: we 

bedanken alle deelnemers en organisatoren, 

en nogmaals proficiat aan alle winnaars en 

finalisten van zaterdag 24 september. Die 

avond genoten nog vele disgenoten van het 

heerlijke Indische buffet dat onze allerliefste 

Leela had bereid. Ook aan haar nogmaals onze 

welgemeende felicitaties - het was weer af! 

Interclubs 2016: het clubkampioenschap 

was niet het enige hoogtepunt van 

september. Een week voordien immers 

slaagden onze interclubtoppers van de 35/1 

erin om hun Belgische titel te verlengen. 

Proficiat! Dit was dan ook meteen de 

apotheose van een andermaal geslaagd 

interclubseizoen. We konden dit jaar maar 

liefst veertien volwassenen- en 

zeven jeugdploegen doen aantreden. 

Verschillende ploegen slaagden erin zich te 

plaatsen voor de eindrondes, met als absolute 

uitschieters de twee Belgische titels van de 

heren 35/1 en 60+. 

Wie in 2017 wenst deel te nemen aan deze 

fantastische ploegencompetitie kan dit nu al 

kenbaar maken door een mailtje te sturen 

naar daan.borghijs@gmail.com  . Noteer ook 

alvast woensdag 11/01/2017 in jullie 

agenda’s voor de interclubvergadering 2017 

(nadere berichtgeving volgt). 

We wensen via deze weg ten slotte ook nog 

eens onze succesvolle Davis Cup-kapitein en 

trots Brandt-lid Johan Van Herck te feliciteren 

met de prachtige overwinning van zijn Belgen 

tegen Brazilië! We weten dat hij dat weekend 

liever op onze club had doorgebracht, maar 

desondanks toch een straffe prestatie . 

Heroprichting van een Sportcomité 
Tennis: leden die zich willen inzetten voor 

de organisatie en begeleiding van het 
tennisgebeuren op onze club kunnen zich 
kandidaat stellen voor het “sportcomité 
tennis”. Kandidaturen richten aan 
den.brandt@telenet.be . Meldden zich alvast 
als kandidaat: Daan Borghijs, Wendy Op ’t 
Eynde en Jelle Wellens.  
 

Coupe Claus: de Coupe Claus is een 

bekercompetitie die onder de Antwerpse 

vriendenclubs wordt betwist (dubbel heren 

60+ en dubbel dames 50+). Er wordt gespeeld 

op een weekdag in de namiddag, gevolgd door 

een gezellige maaltijd. Leden van Brandt TC 

die graag in 2017 aan deze competitie willen 

deelnemen, melden zich a.s.a.p. bij Myriam 

Renglet tel 0468 28 10 44 of 

Myriam.renglet@gmail.com (bij grote 

belangstelling kunnen verscheidene ploegen 

worden opgesteld). Wist u trouwens dat de 

dametjes van Brandt TC dit seizoen de beker 

Claus in hun categorie hebben 

gewonnen?  Proficiat aan Arlette, Marcelle, 

Gill, Christine, Marianne en kapitein Myriam 

Renglet die alles in goede banen leidt. 

Voor de Herenploeg wordt trouwens een 

nieuwe kapitein gezocht. Wie voelt zich 

geroepen? 

Socio-tennis en Fun Doubles: ook 

voor de organisatie van deze activiteiten -al 

dan niet in een ander kleedje- is nieuw bloed 

meer dan welkom. Richt uw kandidatuur aan 

jan.vanhavenberge@outlook.com.  

mailto:daan.borghijs@gmail.com
mailto:den.brandt@telenet.be
mailto:Myriam.renglet@gmail.com
mailto:jan.vanhavenberge@outlook.com


2 
 

 

Clubhuis in de 
wintermaanden 
Het clubhuis is gesloten van vrijdag 
23 december tot en met zaterdag 
31 december 2016. Opnieuw open op 
zondag 1 januari 2017 om 16 uur. 
Eventuele andere wijzigingen aan de 
openingsuren worden later meegedeeld. 
 

Bridge  

De traditionele open bridgetornooien op 
maandag- en vrijdagnamiddag beginnen 
telkens om 14 uur stipt (beide spelers 
moeten aanwezig zijn om 13.45 u.). De 
club opent om 13.00 u. Inschrijven vooraf 
is wenselijk. Kan via telefoon 0477 46 56 
17 of via mail bij 
Jan.vanhavenberge@outlook.be . Leden 
die hiervoor interesse hebben of die 
vrienden en kennissen hebben die 
daaraan zouden willen deelnemen 

contacteren bij voorkeur voormeld e-mail 
adres. Wie wil komen bridgen maar geen 
partner heeft kan dat ook signaleren. 
Vanaf september is er elke laatste vrijdag 
van de maand ook een bridgelunch om 
12.30 u. (in december niet). 
Ook op zondagnamiddag is er sinds enige 
tijd af en toe een open bridgetornooi. Het 
wordt georganiseerd door Johan 
Naessens, die eveneens graag vooraf weet 
wie er komt. Mail: 
jonaessens11@gmail.com  
Doorgaans zijn er in het WE ook wel 
enkele leden aanwezig die graag een vrij 
partijtje kaart spelen. Vanaf donderdag 
17 november komen er nieuwe 
bridgelessen voor beginners. Die groep is 
al aardig groot, maar er kunnen nog altijd 
gegadigden bij. Graag aanmelden bij 
Jan.vanhavenberge@outlook.be 

Meer info over alle activiteiten op onze 
club (data tornooien, bridgelunches, 
petanquewedstrijden, social events, …) 
zijn te vinden op de website 
www.denbrandt.be.  

 

 

 

Horace Van Gaever      Wendy Op ’t Eynde 

Voorzitter       Secretaris 
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Brandt - kalender tot maart 2017 

Tennis:  

Interclubwedstrijden 2017: infovergadering op woensdag 
11 januari 2017. 

“Social tennis” in het tennisseizoen elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, zolang het 

weer het toelaat. Gewoon komen en meespelen. Er wordt overwogen om deze activiteit ook in de 

wintermaanden voort te zetten (op Surplace), indien er voldoende belangstelling voor is. Maak u 

bekend via den.brandt@telenet.be  

 

Activiteiten & Feesten: 

Zaterdag 19 november: Brandt-Quiz 

Zondag 20 november: bladopruim en opberging tuinmeubelen / vrijwilligers gevraagd, wie komt 

meewerken wordt na gedane arbeid vergast op een lichte lunch. 

Zondag 27 november: Sinterklaas op Den Brandt 

Zondag 29 januari 2017: algemene vergadering van de effectieve leden van Kon Den Brandt vzw1 

 

Bridge: 

Elke maandag- en vrijdagnamiddag (*): open tornooi (*uitzonderingen worden op website vermeld) 

Maandagavond vanaf september: de cursisten van vorig jaar komen bijeen om te spelen / mogelijks 

op donderdagavond een nieuwe cursus voor beginners door Johan Naessens 

Vaak op zondagnamiddag: tornooi voor clubleden en vrije bridge. 

Petanque: 
De tabellen voor de wintercompetitie petanque zijn sinds vrijdag 30 september geafficheerd op de 
club. De deelnemers worden verzocht hun eerste drie wedstrijden zeker af te werken voor einde 
december. Vanaf aanvang januari voortzetting van de wedstrijden. Wacht niet tot het laatste 
moment a.u.b. 
Op zondag 23 oktober vindt er een vriendschappelijke ontmoeting plaats Brandt-Braxata.  

 

 

 

                                                             
1 De vzw telt toegetreden leden (alle leden van de club) en effectieve leden. Deze laatsten vormen de 
algemene vergadering die elk jaar op de laatste zondag van januari bijeenkomt om de door de raad 
van bestuur voorgestelde rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar 
goed te keuren. Om de twee jaar zijn er ook verkiezingen voor de raad van bestuur. Dit is het geval in 
januari 2017. Alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Wie 
effectief lid wil worden vindt ter zake meer info op www.denbrandt.be > clubinfo > bestuur > lees 
verder.  
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