
RAVERSIJDE TAFELTENNIS CLUB - 2de DEEL

door Michel CAPON (+)

RAVERSIJDSE VROUWELIJKE OPGANG

Dagblad “Het Laatste Nieuws (van 18/10/1968) berichtte: “Laurette VANSTEENKISTE van 
Raversijde snelle opgang”.

“Wanneer men de scheidsrechtersbladen nagaat, dan kan gerust gezegd worden, dat Laurette 
VANSTEENKISTE, in een korte tijd een flinke opgang heeft gemaakt.

In de eerste wedstrijd tegen WATOU B werden de eerste spelers van deze club, ondanks het feit dat 
zij reeds een j aar ondervinding achter de rug hadden, verslagen. Ook bij de ontvanst van Helleboard 
leper C, bleef de 18-jarige ver boven de tegenstrevers. Haar vier wedstrijden won ze op meesterlijke 
wijze. Alleen DECORCK zou erin slagen haar een set te ontnemen.

Dat deze 18-jarige speelster over een uitstekende fysische conditie beschikt, ligt misschien wel in 
het feit dat zij een gekende volleybalspeelster is. Bracht zij het reeds ver in deze sporttak, dan kan 
gezegd worden, dat ook in de tafeltennissport een toekomst voor haar is weggelegd....

Er zijn wel een paar clubs die over vrouwelijke spelers beschikken doch die praktisch niet uitkomen 
in competitie. Buiten men. BERCKMANS, vau DINO St. -Michiei, is Laurette 
VANSTEENKISTE de enige die regelmatig haar clubkleuren verdedigt. Het is begrijpelijk dat 
Laurette VANSTEENKISTE door het West-Vlaams bestuur gevolgd wordt.”

EERSTE DERBY WESTENDE-RAVERSIJDE

De eerste officiële interclub ontmoeting tussen TTC YMCA Westende A (1) en TTC Raversijde A 
greep plaats op vrijdag 18/10/1968 op het gebruikelijke 20.00 aanvangsuur. Voor YMCA was dit 
reeds hun derdejaar in de 3e Provinciale reeks. Hun meerjaren ondervinding vertaalde zich in een 
logische 10-6 overwinning.

Bij Westende waren er 3 categorie D6 spelers. Raversijde bestond volledig uit N.C. spelers (niet 
geklasseerden):

Technische fiche:

overwinningen overwinninger
T.T.C. YMCA Westende A T.T.C. Raversijde A
VANEXEM Chris D6 3 CAPON Michel NC 4
COLLET Erwin D6 3 T’JONCK Pierre NC 0
DEV ACHT Candel D6 2 DEVOLDER André NC 1
VANDENBOHEDE Oswald NC 2 VANSTEENKISTE Laurette NC 1

IO 6

Sets: 25-14
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LAURETTE VANSTEENKISTE METEEN WEST-VLAAMS KAMPIOENE

Op 12/1/1969 greep in Zwevegem de West-Vlaamse kampioenschappen plaats. T.T.C. Raversijde 
had de 18-jarige Laurette VANSTEENKISTE ingeschreven bij het dames-kampioenschap.
De Zee wacht van 18/1/1969 berichtte hierover:

“De jonge Laurette VANSTEENKISTE heeft haar snelle opgang in de tafeltennissport bevestigd. 
Juist IO maanden geleden gestart bij Raversijde Tafeltennisclub ais debutante, heeft zij zich 
opgewerkt, in nog geen jaar tijd, ais de beste speelster bij de dames door te Zwevegem het 
provinciaal kampioenschap te winnen. Automatisch is zij door de Belgische Tafeltennisbond 
aangeduid voor het betwisten van de Nationale kampioenschapstitel te Brussel.

Benevens voomoemde individuele titel werd zij ook provinciaal kampioene, in dubbel gemengd, 
samen met Jean SLEGERS van Oostende T.T.C.

De jonge club van Raversijde die een merkelijke snelle opgang kende, mag hierbij worden 
gelukgewenst.”

OOK VOETBAL

Naast tafeltennis speelden de leden van Raversijde Tafel Tennis Club ook voetbal. Het betrof hier 
uitsluitend vriendenwedstrijden

02/05/1968 Oostendse Handelskamer - Rav. T.T.C. 4-1
15/05/1968 Vrije Techn. School Oostende - Rav. T.T.C. 1-1
22/05/1968 YMCA Westende - Rav. T.T.C. 5-1
05/07/1968 F.C. Boterput - Rav. T.T.C. 2-1
11/11/1968 YMCA Westende - Rav. T.T.C. 4-1

6-3

VERHOGING KLASSEMENT

Bij besluit van 23/2/1969 verhoogde de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond West-VIaanderen 
het klassement van 4 Raversijdse spelers. Van de categorie N.C. (Niet geklasseerden) werden ze 
opgetrokken tot D6:

Michel CAPON - Laurette VANSTEENKISTE - André DEVOLDER - Roland TRATSAERT.
Bij de onderlinge dameswedstrijden werd Laurette VANSTEENKISTE in de categorie C2 
ingedeeld. Bij het einde van de competitie werd ook Pierre T’JONCK in D6 gerangschikt.

COMMISSARIS WEST-VLAAMSE TAFELTENNISBOND

Uit het proces-verbaal van de algemene provinciale vergadering 10/5/1969 te Roeselare:

“De voorzitter opent de vergadering voor 35 op 40 aangesloten clubs: André HOUFFLEYN Kuume 
en Michel CAPON, Raversijde worden aangesteld ais commissaris van de verrekeningen en zullen 
belast worden met het kastoezicht op het einde van het zeizoen.”

KANDIDAAT INRICHTING BELGISCH KAMPIOENSCHAP DAMES C.
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Begin januari 1969 had Laurette VANSTEENKISTE het West-Vlaams provinciaal kampioenschap 
dames C gewonnen. Het bestuur van Raversijde T.T.C. nam dan ook het besluit om zich kandidaat 
te stellen voor de inrichting van het Belgisch kampioenschap dames C te Raversijde.

Bij schrijven d.d. 15/9/1969 werd aan de provinciale secretaris Marcel MAHIEU een aanvraag 
dienaangaande ingediend: “Aangezien we thans voor dit speeljaar over een lokaal beschikken met 4 
speeltafels stellen wij onze kandidatuur voor het inrichten van het kampioenschap van België 
Dames C. Het betreft hier de zaal home Jean-Pierre. De gemeentelijke zaal is nog niet opgericht.”

De provincialesecretaris antwoordde op 19/9/1969 ais volgt:

“....Wat betreft het kampioenschap van België dames C, hangt dit niet af van het provinciaal 
bestuur. Dit is alleenlijk toe te kennen door het nationaal sportcomité.... Het provinciaal bestuur wil 
wel in de naaste toekomst zorgen voor een wedstrijd in uw zaal”.

PROVINCIAAL VERSLAG OVER DE WERKING 1969/1970

Notities uit het West-Vlaams provinciaal verslag over de werking 1969/1970:

• In het seizoen 1969/1970 waren 595 spelers aangesloten. Deze waren ais volgt verdeeld:
449 seniors 
72 juniors 
56 kadetten 
18 miniemen

• 38 clubs waren aangesloten die gezamenlijk 79 ploegen inschreven waarvan:
3 in 2e nationale 
5 in 3e nationale 
12 in 1e provinciale 
20 in 2e provinciale 
39 in 3e provinciale

• Regelmatigheidscriterium:
Overwinnaars:

o Walter DUJARDIN (B.O.), Gistel
o Laurette VANSTEENKISTE (Heren D6, Dames C2), Raversijde.

CHAUFFEURS

Alle verplaatsingen gebeurden met autovervoer. Niet onbelangrijk, want in deze periode was het 
autobezit nog beperkt.

Wie waren deze vrijwillige chauffeurs?

• competitiejaar 1968/1969:
o Michel CAPON 
o Gilbert KINDT 
o Gerard CASTELEYN 
o J. DE JONGHE (erevoorzitter)

• competitiejaar 1969/1970:
o Pierre T’JONCK 
o Michel CAPON 
o Gilbert KINDT 
o Henri BEIRENS.
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Belgische Tafeltennis Bond - West-Vlaanderen. 
Interclubkampioenschap 1968 - 69

3e Provinciale B. Eindrangschl tking
1. WATOUB 18 16 2 0 219 69 32
2. WESTENDE A 18 16 2 0 219 69 32
3. RAVERSIJDE A 18 14 4 0 185 103 28
4. SASKATJES IEPER B 18 11 6 1 148 140 23
5. HELLEBAARD IEPER B 18 9 8 1 146 152 19
6. WESTENDE B 18 7 11 0 Ul 177 14
7. VEURNE A 18 6 11 1 132 156 13
8. HELLEBAARD IEPER C. 18 4 13 1 123 165 9
9. RAVERSIJDE B 18 4 14 0 97 191 8
IO. VEURNE B 18 0 18 0 62 226 0

ZAALPROBLEMEN

Het grote probleem van de vereniging was om te kunnen beschikken over een ruime plaats om 
pingpongtafels op te stellen. Bij een eerste ontmoeting met het Middelkerkse schepencollege werd 
beloofd dat er in de onmiddellijke toekomst een polyvalente zaal in Raversijde zou worden 
neergezet.

1967 + 1968 In afwachting hadden de bestuursleden de eetzaal van de Home Central in de
Westlaan op de kop kunnen tikken. Het probleem met de home was dat er in de vakantieperioden de 
zaal moest ontruimd worden voor de logés. Menigmaal werd er in de loop van het jaar verhuisd. Er 
werd op 4 tafels gespeeld. De club telde toen 65 actieve leden, waarvan het grootste deel jeugd.

september 1968| Doch er verschenen onweerswolken aan de Raversijdse kust. Einde 
vakantieperiode 1968 was de toestand onvast. De zaak stond op overlating waardoor de onzekere 
beschikbaarheid van de zaal opdook. Onmiddellijk werd contact gezocht met de familie
VANDERLINDEN, uitbaters vau het hotel MIDLAND gelegen op de Zeedijk 19 te Raversijde.

Het was de bedoeling van het bestuur geweest om met 3 ploegen (12 spelers) te starten in de 
officiële Belgische competitie. Waardoor er om de 14 dagen 2 ploegen thuis zouden aantreden, 
hetzij met 4 tafels. Aangezien er maar plaats was voor 2 tafels werd deze gedachte opgeborgen. 
Jonge, niet consumerende jeugd was niet meer zo welkom in de hoteluitbating. wat te begrijpen was 
uit het oogpunt van de exploitanten. Het ledenaantal kwam op 41 te liggen.

Het eerste West-Vlaamse interclubcompetitiejaar 1698/1969 vau Raversijde T.T.C. kon aldaar op 2 
tafels beslecht worden. Helaas, na het zomerseizoen 1969 besloot de familie VANDERLINDEN, 
gezien de onrentabiliteit, het hotel in de wintermaanden te sluiten.

september 1969; Er moest opnieuw uitgekeken worden naar een andere speelplaats om de
competitie in september te kunnen aanvatten. Nieuwe uitbater Roger VANDERWEE stelde zijn 
zaal Home JEAN-PIERRE (voorheen Home Central), mits een huurprijs (6.000 Belg. Fr.), ter 
beschikking vau de tafeltennisclub. De vereniging keerde daarmede terug naar de zaal van bij hua 
ontstaan. Er werd terug op 4 tafels gespeeld. Het actieve ledenaantal bleef stabiel, namelijk 41 
spelers.

Het tweede competitiejaar kon aldus in september 1969 worden verder gezet. Aldaar liep het ook 
niet van een leien dakje. In de Paas-, Pinkster- en zomerperiode werd de zaal ingenomen door
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kindervakantiegangers, waardoor de ping-pong zaal in voornoemde perioden onbeschikbaar was 
voor de club. Het werd al bij al een moeilijk op te lossen zaak.

GEPREFABRICEERDE ZAAL IN RAVERSIJDE ?

Einde mei 1969 werden de voorzitter François F ALIN, vergezeld van secretaris Michel CAPON, 
andermaal bij de burgemeester van Middelkerke (waar in die tijd Raversijde deel van uitmaakte) ten 
gemeentehuize ontvangen ter bespreking van het feit dat er geen zaal voorhanden was in de wijk 
Raversijde.

In het gesprek deed burgemeester TITECA opnieuw een voorstel tot het oprichten van een 
geprefabriceerde zaal in Raversijde op de gronden van de gemeente. Volgens zijn verklaring waren 
die gronden aangekocht tot het bouwen van een nieuwe school. De oude school zou in het vliegveld 
geïncorporeerd worden en niet meer voor onderwijs bruikbaar zijn. Deze nieuwe school zou 
gebouwd worden door het bisdom Brugge. In dit geval zou de gemeente ernaast een polyvalente 
zaal optrekken. Het bisdom liet evenwel op zich wachten en stelde geen datum in het vooruitzicht. 
Verder, volgens de burgemeester: “Derhalve kan de bouw van de polyvalente zaal niet aangevangen 
worden, tenzij het bisdom afziet van het bouwen van de school”. Alsdan zou de gemeente 
Middelkerke op die gronden onmiddellijk een zaal optrekken. Burgemeester TITECA stelde dat hij 
de zaak probeerde te forceren, zodat de werken zo snel ais mogelijk zouden kunnen worden 
aangevat.

In afwachting hadden de voorzitter en de secretaris contact opgenomen met R. VANDEVOORDE, 
luchthavenmeester van het vliegveld te Raversijde. Er werd gevraagd om tijdelijk een zaal van het 
oude vliegveldcomplex voorlopig (of eventueel permanent) te mogen bezigen.

Dhr. VANDEVOORDE kon op eigen verantwoordelijkheid hierin geen beslissing nemen. Volgens 
zijn verklaringen zou de zaal van het oude gebouw, naar hij vernomen had, door de bevoegde 
minister gebezigd worden tot het oprichten van een sociale instelling van bet ministerie van 
Verkeerswezen (die er echter nadien nooit gekomen is). Ook hier viel de deur voor Raversijde Tafel 
Tennis Club dicht.

FUSIEGERUCHTEN

Ondertussen doken midden in deze zaal-problematiek de fusiegeruchten aangaande de inlijving van 
Raversijde bij Oostende op. Het werd stilaan een publiek geheim dat Jan PIERS, burgemeester van 
Oostende, zijn zinnen op Raversijde had gezet ais deel van een ruimer plan dat ais oogmerk had de 
volledige inlijving van het vliegveld bij Oostende (2).

EXIT

De home Central (nadien vakantiecentrum Jean-Pierre) had een ruime zaal waar gemakkelijk 4 
tafels konden worden opgesteld. Het probleem was dat bij iedere vakantieperiode T.T.C. Raversijde 
de zaal volledig moest ontruimen. Telkenmale werd de club geconfronteerd met een volledige 
verhuis van het sportmateriaal naar de private woningen van sommige bestuursleden en omgekeerd. 
De toen bespeelde pingpontafels waren aldan zeer zware houten stukken. Allesbehalve vlot 
verhuisbaar en waar stekkeren?

Het bestuur had nog zijn hoop gesteld op het gemeentebestuur van Middelkerke voor het bouwen 
van een polyvalente zaal. Op donderdag 19 maart 1970 werden de gemeentebesturen van 
Middelkerke, Stene, Zandvoorde, Leffmge, Snaaskerke en Bredene door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen schriftelijk in het bezit gesteld van een fusieplan aangaande Groot-
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Oostende. Dit plan d;d. IO maart 1970 ging uit van de minister van Binnenlandse Zaken dhr. Lucien 
HARMEGNIES (3)

Langs een omweg had de gemeentesecretaris Alfons DUBOIS van Middelkerke aan een Raversijds 
bestuurslid vertrouwelijk laten weten dat bij fusie Raversijde zijn geprefabriceerde zaal mocht 
vergeten. Oostende had niet de minste interesse voor een optrekken van een zaal in Raversijde. 
Enkel en alleen het vliegveld was voor de Oostendse bewindvoerders van belang.

Het Raversijdse tafeltennisbestuur kon niet verder dan definitief, en met veel pijn in het hart, de 
handschoen werpen. Dit was uiteraard een zeer groot verlies voor de Raversijdse jeugd. We 
schrijven 21 april 1970. Einde en exit Raversijde Tafeltennis Club.

Rechtstreekse derby’s 1968-69

7/12/1968
Raversiide A Raversiide B
CAPON Michel 4 DEJONGHE Philippe 1
T’JONCK Pierre 3 DEJONGHE Chris 0
KINDT Gilbert 4 CAPON John 0
VANSTEENKISTE Laurette 4 MYLLE Freddy 0

15 1
14/12/1968
Raversiide B Raversiide A
BOUMANS Marc 1 CAPON Michel 3
CASTELEYN Gerard 2 T’JONCK Pierre 2
DEJONGHE Chris 1 KINDT Gilbert 2
CAPON John 1 VANSTEENKISTE Laurette 4

5 11

Prestaties Interclubkampioenschap 1968/69

SPELER Deelnames Gewonnen (4 te
A = Ie ploeg spelen wedstrijden
B = 2e ploeg per interclubmatch)

VANSTEENKISTE Laurette °1950 18A 51
CAPON Michel0193 5 16A 47
T’JONCK Pierre °1947 17A 31
DEVOLDER Andre °1947 8A 23
TRATSAERT Roland °1952 4A 12] 44

1 IB 32j

DEJONGHE Christiaan °1955 3A 7] 17
8B ïoj

KINDT Gilbert °1935 5A 11
CASTELEYN Gerard °1943 13B 23
BOUMANS Marc °1952 1 IB IO
PYLYSER Willem °1940 4B IO
MYLLE Freddy01953 A1 2] 7

B6 5j

DEJONGHE Philippe °1949 13B 1
CAPON John °1957 3B 1
BEIRENS Mate °1952 3B 1
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Prestaties Interclubkampioenschap 1969/70

SPELER Deelnames Gewonnen (4 te
A= Ie ploeg spelen wedstrijden
B = 2e ploeg per interclubmatch)

TRATSAERT Roland °1952 14A 44
VANSTEENKISTE Laurette °1950 12A 37
T’JONCK Pierre01947 13A 21
CAPON Michel °1935 5A Ul 20

4B 9j

DEVOLDER André °1947 7A 15
DEJONGHE Christiaan °1955 3A 3] 23

9B 20j

CAPON John 01957 IA 4] 12
7B 8j

PYLYSER Willem °1940 2A 4] 12
2B 8j

BOUMANS Mare °1952 11B 21
MYLLE Freddy01953 2A ll IO

5B 9j

DEJONGHE Philippe °1949 IA O] 13
2B 13j

KINDT Gilbert01935 4B 2
BEIRENS Marc °1952 3B 5
F ALIN François °1932 1B 0

Belgische Tafeltennis Bond / West-Vlaanderen 
Interclubkampioenschap 1969-70.

3e Provinciale A Eindrangschi dring
1. GISTEL C 18 18 0 0 259 29 36
2. WENDUINE 18 14 3 1 217 71 29
3. RUMBEKE 18 14 3 1 201 87 29
4. RAVERSIJDE A 18 12 5 1 184 104 25
5 VEURNE A 18 IO 7 1 163 125 21
6. HEIST 18 7 IO 1 150 138 15
7. WESTENDE B 18 6 11 1 119 169 13
8. RAVERSIJDE B 18 5 13 0 32 156 IO
9. WESTENDE C 18 0 18 0 0 288 0
IO. VEURNE B 18 0 18 0 0 288 0

VERWIJZINGEN

(1) T.T.C. YMCA WESTENDE: YMCA Westende was een internationaal
jeugdvakantiecentrum. (YMCA= Young Man Christian Association). Het was gelegen in de 
Weststraat 94 te Westende. De plaatselijke jeugd had er ook toegang. In september 1966 
richtte Chris VANEXEM er een tafeltennisclub op in de reeds bestaande jeugdclub.
Bestuur: 
bij de stichting:
Voorzitter: Roland VANDENBERGHE
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Secretaris: Chris VANEXEM

Daarna:
Voorzitter: Chris VANEXEM 
Secretaris: Jacques DENYS.

De club was ingeschreven onder nummer FOC 75
(Bron: mededeling Chris VANEXEM 22/12/2010 EN 24/03/2011)

(2) CAPON Michel: Aanhechting van Raversijde bij Oostende in 1970, in De Plate, nov. 2009, 
p. 225-242.

(3) CAPON Michel: O.C.

MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN IN OOSTENDE

door Norbert HOSTYN

CLXXXXTV - GEDENKTEKEN VOOR DE OP ZEE VERONGELUKTE VISSERS
Begraafplaats Stuiverstraat

In de Gemeenteraad van 29 december 1936 besliste men een gedenkteken op te richten voor de op 
zee verongelukte vissers wier lijken niet opgevist of aangespoeld zijn.
Het gedenkteken, bestaande uit twee zuilen, waarop namen van de vissers, werd in 1937 
gerealiseerd.
In 1956 werd het uitgebreid met twee extra-zuilen.

Het gedenkteken speelt nog steeds een rol in de 1 november-plechtigheid op deze begraafplaats. 

Literatuur :
K. VERWAERDE, De begraafplaatsen aan de Stuiverstraat en de Niemvpoortsesteenweg, in : De 
Plate, 2000/186 e.v.; 2000/206 e.v.

CLXXXXV - CRUCIFIX BEGRAAFPLAATS STUIVERSTRAAT
Begraafplaats Stuiverstraat

Beeldhouwer : onbekend
Realistische Christusfiguur gemonteerd op een kruis in art-decostijl. opgesteld in de middenas van 
de centrale allee. De begraafplaats werd aangelegd vanaf 1927.

Het crucifix past in de begrafeniscultuur in onze gewesten, lange tijd bepaald door de rooms
katholieke kerk, om op quasi elke begraafplaats -die per definite rond een kerk lag- een 
monumentaal crucifix te plaatsen. Ook de begraafplaats Paster Pype en de kerkhoven aan de Sint- 
Annakerk in Stene-Dorp (OOIB3/200) en O.L.Vrouw ter Duinen in Mariakerke bezitten een 
monumentaal kruis. De 18de-eeuwse calvariegroep met “vagevuur” aan de “Peperbusse” is eveneens 
uit die optiek te verklaren : hier lag immers tijdens het ancien-régime het kerkhof.
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