
Beste clubleden, 
 
Intussen zijn we al een maand in ‘lockdown’ en moeten we onze geliefde sport en club missen.  
Het doet pijn, maar we moeten er samen door! 
 
Zopas werd tijdens een nieuwe Nationale Veiligheidsraad een nieuwe stand van zaken opgemaakt. 
Wat betekent dit nu voor de tennis? We geven in deze nieuwsbrief graag een antwoord. 
 

Verlenging van maatregelen tot en met 3 mei 
 
Zopas communiceerde de overheid dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 worden 
verlengd tot en met zondag 3 mei.  
Dat betekent dat de eerdere maatregelen nog steeds aangehouden moeten worden: 
 

• Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.  
• Vrij tennisspelen en verhuur van tennisterreinen is niet toegestaan.   
• Alle tennislessen blijven opgeschort.  
• Alle tenniscompetities blijven opgeschort. 

 
Wij vragen aan onze leden uitdrukkelijk, om deze regels na te leven.  Wij hebben echter al moeten 
vaststellen dat er leden zijn , die deze regels niet naleven.  Het is voor ieders gezondheid om deze 
regels strikt na te leven.  Aan de leden die zich houden aan alle regels ‘dankuwel’! Samen komen wij 
er door! 
 
 

Tornooien worden geannuleerd tot en met 17 mei 
 
De tennistornooien die georganiseerd werden worden geannuleerd tot en met 17 mei. De 
ingeschreven spelers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden door de organiserende clubs. 
 

Interclub: plan A of B? 
 
Aangezien de maatregelen verlengd worden tot en met 3 mei, is het nog niet duidelijk welk plan voor 
de tennisinterclub in voege zal kunnen treden. We wachten de beslissing van de volgende 
veiligheidsraad en Tennis Vlaanderen af. Hopelijk worden er vanaf 4 mei versoepelingsmaatregelen 
aangekondigd.  
 
Fingers crossed! 
 
 
Van zodra we meer zicht hebben op de planning en van de (versoepelings)maatregelen in verband 
met het bestrijden van het coronavirus brengen wij u opnieuw op de hoogte. 
 
In tussentijd, ‘blijf in uw kot’ en hopelijk tot gauw! 
 
Het LTC-bestuur 


