
 
 
Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 

Tornooi 2020 

Wij denken dat we terug mogen blikken op een zeer geslaagd tornooi.  De weergoden waren 

ons goedgezind, het deelnemersaantal lag hoger dan vorig jaar en we noteerden een aantal 

winnaars onder onze leden. 

Zo’n tornooi kan alleen maar slagen door de vele schouders die eronder worden gezet.  Onze 

dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het welslagen van 

dit tornooi in deze toch wel uitzonderlijke omstandigheden. Van de pleinen speelklaar te 

maken, het onderhoud rond en in de kantine, het domein coronaproof te maken, achter de 

toog, in de keuken, extra eet- en drankstanden, de wedstrijdleider, ... kortom iedereen. 

Via dit bericht willen wij alle sponsors bedanken voor het sponsoren van ons tornooi.  Hun 

sponsoring is meer dan welkom om onze club draaiende te houden.  

 

Dit jaar noteerden wij 453 deelnemers (tov van 375 vorig jaar) aan ons tornooi!  118 leden 

van onze club wat een zeer behoorlijke opkomst is.  Waarvoor dank maar onze felicitaties 

gaan uit naar de winnaars van onze club.   

Volgende winnaars mochten wij noteren : 

Enkel dames 25 4 : Annemie Ory 

Enkel dames 35 3 : Annemie Ory 

Enkel heren 3  : Pieter Dupont 

Enkel heren 35 6  : Tom Vankriekelsvenne 

Enkel heren 45 5 : Jan Cordens 

Dubbel dames 4 : Nathalie Lowette en Marleen Wijnants  

Dubbel gemengd 2 : Ine Lemmens en Stefan Lemmens 

Dubbel gemengd 4 : Nathalie Lowette en Bart Robijns 

Dubbel heren 2 : Stephen Reenaers en Dupont Pieter 

Dubbel heren 3 : Dimi Stas en Bruno Hermans 

Dubbel heren 5 : Marijn Feuggelen en Tim Ghysens 

 



Wij willen het niet nalaten om namens de voorzitter en het bestuur alle spelers, supporters 

en bezoekers te bedanken voor hun aanwezigheid tijdens het tornooi. 

Op naar het tornooi 2021! 

 

Politiecontrole  

De verwachte en gevreesde “tweede golf” van de Corona-pandemie heeft zich reeds ingezet, 
iets vroeger dan verwacht. 
Om te voorkomen dat onze tennisclub een “hotspot” van de Corona-besmetting wordt, 
werden de Coronaregels verstrengd vanaf 25 juli. 
Zoals aangekondigd, in de media, zou de politie toezichthouden op de uitvoering van die 
maatregelen. 
 

Als club hebben wij politiecontrole gehad op zaterdag 25 juli en zondag 26 juli.  Zij stelden 

geen inbreuken vast.   

 

Openingsuren kantine 

maandag tot donderdag   18u tot 01u 

vrijdag    17u tot 01u  

zaterdag     10u tot 18u  

zondag    09u tot 14u.  

 

De douches en kleedkamers zijn tot nader order niet toegankelijk. 

 

Familyday 2.8.2020 

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken, hebben wij 

besloten om de Familyday te annuleren. 

 

Agenda 

Naar jaarlijkse gewoonte staan de Nacht der Dubbels en het clubkampioenschap nog op de 

planning.  Concrete planning in een volgende nieuwsbrief. 

 

Hou het veilig, zo houden wij elkaar gezond!!!! 

 

Bestuur LTC 

 


