
 
Beste Leden en sympathisanten, 
 
EIN-DE-LIJK 
Vanaf morgen is het zo ver! We kunnen terug tennissen!!! Maar dit wel onder strikte voorwaarden !! 
 
Het tennisuurtje zal er even iets anders uitzien dan dat we gewoon waren.  
Er zullen bepaalde, strikte maatregelen volgt moeten worden om veilig te kunnen spelen.  
Het is heel belangrijk dat onze club en spelers deze richtlijnen nauwgezet opvolgen.  
We reken hiervoor op ieders verantwoordelijkheid.  
Om dit in goede banen te leiden, heeft Tennis Vlaanderen ‘Play Safe and Go’ richtlijnen voor het 

tennissen tijdens de coronacrisis opgesteld.  Neem deze even door! 

 

Praktisch 

• Momenteel kan er enkel gespeeld worden op plein 4,5 en 6. 
• Het aantal spelers per terrein = 2 spelers 

• En dient verplicht gereserveerd te worden voor 1 uur 

• De toegangspoortjes aan plein 4 en 6 blijven open, ook tijdens het spel 

• In de loop van volgende week zullen de velden voorzien worden van desinfecterende gel 

• De kantine is gesloten, dus ook geen toegang tot toiletten, douches en drankautomaat 

• Iedereen brengt zijn eigen tennisballen mee, kunnen niet aangekocht worden op de club 

• Na het spel dient u onmiddellijk het tennisterrein te verlaten 

• Kom niet te vroeg aan  

• Respecteer ten allen tijden de social distancing van 1,5m 

• Op 30.4 werd een ministeriële besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met een 
belangrijk en volledige nieuwe richtlijn m.b.t. de speelpartners.  Het was al toegestaan om 
met 2 andere spelers te spelen maar nu werd dit aangevuld met de vermelding dat het 
‘steeds dezelfde mensen’ moeten zijn die tegen elkaar spelen. 

 

We spelen een spel 

 

Onder het motto, een beeld zegt meer dan woorden.  Wordt in onderstaand filmpje u 
getoond hoe het spel op een veilige manier kan gespeeld worden. 

 

 

Ons aanbod 

Jeugd 

Het Paaskamp werd geannuleerd, maar onze jeugdtrainers bleven niet met de pakken zitten!  

Er werd een alternatief Paaskamp uitgewerkt. 

Per dag werden er oefeningen gepost (op onze facebookpagina) aangepast aan ieders 
niveau!  

De filmpjes zijn nog steeds online, dus blijven oefenen is de boodschap. 

Merci trainers !!! 



We wensen alvast te starten met de zomerlessen voor de jeugd.  De startdatum is onder 
voorbehoud van de verdere ontwikkelingen van de bestrijding van het virus Covid 19.  Zie 
flyer. 

 

Volwassenen 

Wij hopen onze groepslessen, start-to-tennis en de Tennis Workout snel te kunnen 
opstarten.  Wij dienen hiervoor te wachten op een versoepeling van de maatregelen vanuit 
de overheid.   

 

Interclub 

De kapiteins zullen via mail op de hoogte gesteld worden van het verdere verloop/planning 
van de interclub. 

 

 

Lidgeld 2020 

 

Volledigheidshalve maken wij u de lidgelden nogmaals over.  U kan NIET reserveren indien 
uw lidgeld nog niet betaald is.  Hou er rekening mee, dat er nog een paar dagen overgaan na 
betaling en activering van uw lidmaatschap. 

 

Kids < 8 jaar : €10 

Jeugd : 

8-12 jaar : € 30 

13-18 jaar : €60 

19-25 jaar : €75 (studenten) 

Senior : €100 

Gezinsabo : €250 

Niet-spelend lid : €20 

Overschrijven naar rekeningnummer BE81 1030 6512 1424 

Op naam van Loonse TC met mededeling naam/lidgeld 2020 

 

Facebook 

Like onze facebookpagina en blijf zo op de hoogte van het clubnieuws! 

We zullen via die weg laten weten wanneer de pleinen 1,2 en 3 bespeelbaar zijn! 

 

Wij vragen aan iedereen zich te houden aan de afspraken die ons opgelegd worden vanuit 
de overheid en Tennis Vlaanderen.  Zo kunnen we alleen maar hopen op snelle een 
verspoeling van deze maatregelen.  Dat tennissen terug een sociaal gebeuren mag worden. 

 

 


