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Beste Clubverantwoordelijke, kapitein en tennisspeler 
 

De laatste keer dat we van elkaar hoorden, zaten we met onze gedachten al helemaal in het 
nakende zomerseizoen : in een ongedwongen sfeer een balletje slaan, gezellig verbroederen 
op het terras…  
Dat het 5de Zuiderkempen seizoen alweer een succes zou worden, staat buiten kijf.  
 
Vandaag bevinden we ons spijtig genoeg in een heel andere situatie : één met veel vragen & 
onzekerheden.  
 
Als tennisorganisatie zouden we niet liever hebben dan jullie binnenkort terug op het tennisveld 
te zien, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden primeert uiteraard het algemeen welzijn.  
Dit zal nog enige tijd vergen, maar als iedereen zijn/haar best blijft doen, ontvangen we 
binnenkort mogelijks fijn nieuws van de federale overheid. Let’s hope so... 
 

*  *  * 
 
Wij zullen in elke fase van het Zuiderkempen seizoen - te beginnen met de inschrijvingen - de 
situatie herevalueren. Rekening houdende met de federale maatregelen, maar boven alles de 
agenda van clubs en spelers.  
 
Daarom hebben we besloten om het seizoen wat later te laten starten en zullen de regels 
m.b.t. de gebruikelijke vaste speelkalender uitzonderlijk flexibeler opgesteld worden.  
 
Hieronder een overzicht :  
 

• Aangepaste data     
o Inschrijven kan tot en met maandag 15 juni : tot en met deze datum is 

het mogelijk om ploegen in te schrijven alsook reeds ingeschreven 
ploegen uit te schrijven. 

o De kalender zal online staan ca vrijdag 19 juni. 
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o De competitie kan dan een aanvang nemen op 1 juli. 
 

• “Losse” speelkalender 
o Gezien aardig wat clubactiviteiten, tennislessen & een variëteit aan 

competities tijdens een korter zomerseizoen zullen plaatsvinden, zetten 
we dit seizoen in op een grote flexibiliteit door éénmalig af te stappen 
van een vaste kalender.  

o Concreet betekent dit dat iedere ploeg ca 19 juni een kalender zal 
ontvangen, maar dat het verplaatsen van een ontmoeting mogelijk zal 
zijn gedurende het lopende seizoen.  

o Om de ontmoetingen vlot en respectvol te laten verlopen, zal er hierover 
nog tijdig een mailing met enkele richtlijnen volgen. 

 

• Langere speelperiode 
o We bekijken momenteel of het technisch mogelijk is om de speelperiode 

rimpelloos te verlengen tem zondag 11 oktober. Dit zou de clubs wat 
meer ademruimte kunnen geven naar planning van de ontmoetingen 
toe.  

o Dit zou dan een mogelijkheid zijn voor de club, zeker geen verplichting 
voor deelname. We beseffen dat het niet voor elke club mogelijk is om 
thuisontmoetingen te organiseren in oktober.  

o Meer nieuws hierover volgt asap. 
 

• Financieel  
o Als financiële geste, om onze deelnemende clubs een hart onder de riem 

te steken in deze bijzondere tijden, laten we de € 40,00 administratiekost 
per deelnemende club graag vallen & voldoet de € 20,00 per 
deelnemende ploeg ter inschrijving. 

o Reeds gestorte administratiekosten storten we uiteraard terug. 
 
  

*  *  * 
 

Wij zouden elke deelnemende club willen aanmoedigen om te blijven inschrijven, zelfs al is de 
toekomst onzeker.  
 
Wij zullen hierover nauw contact houden zodat we op de hoogte blijven van de vragen en 
verzuchtingen van jullie club.  
Aarzel zeker niet om ons te contacteren per mail dezuiderkempen@gmail.com.  
 
Wij hopen dat jullie verder in volle gezondheid blijven om in de toekomst opnieuw onze geliefde 
sport te kunnen beoefenen.  
 
Mogen wij vragen deze nieuwsbrief zoveel mogelijk te delen met jullie ploeg-& clubleden?  
 
 
 

Sportieve & bemoedigende groeten  
Het ZK bestuur  
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