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 Beste sportvrienden, 
 
Deze keer heb ik jullie heel wat positief nieuws te melden maar verder in de brief  
hier meer over. 
 
Maar eerst wil ik onze medeleven betuigen aan de familie Lippens. 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van jullie vader onze 
burgervader. 
Met veel liefde en respect nemen wij afscheid. 
 
Het begin van het jaar hadden we allemaal anders voorgesteld, vlak na de  
krokusvakantie kregen we allemaal te horen dat we in quarantaine moesten. 
Het woord was gevallen algemene lockdown. 
 
Hier in Knokke waren we er beter van af dan vele mensen in het binnenland, wij 
hebben Knokke nooit zo beleefd als in die periode, onder elkaar en zonder toeristen. 
Het was prachtig weer en we moeten eerlijk zijn wij hebben er van genoten. 
 
Voor de tennis was het een totaal ander verhaal, wij keken al uit naar de paasvakantie, 
alles was klaar om U onze leden te ontvangen en de stages waren volboekt. En om het 
allemaal nog erger te maken het was prachtig warm weer! 
 
Gelukkig kon ik rekenen op verschillende vrijwilligers om alle banen dagdagelijks 
van water te voorzien. 
 
Gebaseerd op het faseplan van de scholen heb ik dan een faseplan voorgelegd aan  
Minister Ben Weyts en viroloog Marc Van Ranst om de clubs weer te mogen openen. 
Dit werd in grote lijnen overgenomen en op 4 mei was het zo ver. 
 
Het werd een stormloop, we konden amper de aanvragen om lid te worden bijhouden. 
Dit mede dankzij het goede weer en de publiciteit die de virologen maakten voor onze 
sport. 
 
Ook dit jaar behouden wij onze Covid-19 prijzen! 
Dit om jullie allemaal te bedanken voor jullie trouw, flexibiliteit en begrip 
(geen toiletten, geen bar, circulatieplan, enkel spelers toegelaten, enz.). 
 
 

    



 
 
Toen 2 jonge ondernemers mij kwamen opzoeken om een padelbaan aan te leggen 
moest ik er geen 2 keer over nadenken. 
Wij werden de eerste club met een padelbaan te Knokke-Heist. Het werd een groot succes. 
Helaas was er in het najaar storm “Odette” die onze padelbaan letterlijk van de baan heeft 
geblazen. 
 
Maar niet getreurd vanaf maart 2021 komen er 4 nieuwe padelbanen op de banen 7 en 8. 
 
Daarboven op zullen er verschillende padeltornooien worden georganiseerd in 2021. 
Met als de kers op de taart het prestigieuze World Padel Tour tornooi eind augustus, 
met een speciaal daarvoor aangelegd padelterrein op de center court. 
 
The legends are back, samen met een paar internationale collega’s zijn wij aan het kijken 
om de oude vedetten terug naar het Zoute te halen.   
 
 
 
 
Na vele jaren onderhandelen ben ik er in geslaagd alle partijen op dezelfde golflengte 
te krijgen. 
De uitbating van het clubhuis voor de tennis is een feit, de bar op de hoek zal vanaf 
2021 een zelfstandige uitbating kennen. 
Ik heb Justin Oppalfens en haar partner Nick Vantorre bereidt gevonden om de  
uitbating op zich te nemen. 
Zij hebben al verschillende jaren ervaring met de uitbating van de cafetaria “Busters” in de 
Gemeentelijke Sporthal Laguna . 
Wij hebben al verschillende keren met Justin en Nick kunnen samenwerken en ik ben 
er zeker van dat ze er alles aan gaan om er een succes van te maken. 
 
De algemeen directeur van de Compagnie Het Zoute heeft al stappen ondernomen 
om het clubhuis aan te pakken zodat het er weer gezellig vertoeven wordt. Dit opent 
natuurlijk de weg om het clubleven weer actief aan te zwengelen. 
 
Ten gepaste tijde zullen jullie een uitnodiging krijgen voor de opening van ons nieuw 
clubhuis. 
 
Onze groundsman Omar is verhuist naar Turnhout waardoor hij er niet meer bij zal zijn  
in 2021. Ik wil hem namens iedereen bedanken voor zijn inzet en zijn vrolijke 
persoonlijkheid van de afgelopen jaren. 
Hij wordt vervangen door Yusuf Ibrahim Mustafe. 
 
 
 
 



 
 
Ronny zal weer het secretariaat bemannen en zijn jobstudenten in goede banen leiden. 
Dit jaar worden al onze synthetische banen grondig aangepakt zodat ze weer optimaal 
bespeelbaar zullen zijn. 
Geert Vermeulen zal zoals altijd instaan voor de aanleg van onze gravelbanen. 
 
Via onze site www.royalzoutetennisclub.be, Facebook en Instagram zullen jullie 
terug op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen binnen jullie 
club. 
 
Vanaf maart stappen wij over op het online reservatiesysteem playtomic voor zowel 
het huren van de padelbanen als voor een gedeelte van de tennisbanen. 
Via onze site zal je uitleg krijgen hoe alles in zijn werk gaat, uiteraard staan wij steeds  
tot u dienst om jullie met raad en daad bij te staan. 
 
De inschrijvingen voor de paas -en de zomerstages van de zoute tennisschool zijn nu 
open! 
 
De partnerships met de Rafael Nadal Academy en Spantech worden verlengd, dit jaar 
kunnen we 2 nieuwe partners verwelkomen, Sani Resorts en AO76. 
Ga vlug naar onze site om deze partners te ontdekken en jullie voordelen te kennen. 
 
Ook in 2021 worden er heel wat evenementen voorzien, teveel om op te noemen. 
Daarvoor hebben we besloten om een programmaboekje uit te brengen die vanaf de 
paasvakantie gratis (voor de leden) ter beschikking zal zijn aan het secretariaat. 
Voor al onze leden ondernemers die interesse om publiciteit te plaatsen in ons 
programmaboekje gelieve contact op te nemen met mij voor 15 maart ten laatste. 
 
Wij zijn ook aan het kijken om een B2B te organiseren voor onze leden ondernemers 
indien je interesse hebt om hieraan mee te doen laat het mij maar weten. 
 
Schrijf u nu in via onze site, www.royalzoutetennisclub.be 
Alles komt goed tot op de club, 
  
    
 
 
 
 
 
 Christophe Verhaeghe  
 Voorzitter Knokke Zoute Tennis Club  

  
  



          Knokke, le 25/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Chers  amis sportifs, 
 
Après une année d’incertitudes et de décisions étranges, les règles s’assouplissent peu à peu. 
Les virologues prédisent une période d’accalmie et nous espérons revenir à une ‘vie 
normale’. 
Chacun d’entre nous devra toutefois continuer à faire des efforts pour respecter les règles 
d’hygiène dans l’intérêt de tous. 
   
  Le comité de concertation a compris que le tennis était l’un des sports les plus sains et les 
moins risqués à exercer. 
  Notre sport est un atout pour la santé physique et mentale ! 
 
  2021 a été une année pleine de surprises, aussi bonnes que mauvaises. 
 
  La météo ne nous a pas gâtés. Nous nous souviendrons du lundi 26 juillet où une énorme 
tempête a inondé les rues de Knokke. Le club de tennis n’a pas été épargné le chemin qui 
mène aux terrains à l’arrière s’est transformé en véritable ruisseau ! 
De stage de mini-tennis qui avait lieu à ce moment-là a dû être interrompu in extremis. 
Nous avons dû procéder à l’évacuation car l’eau remontait du sol et engloutissait la tente. 
 
Nous devons malheureusement vous faire part d’une triste nouvelle, le décès inopiné de 
Ronny Veillefon, notre secrétaire. 
Il avait le cœur sur la main et était un sportif dans l’âme. 
 
L’année 2021 a également connu l’ouverture du ‘‘Klubhouse Buckster’s’’, le bar tant 
attendu. 
  Justine en Nick et leur éqiupe ont satisfait à toutes les attentes. 
Tout le monde aura apprécié la construction de leur bar club a la déco agréable. 
Ils ont déjà confirmé qu’ils reviendraient en 2022 avec de nouvelles idées. Nous sommes 
impatients ! 
 
Notre nouvel intendant Yusuf Barkhad, qui a remplacé Omar, s’est avéré être une véritable 
perle. 
Il prépare et entretient nos terrains avec enthousiasme et engagement. 
 
Thibald Caljon se chargera à nouveau des espaces verts. 

 

    



 
Geert Vermeulen préparera comme chaque année nos terrains en terre battue. 
 
La firme Tomasport s’attèlera à un  grand entretien des 3 terrains synthétiques. 
 
L’un des moments culminants de 2021 était bien entendu le World Padel Tour Exhibition.  
Grâce à cet événement, nous avons reçu un terrain de padel supplémentaire. 
 
Ceux qui l’ont vécu en live pourront confirmer que c’était un événement au top ! Un sport de 
haut niveau dont 15000 personnes ont pu profiter. 
Réjouissons-nous car nous venons d’avoir la confirmation que le WPT Exhibition reviendrait 
dans notre club les 18 – 21 août 2022. 
En tant que membre, vous recevrez une réduction sur les places, plus d’informations suivront 
à ce sujet. 
 
Depuis février un système d’éclairage a été installé sur le chemin vers les terrains de padel.   
Pour toutes vos questions concernant le padel, vous pouvez prendre contact avec   
Justine Leys, 0473/691157, justine@padelworld. 
 
Notre doyen de la compétition, Luc De Spiegelaere, 79 printemps, avait atteint des sommets 
en 2020 et c’est à présent au tour de notre plus jeune joueur de tennis en fauteuil roulant, 
Alexander Lantermann, 12 ans, d’attirer tous les regards.  
Il a atteint les finales de ses 2 derniers tournois. 
Le plus impressionnant fut son arrivée à un tournoi criterium national adultes pour son 
premier tournoi et ensuite sa participation à un tournoi juniors international -18 ans en 
France. En tant que 18è mondial, il a vaincu le n° 9 (17 ans) et le n° 6 (16 ans) pour se 
retrouver en finale. 
Cette prestation incroyable lui a permis de rejoindre la 10ème place au classement mondial. 
 
Via notre site www.royalzoutetennisclub.be, Facebook et Instagram nous vous tiendrons au 
courant des nouvelles du club. 
 
Les inscriptions pour les cours de printemps, les stages de Pâques et d’été de l’Ecole de 
Tennis du Zoute sont ouvertes !   
 
En espérant des vacances Pâques douces et un été sec, je vous salue et vous dis à bientôt au 
club 

 
  
    
 
 
 
 

 
 Christophe Verhaeghe  
 Président Knokke Zoute Tennis Club  



  
  
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous via notre site, www.royalzoutetennisclub.be 


