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MOL MOL 
Per speler mogen er drie supporters naast het terrein staan

Wezel Tennisclub 
staat maximaal 
12 toeschouwers toe 
tijdens Sterrentornooi
Terwijl verschillende sportevene-
menten worden afgeblazen, laat 
Koninklijke Wezel Tennisclub 
in Mol-Wezel haar jaarlijkse 
Sterrentornooi toch plaatsvinden. 
In samenspraak met de gemeente 
wordt wel het aantal toeschou-
wers beperkt.

Door de heropflakkering van het
coronavirus vallen er annulaties
te noteren bij diverse toernooien.

Dat is onder meer het geval in
Beerse, waar het gemeentebe-
stuur besliste om het toernooi van
TC Dageraad af te gelasten. In
Mol-Wezel vindt het Sterrentor-
nooi van Koninklijke Wezel Ten-
nisclub (KWTC) wel plaats. En er
is zelfs publiek toegelaten. Welis-
waar een beperkt aantal toe-
schouwers.

“Eind vorige week was er even
sprake van een verbod op publiek

tijdens sportwedstrijden. Al bleek
dat gelukkig een kwakkel te zijn”,
zegt KWTC-voorzitter Dirk Stans.
“Publiek is dus wel toegestaan,
maar in samenspraak met de ge-
meente houden we het aantal toe-
schouwers beperkt. De eerste da-
gen van het toernooi konden per
terrein drie toeschouwers per
speler plaatsnemen. Voor dubbel-
spel ging het dus om maximaal
twaalf mensen die een wedstrijd

naast het terrein konden bekij-
ken. Aangezien we over een uitge-
strekt terrein beschikken met tien
speelvelden, kunnen we voor de
nodige spreiding zorgen, zodat er
altijd voldoende afstand kan be-
waard worden tussen de toe-
schouwers. Uiteraard moet iedere
toeschouwer een mondmasker
dragen. De afgelopen dagen heb-
ben we een positieve evaluatie ge-

kregen van de gemeente. Als ge-
volg daarvan kunnen we vanaf
donderdag vijf toeschouwers per
speler toelaten.” 

CrisiscelCrisiscel
Het 68ste Sterrentornooi van

KWTC ging maandag van start en
duurt nog tot 9 augustus. Ver-
spreid over vijf verschillende
reeksen heeft de tennisclub ruim
duizend betaalde inschrijvingen.
“Aangezien verschillende deelne-
mers zich in meerdere reeksen in-
schrijven, schatten we het totale
aantal spelers op vijf- à zeshon-
derd”, vertelt Stans. “Die zijn ui-
teraard niet de hele tijd aanwezig
op ons terrein. We doen in ieder
geval de nodige inspanningen om
het toernooi coronaproof te orga-
niseren.” Zo is niet alleen het aan-
tal bezoekers langs de speelvel-
den beperkt, ook traditionele
randactiviteiten, zoals de jaarlijk-
se fuif, zijn geannuleerd. Om ook
in het horecagedeelte de nodige
afstand tussen de tafels te creë-
ren, werd ook het terras uitge-
breid. “Daarvoor offeren we onze
grote tribune tijdelijk op”, zegt

Dirk Stans. “Het verloop van het
evenement wordt ook mee opge-
volgd door de crisiscel van de ge-
meente Mol. Die samenwerking
verloopt heel goed. Deze week
hebben we nog ons speelschema
aangepast aan de strengere coro-
namaatregelen van de provincie.
De avondklok maakt het er zeker
niet gemakkelijker op, want we
weten natuurlijk nooit op voor-
hand hoe lang een tenniswed-
strijd zal duren. Afhankelijk van
het aantal gespeelde sets gaat dat
van een uurtje tot bijna drie uur.”

De toeschouwers kunnen leven
met de opgelegde beperkingen.
“Er zal nu uiteraard minder volk
zijn dan de vorige jaren, maar ik
ben blij dat ik toch een wedstrijd
naast het plein kan volgen”, zegt
een toeschouwer. “Ook voor de
club is het goed dat er supporters
langskomen die voor of na de
wedstrijd iets drinken op het ter-
ras. Als alles volgens de veilig-
heidsregels verloopt, moet een
evenement als dit toch zeker kun-
nen.” 
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“Eind vorige week 
was er even 
sprake van een 
verbod op publiek 
tijdens 
sportwedstrijden. 
Al bleek dat 
gelukkig een 
kwakkel te zijn.”

Dirk Stans, voorzitter van KWTC: “De afgelopen dagen hebben we een positieve evaluatie gekregen van de 
gemeente. Als gevolg daarvan kunnen we vanaf donderdag vijf toeschouwers per speler toelaten.” FOTO TOMMY MAES

Per speler mogen er drie toeschouwers naast het terrein staan. In totaal maakt dat dus twaalf supporters bij 
een dubbelspelwedstrijd. FOTO TOMMY MAES


