
     
Beste sportievelingen, 

Beste GTC’ers, 
Beste sympathisanten, 

 
2020 … een terugblik op een raar jaar … 

 
2020 kende een mega begin, 

Iedereen schreef zich opnieuw in, 
Voor een jaar vol tennisplezier, 

En vele uurtjes tennisvertier. 
Van het virus hadden we wel gehoord, maar Covid-19 was nog ver van ons bed, 

Onze kidsdag en de slag om Gavere in februari waren nog dolle pret. 
 

Eind maart kwam er een jammerlijk besluit, 
Efkes gedaan met tennis, over en uit … 

 
Op 04/05 gelukkig terug aan de slag, 

En iedereen stond op onze pleinen met een brede lach. 
Start-to-tennis, zomerlessen, 3-punter-battles, … zelfs een clubavond kon erbij … 

En heel veel onder jullie waren van de partij. 
Onze jeugdstage was een ongekend succes en echt top, 

Spel, amusement, verkleedpartijen en een mooie afsluitdag … alles eraan en erop. 
 

Toen was het tijd voor ons open tornooi … 
En ja hoor, massa’s inschrijvingen en het weer was supermooi ! 

Gezellig genieten op het lampionnen-terras, 
Het was precies opnieuw zoals het moet zijn en steeds was … 

Intussen hadden we ook een uitdaging voor onze jeugd … 
Zoveel mogelijk uurtjes tennissen, het deed hen allen deugd. 

 
Toch wel bizar, geen interclub dit jaar ? 

Dus steken we zelf wat in elkaar … 
Een inter-interclub met mooie matchkes en gezellig samenzijn, 

Daarna lekker eten in bubbels, … het kon niet anders, maar was heel fijn. 
Ook een dubbel met jouw bubbel werd gepland, 

Een toffe avond, een wedstrijdje hier, een hotdogje daar … het was plezant. 
 

Ons Breydeltornooi had het weer niet mee … 
Maar onze leden bleven niet zitten in hun canapé. 

Jullie schreven zich talrijk in en ook Niels en Guga kwamen een balletje slaan. 
De gezellige tent ging weliswaar vliegen, maar we trokken het ons niet aan. 

Na de vele CK-matchen kwam ons finale-weekend er nog aan. 
En toen was het zomerseizoen gedaan. 

 



Jammer genoeg moesten we de deuren van onze hal opnieuw sluiten. 
Maar we mochten nog tennissen, weliswaar buiten … 

 
Het afgelopen jaar was niet evident … 

Maar in 2021 … zijn we terug … meer dan ooit present. 
Benieuwd naar meer ? 

Morgen zijn we er weer … 
 

Prettig eindejaar. 
Het bestuur van GTC Gavere. 

 
 
 
 
 


