Nieuwsbrief juni 2021
Beste Quick’ers,
Ondertussen is het alweer bijna juli en hebben we de
zomervakan e alweer in het verschiet. Na een coronajaar waarin vrijwel niks door kon gaan kunnen we ons
nu weer opmaken voor een spor eve zomer! Het Nederlands el al is helaas al uitgeschakeld op het EK,
maar met Max Verstappen aan kop en Mathieu van der
Poel in het geel is er genoeg spor ef succes. En hopelijk
zorgt het Nederlands padelteam met daarin onze eigen
padellers Peter Bruijsten en Berend Boers voor Nederlands succes op het EK Padel!
Dat Padel steeds bekender wordt dat merken wij ook op
onze Padelbanen, met name in de avonduren en in het
weekend zijn de banen druk bezet! Een mooie ontwikkeling maar de keerzijde hiervan is dat er jdig gereserveerd moet worden en het niet al jd voor iedereen
mogelijk is om te padellen. Daarom nogmaals de oproep om jdig je reservering te annuleren als je een
reservering hebt staan maar je toch niet kunt. Hiermee
voorkomen we dat de banen onnodig niet gereserveerd
kunnen worden en zoveel mogelijk leden kunnen padellen!
Kan ne
Door de versoepelingen mogen wij ook weer de kan ne
openen zolang de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
Zoals jullie hebben gemerkt is de kan ne de afgelopen
weken al enkele avonden open geweest. Door een tekort aan vrijwilligers moeten we de kan ne echter vaker
dan ons lief is helaas sluiten. Daarom hebben wij besloten dat de kan ne de komende periode alleen op dinsdag, woensdag en donderdag is geopend. Uiteraard
onder voorbehoud dat er vrijwilligers zijn die een bardienst willen invullen. Om ervoor te zorgen dat de bardiensten worden ingevuld gaan wij ac ef via mail en de
ClubApp iedereen benaderen.
We blijven een vereniging die drij op vrijwilligers. Kom
daarom een handje helpen want als we willen blijven
genieten van een drankje op het terras dan is een bardienst toch echt noodzakelijk!
Onder het mo o ‘goed voorbeeld doet volgen’ staat
onderstaande deze week en volgende week een aantal
avonden achter de bar. Heb je ideeën of wil jij je steen-

Ac viteiten
Zoals je verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen starten
we binnenkort weer met de zomeredi e van onze interne compe e. Daarnaast kunnen we alvast melden
dat we in augustus een meerdaags Padeltoernooi gaan
organiseren en er in augustus ook een pré-compe e
toernooiavond wordt georganiseerd als voorbereiding
op de najaarscompe e. Tevens gaan we starten met
Racke oss-avonden voor alle senioren waarbij alle
speelsterktes welkom zijn. Naast de interne compe e
is dit een goede gelegenheid om andere leden te leren
kennen en om eens met anderen dan je gebruikelijke
groepje te tennissen. Op korte termijn ontvangen jullie
meer informa e over deze ac viteiten!
Vacante func es
Zoals al vaker in de nieuwsbrief vermeld zijn er nog diverse vacante func es binnen de vereniging. Maar tot
op heden hebben wij nog weinig reac es ontvangen
waardoor deze func es niet worden ingevuld. Wij zoeken daarom nog steeds naar iemand die de sponsorcommissie (sponsoring@quicktennis.nl) wil versterken
en naar een compe eleider! Zonder compe eleider
geen compe e! Mocht je geïnteresseerd zijn en/of
vragen hebben over de taken van een compe eleider
dan kun je contact opnemen met compe e@quicktennis.nl.
Daarnaast hee onze penningmeester Chris Rikhof aangegeven dat hij aan het eind van dit jaar na 5 jaar het
penningmeesterschap wil overdragen. Lijkt het je leuk
om deze nanciële taak in te vullen en wil je wat van je
vrije jd investeren om onze vereniging nog verder te
laten groeien dan horen wij dat graag! Voor vragen over
de taken van onze penningmeester of jdsbesteding
kun je contact opnemen met voorzi er@quicktennis.nl.
Hopelijk allemaal tot snel op het terras en in de kan ne,
zowel vóór als achter de bar!
Namens het bestuur van Quick Tennis & Padel
Ralf Maathuis, Voorzi er
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tje bijdragen dan ben je van harte welkom, en zorg ik
voor een drankje! Uiteraard mag je input ook al jd mailen naar info@quicktennis.nl.

QuickTennis & Padél

Typ hier om tekst in te voeren
Interne competitie bij QuickTennis&Padel, doe je mee?
Wil jij (vriendschappelijke) wedstrijden spelen? Geef je dan nu op voor de interne enkel én dubbel competitie! Iedereen kan meedoen, ongeacht speelsterkte. Je speeldata zijn flexibel, je speelt wanneer het
jou uitkomt!
Hoe werkt het?
De competitieronde loopt van 1 juli t/m1 september (8 weken)
•
Je komt in een poultje met 4 tegenstanders van jouw niveau
•
Je speelt één wedstrijd tegen iedere tegenstander
•
Je bepaalt onderling wanneer je speelt
•
•
Hoe geef ik mij op?
Download de KNLTB Match app (iOS of Android)
•
Ga naar Flexcompetities
•
Zoek en geef je op voor de competitie(s):
•
QuickTennis – Dames Enkel
◦
QuickTennis– Heren Enkel
◦
QuickTennis – Dames Dubbel
◦
QuickTennis – Heren Dubbel
◦
QuickTennis – Gemengd Dubbel
◦
QuickTennis - 8/9 Dubbel/Mix
◦
Voor dubbel: beide spelers moeten de app hebben gedownload, 1 speler meldt het team
aan.
Voor het beantwoorden van je vragen kun je altijd terecht bij knltb@scalasports.com.

Circulaire tennisbal
Voor wie de nieuwe blauwgroene container op het
park al heeft gespot en zich afvraagt waarom die
daar staat…
Sinds kort doen wij mee aan de landelijke actie van
Renewaball om gebruikte ballen in te zamelen en
om van deze ballen nieuwe tennis-ballen te maken.
Die ballen heten Renewaball®. Het is een circulaire
bal: hij is gemaakt van oude ballen, maar ook geschikt om te recyclen tot nieuwe tennisballen.
De Renewaball heeft een biologisch vilt (wol, katoen), waar dus geen polyester of nylon inzit. Je
slaat er dus geen microplastics mee het milieu in.
Daarnaast maakt Renewaball van die ingezamelde
ballen bijvoorbeeld ook sportvloeren.

Als de container vol zit dan wordt deze opgehaald
en gebruikt als grondstof voor nieuwe tennisballen.
In Nederland worden er jaarlijks circa 5,5 miljoen
gebruikt! Tijd dus om onze oude tennisballen te
hergebruiken, er nieuwe van te maken en verder te
verduurzamen!
De container staat in de hal!!

Dus heb je nog versleten tennis- of padelballen,
gooi deze dan niet weg maar gooi ze in onze container! Het maakt niet uit van welk merk of hoe versleten ze zijn.

Nieuwsbrief

Pagina 2 van 4

QuickTennis & Padél

Hoe moest het ook alweer, een bardienst inplannen??

Een korte handleiding: (mèèr is ook niet nodig!)

- Open de ClubApp
- Klik onderaan in het scherm op “Club"
- Klik bovenaan in het scherm op “Diensten"
- Klik op een datum met beschikbare diensten
- Klik op een regel met de tekst “Bardienst"
- Klik op “Inschrijven”
Zo simpel? Ja. Dus….

Hallo 50 plussers
Binnenkort worden er weer SPT- toernooien gespeeld
De belangrijkste zijn
15-7-2021 Losse
29-7-2021 Denekam
5-8-2021 Hengel
19-8-2021 QUICK OLDENZAA
2-9-2021 Weersel
Je kunt opgeven bij
Clara Wissink: clara.wissink@kpnmail.nl
Joke Ziemerink: jokeziemerink@gmail.com
Suze Kuipers: suzekuipers@hotmail.com

Als de kantine weer open is kun je ook daar opgeven. Er hangt dan
een inschrijfformulier op het mededelingenbord in de kantine
Gaarne speelsterkte en emailadres opgeven

En zo ziet een winnaar er uit!!

Je hoeft niet voor een partner te zorgen
Iedereen speelt in principe 4 partijen van 45 minuten, 2 dames of herendubbels en 2 mixen.
We etsen er dan 's morgens gezamenlijk naar toe
Wil je liever minder partijen spelen, geef dit dan even aan
Mocht het niet door kunnen gaan i.v.m. Corona laten we het natuurlijk weten
Groetjes; Clara, Joke, Suze

 


QuickTennis & Padél
.


.


.


.


.


.


.


L


:


p


Pagina 3 van 4
:


,


o


o


r


fi

Nieuwsbrief

e

Zondag 13 juni is de (verkorte) voorjaarscompe e voor de jeugd alsnog van start gegaan. Er worden
mooie par jen gespeeld. Er staan nog 2 speeldagen, 4 en 11 juli, op de planning. Tijdens deze zondagen
zijn de banen beperkt beschikbaar van 9.00 tot circa 16.00 uur. Er wordt zoveel mogelijk 1 baan beschikbaar gehouden voor vrij tennissen.

Afsluitende compe

emiddag

Zondagmiddag 11 juli sluiten we de voorjaarscompe e gezellig af met
een BBQ voor de compe espelers met hun ouders, broertjes en zusjes.

Jeugdkamp t/m 14 jaar
In het weekend van 28 & 29 augustus organiseert de jeugdcommissie voor het eerst sinds jaren een kamp voor de
jeugd. Er blijkt meer dan voldoende animo te zijn, de de nieve opgave volgt eind van de maand.

ROGG Tennistrainingskamp
In de zomervakan e organiseren Rob ter Weeme en Ben Hassing 2 tennistrainingkampen bij LTC
Losser voor alle jeugd t/m 17 jaar. Voor informa e of aanmelden kun je mailen met Ben Hassing,
hassingsport@hotmail.com Aanmelden voor het 1e kamp (12 t/m 14 juli) kan nog tot en met 30
juni. Inschrijven voor het 2e kamp (16 t/m 18 augustus) kan tot en met 3 augustus.
Wat staat er de komende jd allemaal op de planning…
11 juli

Feestmiddag jeugdcompe

12 t/m 14 juli

ROGG Tennis trainingskamp

16 t/m 18 augustus

ROGG Tennis trainingskamp

28 & 29 augustus

Jeugdkamp t/m 14 jaar
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Verkorte jeugdcompe

QuickTennis & Padél

