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Nieuwsbrief augustus 2021
Inschrijven (winter)training 
De zomertrainingen zijn nog in volle gang, maar toch is het al tijd om je op te geven voor het ko-
mende winterseizoen. Maar… veel leden hebben zich bij de aanmelding van de zomertraining 
ook al direct aangemeld voor de wintertrainingen. In dat geval hoef je niets te doen en zal de trai-
ner binnenkort verder met je afstemmen. We proberen zoveel mogelijk groep, dag en tijd gelijk te 
houden! 

Heb je je alleen opgegeven voor de zomertrainingen en wil je toch ook komende winter weer lek-
ker trainen? Klik hier om je aan te melden: http://www.quicktennis.nl/inschrijven-trainingen/

LET OP: De inschrijving sluit op 15 september a.s.

Beschikbaarheid tennisbanen


Vanaf zondag 12 september begint de tenniscompeti-
tie.


Dat betekent dat er op de vrijdagavond, zaterdag

overdag en zondagmorgen beperkt of geen banen 
beschikbaar zijn om vrij te tennissen.

Druk op de banen?  Ja nogal. Verve-
lend dat je daardoor niet altijd op het 
gewenste tijdstip kunt spelen. 


Het zou al beter zijn als er door dub-
belaars ook voor 4 personen gere-
serveerd zou worden. Wie de schoen 
past…

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
Vlak voor de start van de najaarscompe22e hee4 de tennisjeugd van Quick goed aan teambuilding gedaan op het 
tenniskamp. 

Tenniskamp 
Het laatste weekend van augustus zijn 40 jeugdleden van Quick op tenniskamp geweest in de blokhut van Rossum. 
Het waren twee fantas2sche dagen met spelen, sporten, slootje springen, BBQ’en, levend Stratego spelen, kamp-
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vuur bouwen, weinig slapen, puzzelen en bingoën. 

 

NajaarscompeHHe jeugd 
De najaarscompe22e voor de jeugd start op zondag 12 september. Er doen een recordaantal jeugdleden van Quick 
mee in maar liefst 12 teams. Toeschouwers zijn weer toegestaan, dus kom ze zondags aanmoedigen. Op die zonda-
gen kun je ook gezellig bardienst draaien (geef je hiervoor snel op met de clubapp).  

Beperkte beschikbaarheid buitenbanen 

In de maanden september en oktober zijn de buitenbanen i.v.m. de jeugdcompe22e zondags van 9.00 tot circa 
16.00 uur beperkt beschikbaar voor vrij tennissen. 

Pasuurtje sportvest  
Als Jeugdcommissie willen we ouder(s) de gelegenheid 
bieden om, naast het compe22eshirt, een sportvest voor 
hun kind aan te schaffen. Dit vest kan 2jdens trainingen 
worden gedragen, maar ook 2jdens de compe22ewedstrij-
den. Het vest blij4, in tegenstelling tot het bijpassende 
compe22eshirt van Quick, eigendom van het kind. De prijs 
bedraagt €32,50 voor de kindermaten (maat 128-140-152-
164) en €35,- voor de volwassen maten (XS-S-M-L-XL). Prij-
zen zijn inclusief het logo van Quick-Tennis en 't Hoen op 
de mouw en een kor2ngsbon van €10,- van 't Hoen in En-
schede.  

Afgelopen 11 juli is er 2jdens de compe22e afslui2ng met BBQ gelegenheid geweest om de vesten te passen. Helaas 
was niet iedereen hierbij aanwezig. Daarom willen we een extra pasmoment aanbieden op zaterdag 4 september 
van 10.30 uur tot 11.30 uur bij Quick in de kan2ne. We zouden het preag vinden als je een bericht stuurt om te 
komen passen. Bestellen kan natuurlijk ook per mail naar jeugd@quicktennis.nl.  

Wat staat er de komende Hjd allemaal op de planning… 

4 september  pasuurtje sportvest 10.30 – 11.30 uur 

12 september  Start najaarscompe22e 
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