
Maak kennis met tennis 

Ieder jaar rond deze tijd gaan onze 

jeugdtrainers Daan en Rob langs de Ol-

denzaalse basisscholen om de kinderen 

uit groep 3 t/m 7 te laten kennismaken 

met tennis. Helaas kon dat dit jaar niet 

doorgaan vanwege de coronamaatrege-

len. Omdat het belangrijk is dat kinderen 

blijven bewegen, bieden wij in samenwer-

king met BoesCoolFit deze kinderen de 

mogelijkheid om in maart 4 proeflessen 

te volgen op onze buitenbanen. Bij deze 

kennismakingscursus draait alles om ‘plezier 

op de tennisbaan’. Wie slaat er een bal door 

de hoepel? Wie kan een tennisblik raken? 

Wie is het snelst aan de overkant? De trai-

ningen zitten vol leuke & leerzame tennisac-

tiviteiten. Heeft jouw zoon/dochter interes-

se? Of (samen met) een vriendje/vriendin-

netje? Geef hem/haar dan op via www.boe-

VOORJAARSCOMPETITIE VOORLOPIG UITGESTELD NAAR BEGIN MEI

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in 
april heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 
voorlopig uit te stellen tot begin mei. 
Lees hier meer over de vooruitzichten.

Nieuwsbrief februari 2021-2

https://www.tennis.nl/nieuws/2021/02/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-naar-begin-mei/
http://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/tenniskids


VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Voorbereiding jeugdcompe<<e

Begin april staat de start van de voorjaarscompeQQe op de planning. De jeugdcommissie is, 
ondanks alle onzekerheden, bezig met de voorbereidingen. De teams en aanvoerders zijn 
inmiddels bekend, de informaQeavond is gepland en binnenkort worden de maten voor het 
teamshirt geïnventariseerd.  

(Begeleid) vrij tennissen 
Voor de tennisontwikkeling van jeugdleden is het belangrijk dat de jeugd naast de trai-
ning regelma<g vrij tennist op de baan. De afgelopen periode hebben we dit, onder bege-
leiding van de JC, georganiseerd voor een aantal teams. Dit blijven we de komende <jd 
ook doen. Ouders kunnen hierin ook een rol hebben. S<muleer je zoon/dochter, als je 
kind oud genoeg is om zelfstandig naar de baan te gaan, met tennismaatjes af te spreken 
om vrij te tennissen. 

Laat zien dat je aan het tennissen bent! 
Om vrij tennissen te s<muleren hebben we een leuke ac<e. Alle jeugdleden die mee doen 
ontvangen een kleine verrassing. Lees meer op de laatste pagina. 

Meedoen kan tot 15 maart 2021. 
 
Wat staat er de komende <jd allemaal op de planning… 

21 maart 11 tot 13 uur uitwisseling met Ready 
(compeQQeteams groen & geel) 

24 maart informaQeavond ouders voor jeugdcompeQQe  
(19.30 uur rood & oranje / 20.15 uur groen & geel) 

21 t/m 27 juni Quick Open (jeugd) Toernooi 2021 

4 & 5 september Jeugdkamp t/m 14 jaar 



 

 

 

Doe je mee en ontvang een kleine verrassing! 

Voor je tennisontwikkeling is het goed én leuk om naast je trainingsmoment 
nog een keer extra te tennissen. 

Maak samen met minimaal 3 andere tennisvriendjes of –vriendinnetjes een 
filmpje dat jullie in jullie vrije tijd bij Quick aan het tennissen zijn. Stuur het 
filmpje via Whatsapp vóór 15 maart 2021 met jullie voor- en achternamen 
naar Daan Stegge (06) 14 52 31 02. Heb je tips, inspiratie of materiaal (rode, 
oranje of groene bal) nodig dan mag je Daan ook altijd even appen of bellen. 
Alle jeugdleden die mee doen ontvangen een kleine verrassing.  

 

Voorwaarden om mee te doen aan de challenge: 

x Jullie zijn alle vier jeugdlid van Quick Tennis & Padel; 
x Je mag maximaal 1 keer mee doen; 
x Je ouders vinden het goed dat je een filmpje verstuurd; 
x Je tennist op een ander moment dan je training bij Quick 

Tennis & Padel; 
x Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren; 
x Vergeet niet vooraf een baan te reserveren. 

 

Verrassing voor 
alle deelnemende 
jeugdleden van 
Quick Tennis. 

Insturen vóór: 
15 maart 2021 

  

 

 

 

VRAGEN? 
JEUGD@QUICKTENNIS.NL 

 
 
 

QUICK TENNIS EN PADEL 
Oude Almeloseweg 3 

7576 PE Oldenzaal 
0541-513513 

 
 
 

 


