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Nieuwsbrief april 2021
Van het bestuur… 

Ondanks corona en alle beperkingen vliegt de tijd voorbij. April ligt alweer achter ons en daarmee gelukkig ook 
de avondklok. De afgelopen periode was het voor ons passen en meten om alle trainingen in te plannen en was 
er soms beperkt ruimte om vrij te tennissen. Door het vervallen van de avondklok is het weer mogelijk om tot 
23:00 te sporten op onze banen en daardoor kunnen ook alle trainingen weer op de reguliere tijden doorgaan. 
Tevens is er hierdoor meer ruimte om vrij te tennissen en is er een betere spreiding over de avond mogelijk. De 
afgelopen week zagen we al dat zowel de tennis als de padelbanen ook op latere tijdstippen druk bespeeld wer-
den! 

Kantine en bardiensten 
De horeca is gelukkig weer geopend, weliswaar beperkt maar het begin is er! Volgens het openingsplan van de 
overheid en de huidige ontwikkelingen gaat het nog wel enige tijd duren voordat onze kantine open mag. Maar 
zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld willen we graag goed voorbereid zijn wanneer de kantine weer open mag, 
en hebben we daarom een oproep gedaan om mee te denken over de bardienstinvulling. Allereerst bedankt voor 
de ontvangen reacties en voor het meedenken! Uit de reacties kwam meerdere malen naar voren dat er behoefte 
is aan vaste gezichten, en dat leden een drempel ervaren om voor het eerst een bardienst te doen. 
Om deze drempel weg te nemen en om betrokkenheid te creëren hebben wij het volgende ‘adoptie-systeem’ be-
dacht voor de bardienstinvulling: 

- Per kwartaal ‘adopteer’ je als team een avond en ben je verantwoordelijk voor de invulling van de bar-
dienst van deze avond (circa 13 avonden).  

- Per kwartaal zijn er 5 ‘teams’ nodig om de reguliere avondbardiensten te bezetten. 
- Je kunt een avond adopteren met je competitieteam, trainingsgroep, vrienden, partner, etc.. Hoe groter de 

groep, hoe minder aantal bardiensten per persoon. 
- Elke avond van 19:00 t/m 23:00 moet minimaal één persoon aanwezig zijn afhankelijk van de drukte. 

Maar samen is leuker dan alleen, daarom raden wij aan om de bardienst met 2 personen in te vullen! 
- Geen ervaring met bardienst? Geen probleem! Elke 1e week van het nieuwe kwartaal zijn er ervaren bar-

dienstmedewerkers aanwezig die je ondersteunen met de 1e bardienst. 
- Per kwartaal ontvang je als team een vergoeding van € 325.-! 

 
Adoptie-systeem:  
Januari t/m Maart April t/m Juni Juli t/m September Oktober t/m December 

            Maandag  Team 1   Team 6   Team 11   Team 16  
            Dinsdag  Team 2   Team 7   Team 12   Team 17  
            Woensdag  Team 3   Team 8   Team 13   Team 18  
            Donderdag  Team 4   Team 9   Team 14   Team 19  
            Vrijdag              Team 5   Team 10   Team 15   Team 20  
 
Om het bovenstaande adoptie-systeem uit te kunnen voeren zijn we op zoek naar teams die een avond willen adop-
teren! Wil jij je steentje bijdragen en ben je geïnteresseerd om een avond adopteren als de kantine weer open gaat? 
Mail dan naar info@quicktennis.nl.    Lees verder op de volgende pagina… 

mailto:info@quicktennis.nl
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Mocht blijken dat er onvoldoende animo is om vrijwillig bardienst te draaien dan rest ons wellicht niets anders 
om in de toekomst weer over te stappen naar het oude systeem waarbij alle seniorleden worden ingepland om 
een bardienst te draaien. Bardienst draaien bij onze vereniging is niet alleen noodzakelijk, maar ook gewoon ge-
zellig! Bardiensten zijn naast een waardevolle bijdrage aan de club ook een leuke gelegenheid om tennissers, pa-
dellers, ouders, trainers en andere leden te ontmoeten! 

Zonder vrijwilligers, geen kantine! Daarom nogmaals het verzoek aan iedereen om je aan te melden zodat we 
straks met elkaar weer kunnen genieten van de gezelligheid in de kantine en op het terras.  

Alvast bedankt voor de medewerking! 

Namens het bestuur van Quick Tennis & Padel 
Ralf Maathuis 
Voorzitter QuickTennis & Padel 

Interne competitie bij QuickTennis&Padel, doe je mee?    Herinnering 
Wil jij (vriendschappelijke) wedstrijden spelen? Geef je dan nu op voor de interne enkel én dubbel competitie! Ie-
dereen kan meedoen, ongeacht je speelsterkte. Speeldata zijn flexibel, je speelt wanneer het jou uitkomt! 
Hoe werkt het? 

• De competitieronde loopt van 3 mei t/m 27 juni (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.  

Enkele aandachtspunten bij het maken van een reservering met de ClubApp. 

• Start- en/of eindtijd aanpassen 

◦ selecteer start- of eindtijd. Kijk vervolgens onderin het scherm naar het balkje met de tijd. Daar kun 
je de voorgestelde tijd, mits beschikbaar, vervroegen of naar een later tijdstip verplaatsen.  

https://apps.apple.com/nl/app/knltb-match-app/id1551108072
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scalasports.scala.knltbmatch
mailto:knltb@scalasports.com
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◦ Juist tijd in het scherm? Klik dan op “Gereed”.  

◦ De maximale speeltijd is 60 minuten. 

• Beperkingen 

◦ Zie je nog een vrij blok tussen 2 reserveringen maar kun je die niet selecteren? De tussenliggende 
tijd is dan geen 60 minuten. Dat is een wat vervelende bijkomstigheid van het systeem en, nog niet, 
te voorkomen. 

◦ Wil je voor jezelf of je medespelers een 2e aansluitende reservering maken en dat lukt niet? 

◦ Dat is een bewuste aanpassing in het systeem. Tussen 2 boekingen door dezelfde spelers zit stan-
daard 60 minuten. 

◦ Het aantal boekingen op een dag door dezelfde speler is beperkt tot 3.  

◦ NIEUW!!Het aantal dagen waarop je een boeking in de toekomst wilt maken staat op 168 uur. Was 4 
dagen. 

• Vragen over het gebruik van de app kun je mailen naar sieger@quicktennis.nl

Dor onze sponsor ’t Hoen Sport, zijn Rob en Daan mooi in de kleren ge-

stoken. Erg bedankt voor dit mooie gebaar. 


