
   Nieuwsbrief                                                                                                                                                                    Pagina  van 1 4       QuickTennis & Padél     

Nieuwsbrief Maart 2021

Pasfoto op lidkaart en in ClubApp. 
Herken je je zelf niet meer in de foto op je ledenpas of die in app?? 
Dan kun je zelf een nieuwe foto uploaden. Door de Ledenadministrateur  wordt de foto dan getoetst 
aan de onderstaande voorwaarden en al of niet goedgekeurd. 

Let op: de foto's worden ook gebruikt voor de ledenpassen, het dient dus altijd een duidelijke pasfoto 
te zijn. 
Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen: 

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn; 
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn; 

• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn; 
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere 
glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is; 
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, 
levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, 
dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn; 
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

 Beste leden, 

Nu eindelijk de blaashal is afgebroken, we weer mogen dubbelen en de avondklok binnenkort hopelijk wordt afgeschaft lijkt 
alles alweer bijna bij het ‘oude’ te zijn. Echter helaas ondervinden we nog steeds hinder van de coronapandemie en is onder 
andere de competitie wéér uitgesteld tot begin juni ’21 (week 22). Tevens mag de kantine de komende tijd nog niet worden 
geopend, uiteraard begrijpelijk maar dat maakt het gemis van de gezelligheid na afloop niet minder.   

Omdat we graag goed voorbereid willen zijn wanneer de kantine weer geopend mag worden willen we jullie verzoeken om 
mee te denken over de bardienstinvulling. We merkten al vóór corona dat er vanuit de leden steeds minder animo is om een 
bardienst te draaien en dat ook de barpool te weinig vrijwilligers heeft om de resterende bardiensten op te vullen. Hierdoor 
is het helaas al meerdere keren voorgekomen dat de kantine op avonden niet geopend was.  
Het huidige systeem waarbij je per bardienst een vergoeding van € 15 ontvangt geeft blijkbaar te weinig stimulans. Daarom 
moeten we deze regeling aanpassen of de bardiensten wellicht op een geheel andere wijze invullen. 

Omdat we graag samen tot een oplossing willen komen voor de bardienstinvulling willen we aan jullie de oproep doen om 
mee te denken over de invulling hiervan. Mocht je ideeën hebben of de rol van barcoördinator (gedeeltelijk) op je willen ne-
men dan horen wij dat graag via info@quicktennis.nl!  

Baanbezetting & speeltijden 
Door de blaashal waren er beperkt tennisbanen beschikbaar waardoor tijdelijk de speeltijd per reservering 45 minuten be-
droeg. Omdat de banen 8 t/m 12 nu ook weer bespeelbaar zijn hebben we de speeltijd per reservering aangepast naar 60 
minuten. Hierdoor zijn de speeltijden per reservering voor zowel tennis als padel 60 minuten. 

Om te voorkomen dat het te druk wordt op onze tennisbanen blijft het voor niet-leden op dit moment niet mogelijk om een 
tennisbaan te huren.  

mailto:info@quicktennis.nl
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Boescoolfit eindtoernooi 
Begin maart zijn 21 kinderen gestart met de Boescoolfit. Op 3 april heeft 
de jeugdcommissie een afsluitend toernooi voor de Boescoolfit kinderen 
samen met rood & oranje jeugd georganiseerd. Dit was een groot succes! 
Maar liefst 50 kinderen hadden zich aangemeld. Onder begeleiding van 
jeugdleden uit groen & geel werden in circuitvorm tennisspelletjes en 
wedstrijdjes gespeeld. In de pauze kregen de kinderen fruit, gesponsord 
door Albert , met ranja en na afloop van alle inspanningen gingen de kin-
deren met een ijsje voldaan naar huis.  

Tennis  6-kamp voor groene & gele jeugd 
Zaterdag 24 april organiseren we voor de groene & gele jeugd vanaf 15.00 uur een tennis 6-kamp. Een sportieve middag 
waarbij ze fanatiek moeten zijn en met elkaar samenwerken. Zet de datum vast op je kalender, uitnodiging volgt binnen-
kort. 

(Interne) Jeugdcompetitie 
Helaas kon de uitwisseling met Ready niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. De jeugdleden van groen & 
geel hebben, ter voorbereiding op de (interne) competitie daarom onderling tegen elkaar getennist. 

Omdat de start van de competitie is uitgesteld naar mei organiseren we op 
de competitiedagen in april onderlinge competitie voor de jeugd. Hierdoor 
zijn de banen op de zondagen in april van 10.30 tot 12.00 uur beperkt be-
schikbaar. Hopelijk gaat de KNLTB-competitie in mei alsnog van start. De in-
formatieavond voor ouders is vooralsnog uitgesteld naar 21 april. 

Laat zien dat je aan het tennissen bent! 
Er hebben 14 kinderen meegedaan aan de challenge ‘laat zien dat je aan het 

tennissen bent’. De jeugdleden die mee hebben gedaan ontvangen binnen-

kort een kleine attentie.  

Jeugdkamp 
De voorbereidingen voor het jeugdkamp zijn in volle gang. Uit de inventarisatie onder de jeugdleden blijkt dat er veel 
animo is voor het kamp. In verband met de beschikbaarheid van de locatie is de datum voor het kamp gewijzigd naar 28 
& 29 augustus (i.p.v. 4 & 5 september).  

Wat staat er de komende tijd allemaal op de planning… 

11 april Interne competitie oranje, groen & geel 

18 april Interne competitie rood, oranje, groen & geel 

21 april  Informatieavond ouders jeugdcompetitie  

(19.30 uur rood & oranje / 20.15 uur groen & 

geel) 

24 april Tennis 6-kamp groene & gele jeugd 
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25 april  Interne competitie rood, oranje,  

groen & geel 

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

28 & 29 augustus Jeugdkamp t/m 14 jaar

Het kabinet heeft vorige week aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen worden 
verlengd tot tenminste 20 april.  

Tennis en padel buiten is mogelijk, maar georganiseerde wedstrijden zoals competitie 
tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan. De verlenging van de lock-
down en de onzekerheid over de situatie in mei betekent dat de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin mei niet haal-
baar is.  
De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan 
niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

Start zomertrainingen 

Helaas zijn alle competities tot nader order uitgesteld maar….. gelukkig 
mogen we wel trainen. Nou en dat hebben we gemerkt in het aantal 
aanmeldingen voor het komende zomerseizoen!! 

Een recordaantal leden gaat deze zomer trainen! In totaal iedere week 
maar liefst 63 trainingsgroepen. Er trainen ruim 160 seniorleden en 
meer dan 115 jeugdleden! Totaal traint komende zomer dus bijna de 
helft van alle leden.  

Deze week zijn de lessen weer gestart. Via de bekende app-groepen is 
iedereen geïnformeerd over de juiste dag en tijd. Door het verschuiven 
van de avondklok kunnen ook de lessen later op de avond vanaf nu weer 
gewoon doorgang vinden.  

Rob, Daan en Ruud kijken er naar uit om er met iedereen een mooi zo-
merseizoen van te maken! 

Veel tennisplezier! 

Afbouw luchthal 
Aan de oproepen om te komen helpen werd aanvankelijk erg weinig gehoor gegeven. Erg jammer.  Uiteindelijk 
stonden er  op de bewuste vrijdagavond toch zo’n 46 personen.  Hieronder een 10-tal sterke jeugdleden en zelfs 
enkele mensen van buiten de vereniging. 
Met in achtneming van de Coronamaatregelen werd meteen om 18:00 uur begonnen.Dankzij het ruime aantal 
“handjes" was het allemaal niet te zwaar, en onder de strakke leiding van Henk, de man van Polyned, was rond 
18:30 uur het werk voor die avond gedaan. 
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Een beetje jammer was wel dat de klus niet afgesloten kon worden met een warm/koud buffet voor alle helpers. 
Dat dan zoals elk jaar na de op- en afbouw.  Als dank was er nu voor iedereen een flesje Aquarius, een zak chips en 
een warme pizza van NewYorkPizza; en dat alles om mee te nemen naar huis om groepsvorming te voorkomen. 
De dagen er na zijn de banen weer door de vaste groep senioren en de groundsmannen (is dat goed Nederlands??

🧐 ) in gereedheid gebracht. Op maandagavond kon er weer op alle banen buiten worden getennist. 
En… als alles mee zit kunnen we in dit zomerseizoen ook de banen 9 tot en met 12 van een nieuwe toplaag voor-

zien.  


