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Nieuwsbrief mei 2021
Beste leden, 
En zo werden we gisteravond, vrijdag, toch nog overvallen door de onverwachte mededeling van 
onze premier; “ook sportkantines mogen weer open.” Dat hadden we eerst in de volgend stap 
verwacht. Maar wat mag nu wèl en wat niet? Belangrijkste onderdelen zoals die gelden vanaf 5 
juni 2021. 

Sporten  
Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter af-

stand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 
1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.  

• Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toege-
staan. Nog wel zonder toeschouwers.  

• Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tus-
sen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.  

• Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan 
ook open.  

• En ook de sportkantines mogen open. Reserveren doen we niet. Zitplaatsen bezet? Jam-
mer dan.   

• Kleedkamers en douches zijn weer open 
•  Horeca  
• Kantine open tot 22:00 uur 
• Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel 

mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen 
tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen per 
ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. 

•  Alcoholverkoop: 
Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden.

Wat betekent het bovenstaande voor onze kantine??? 
Behalve een grote schoonmaak en bestellen van voorraad, een personele bezetting! 
De eerste twee punten zijn geregeld, voor de bezetting moeten jullie zorgen. 
Wil je dat de kantine dan ook inderdaad open gààt schrijf je dan in voor een bardienst. 
Heel gemakkelijk met behulp van de ClubApp. Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via 
Club > Dienstenplanner zowel de open als de al ingeplande diensten inzien. Door op een 
open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.
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Nu het eind van de Corona-pandemie in zicht is, kan 
er volop door de jeugd worden getennist bij Quick. 
Het is bijna weer als vanouds maar nog net niet he-
lemaal.  

Voorjaarscompe++e jeugd 
De voorjaarscompeHHe van de jeugd lijkt in de 
tweede helI van juni en de eerste helI van juli 
plaats te gaan vinden. Door de KNLTB is hierover 
echter nog geen definiHeve beslissing genomen. Dat 
gebeurt zo spoedig mogelijk. De informaHeavond 
over de voorjaarscompeHHe voor ouders is ver-
plaatst naar 9 juni.  

Najaarscompe++e jeugd 
De voorbereidingen van de najaarscompeHHe voor 
de jeugd zijn in volle gang. Jeugd die hieraan mee wil 
doen, heeI de gelegenheid gehad om zich hiervoor 
in te schrijven. De teamindeling wordt binnenkort 
gemaakt.  

Quick Jeugd Open 
Eind juni zou het Quick Jeugd Open georganiseerd 
worden. Doordat de jeugdcompeHHe echter ook 
precies in die periode wordt gehouden, is besloten 
om de Quick Jeugd Open niet door te laten gaan. Dit 
is helaas niet anders. 

ROGG-tennis en trainingskamp 2021 
Door Rob ter Weeme en Ben Hassing worden twee 
tenniskampen georganiseerd. Het eerste kamp is op 
12, 13 en 14 juli. Het tweede kamp is op 16, 17 en 18 
augustus. Opgave kan via een mail naar hassings-
port@hotmail.com. Veel Quick jeugdleden hebben 
hier de afgelopen jaren met plezier aan meegedaan. 

Instui?oernooi 2e pinksterdag 
Op 2e pinksterdag is er een instuiIoernooitje gehou-
den. Voor alle kleuren waren er een mooi aantal 
deelnemers. Er is fanaHek en leuk getennist.

En dan een dit jaar terugkerend 
onderwerp…. 
Iedereen zal inmiddels wel weten dat 
de VoorjaarscompeHHe wordt ver-
plaatst naar het najaar, net als afgelo-
pen jaar. 

De compeHHe in het najaar heet de KNLTB CompeHHe 2021. 
  
Door onderstaande links te volgen kun je zien welke dagen er wordt gespeeld en wat het compeHHe aanbod is. 
Het compeHHe aanbod is overigens hetzelfde als in het voorjaar van dit jaar. 
  
Laat mij uiterlijk donderdag 10 juni weten of jou team wel of niet aan deze compeHHe mee wilt doen. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Tom Ziemerink 
CompeHHe | Quick Tennis & Padel  

Aanbod competities  
Speeldata

http://www.tennis.nl/media/yuufqiia/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2021-overijssel.pdf?ts=637406192422100000
https://www.tennis.nl/media/djalsq0b/speeldata-voorjaarscompetitie-alle-2021.pdf
mailto:hassingsport@hotmail.com
mailto:hassingsport@hotmail.com
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Explosieve stijging aantal leden. 
Sinds het begin van dit kalenderjaar zijn er zeker 40 nieuwe (senior-)leden bijgekomen, en het aantal 
blijft wekelijks stijgen. 
We hebben maar 2 banen, dus vooral in de avonden doordeweeks kunnen we maar één uur de baan 
reserveren. 
Je mag natuurlijk doorspelen als er niemand ná jou gereserveerd heeft. 
De maatregel die we al genomen hebben is dat er op doordeweekse avonden géén banen meer ver-
huurd worden aan mensen van buiten ( niet-quick-leden dus). 

We blijven de baanbezetting goed monitoren, en als blijkt dat die  steeds bezet zijn, moeten we in 
de toekomst eens gaan praten over uitbreiding van het aantal banen. 
  
Jeugdlidmaatschap 
Overdag, dus tot 18.00 uur zie je steeds vaker jeugd op de padelbanen. 
Dat kan kloppen, want sinds 1 januari zijn alle 120 jeugdleden van Quick ook gratis lid van Padel. 
Dat betekent dat er binnenkort een groot Quick-Padel-jeugdtoernooi wordt gehouden. 
Houdt de site van QuickTennis & Padel, flyers, facebook en de aankondiging van de trainers in de ga-
ten. 
  
Competitie 
Ook dit jaar doen we met Padel mee aan de ( steeds uitgestelde)  competitie. 
We doen mee met 3 teams, alle 3 op de zaterdag. 
Heb je interesse om ook Padelcompetitie te gaan spelen volgend jaar? Meld je dan aan bij één van 
de leden van de Padelcommissie. 
  
Toernooien  
Zo gauw het weer kan vanwege de Corona-maatregelen én de kantine weer open mag, gaan we een 
padeltoernooi houden voor alle nieuwkomers ( lid vanaf januari 2021). 
Ook  het boven al genoemde jeugdtoernooi staat binnenkort te gebeuren. 
En ook het steeds uitgestelde “Wein und Weizen”- toernooi staat weer op de rol, maar eerst de kan-
tine open! 
  
Padellessen  
Steeds meer jeugd-, maar ook seniorleden, vragen lessen aan via de site van Quick Tennis & Padel. 
Daan en Nour hebben/krijgen het steeds drukker!! 
Wil je ook Padellessen? 
Dan moet je die zelf aanvragen via de site. 
  
De Padelcommissie


