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En toch nog weer… Corona! 

De laatste maatregelen van vorige week 
vrijdag brachten met zich mee dat we 
het gehele park om 17:00 uur moeten 
sluiten. 
Dat had nogal wat invloed op gereser-

veerde banen; binnen in de hal als bui-

ten.  
De buitenbanen konden door de leden 
opnieuw op een ander tijdstip gereser-

veerd worden. Huurders van een bin-

nenbaan hebben de mogelijkheid gehad 
een alternatieve tijd te laten vastleggen. 
Voor het overgrote deel van de huurders 
is dat goed gelukt. 

Een andere regel is dat er gèèn publiek 
mag zijn bij lessen en/of wedstrijden.  
Daarom een dringend verzoek aan ie-

dereen; kom alleen naar het park om te 
tennissen en/of je kind naar de les te 
brengen. Daarna ook niet blijven.

Vriendelijk maar dringend verzoek,

Bij de entree van het clubgebouw en bij 
de opgang naar het clubhuis staam 
oranje containers.

Het opschrift op de containers is 
overduidelijk; plastic statiegeld fles-
jes.

Dat er ook ander afval in wordt gegooid 
is zeer kwalijk en leidt er toe dat wij 
geen statiegeld voor de flesjes terug 
krijgen. 

Er staan voldoende afvalbakken in en 
rond het clubgebouw. Gooi daar dus je 
overige afval in.

Met dank voor 
je medewerking.
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Glow in the Dark Tennis

Helaas hebben we moeten beslui-
ten dat, ivm de verscherpte Corona 
maatregelen, het Glow in the Dark 
Tennis niet door kon gaan op zater-
dag 20 November. 

We gaan dit evenement zeker nog 
inhalen en we zoeken hiervoor nog 
een geschikte datum. Zodra dit be-
kend is, zullen we iedereen die zich 
heeft opgegeven opnieuw benade-
ren. 

Clubvesten Quick Tennis & Padel

Er was veel animo voor de Clubvesten van Quick 
Tennis & Padel. We zien dat de kinderen (en ook de 
Jeugdcommissie en sommige ouders) deze vesten 
graag dragen bij de competitie, trainingen en andere 
(sport)activiteiten. 
Naast dat ze erg lekker zitten, ziet het er ook erg 
mooi uit wanneer complete teams deze vesten dra-
gen.  
 
De vesten konden, dankzij een stukje sponsoring van 
een van de sponsors van Quick en medewerking van 
't Hoen Sport, voor een gereduceerde prijs worden 
gekocht. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat we veel aanvragen krij-
gen of deze vesten nog kunnen worden aangeschaft. 
De Jeugdcommissie is van plan om in het voorjaar 
van 2022 een nieuwe bestelronde te organiseren en 
zal rond die tijd via email, social media en groepsapps een aantal berichten rondsturen. 

Najaarscompetitie Jeugd 2021

Gelukkig hebben we net voor de nieuwe Lockdown maatregelen, de najaarscompetitie 
voor de jeugd uit kunnen spelen. 
Het was soms even schuiven met wedstrijden die door weersomstandigheden, corona 
besmettingen of teams van andere clubs die zich last-minute terugtrokken niet door kon-
den gaan of verplaatst moesten worden. 
Ondanks deze uitdagingen heeft Quick in totaal met 12 teams aan de verschillende com-
petities deel kunnen nemen. 
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We hopen dat iedereen met veel plezier een aantal wedstrijden heeft kunnen tennissen. 

Graag willen we Albert Heijn in den Vijfhoek bedanken voor het beschikbaar stellen van 
het fruit op de wedstrijddagen. 
Voorjaarscompetitie Jeugd 2022

Inmiddels zijn we ook alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarscompe-
titie Jeugd 2022. De data hiervoor zijn op onderstaande afbeelding te vinden. 
 
Op 9 November is hierover een email gestuurd door Hanneke Brouwer. Graag aandacht 
voor deze email i.v.m. opgave, afmelding, shirts etc. De Jeugdcommissie en de trainers 
zitten binnenkort bij elkaar voor de teamindelingen. Voor vragen neem aub contact op met 
Hanneke Brouwer (06-13428083) of Tim Leusink (06-52291044). 
Activiteiten

Zoals hierboven al aangegeven met het Glow in the Dark tennis, kunnen we op dit mo-
ment geen vergelijkbare (avond)activiteiten organiseren. 
We zijn aan het kijken welke activiteiten nog wel mogelijk zijn. De meeste trainingen voor 
de kinderen kunnen gelukkig nog wel doorgaan en we hopen dat er ook buiten de trainin-
gen om getennist wordt. Ook juichen we van harte toe dat teams buiten het tennis om met 
elkaar afspreken. Zo zijn er een aantal teams die bijvoorbeeld een teamuitje hebben ge-
daan na afloop van de competitie. Heel leuk! 
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Voorjaarscompetitie 2022 Senioren

Beste aanvoerders, 

Iedereen kan zich weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2022. 
Doe dit uiterlijk 31 december 2021 en zorg ervoor dat het inschrijfformulier volledig is inge-
vuld. Het inschrijfformulier gaat hier als bijlage. 
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden verwerkt! 

Voor meer informatie kijk op de site van de KNLTB: 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/voorjaarscompeti 
tie/?id=D07AF87A-E4EF-43EA-9A9C-9DED868B370D 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/voorjaarscompeti


Mochten er teams zijn die deel willen nemen aan de Zomercompetitie 2022, 
laat het even weten. 
De inschrijving volgt begin 2022. 
Voor meer informatie kijk op de site van de KNLTB: 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/zomeravondcompetitie/ 

Laten we hopen dat wij in het voorjaar 'gewoon' kunnen tennissen! 

Verder neemt Janneke Zengerink-Haarman na 5 jaar de taak als VCL-er van mij over.  
Zij zal alle verzoeken en vragen vanaf nu beantwoorden. 
Uiteraard zal ik waar nodig Janneke ondersteunen. 

Zijn er nog vragen dan horen wij dit graag. 

Groeten, 

Janneke Zengerink-Haarman en Tom Ziemerink 
VCL Quick Tennis 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/zomeravondcompet

