Nieuwsbrief april 2022
Schrijf je nu in voor Quick Open 2022!
Yes! Het gaat weer door! Dit jaar wordt Quick Open 2022 eindelijk weer georganiseerd,
helemaal fris op compleet vernieuwde tennisbanen. Je kunt van 20 t/m 26 juni meedoen
in de categorieën Padel, Jeugd én Tennis (dubbel). We maken er weer een fantastische
week van met op vrijdag 24 juni een spectaculaire 90's feestavond met DJ en op zaterdag
25 juni een BBQ voor alle deelnemers en publiek. Jij doet toch ook mee?
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Voorjaarscompetitie 2022
Er is een top 10 meest gestelde vragen opgesteld door de KNLTB.
Hier vind je ook gelijk de antwoorden.
Bovendien zit het reglement ook nog eens uitgeprint in de map van de baanindeling.
Najaarscompetitie 2022
Terwijl de Voorjaarscompetitie nog in volle gang is beginnen we vast met de voorbereidingen voor
de Najaarscompetitie Met ingang van dit jaar is het aantal speeldagen aangepast van 7 naar 5.
Verder wordt in het najaar op vrijdagavond NIET om de week gespeeld zoals met de voorjaarscompetitie wel het geval is.
Kijk alvast naar de speeldagen: klik hier
Binnenkort komt er bericht hoe je je als team op kunt geven voor de najaarscompetitie 2022.
Groeten,
Anne en Janneke

Zomertraining 2022 van start…
Vorig jaar zomer (2021) hadden we al een recordaantal leden die deelnamen aan de zomertraining. Maar deze zomer
gaan we dat record alweer verbreken. Door de groei van het aantal senior- en juniorleden hebben zich weer méér leden opgegeven voor de tennistrainingen. Er trainen iedere week ruim 180 seniorleden en meer dan 120 jeugdleden op
onze tennisbanen!
Inmiddels zijn de lessen gestart. Via de bekende app-groepen is iedereen geïnformeerd over de juiste dag en jd. De
zomertraining loopt tot in september.
Onze trainers kijken er naar uit om er met iedereen een mooi zomerseizoen van te maken!
Veel tennisplezier!

Ons terras
Door de Klussendienst is afgelopen zaterdag o.a. het gehele terras weer mooi schoongespoten.
Was dat nodig dan? Zoek de verschillen..
Zoals je mogelijk ook al hebt gezien is er nieuw meubilair geplaatst. In de zithoek worden nog
eind- en een tussenstuk geplaatst.
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Tennismuur
Vrijdag 15 april is de tennismuur voor de jeugd
gepimpt. Er is door een aantal jeugdleden, onder begeleiding van Tim Bergboer, hard gewerkt
om de muur weer aantrekkelijk te maken om
tegen te tennissen. Het resultaat is supermooi
geworden!
Zie volgende pagina.
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Quick Open junioren
Van 20 tot en met 26 juni organiseert Quick het Quick Open Toernooi, ook voor de jeugdleden.
Voor de kinderen die in rood spelen worden de wedstrijden op zondagochtend 26 juni gespeeld.
De wedstrijden voor de kinderen die in oranje spelen zijn gepland op vrijdagmiddag 24 juni.
Groen en Geel spelen de poulewedstrijden gedurende de week ’s middags en in het weekend de nales.
Opgeven kan door middel van deze link naar het formulier.
Er zijn mooie prijzen te winnen!

Zie ook de poster op de volgende pagina!
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