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Nieuwsbrief mei 2022
Beste leden en ouders van jeugdleden, 

Het is alweer begin juni, dat betekent dat de compe9-
9es op zijn einde lopen en de toernooien weer star-
ten! Tevens een mooi moment voor een korte terug-
blik op de afgelopen periode, en om vooruit te kijken 
naar het 2e half jaar.  

Compe&&e 
De afgelopen periode was het weer ouderwets druk 
op ons sportpark met in totaal 49 tennis- en padel-
teams. Op vrijdagavond is er een mooie mix van padel- 
en tenniscompe99eteams maar ook op de zondagoch-
tend is het iedere week gezellig druk met onze 12 
jeugdteams. Waar vroeger alleen voorjaarscompe99e 
werd gespeeld zien we nu ook alweer veel aanmeldin-
gen voor de padel zomercompe99e en tennis najaars-
compe99e! Een mooie ontwikkeling dat er niet alleen 
recrea9ef wordt getennist maar ook steeds meer le-
den deelnemen aan compe99es en wedstrijden! 

Aanleg padelbanen 
Tijdens de afgelopen ALV in februari is besloten om 
tennisbaan 8 om te bouwen naar padelbanen. De af-
gelopen periode hebben wij met de s9ch9ng, de pa-
delcommissie en de inzet van enkele leden veel 9jd 
gestoken in het voortraject van vergunningsaanvraag, 
financiering tot de aanbesteding. Nu alle signalen op 
groen staan kunnen we met trots melden dat we dit 
najaar 3 nieuwe padelbanen gaan aanleggen op de 
huidige tennisbaan 8. Afgelopen week zijn we al ge-
start met het reinigen van het tapijt dat wordt herge-
bruikt voor onze mini-tennisbaan. De komende perio-
de wordt de ondergrond voorbereid zodat nog dit na-
jaar de nieuwe padelbanen in gebruik kunnen worden 
genomen. Met deze uitbreiding is onze vereniging toe-
komstbestendig en kunnen we voorzien in de grote 
vraag van alle padelspelers uit Oldenzaal en omstre-
ken. 

Renova&e tennisbanen 9 t/m 12  
De vervanging van de toplaag van tennisbanen 9 t/m 
12 zal starten op maandag 11 juli waardoor deze 4 ba-
nen minimaal 2 weken niet bespeelbaar zijn. De banen 
worden voorzien van dezelfde toplaag als op baan 1 t/
m 6 waardoor wij na deze renova9e over 10 gelijk-
waardige tennisbanen beschikken. 

70-jarig jubileum 
Hiep, hiep, hoera! Wie jarig is geeU feest, dit jaar be-
staat onze vereniging Quick Tennis & Padel alweer 70 
jaar! Door corona was het begin dit jaar nog onduide-
lijk in welke mate wij iets konden organiseren. Maar 
nu er meer mogelijkheden zijn, willen wij dit jubileum 
graag op zaterdag 3 september 2022 met jullie vieren! 
Zowel voor de junioren als de senioren worden er deze 
dag diverse ac9viteiten georganiseerd met een spe[e-
rend feest als afsluiter. Save the date 3 september 
2022 en houd de nieuwsbrief in de gaten voor upda-
tes!  

Leden & vrijwilligers 
Dit jaar hebben we alweer ruim 70 nieuwe senior- en 
jeugdleden mogen verwelkomen, waardoor we onder-
tussen de grens van 800 leden zijn gepasseerd. Niet 
alleen op de banen merken we dat het drukker is ge-
worden, maar ook bij de aanmeldingen van de vrijwil-
ligersdiensten en commissies. Hulde voor iedereen die 
zich al heeU ingezet voor onze vereniging of al een 
dienst ingepland heeU! De eerste klusjesdag heeU 
plaatsgevonden en ook de accommoda9ecommissie is 
onlangs gestart. Tevens zijn de afgelopen 2 maanden 
zo goed als alle bardiensten ingevuld en ook voor de 
komende periode hebben al veel leden zich ingepland. 
Mocht jij je nog niet hebben ingepland, dan kan dat 
nog steeds via de ClubApp of via h[ps://www.knltb.-
club/clubapp/. Óók zijn wij nog steeds op zoek naar 
een penningmeester. Interesse? Neem dan contact op 
via voorzi[er@quicktennis.nl.  

Met alle posi9eve ontwikkelingen en de aankomende 
evenementen kan het niet anders dan dat het een 
mooie zomer gaat worden, met Quick Open van 20 t/
m 26 juni, de jubileumdag op 3 september en de ver-
nieuwing van onze tennisbanen. We wensen jullie een 
fijne zomer en tot snel op het sportpark! 

Bestuur Quick Tennis & Padel 

https://www.knltb.club/clubapp/
https://www.knltb.club/clubapp/
mailto:voorzitter@quicktennis.nl
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Interne competitie bij QuickTennis&Padel, doe je mee?    

Wil jij (vriendschappelijke) wedstrijden spelen? Geef je dan nu op voor de interne enkel én dubbel com-

petitie! Iedereen kan meedoen, ongeacht speelsterkte. Je speeldata zijn flexibel, je speelt wanneer het 
jou uitkomt! 

Hoe werkt het? 

• De competitieronde loopt van 1 juli t/m1 september (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.  

Padel training 
Zou je het leuk vinden om tot aan de zomervakantie een aantal padel trainingen te volgen? Neem 
dan contact op met onze clubtrainers Daan Stegge (06 14523102) of Han Snijders (06 54296031). Hun 
beschikbare uren zijn: 

DAAN 
ma 9.00 tot 16.00 uur 
Di.10.00 tot 14.00 uur 
Woe 10.00 tot 14.00 uur 
Do 9.00 tot 14.00 uur 
Vrij 10.00 tot 14.00uur 
Zaterdag en zondag niet. 

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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HAN 
Ma. Niet 
Di 9.00 tot 10.00 uur, 14.30 tot 17.00 u, 21.30 tot 23.00 uur 
Woe 14.00 tot. 16.00 uur 
Do 14.30 tot 17.00 uur 
Vrij 9.00 tot 10.00, 19.45 tot 22.30 uur 
Zat. in overleg mogelijk 
Zon. niet 
Wil je direct starten? Regel dan zelf een groep van 4 personen. Kosten voor deze trainingen kun je 
bij de desbetreffende trainer opvragen. 

Padel toernooi 
Van 18 t/m 26 juni vindt het officiële KNLTB padel toernooi plaats bij Quick Tennis & Padel. Aanmel-
den hiervoor kan tot 13 juni via www.toernooi.nl. Zowel jij als je dubbelpartner moeten zich afzon-
derlijk inschrijven. Wees er snel bij, want vol=vol.  

Padel competitie 
We kijken terug op een mooie voorjaarscompetitie met maar liefst 8 padelteams. Team 2 onder lei-
ding van Rubel Bilgic is kampioen geworden in de derde klasse, van harte gefeliciteerd! 

Alle bestaande padel competitieteams worden automatisch ingeschreven voor de najaarscompetitie. 
Wil jij je hiervoor ook aanmelden met een team? Er is op zaterdag nog ruimte voor 4 teams en op 
zondagmiddag voor 1 team. Interesse of vragen? Neem uiterlijk 12 juni contact op met Susanne Arts, 
Competitieleider Padel (06-23257686). De inschrijving voor de najaarscompetitie sluit op 15 juni 
2022. 

Padel banen 
De kogel is door de kerk: er komen 3 nieuwe padelbanen bij. Tennisbaan 8 zal door de aanleg van 
deze banen verdwijnen. De 3 nieuwe padelbanen komen haaks op deze huidige tennisbaan te liggen. 
De planning is dat de eerste werkzaamheden na de zomer gaan starten en dat we vanaf begin 2023 
op 5 banen kunnen padellen bij Quick Tennis & Padel.

Uitvoering bardiensten. 

De invulling van het bardienstdeclaratieformulier gaat kennelijk goed. Hartelijk dank daarvoor.  
De opmerkingen die op het formulier worden geplaatst worden allemaal gelezen en zonodig wordt er 
een passende actie op genomen.Indien nodig wordt de inzender persoonlijk geïnformeerd.  

• Om hier toch op enkele opmerkingen te reageren: 

• Van beide koffiemachines moeten dagelijks de bonen en de poeders worden bijgevuld. (Poeder-

containers zie je door het deurtje te openen) Voorraad ligt in het rek in de bijkeuken. 

• Eventuele volle vuilniszakken kun je in het containerhok kwijt. Het hok links achter bij de padel-

baan en baan 11. 

• De aanvang- en eindtijd van de diensten heeft onze aandacht en zullen waar nodig aangepast gaan 
worden. 

http://www.toernooi.nl
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Jeugdkamp t/m 14 jaar 
In het weekend van 28 & 29 augustus organiseert de jeugdcommissie voor het eerst sinds jaren een kamp voor de 
jeugd. Er blijkt meer dan voldoende animo te zijn, de defini9eve opgave volgt eind van de maand.

ROGG Tennistrainingskamp 
In de zomervakan9e organiseren Rob ter Weeme en Ben Hassing 2 tennistrainingkampen bij LTC 
Losser voor alle jeugd t/m 17 jaar. Voor informa9e of aanmelden kun je mailen met Ben Hassing, 
hassingsport@hotmail.com Aanmelden voor het 1e kamp (12 t/m 14 juli) kan nog tot en met 30 
juni. Inschrijven voor het 2e kamp (16 t/m 18 augustus) kan tot en met 3 augustus.  

Kampioenen 
De voorjaarscompe99e was een groot succes met maar liefst 16 jeugdteams. De afgelopen weken zagen 
we fana9eke potjes tennis en veel spor9viteit en enthousiasme bij de kinderen. En er zijn zelfs twee 
kampioenen!  
Groen 1 en Groen 2 zijn beide kampioen geworden: knap gedaan meiden. Van harte gefeliciteerd! 

Data najaarscompe&&e jeugd 
Noteer de data voor de najaarscompe99e alvast in de agenda’s!  
Voor oranje, rood en groen: 11, 18 en 25 september en 2 en 9 oktober.  
Voor geel: 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober.  

Jeugdkamp 
Andere belangrijke data om alvast te noteren zijn vrijdag 2 en zaterdag 3 september. We hopen dan weer een 
jeugdkamp te organiseren. Nadere informa9e volgt.

mailto:hassingsport@hotmail.com
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Nog 1 week om je in te schrijven voor Quick Open! 

Heb jij je al ingeschreven voor Quick Open? Dit jaar organiseren we Padel, Tennis en het Jeugdtoernooi, 
allemaal tegelijk in de week van 20 t/m 26 juni! Samen maken we er een onvergetelijke week van, met op 
vrijdagavond 24 juni een spectaculaire 90's feestavond met DJ. Jij doet toch ook mee? 
Je hebt nog 1 week om je in te schrijven! 

Schrijf je in voor 13 juni: 

⭐  Padel: h[ps://9nyurl.com/quickopenpadel  

⭐  Jeugd: h[ps://9nyurl.com/quickopenjeugd  

⭐  Tennis: h[ps://9nyurl.com/quickopentennis 

Daarnaast zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers die in de week van 20 t/m 26 juni willen helpen met 
zaken zoals banen voorbereiden, spullen klaarze[en, deelnemers ontvangen etc. Ook zijn er nog een aan-
tal bardiensten open voor invulling. Wil jij wel helpen of heb je zelf een ander idee waar je mee kunt bij-
dragen? Laat het ons weten via quickopen@quicktennis.nl! 

Hopelijk zien we jullie allemaal van 20 t/m 26 juni 9jdens Quick Open! 

Met vriendelijke groet, 

Marlyn de Kroon  
Ac9viteiten | Quick Tennis & Padel

https://tinyurl.com/quickopenpadel
https://tinyurl.com/quickopenjeugd
https://tinyurl.com/quickopentennis
mailto:quickopen@quicktennis.nl!
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