Corona-editie 11 mei 2020
Beste leden,
We mogen weer! In navolging van onze jeugd die alweer bijna 2 weken fanatiek tennist en padélt is
het park vanaf maandag 11 mei ook weer geopend voor volwassenen.
We begrijpen dat iedereen graag zo snel mogelijk weer de baan op wil! Maar om veilig te kunnen
sporten en om een terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk
dat we gefaseerd en gecontroleerd onze tennis- en padelactiviteiten uitbreiden. Hierbij volgen we
als vereniging de 1,5 meter maatregelen, de richtlijnen van het RIVM en de aanvullende protocollen
die zijn opgesteld door het NOC*NSF en de KNLTB.
Trainingen volwassenen
Vanaf maandag 11 mei starten de trainingen voor volwassenen. Via de appgroepen ontvangt ieder een die zich heeft opgegeven voor zomertraining de trainingstijden van de trainers.
Onder begeleiding van een trainer mogen zowel bij tennis als padéltrainingen maximaal 4 spelers
per baan trainen.
De gemiste trainingen van de afgelopen weken zullen niet ingehaald worden. Standaard gaan wij iedereen 13 trainingen aanbieden. Het lesgeld zal uiteraard aangepast worden op basis van het nieuwe aantal trainingen. Als er groepen zijn die meer trainingen willen afnemen dan is maatwerk mogelijk in overleg met de trainers.
Vrij spelen tennis en padel
Voor de jeugd blijven dezelfde regels gelden voor wat betreft het vrij spelen. De jeugd t/m 18 jaar
mag alleen vrij tennissen als er een toezichthouder op het park aanwezig is. De tennis- en padeltrainers zijn binnen onze vereniging aangesteld als toezichthouders. In de KNLTB ClubApp is aangegeven
op welke tijden de trainers aanwezig zijn en de jeugd vrij mag spelen.
Volwassenen mogen vanaf 11 mei vrij tennissen en padellen zonder dat er een toezichthouder op
het park aanwezig is. Senioren mogen alleen 1 op 1 vrij spelen, hierdoor zijn er maximaal 2 spelers
toegestaan per baan. Dubbelspel is alleen toegestaan mits alle 4 personen tot hetzelfde huishouden
behoren.
Reserveringen voor vrij tennis kunnen uitsluitend gedaan worden via de KNLTB ClubApp. Vanuit hygiënisch oogpunt en om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen moet het gebruik van het
fysieke afhangscherm in het clubhuis geminimaliseerd worden. Vanaf zondag 10 mei kunnen volwassenen banen reserveren voor vrij tennis.
Bij deze nieuwsbrief is een instructie bijgevoegd over het reserveren van een baan via de KNLTB
ClubApp.
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Maatregelen op het park:
- De kantine is gesloten, de EHBO-faciliteiten zijn wel bereikbaar.
- De kleedkamers zijn gesloten.
- De toiletten in de hal zijn geopend, echter verzoeken we jullie hier zo min mogelijk gebruik van te
maken.
- De banen 9 t/m 12 (tennishal) zijn gesloten.
- De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. De jeugd
onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
- Op het minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 jaar en ouder tegelijk gespeeld. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van het minibaantje.
- Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
De huidige maatregelen gelden tot tenminste 1 juni 2020. We hopen dat situatie stabiel blijft en de
restricties verder worden verminderd. Om dit te realiseren verzoeken we jullie daarom nogmaals om
de maatregelen na te leven en de instructies van de toezichthouders op te volgen.
Geniet van het weer samen tennissen en padellen, maar denk aan de veiligheid van de andere sporters, leraren en vrijwilligers!
Met sportieve groet,
Het bestuur Quick Tennis- en Padel

Van de jeugdcommissie
Jeugdtrainingen weer gestart
De jeugdtrainingen zijn weer gestart! Ondanks dat het met de Corona-maatregelen voor de
kinderen even wennen is, waren de kinderen zichtbaar aan het genieten dat ze
weer mogen tennissen. Goed om te zien dat de jeugd ook gebruik maakt van de mogelijkheid om ‘vrij’ te tennissen op de
momenten dat Rob of Daan aanwezig is.
Tiktok tennis challenge
Er zijn een aantal mooie, creatieve en enthousiaste filmpjes inge zonden! Allemaal bedankt voor jullie reactie. Door de trainers Rob
en Daan en Merel van de jeugdcommissie wordt zeer binnenkort de
selectie van 3 beste filmpjes bekend gemaakt op facebook. Hou onze
facebookpagina in de gaten om je stem uit te brengen!
Jeugdcompetitie najaar
Binnenkort kunnen de jeugdteams ingeschreven worden voor de najaarscompetitie. Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat de jeugdleden, die zich hadden ingeschreven voor het voorjaar, meedoen
in het najaar. Had je je zoon/dochter niet ingeschreven voor de voorjaarscompetitie en wil hij/zij
graag meedoen in het najaar? Geef dit dan uiterlijk 20 mei door via mail aan jeugd@quicktennis.nl.
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Racketmix
Zondag 17 mei organiseert de jeugdcommissie een racketmix voor de jeugd. Van 9.30 tot 10.30 voor
rood & oranje en van 11.00 tot 12.30 uur voor groen & geel (t/m 12 jaar). Wil je zoon/dochter een
keer extra tennissen: zet deze datum vast in je agenda.
Boescoolfit
Na de meivakantie herstarten de BoesCoolFit tennistrainingen bij Quick. Er zijn al drie mooie groe pen met kinderen op de maandag, dinsdag en donderdag. Een paar extra kinderen zouden er nog bij
kunnen. Als je sportieve kinderen kent (zoon, dochter, vriendjes, vriendinnetjes) die geïnteresseerd
zijn in tennis, laat ze zich dan inschrijven voor deze leuke trainingen bij Quick in mei en juni. Dit is de
ideale gelegenheid voor kinderen om kennis te maken met tennis. Alleen deze week nog kunnen kinderen hiervoor worden ingeschreven via de BoesCoolFit website.
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