
 

 

Nieuwsbrief 
W I N T E R  2 0 2 0  

Sportploeg Oldenzaal 2020 
Inhoud 

In deze nieuwsbrief lees je over: 

Ø “onze” Oldenzaalse 
sportploeg van het jaar 
2019, 

Ø de Stichting Tenniscen-
trum Oldenzaal, 

Ø het onderhoud van de 
banen, 

Ø de activiteiten vanuit 
de Jeugdcommissie, 

Ø het Knieperkestoer-
nooi, 

Ø onze nieuwe voorzit-
ter, 

Ø de komende contant-
geldloze kantine  

Ø de bardiensten. 

Op	 3	 januari	 2020	 zijn	 bij	 de	 sportverkiezing	 van	 de	 gemeente	 Oldenzaal	 twee	
Padellers	van	Quick	Tennis	en	Padel	uitverkozen	tot		SPORTPLOEG	VAN	HET	JAAR.	
	
De	felicitaties	gaan	naar Peter	Bruijsten	(op	de	foto	links)	en	Berend	Boers.	(op	de	
foto	rechts) 
 
Niet	alleen	werden	zij	met	z'n	2-en	eerste	bij	de	Nationaal	Kampioenschappen	van	
Padel,	maar	 ook	werden	zij	met	het	Nederlands	Team	6e	bij	 de	Europese	Kampi-
oenschappen	Padel. 
 
Een	prestatie	om	"U"	 tegen	te	 zeggen	en	vandaar	dat	wij	het	 zeer	terecht	vinden	
dat	zij	verkozen	zijn	tot	sportploeg	van	het	jaar. 
 
Wij	gaan	dit	(	bestuur	van	Quick	Tennis	en	Padel	en	de	padelcommissie)		een	pas-
send	vervolg	geven. 
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Onderhoud park 
Het onderhouden van het park is een dure aangelegenheid. Jouw con-
tributie wordt, deels, daarvoor goed gebruikt. Bedankt daarvoor. 
 
Wat kunnen we sámen doen  om de kosten te drukken? 

ü Na het gebruik van een baan deze slepen en de lijnen vegen. (ook al komt morgen 

de groundsman. 

ü Ga je als laatste van de baan en het licht brandt, ga dan naar het bedieningskastje bij de uitgang van het gebouw en 

druk de knop met het baannummer in. Het licht gaat dan uit. 

ü Hij is oud maar kan nog steeds: “Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, ons de schillen en de dozen”. Dus 

kopjes en glaswerk op de bar plaatsen, stoelen en krukken aanschuiven (geldt ook voor het terras),en je laat het clubhuis 

netjes achter. Met veel dank voor jullie hulp.  

Wie en wat is/doet de stichting Tenniscentrum 
Oldenzaal eigenlijk?? 

Het Bestuur van TCO draagt zorg voor de op- en afbouw 
van de luchthal, de verhuur van de binnenbanen, het on-
derhoud van het gehele park, inclusief de banen en het 
beheer van de kantine. 
Al die taken worden uitgevoerd door onderstaande on-
misbare vrijwilligers;  
Onderhoudsploeg:  
Gerard Peters 
Herman Loohuis,  
Bertus Breukers  
Marcel Eppink. 
 
Kantinebeheerster: Dixie Pril 

Bestuur 
Charles Kole. Voorzitter 
Theo Scholten. Penningmeester 
Sieger Postma. Secretaris 

Nieuwe leden zullen zich waarschijnlijk afvragen wat de 
Stichting Tenniscentrum Oldenzaal doet. Daarom hier 
een korte opsomming: 
De Stichting is opgericht vanuit de vereniging 
QuickTennis. Dat gebeurde om de aanleg van het nieuwe 
park in 2012 financieel mogelijk te maken. TCO is dus 
eigenaar van het park.  
 
Door TCO wordt het park aan QuickTennis verhuurd. 
Dit met uitzondering van de banen die in het wintersei-
zoen overdekt zijn.  
In het winterseizoen staan de banen ter beschikking van  
iedereen die  er een partij tennis wil spelen. Dit uiteraard 
tegen de geldende betaling. Ook leden van QuickTennis 
dienen voor het gebruik dus te betalen.  

Een baan huren en reserveren kan via de website 
tco.baanhuur.nl. Let op!! Zonder voorafgaande 

“www”! 
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BoesCoolFit: tennistraining voor kinderen. 

BoesCoolFit Jeugdtoernooi 

Start Voorjaarscompetitie Jeugd 

Informatieavond Ouders 

In maart worden er vier BoesCoolFit tennistrainingen bij Quick ge-
geven. Dit is de ideale gelegenheid voor kinderen om kennis te 
maken met tennis. Vanaf eind januari kunnen kinderen hiervoor 
worden ingeschreven via de BoesCoolFit website . De kosten voor 
de vier lessen zijn slechts vijf euro in totaal. Als je sportieve kin-
deren kent (zoon, dochter, vriendjes, vriendinnetjes) die geïnteres-
seerd zijn in tennis, laat ze zich dan inschrijven voor deze leuke 
trainingen bij Quick. 

We willen kinderen die mee doen aan de BosCoolFit kennis laten 
maken met tennisjeugd in rood & oranje die al langer tennissen. 
Daarnaast willen we ze laten zien hoe leuk en gezellig een toernooi 
kan zijn. Daarom organiseren we op zaterdag 21 maart van 14.00 tot 
16.00 uur een toernooi voor deze groep. 

De jeugdteams voor de voorjaarscompetitie zijn ingedeeld. Zondag 
29 maart starten de rode en oranje competitieteams met hun eerste 
wedstrijden. De kinderen in groen en geel starten een week later. Dit 
voorjaar doen er 43 kinderen mee verdeeld over 2 gele, 3 groene, 2 
oranje en 1 rood team. Mooi om te constateren dat QuickTennis 
groeit met het aantal jeugdleden en deelnemers aan de competitie.  

Voor de start van de competitie vinden we het belangrijk om de ouders te in-
formeren over de werkwijze van de competitie en de wijzigingen die de 
KNLTB heeft doorgevoerd voor de voorjaarscompetitie 2020.  
Deze avond staat gepland op 18 maart om 19.30 uur voor de ouders van rood 
& oranje en om 20.15 uur voor de ouders van de kinderen die spelen in 
groen & geel.  
Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Van de Jeugdcommissie 
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In de laatste dagen van 2019 werd het nog nog even weer spannend op het park. Wie 
zou het prestigieuze Knieperkestoernooi dit jaar gaan winnen? 
 
Na 2 enerverende dagen met spanning, en ontspanning gingen de volgende spelers 
met de eer strijken: 
Mix: Joke Siemerink met Wim 
Rouwhorst.  

DD: Lucy Ma Marian Bruggeman  
HD: Hans Kolmschot met René Busscher  

Allen van harte gefeliciteerd. 
De prijzen werden, geheel op zijn eigen wijze, uitegereikt door de or-
ganisator van het toernooi, Gerard Olde Wieverink. (De man achter de 
bar. Ervóór Joke en Wim). 
 
Ja, en toen was de schrik bij ieder die Wim kende erg groot. Enkele dagen 
na deze overwinning werd Wim tijdens een wedstrijd in het SPT toernooi 
in Wierden getroffen door een hartstilstand. Gelukkig was adequate hulp snel ter plaatse en is hij overgebracht naar het ziekenhuis. 
Daar wordt hij nog steeds verpleegd. Zijn herstel zal de nodige tijd vergen. Wij wensen Wim van harte beterschap en zijn familie 

veel sterkte.    ❤ 
 
 
 

12 januari werd het jaarlijkse ouder-kind poffertjes toernooi 
georganiseerd. Het was een mooie sportieve start van het 
nieuwe jaar! 20 kinderen gingen met hun vader, moeder, 
opa of oma de baan op. En de poffertjes smaakten goed in 
de pauze. 

   
 

Poffertjestoernooi 

Onze trainers Rob en Daan organiseren in samenwerking met 
Ben Hassing ROGG-toernooien voor de jeugd.  
ROGG staat voor Rood-Oranje-Groen-Geel toernooi. Deze toer-
nooien worden in de winterperiode in de blaashal van Quick 
(voor rood & oranje) en in tennishal de Lage Esch (voor groen & 
geel) georganiseerd. Dit zijn leuke toernooien om nog een keer 
extra te oefenen.  
Meer informatie en inschrijven via www.toernooi.nl. De volgen-
de ROGG-toernooien zijn gepland op 7 februari en 8 maart.  
 

Wist je dat?? 

En dan nog even dit… 
Knieperkestoernooi 
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Als de voorjaarscompetitie in april van start gaat zijn er mogelijkheden om op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag over-
dag bardienst te draaien. Lijkt het je leuk om tijdens de competitiedagen een bardienst te draaien? Dan kun je je vanaf vandaag 
inplannen in het rooster. Hoe dat gaat staat hieronder. Lukt het niet stuur dan een mail naar mij op  bardienst@quicktennis.nl dan 
plan ik hem voor je in. 
 
1. klik hier en je komt op de website van QuickTennis. (werkt de link niet kopieer hem dan hier en plaats in je browser: 

https://www.quicktennis.nl)    
 

2. Klik dan op de groene balk en je komt op de inlogpagina van de KNLTB. Kijk of in de keuzebalk “Clubnummer” of “Bondsnum-
mer” staat. Staat er “Clubnummer” klik dan op het pijltje rechts ernaast en klik op “Bondsnummer”. 
 

3. Vul je bondsnummer en wachtwoord in. (indien nodig klikken op Wachtwoord vergeten. Je krijgt dan een nieuwe gemaild.) 
 

4. Na het inloggen zie je het scherm met beschikbare diensten in de lopende maand. Op de tabs bovenaan kun je de mogelijkheden in 
de komende maanden van het kwartaal zien. 
 

5. Als je een dienst hebt gevonden op een geschikte tijd/avond klik je op “Details”. Je ziet dan nogmaals de gegevens van de betref-
fende dienst en een knop "Inplannen". Om je keus te bevestigen klik  je op die knop. Daarna kun je nog eventueel andere data kie-
zen en vastleggen.  

 
De vergoeding voor een volledige bardienst  (is minimaal 4 uur) is € 15,00. 
 
Mocht het inschrijven van een bardienst niet lukken, dan a.u.b. mailen of bellen naar Daan Stegge op bardienst@quicktennis.nl of 
06-14523102 

De	beide	Besturen	hebben	besloten	dat	het	beta-
len	van	consumpties	in	de	kantine	op	korte	termijn	
niet	meer	met	contant	geld	kan	worden	betaald.		
Betalen	kan	dan	alleen	nog	per	pin	of	contactloos	
mogelijk	 zijn.	 	De	 mogelijkheden	 hiervoor	 zijn	 te-
genwoordig	 zo	 algemeen	 gebruikelijk	 dat	 het	 in	
onze	kantine	niet	voor	problemen	zal	zorgen.		
	
Wij	hopen	daarin	op	jullie	medewerking.		
	
De	juiste	datum	waarop	contant	betalen	niet	meer	
mogelijk	zal	zijn	wordt	nog	bekend	gemaakt. 

Even voorstellen 
Zoals in de vorige nieuwsbief al is vermeld 
ben ik vanaf de laatste algemene ledenverga-
dering (25 november 2019) toegetreden tot 
het bestuur als voorzitter van onze vereniging.  
Het lijkt mij een mooie uitdaging om Quick 
Tennis & Padel verder te laten groeien. Maar 
naast groei van de vereniging moet met name 
sportiviteit en gezelligheid voorop staan! 
 

Voor de mensen die mij nog niet kennen zal ik mij kort introduceren: Ik 
ben Ralf Maathuis, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Ol-
denzaal.  
Van jongs af aan ben ik al lid van Quick Tennis & Padel. Net zoals vele 
andere leden ben ik ook begonnen met tennissen op ons oude park. Na 
enig zoeken in het archief kwam ik er achter dat ik inmiddels al 20 jaar 
lid ben bij Quick Tennis & Padel.  
Ik speel al jaren tenniscompetitie op de zaterdag en sinds de aanleg van 
de Padelbanen speel ik naast tennis ook met enige regelmaat Padel. 
 
In het dagelijks leven ben ik als assistent accountant werkzaam bij 
Kroesewevers in Oldenzaal. Hierbij ondersteun ik ondernemers met hun 
dagelijkse financiële administratie en adviseer ik omtrent financiële en 
fiscale vraagstukken. Ik hoop dat ik mijn netwerk en kennis in kan zetten 
om verder te bouwen aan onze mooie vereniging! 
 
Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben over onze vereniging, 
of ben je misschien geïnteresseerd in een vrijwilligersfunctie, spreek mij 
dan gerust aan. 
 
Met een sportieve groet, 
 
Ralf Maathuis,  
06-20725423 
Ralf_maathuis@hotmail.com  

Nieuwe voorzitter QuickTennis & Padèl 

INSCHRIJVEN BARDIENST 
De laatste kwartaalinschrijving liep niet vlekke-
loos. Voor de hieronderstaande dagen zoeken 
wij nog leden die een dienst willen doen:  
 
Vrijdag 31 januari van 19.30 t/m 23.00u 
Woensdag 5 februari 19.30 t/m 23.00u  
Donderdag 6 februari 19.30 t/m 23.00u   
Maandag 10 februari 19.30 t/m 23.00u  
Maandag 17 februari 19.30 t/m 23.00u  
Dinsdag 18 februari 19.30 t/m 23.00u  
Woensdag 19 februari 19.30 t/m 23.00u  

Over bardiensten 
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Slepen banen 9 t/m 12 (TennisPro Vision banen) 
 
Zoals bij de meeste leden bekend zal zijn wij in samenwerking met 
het bestuur van de stichting en de gemeente Oldenzaal bezig om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toplaag van onze 
tennisbanen te vervangen. In het kader van dit onderzoek zijn on-
langs onze 11 tennisbanen onderworpen aan een uitgebreide kwali-
teitsbeoordeling.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de banen 9 t/m 12 waar in de 
winter de blaashal over wordt gezet in redelijke staat verkeren. Om 
de levensduur van deze banen te verlengen is het van belang dat ze 
goed worden onderhouden. Naast het onderhoud door onze onder-
houdsploeg kan iedereen aan het verlengen van de levensduur bij-
dragen door na het tennissen de baan te slepen. Door het slepen 
van de banen wordt het gravel gelijkmatig verspreid over de banen waardoor het kunstgras minder snel slijt. 
 
De laatste tijd constateren wij dat de banen na afloop niet altijd worden gesleept. Om de levensduur van de banen te ver-
lengen en de onderhoudskosten te minimaliseren verzoeken we jullie nadrukkelijk om na afloop altijd de baan te slepen!  
 
Alvast bedankt namens, 
De onderhoudsploeg en het bestuur!  

Vervanging toplagen van de banen 

Vragen en/of opmerkingen over deze Nieuwsbrief kun je richten aan sieger@tenniscentrumoldenzaal.nl 
 
Oldenzaal, 28 januari 2020 


