Nieuwsbrief september 2020
… en dan is het alweer september! Wie kon een half jaar geleden voorspellen dat het
met onze club zo goed zou gaan. Geen opzeggers, geen wanbetalers, geen klachten.
Lees hierover meer in het stuk van de Technische Commissie.
Behalve dát goede nieuws kunnen we ook laten weten dat er schot zit in het traject
van baanrenovatie. Lees dat dus zeker rook.
En de Jeugdcommissie zou de Jeugdcommissie niet zijn als zij niet ook zou bijdragen aan deze po sitieve Nieuwsbrief. Ook lezen dus!
Deze tekst schreef ik maandagmiddag, niet wetende dat er enkele uren later een geheel andere
aanleiding zou zijn voor een Nieuwsbrief; Lees hieronder de nu geldende maatregelen:

Coronaregels per 29 september:

Publiek is vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur bij sportwedstrijden niet meer toegestaan en sportkanRnes moeten sluiten. Kleedkamers en toileTen mogen open blijven.
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na aﬂoop van de sportbeoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de bedoeling dat je
na aﬂoop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodaRe zo snel mogelijk verlaat.
Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing.
Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.
Vrij spelen en training
Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor blijb gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor
het geplande RjdsRp naar de baan en verlaat het park direct na aﬂoop. Dat geldt ook voor trainingen.
Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.
Compe55e
Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de baan op.
Na aﬂoop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park.
Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten
rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.
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Van de Technische Commissie:
Is er ook nog goed nieuws in deze Corona-Rjd…?
Jazeker… Het zijn rare en onzekere Rjden, maar gelukkig kunnen we ook een heleboel goed nieuws melden binnen onze vereniging!
Nieuwe leden
Zo hebben we dit jaar al ruim 26 nieuwe jeugdleden,18 nieuwe zomerpadelleden,10 zomerchallenge leden en tevens nog een groot aantal nieuwe tennisleden mogen verwelkomen bij Quick Tennis en Padel.
Niet eerder werden er in 1 jaar zoveel mensen lid van onze vereniging! Binnenkort zullen onze trainers
nieuwe leden benaderen voor les mocht dat al niet het geval zijn en om de 1e uitleg te geven over hoe
onze club funcRoneert.
Trainingen
Ook de animo voor de trainingen is enorm. De zomertrainingen zijn net achter de
rug en vanaf 5 oktober starten de wintertrainingen weer waarbij alle beschikbare
uren van onze vaste trainers zo goed als vol zijn! We bereiken hiermee weer het
aantal trainingsuren van het niveau van 6 jaar geleden. Goed nieuws dus!
Incasso trainingsgelden
Vanuit de leden is de vraag gekomen of de trainingsgelden ook in maandelijkse termijnen geïncasseerd kunnen worden. Op dit moment onderzoeken we hierin samen met Clubcollect/KNLTB de mogelijkheden. Wij
verwachten dat we vanaf komende zomertraining deze mogelijkheid
kunnen aanbieden en zullen u daarover t.z.t. informeren.
Uitgestelde VoorjaarscompeRRe
De door Corona uitgestelde VoorjaarscompeRRe is begin september begonnen. Op de dinsdag en donderdag overdag, vrijdagavond en gehele zaterdag wordt er weer volop getennist. Veel gezelligheid en hopelijk nog wat kampioenen die we eind oktober mogen huldigen. De zondag is voor de jeugd en het is erg
ﬁjn om te zien dat Quick Tennis op deze dag ook bijna steeds alle banen nodig heeb om ze lekker te laten
tennissen! Volle bak, dus…
Ja, en toen kwam de maandagavond; de gezelligheid zal er niet meer zijn. Na het spelen direct naar huis,
geen aanmoedigingen vanaf de kant. Allemaal erg jammer, maar laten we ons aan de regels houden en
daarmee voorkomen dat het park weer op slot moet!

Deze week is onze tennistrainer Daan Stegge, geslaagd voor de opleiding
Padeltrainer. Van harte gefeliciteerd Daan.
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Vervanging toplagen gravelbanen

Smashcourt is een ondergrond
Zoals bekend wordt er door de sRchRng Tennis- voor tennisbanen, die qua speeleigenschappen erg
centrum Oldenzaal (beheerder van het Quicklijkt op kunstgras, maar qua kleur en uitstraling lijkt
Tennis-park) en het Bestuur van QuickTennis,
op gravel. Smashcourt is beter tegen weersomstanhard gewerkt om te komen tot een renovaRe
digheden bestand dan gravel, zeker indien deze baan
van de bestaande gravelbanen.
ook op een lava ondergrond wordt aangelegd, en
kan dan ook het hele jaar door bespeeld worden.
De noodzaak hiervoor zal bij een ieder duidelijk Smashcourt behoort tot de categorie 'Roodzand
zijn; te veel of te weinig gravel, regen- en
kunstgrasbanen'.
sproeiwater wat veel te lang op de baan blijb
staan en belijning die op meerdere plekken los- Smashcourt bestaat uit een gravelkleurige stabililaat.
teitsmat, vergelijkbaar met een kunstgras mat, die
wordt voorzien van een ongebonden keramische topOver de ﬁnanciering van het project lopen gelaag (of inAill). Door gebruik van de stabiliteitsmat
sprekken met de Gemeente Oldenzaal.
ontstaat een stabiele en vlakke tennisvloer.
Apankelijk van het aanbestedingstraject zal de
uitvoering nog dit of begin volgend jaar plaatsvinden.
Op de bestaande onderlaag van de huidige 7
gravelbanen zal dan hetzelfde materiaal
(“Smashcourt”) worden gelegd als nu op de
banen 9 tot en met 12 ligt.

Smashcourt banen kunnen het hele jaar door onder
nagenoeg alle weersomstandigheden bespeeld worden, hoewel koude en vochtigheid de stuithoogte van
de bal en balrotatie bij het spelen met effect wel
sterk verminderen. Stofvorming en verwaaiing is
minimaal, ook bij langdurige droogte. De baan hoeft
dan ook nauwelijks beregend te worden.

Padéltoernooi Basisschoolleerlingen
Onder grote publieke belangstelling, (dat was “vroeger”. Toen mocht dat nog…) is afgelopen zondag
27 september een padeltoernooi op ons park gespeeld. ’s Morgens streden leerlingen van groep 5
en 6 en 's middags leerlingen uit 7 en 8 om de titel van Oldenzaals Padel Schoolkampioen.
Gestreden werd er in dubbels. Het waren spannende wedstrijden waarbij voor de deelnemers méér
op het spel stond dan een fraaie wisselbeker. Wat te denken van de trots als je op de maandag erna
op school je verhaal kunt doen.
De namen van de winnaars mogen hier natuurlijk niet ontbreken; Winnaars bij de leerlingen uit de
groepen 5en 6 zijn Cas Lauwers en Tijmen Smidt. Bij de groepen 7 en 8 zijn het Sem Briels en Siem
Oude Engberink. Foto’s van deelnemers en kampioen op de volgende pagina.
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Deelnemers groepen 5 en 6. Op de voorgrond Tijmen (links) en Cas

Deelnemers groepen 7 en 8. Op de voorgrond Sem en Siem
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Jeugdcompe55e
Begin september is de NajaarscompeRRe goed van start gegaan. De afgelopen zondagen was het prima
weer om compeRRewedstrijden te tennissen en de kinderen op het park aan te moedigen. Helaas mag
er met ingang van 29 september geen publiek meer op het park komen.
De Tenniskids compe55e 2020 blijR doorgaan
Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en gaan
zo snel mogelijk de baan op voor het spelen van hun wedstrijdjes. Na aﬂoop verlaat iedereen zo snel
mogelijk het park. Zorg ervoor dat kinderen eten en drinken meenemen, aangezien de kanRnes gesloten zijn. De kleedkamers en toileTen kunnen wel gebruikt worden. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt
dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel
uitmaken van het begeleidende team. Zij mogen blijven kijken. Het advies is om bij voorkeur met 1 of
maximaal 2 begeleiders per team te komen. Toeschouwers, zoals opa's, oma's, broertjes en zusjes zijn
niet toegestaan. Als een jeugdspeler op de eigen accommodaRe speelt, dan worden ouders (ook al
brengen zij hun kind) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.
Jeugdac5viteit 7 november
De jeugdcommissie wil ’s middags 7 november een gezellige acRviteit organiseren voor alle jeugdleden.
Deze acRviteit zal buiten plaatsvinden. We houden het programma nog even geheim. De uitnodiging
voor inschrijving volgt binnenkort. Uiteraard houden we de mogelijkheden voor het organiseren van de
acRviteit in verband met Corona in de gaten.
Trainers bedankt!
We willen de trainers Rob en Daan bedanken voor hun inzet Rjdens het ‘Coronaseizoen’ de afgelopen
maanden. Mede door hun inzet en inspirerende ﬁlmpjes in de trainings-appgroepen zijn veel kinderen
blijven tennissen. Dit zien we ook terug in de aanmeldingen voor de wintertraining; de trainingsgroepen ziTen alweer mooi vol!
Verlengde trainingen
Afgelopen seizoen is gestart met zogenoemde verlengde trainingen bij een aantal jeugdgroepen. De
trainingsgroep krijgt dan 75 minuten training in plaats van 45 minuten. Door het verlengen van de training kan meer Rjd en aandacht aan de kinderen gegeven worden.
Nieuwe leden jeugdcommissie
Onze ‘noodoproep’ voor hulp van ouders in de vorige nieuwsbrief heeb gewerkt. Sabine Grashof en
Saskia Haarhuis gaan de jeugdcommissie versterken! Samen willen we dit jaar weer een aantal leuke
acRviteiten organiseren.

Oldenzaal, 30 september 2020. @SP
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