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Nieuwsbrief Baanrenovatie Tenniscentrum Oldenzaal

Beste leden,

Hierbij informatie over de voortgang van de renovatie van de toplagen van onze buitenbanen.
Zoals in een vorige nieuwsbrief gemeld, zijn alle benodigde voorbereidende werkzaamheden afgerond. Ook het 
benodigde tapijt is op het park gearriveerd.
Op vrijdagmorgen 20 november stonden om 7.00 uur s'morgens 15 medewerkers van het bedrijf gereed om de 
matten over de banen uit te rollen.  Al snel werd er gestopt omdat er vouwen in het tapijt zaten.
De matten werden afgekeurd en de medewerkers zijn onverrichter zake naar huis gegaan.
De fabrikant besloot om de matten een extra behandeling in de fabriek te geven. Daardoor zijn de vouwen uit de 
matten verwijderd. Maar is er ook een week verloren gegaan.

Na de nieuwe aanvoer en weer verdelen van de matten op de banen is een nieuwe legdatum gepland. Die is al weer 
achterhaald en ondertussen zijn wij in Nederlands winterweer beland.
Wat wij nodig hebben voor het leggen, is een paar dagen met een redelijke temperatuur en geen regen. Voor het 
lijmen van de naden is een minimale temperatuur nodig en voor het instrooien van het zand moet het droog zijn om 
goed in de poriën van het tapijt door te dringen.
Ook deze week is het te koud en te nat. We hopen dus nu maar weer dat volgende week de omstandigheden 
gunstiger worden.
Als eerste worden de banen 5, 6 en 8 gelegd.

Om toch te blijven tennissen geldt vanaf woensdagmorgen, 9 december, een nieuwe regeling voor het gebruik van de 
binnenbanen. De besturen van QuickTennis en de Stichting Tenniscentrum Oldenzaal  hebben besloten om het 
tennissen in de blaashal gratis te maken voor de tennisleden van “QuickTennis" op de resterende vrije uren. Voor de 
huidige seizoenshuurders verandert er niets. Ook de 2 banen aan de Haerstraat blijven nog voor ons beschikbaar. 
 
Let op! Deze regeling geldt alleen voor reserveringen die vanaf 9 december worden gemaakt. Lees hieronder hoe je 
een baan reserveert.
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Voor het reserveren van een baan in de luchthal ga je het volgende doen: 

Voor het maken van een reservering van een baan in de hal doorloop je de volgende stappen: 

1. Ga naar tco.baanhuur.nl Let op! Zònder “www” 

2. Heb je daar al eerder een baan gereserveerd dan klik je rechtsbovenaan op “Inloggen”. Deed je dit niet 
eerder klik je op “Registreren”. 

3. Na het inloggen volg je de stappen die worden aangegeven. 

4. Nadat je een baan en tijd hebt gekozen kun je in het dan getoonde scherm aangeven hoeveel QuickTennis-
leden er gaan spelen. Het aantal bepaalt de korting op de baanprijs. Bij 4 lid-spelers kom je uit op 0.  

5. Vul je een lager aantal in gaat het systeem er vanuit dat er Niet-leden meespelen. Die betalen uiteraard wel 
voor het baangebruik.  

6. Ga je als tennislid van QT een enkelspel wilt spelen met een ander tennislid van QT vul dan “4” in.  Anders 
rolt er toch een factuur uit.

Voor antwoorden op vragen kun je mailen naar sieger@tenniscentrumoldenzaal.nl
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