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Nieuwsbrief Mei 2020 
                     Jeugdspecial

D e jeugd van Quick Tennis & Padel is, ondanks het uitstellen van de competitie, volop actief!  

Uitstel voorjaarscompetitie jeugd: 
Net als bij de seniorencompetities heeft de KNLTB besloten alle jeugdcompetities tot begin Juni uit te stel-

len. Hierdoor kwam ook de informatieavond voor ouders op woensdag 21 April te vervallen. Deze is ver-

plaatst naar woensdag 26 Mei. Nadere informatie volgt nog.  

Interne jeugdcompetitie: 
Als alternatief voor het uitstel van de voorjaarscompetitie is er op een aantal dagen, waarop normaliter 
competitie gespeeld zou worden, een interne competitie georganiseerd per spelniveau / kleur tussen de 
eigen jeugdteams. De laatste ronde van deze competitie zal op zondag 9 Mei worden gespeeld van 10.30 – 
12.00uur en hierdoor zijn de banen op deze tijden beperkt beschikbaar.   

Tennis instuif voor alle jeugd op 2e Pinksterdag (maandag 24 Mei): 
Op 2e Pinksterdag zal er een tennis instuif voor alle kinderen van Quick Tennis & Padel worden georgani-

seerd. Nadere informatie over tijd en opgave volgt per email, social media en in de diverse whatsapp groe-

pen. Mocht deze info niet iedereen bereiken, neem dan in de week voorafgaand even contact op met Tim 
Leusink (Tel: 0652291044 of jeugd@quicktennis.nl)  

Tennis 6-kamp voor groene & gele jeugdleden: 
Op zaterdag 24 April is er een Tennis 6-kamp georganiseerd voor de jeugdleden uit de groene en gele 
groepen.  
Tijdens de 6-kamp werden de kinderen verdeeld in groepjes. Ze moesten 6 uitdagende challenges uitvoe-

ren om zoveel mogelijk punten te scoren. Spellen als "blind tennissen “ (met een groot zwart doek tussen 
de speelhelften),  een bal overspelen terwijl er op een houten plankje gebalanceerd moest worden en er 
was zelfs een snelheidsmeter om de balsnelheid tijdens de service te meten.  

Het was een supergezellige middag met enthousiaste kinderen en begeleiding. Tussendoor waren er lekke-

re versnaperingen en aan het einde heerlijke pizza’s van NewYork Pizza voor iedereen!  

Er waren 2 teams met hetzelfde aantal punten en na een spannend potje finale-tennis heeft het team van 
Lynn, Nynke, Sara en Carlijn gewonnen met als hoofdprijs een tegoedbon voor een ijsje van IJscotheek van 
Olffen. 

mailto:jeugd@quicktennis.nl
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Het “Blind tennissen” 

Teamspel en samenwerking. 
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Balanceren en ballen mikken. 
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kan je contact opnemen met Erik Horsthuis via jeugd@quicktennis.nl. 

Inventarisatie Jeugdkamp (28 & 29 Augustus 2021): 
Een aantal weken geleden is er onder de jeugdleden een inventarisatie gehouden wie het leuk zou vinden 
om mee te gaan op Jeugdkamp naar de Blokhut in Rossum op zaterdag 28 & zondag 29 Augustus 2021. 
Ruim 40(!) kinderen hebben aangegeven interesse te hebben / mee te willen. Door de grote interesse 
hebben we redelijke zekerheid dat er uiteindelijk voldoende kinderen mee willen en daarom hebben we de 
Blokhut definitief vastgelegd (onder voorbehoud van, hoe kan het ook anders, de Covid-19 situatie op dat 
moment). Ook kunnen we nu verder met het maken van het programma, het bedenken van activiteiten 
etc. Er zal in Juni / Juli nog een definitieve opgave volgen en meer informatie over hoe en wat.  

Agenda: 

Zondag 9 Mei: Laatste ronde interne competitie 

Maandag 24 Mei: Tennis instuif Rood+Oranje+Groen+Geel (info en opgave volgt) 

Woensdag 26 Mei: Informatieavond competitie voor ouders (onder voorbehoud / 19.30 uur 
rood & oranje / 20.15 uur groen & geel) 

Juni: Competitie 

20 – 27 Juni: Quick Open Jeugd toernooi 

28 – 29 Augustus: Jeugdkamp Blokhut Rossum 

Met vriendelijke groet, 

De Jeugdcommissie 


