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Start nieuwe tennisseizoen 2015 
 

Ons openingstoernooi houden we zondag 29 maart 
 

Koffie en cake staan klaar vanaf 10:30 uur.  
We beginnen om 11.00 uur met tennissen.  
Deelname is gratis. Het is geen toernooi waarin het gaat 
om prestatie, maar om gezellig samen spelen. Het spelplezier en de 
gezelligheid staan voorop. We zullen wel proberen rekening te houden met 
de verschillende speelsterktes.   Iedereen is welkom.   Tot dan. 
 

 

Nieuwe bestuursleden 
 

Vorig jaar is Corine verhuisd. Andere bestuursleden kampen met persoonlijke ongemakken en 
zijn daardoor beperkt beschikbaar. Dit betekent dat het bestuurswerk op enkele personen 
neerkomt. Daarom deze oproep: 

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht! 
 

We vergaderen ongeveer 4 of 5 keer per jaar, daarnaast worden de taken verdeeld. Je kunt 
vooraf aangeven wanneer je meer of minder tijd hebt. En meebeslissen over alle belangrijke 
tenniszaken.  

Nieuwbouw 
   

Eindelijk is het zover. Het hoofdbestuur heeft de knoop doorgehakt en de voorbereiding voor 
de bouw van een nieuw clubhuis is ingezet. Er wordt op dit 
moment door de bouwcommissie en architect hard gewerkt 
om, tijdens de viering van de Quick-oudejaarsavond, het 
definitief ontwerp -in concept- te kunnen presenteren.  
 

 
 

           Kantine 
O.C. Huismanhal 

 
 
 
 
 

          Kleedkamers 
Donderdag 9 april is er een inloopavond waarop 
men de bouwplannen kan inzien en vragen stellen 
aan de bouwcommissie. Eventuele op- en/of 
aanmerkingen van de kant van de leden zullen hier een 
luisterend oor vinden. Iedereen wordt uitgenodigd 

door onze algemeen voorzitter Jos Akkers. Komt allen. 

De verbouwing zal waarschijnlijk starten na de 4-daagse in juli. De tennisbanen blijven dit jaar 
op de huidige plaats in gebruik. Lees op de website de verdere ontwikkelingen. 
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Tennislessen 
   

Ook dit jaar worden er weer tennislessen gegeven door onze gekwalificeerde trainster Anouk  
Wil je je techniek verbeteren of heb je vrienden die 
interesse hebben kom dan meedoen. 
Deelname is mogelijk op maandag-, en woensdag-
avond tussen 18:00 en 22:00 uur.  
We starten in de week van 30 maart met de 
lessencyclus. Tennislespakket (12 keer) kost 96 euro. 
Bij minder dan 4 leden voor een lesuur kan het aantal 
deelnemers  variëren  van  3  tot  5  per  lesuur.  
Vul het lesinschrijfformulier in (zie verderop, of 
download het vanaf de website: www.quick1888.nl ) 
en stuur het op: tennisles@quick1888.nl    

of bel Peti Peelen: 06-12406685.  Aanmelden zo snel mogelijk, uiterlijk 26 maart.  

Dan  heb  je  de  grootste  kans  op  voor  jou  gunstigste  tijd  ingedeeld  te  worden. 
Wij zullen zo snel mogelijk bekend maken, wie op welke tijd kan lessen. Zie ook op de website. 

 

wil je extra oefenen, kom naar de tossavond 
 

Tossavond verplaatst naar donderdagavond 
 

De reden voor deze verplaatsting is de volgende: 
Elke dinsdag- en vrijdagochtenden wordt er door een vaste groep 50 plussers getennist. 
Daarnaast wordt er op de maandag- en woensdagavond les gegeven. Om meer spreiding te 
hebben in de week is de tossavond verplaatst.  
Heb je nieuwe ideeën, en wil je meedenken. Laat dit dan weten aan het bestuur. 
 

Activiteiten seizoen 2015 
 

Openingsdag  met  toernooi   zondagmiddag 29 maart 

Open avond, tennis clinic     vrijdagavond 17 april 

Toernooi voor lesdeelnemers   na afloop van de lessen 

Lente-toernooi + ALV     zondagmiddag 3 mei 

High Tea Toernooi     vrijdagochtend 3 juli 

Najaar-toernooi     (i.v.m. verbouwing) bij SVHatert 

Tossavond, elke donderdagavond bij goed weer vanaf 19.00 uur 
 

Ledenkaartje 2015 
 

De nieuwe ledenjaarkaartjes (rood) worden per post met deze nieuwsbrief 
meegestuurd, indien de (eerste helft van de) contributie voldaan is. De volgende 
nieuwsbrieven zullen alleen per e-mail verstuurd worden.  
Controleer op de meegestuurde ledenlijst of je gegevens nog kloppen.  
Geef adres, telefoon en e-mail veranderingen door aan het bestuur: tennis@quick1888.nl 

Neem  altijd  je  speelpasje  mee  als  je  gaat  tennissen,  en  gebruik  het  afhangbord.  
Heb je een kennis die een keer mee wil doen, dan kan dit gratis tijdens de tossavond op 
donderdagavond. Op andere tijden dient voor een introducé 3 euro betaald te worden, 
afrekenen aan de bar.  
Wil je met je dochter of zoon onder de 16 jaar komen tennissen dan kan dit gratis. Per jaar mag 
je 3 maal dezelfde introducé meebrengen, daarna moet men beslissen of men lid wordt. 
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Regels voor aan- en afmelden 
 

De contributie voor tennis als eerste sport blijft dit jaar 105 euro. 
Als tweede sport 30 euro (indien de basiscontributie van 75 euro al 
voldaan is). 
Voor niet tennisleden (ook leden van andere Quick1888 afdelingen) is de 
huur 15 euro per baan per uur. Kaartje te koop bij de bar. 
Opzegging van het lidmaatschap dient volgens de reglementen uiterlijk 
één maand voor afloop van het seizoen doorgegeven te worden aan het 
bestuur. Dit  is  voor  tennis  1  december. Op de website is het aanmeld- 
en opzegformulier te downloaden, of vraag het aan bij het bestuur. 

Anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een nieuw jaar verlengd.  
Mocht je de spelerspas met foto kwijt zijn, dan kun je een nieuwe aanvragen.  
Naam en pasfoto (3,5 cm bij 2,5 cm maximaal) doorgeven aan Wim vd Water 
(kosten na 1 mei  5 euro).  

Onderhoud banen 
 

In het begin van het seizoen moet er nog voorzichtig omgegaan worden met de banen, omdat 
de ondergrond nog zacht is. We vragen dan ook iedereen om eventuele oneffenheden na het 
spelen weg te poetsen, dit kan eenvoudig met je sportschoen. En daarna zoals gewoonlijk de 
banen vegen met de sleep-netten, tot in de hoeken. Het vegen 
van de lijnen is belangrijk voor behoud van een goede conditie 
van de banen, hierdoor blijven ze dieper en vaster liggen en 
kun je niet struikelen.  
Bij heel droog weer de banen ook sproeien (knop zit links 
binnen in het tennishuisje en de sleutel  van  het  tennishuisje  is  verkrijgbaar  bij  de  bar).  
’S avonds  kunnen  de  lampen  aangezet  worden,  knop  buiten  op  tennishuisje. (Zijn ze 
uitgezet en wil je ze toch weer aan, dan minimaal 15 minuten uitlaten.)  
Zie je onregelmatigheden op de tennisvelden (zoals losliggende lijnen of lampen die branden 
terwijl er geen spelers zijn) meldt dit dan meteen bij Huub Bochem onze materiaalman of aan 
het  bestuur. Wil  je  in  het  weekend  ’s avonds  tennissen,  overleg  dan  met  het  bestuur 
i.v.m.  de  toegangspoort.  

Paasbingo vrijdag 3 april  
 

Op vrijdag 3 april is er een gezellige paasbingo in ons clubhuis. Aanvang 20.00 uur.   
U komt toch ook ? 

Open tennisavond vrijdag 17 april  
 

Wil je een keer op proefles alleen of samen met vrienden en bekenden kom 
dan op vrijdagavond 17 april naar Quick1888. Van 19:00 tot 20:00 zal er een 
proefles voor beginners gegeven worden. Aansluitend is er een clinic voor 
gevorderden.  

                 Ledenvergadering zondag 3 mei 
 

We willen onze jaarlijkse ledenvergadering verplaatsen naar de lente, en samenvoegen met ons 
jaarlijkse toernooi. We hopen dat zo meer leden aanwezig kunnen zijn bij deze activiteiten. 
Start ledenvergadering 13:00 uur en aansluitend het lente-toernooi vanaf ongeveer 14:00 uur. 
 
 

De nieuwsbrieven zijn tevens terug te lezen op de website. 
 
 
 

Contact gegevens 
  

Quick1888, Afdeling tennis                                                                 E-mail: tennis@quick1888.nl 
Postbus 40125                                                                                     Website: www.quick1888.nl 
6504 AC Nijmegen  
Tel. Wim: 024-3550594 
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Tennisles Quick1888 

INSCHRIJFFORMULIER 2015 voorjaar – Senioren 
 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam:   Lidnummer¹:        Leeftijd:  

Adres:  Speelsterkte:  

   

 

Reeds gevolgde 

…..lesjaren:  
   

Postcode + 

woonplaats:  Telefoon nr: 024-  Man / Vrouw 

E-mail adres:  Mobiele nr: 06- 
 

¹ Ben je nog geen lid? Vul dan een separaat (lidmaatschap) inschrijfformulier in.  
 

REGELS 

1. De lessen worden gegeven in de periode van maart t/m juli 2015, buiten op de banen van 
Quick1888. Elke les duurt 1 uur, inclusief 5 minuten inspelen.  

Opgeven gaat via tennisles@quick1888.nl of Peti Peelen (06-12406685). 
 

2. Kosten voor 12 lessen in een groep van 3, 4 of 5 personen bedraagt  € 96,-. Het lesgeld 
graag de eerste les betalen bij Peti.  

 

3. De lessen binnen een lessenpakket vinden wekelijks plaats op dezelfde datum en tijd en 
worden in overeenstemming met de trainer bepaald. 

 

4. In schoolvakanties gaat de les niet door. Indien de les, door bijvoorbeeld ziekte van de trainer 
of slechte weersomstandigheden, geen doorgang kan vinden, dan belt de trainer uiterlijk een 
half uur van te voren af en wordt de les ingehaald. 

 

5. Kan je niet aanwezig zijn bij een les? Meld je dan van te voren af bij de trainer. Deze les is 

voor rekening van de leerling. Mail naar tennisles@quick1888.nl  
 

6. Je ontvangt per mail bericht over de indeling, het tijdstip en de aanvang van de (eerste)les, 
het zal ook op de website worden vermeld. 

   
 

VERHINDERINGEN 

De lessen worden op maandag, (dinsdag) of woensdag gegeven, 

Geef met een kruisje aan welke tijden je NIET, en met een rondje wanneer je WEL kunt.  

Hoe meer tijden je kunt hoe groter de kans dat je op dezelfde speelsterkte ingedeeld wordt. 

 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 

Maandag             
 

Dinsdag 
(alleen bij grote 
deelname) 

            

Woensdag             
 

ONDERTEKENING 

Ingevulde inschrijfformulieren kunnen rechtstreeks worden ingeleverd bij Quick1888 tijdens  

de openigsdag 29 maart of in de tennispostbus (in clubhuis naast kamertje beheer) of opsturen 

naar Postbus 40125, 6504 AC Nijmegen onder vermelding van Tennisafdeling Quick1888.  

Graag uiterlijk donderdag 26 maart. 

Datum:  Opmerking: 
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