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CLUBBLAD VAN TENNIS CLUB QUI VIVE

Voor u ligt de voorjaarseditie van De
TennisHoorn. We gaan proberen om
u, leden van onze tennisvereniging,
hiermee weer regelmatig te voorzien
van een terugblik, maar zeker ook van
een vooruitblik op de activiteiten van
de vereniging.
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Van de Voorzitter
Het nieuwe seizoen staat voor de
deur en wordt voorafgegaan door
een geheel vernieuwde versie van de
TennisHoorn.
In 2011 verscheen de laatste “digiHoorn” waarna communicatie voornamelijk via mail en de Qui Vive
Tennis website plaatsvond. Dit had
vooral te maken met het gebrek aan
vrijwilligers gecombineerd met het
gevoel dat dit een moderne manier
van communiceren was die past in
deze tijd.
In het afgelopen jaar zijn er veel
nieuwe vrijwilligers bijgekomen wat
ertoe heeft geleid dat er heel veel
initiatieven zijn ontstaan die Qui Vive
Tennis een positieve impuls hebben
gegeven.
Ik denk hierbij aan het vernieuwen
van de banen 1 t/m 4 en de hekken,
paden en andere infrastructuur, maar
ook aan het “opleuken” van het park
vanuit de Pimp My Park werkgroep.
Toen Monique Ranzijn zich bij het
bestuur meldde met het idee om weer
een “ouderwetse” TennisHoorn te
gaan maken voor de leden, werd dit
unaniem toegejuicht.
In de TennisHoorn worden verslagen
en nieuwtjes gepubliceerd en wordt er
vooruit gekeken naar activiteiten
binnen de vereniging.
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We denken nog na over wat er nog
meer
kan
worden
gedaan,
bijvoorbeeld
advertenties
om
openstaande vacatures te bemensen,
en hopen tevens op input vanuit de
leden.
Op zondag 23 maart organiseren we
het jaarlijkse openingstoernooi en
starten we met de uitreiking van de
pasjes.
Van iedereen die zijn pasje ophaalt
verwachten
we
minimaal
één
inschrijving voor een bardienst in het
Chalet zodat we tijdens alle
evenementen en de competitie,
spelers en bezoekers in een gezellige
en sportieve sfeer kunnen ontvangen.
In de eerste week van maart is er
vanuit
het
bestuur
een
mail
uitgestuurd naar alle leden over de
stand van zaken van het initiatief voor
de club van 100, waarin we uiteraard
ook een oproep doen om daar lid van
te worden zodat we nog meer budget
beschikbaar krijgen om van ons park
iets moois te maken.
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Daarnaast is er binnenkort de
jaarlijkse ALV waar ik hoop een groot
aantal leden te mogen begroeten.

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier
en een sportief en gezond tennisseizoen.
Paul Vriens
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Open Tennis Dagen - clinic 30 maart
In verband met de Open Tennis
Dagen opent TC Qui Vive dit jaar haar
deuren voor potentieel nieuwe leden
op zondag 30 maart.
Ken je mensen die willen kennismaken met de tennissport en/of onze
vereniging, nodig ze dan uit om langs
te komen. Tussen 12 en 14 uur wordt
er een tennisclinic verzorgd door onze
trainers. Mee doen kan door op te
geven via secretaris@quivivetennis.nl
o.v.v.
naam,
leeftijd
en
evt.
speelsterkte. Spontaan langs komen
kan natuurlijk ook!
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Naast de clinic verzorgen we deze
dag ook rondleidingen over ons park,
met uitleg over onze vereniging. Er is
gelegenheid om kennis te maken met
een aantal van onze leden, het stellen
van vragen en natuurlijk om een
balletje te slaan. Lid worden tijdens de
Open Tennis Dagen levert bovendien
50% korting op de inschrijfkosten op.
We
hopen
velen
verwelkomen de 30e!

te

mogen
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Nieuwjaarsreceptie TC Qui Vive
Op zondag 5 januari jl. vond bij TC
Qui Vive de inmiddels traditionele
Nieuwjaarsreceptie plaats. Wederom
waren er vele leden aanwezig en was
het een zeer geanimeerde middag.
De ontvangst met een glaasje
bubbels en de hapjes waren al goed
voor een opperbeste stemming. De
aanwezigheid van tafel goochelaar
Henk
Arnoldus
zorgde
voor
verbazing, verbijstering, maar vooral
voor veel plezier.
Voorzitter Paul Vriens sprak de
gasten toe. Hij memoreerde in zijn
toespraak de activiteiten van het
afgelopen
jaar,
waaronder
succesvolle toernooien, de winst van
het kampioenschap van Uithoorn, de
werkzaamheden aan het park onder
de vlag van project Pimp My Park en
niet te vergeten de vervanging van
baan 1 t/m 4 in afgelopen zomer. Het
jaar 2013 was de start van het 35 jarig
bestaan van TC Qui Vive en om die
reden werden de tien leden van het
eerste uur al eerder verblijd met een
kerstpakket onder dankzegging voor
hun trouw aan de vereniging.
Het 35 jarig bestaan heeft het Bestuur
ook doen besluiten een Club van 100
voor € 35,00 in het leven te roepen.
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De leden worden uitgenodigd om voor
een bedrag van € 35,00 lid te worden
van de Club van 100. Zij verdienen
hiermee een vermelding op het
jubileum bord maar bovenal geven zij
de
vereniging
een
prachtig
verjaardagscadeau. Het geld zal
besteed
worden
aan
verdere
verfraaiing van het tennis terras,
waarmee TC Qui Vive hoopt het thuis
gevoel van haar leden te vergroten
tijdens de heerlijke maanden van het
tennisseizoen. Anko Groen mocht als
eerste lid van de Club van 100 voor
€ 35,00 de oorkonde in ontvangst
nemen uit handen van voorzitter Paul
Vriens.
Het bestuur van TC Qui Vive wenst
alle leden die helaas niet aanwezig
konden zijn een gezond en sportief
2014 toe.
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Sportinstuif KDO
Op vrijdag 3 januari 2014 waren wij
aanwezig op de sportinstuif bij KDO.
Onze trainers Ferry en Mats hebben
samen met WhoZnext leden Robin en
Junior kleine lesjes gegeven en Qui
Vive goed vertegenwoordigd. Het was
een gezellige dag!
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Hieronder een selectie van de foto’s
die al snel op onze facebookpagina
terug te vinden was.
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Vrijwilligers van het jaar 2013
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 5 januari jl. zijn de Vrijwilligers
van het jaar 2013 van TC Qui Vive
bekend gemaakt door voorzitter Paul
Vriens
Met deze jaarlijkse verkiezing wil het
bestuur een lid van de vereniging in
het zonnetje zetten als dank voor het
vele vrijwillige werk dat verzet wordt
binnen de club. Dit jaar viel de eer te
beurt aan een duo: Marjolein en Jan
van der Knaap.
Marjolein zet zich met heel veel
plezier in voor de recreatieve
activiteiten van de tennis jeugd, zij
kan als geen ander met haar ballon
kunsten een ruimte binnen no time
omtoveren in een feestzaal. Haar
creativiteit is ook onmisbaar als het
gaat om het ontwerp van een nieuw
logo, nieuw briefpapier, kerstkaarten,
uitnodigingen, kortom alles wat met
de nieuwe huisstijl te maken heeft.

tennis binnen de club. In zijn functie
van toernooi directeur bij het open
van der Wurff toernooi bekleedt hij
een belangrijke rol bij de aansturing
van de vrijwilligers, de wedstrijdplanning en is de belangrijkste contact
persoon met de KNLTB.
TC Qui Vive bedankt dit jaar Marjolein
en Jan met name, maar heeft in de
vorm van een lekker Kerstpakket ook
alle andere 50 vrijwilligers bedankt
voor de inzet en de hoop
uitgesproken nog lang van elkaars
dienst gebruik te kunnen maken.

Jan is behalve een goede tennisser
ook zeer betrokken bij het prestatieve

Op de BALV van 17 december 2013 zijn door de aanwezige leden akkoord
gegeven aan de voorstellen m.b.t. naamswijziging en statutenwijziging. Dit
betekent dat de naam van onze vereniging is gewijzigd in T.C. Qui Vive.
De gewijzigde statuten zijn op 18 december getekend door onze voorzitter,
penningmeester en de notaris en kunnen op onze website worden gedownload.
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Club van 100
TC Qui Vive bestaat 35 jaar.
Dit Lustrum is gememoreerd tijdens
de Nieuwjaarsreceptie en daarnaast
is ter ere van het 35 jarig bestaan van
TC Qui Vive door het Bestuur
besloten de Club van 100 voor 35 in
het leven te roepen. Alle leden
worden uitgenodigd lid te worden van
de Club van 100 door eenmalige
betaling van € 35,00. Bij aanmelding
kunt u aangeven of u vermeld wilt
worden op het Lustrum bord dat
speciaal voor deze gelegenheid
ontworpen wordt en dat geplaatst zal
worden op het Chalet.
De vereniging ontvangt op deze
manier een cadeau van haar leden in
de vorm van deze financiële bijdrage.
In het kader van het Pimp My Park

project zal dit bedrag gebruikt worden
voor de aanschaf van nieuw terras
meubilair bij het Chalet.
Op de Nieuwjaarsreceptie hebben de
eerste enthousiaste leden zich al
aangemeld.

Wil jij jouw vereniging ook een mooi cadeau geven voor
haar verjaardag? Wordt dan lid van de Club van 100 voor 35
door jouw bijdrage van € 35,00 over te maken op:
Rekening: NL18 RABO 0363 5680 50 (3635.68.050)
T.n.v. : T.C. Qui Vive
Onder vermelding van Club van 100 voor 35
Naamsvermelding op Lustrumbord:……………………………..
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Tennispraatjes
Tennis kijken
Ik ben een tennis vader. Zo, dat is er
uit. Niet omdat ik nu bij een
bijeenkomst ben van de ATV, oftewel
Anonieme Tennis Vaders, maar
omdat ik daarmee een begin heb van
deze column. De eerste column in het
opnieuw tot leven gekomen clubblad
van onze tennisvereniging. Het is best
een bijzondere positie, tennis vader.
In mijn geval begon dat al op jonge
leeftijd (van de kids dan).
Duizenden doden ben ik gestorven.
Als je zelf ook aan het tennissen ben,
weet je welke emoties er allemaal
doorstaan moeten worden. De kleine
gasten op de baan, in hun uppie of
met zijn 2-en in een dubbel, maar jij
achter het hek. Zittend op een bankje,
in een stoel, staand of heen-en-weer
lopend. Genieten van hoe mooi sport
kan zijn, balend als het weer eens
misgaat, troostend als het zwaar is.
En zo kan ik wel doorgaan. Die van
mij zijn begonnen toen ze 9 en 7 jaar
oud waren. Met zo’n korte steel aan
het racket, weet je wel en het
tennisveld op maat gemaakt door
alleen het servicevak te gebruiken.
Maar na een aantal lessen wel
meteen al meedoen aan de
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jeugdclubkampioenschappen.
Nee,
geen kampioen geworden bij de
mini’s, maar dat hebben ze in de loop
van de jaren wel ingehaald.
En ik? Ik was er bij. Heel veel uren.
Bij de competities (voorjaar, najaar en
winter), open toernooien (binnen en
buiten) en bij allerlei gezellige interne
evenementen. Dus in de brandende
zon, stromende regen en alles er
tussen in. Maar altijd goed blijven
kijken hoe ze het doen. En dus met
die duizenden doden tot gevolg,
figuurlijk dan.
Al die momenten hebben me veel
gebracht. Niet alleen met het
tennissen, maar ook met het sociale
gebeuren. Andere ouders die ook
langs de baan staan. Geen contact
tijdens de wedstrijd, maar daarna wel.
Gelukkig
zonder
vervelende
ervaringen, althans die ben ik alweer
vergeten. Iedereen wil voor zijn kids
het beste, maar bij tennis is het
allergrootste deel sportief. Houden zo!
Oh ja, hoe ik het volhou? Mijn kids
hebben ook een fantastische tennis
moeder!
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Vriendjes & Vriendinnetjestoernooi
Op woensdag 12 maart werd het
jaarlijkse Vriendjes & Vriendinnetjes
toernooi
weer
gehouden.
Alle
jeugdleden hadden hiervoor een
uitnodiging ontvangen en mochten
vriendjes & vriendinnetjes uitnodigen
om ook mee te komen naar TC Qui
Vive.
Mede dankzij het prachtige lenteweer
die dag, was de opkomst hoog. Zo’n
20 kinderen in de leeftijd tussen 8 en
12 jaar waren aanwezig.
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De middag begon rustig met een
korte kennismaking en inspelen, maar
al gauw werden er pittige wedstrijden
gespeeld op de banen.
We hebben deze dag weer veel
kinderen kennis kunnen laten maken
met tennis en onze vereniging. En
hopelijk zijn er een aantal zelfs zo
enthousiast geworden dat ze zich
binnenkort aanmelden als nieuw lid.
Alle vrijwilligers die deze dag weer tot
een
succes
hebben
gemaakt,
bedankt!
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Even voorstellen: de MOP-ploeg
In onze vereniging zijn veel
vrijwilligers actief. Mede hierdoor
kunnen we de contributie laag houden
en houden we de verbondenheid
binnen de vereniging hoog.
Wist u bijvoorbeeld dat we bij Qui
Vive al zo’n 25 jaar een MOP-ploeg
hebben? Deze MOP-ploeg (de
Maandag Ochtend Ploeg) is op
maandag, woensdag en vrijdagochtend op ons park aanwezig. Op
maandag en woensdagochtend wordt
er al vanaf 9 uur ’s ochtends getennist
en zijn er al gauw zo’n 4 tot 6 banen
per keer bezet met dubbelpartijen.
Elke vrijdagochtend gaat de MOPploeg echt aan de bak. Op die dag
worden er allerlei klussen gedaan op
het park, zoals de banen vegen, blad
blazen, tuinonderhoud, banken in de
lak zetten, vuilnisbakken legen, etc.
En uiteraard wordt er de tijd genomen
om gezellig bij te kletsen onder het
genot van een kopje koffie of thee en
af en toe een gevulde koek.
De MOP-ploeg bestaat op maandag
en
woensdag
(de
reguliere
damesochtend) uit dames en heren.
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Maar traditioneel gebeurt het klussen
op vrijdagochtend met alleen de
mannen. Het zijn bijna zonder
uitzondering leden tussen de 60-80
jaar, die fit willen blijven, de
gezelligheid op zoeken en die
daarnaast handig zijn.
Zoals u zult begrijpen is de MOPploeg onmisbaar voor Qui Vive! Zij
verrichten zeer veel werk, klussen
waarbij u wellicht nooit stil gestaan
heeft dat ze gedaan worden!
Helaas gebeurt het wel eens dat er
iemand vanwege een blessure moet
afhaken voor de klusochtenden op
vrijdag. Daarom zijn we altijd op zoek
naar nieuwe leden voor de MOPploeg.
Lijkt het je leuk om af en toe mee te
helpen en/of mee te spelen? Kom dan
gezellig een keer langs en maak
kennis met deze actieve leden!
Of neem voor meer informatie contact
op met Henk de Ruiter via
penningmeester@quivivetennis.nl .
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Ophalen ledenpasjes
Tennis ontwaakt weer uit de winterslaap.
Met de start van het tennisseizoen word je de gelegenheid geboden om het
ledenpasje op te halen.
Traditioneel tijdens het openingstoernooi, maar voor diegenen die hiervan geen
gebruik kunnen maken, bieden we aanvullende mogelijkheid om de ledenpas op
te halen en bardienst te boeken.
Dag:

Datum:

Tijd:

Evenement:

Locatie:

Zondag

23/03

9:30 – 16:00 u.

Openingstoernooi

Chalet

Maandag

24/03

19:30 – 21:30 u.

Chalet

Dinsdag

25/03

19:30 – 21:30 u.

Chalet

Zondag

30/03

10:00 – 16:00 u.

Open Tennis Dagen KNLTB

Chalet

Wij willen je er op attenderen, dat bij het ophalen van het seniorenpasje het
gebruikelijk is, dat er minimaal één bardienst wordt ingevuld op het aanwezige
rooster.
Neem dus je agenda mee.
Namens de Barcommissie/Ledenadministratie
Peter Kooiman / Ferry Kiszer

Tennissen op gras is een compleet andere sport dan
tennissen op gravel.
Rafael Nadal
(nog vóór hij voor het eerst de finale haalde van Wimbledon)
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Wist u dat?
U Qui Vive ook kunt volgen op
Facebook en Twitter?
De adressen zijn:
www.facebook.com/tennisquivive
en @quivivetennis.
Het lid met de hoogste ranking een
2(!) op zijn pasje heeft staan?

We op 30 maart een open dag
houden voor potentieel nieuwe
leden? Weet je nog mensen die lid
willen worden, kom dan langs
tussen 12 en 16 uur op ons park
Er regelmatig communicatie plaats
vindt via de website? Hou ‘m dus
in de gaten!

We op 8 en 15 maart een
vrijwilligersdag hebben gehouden,
waarop we met zijn allen het park
klaar zijn gaan maken voor de
zomer?

Er in juni weer een clubblad
uitkomt?

We nu een eigen mobiele
geluidsinstallatie hebben die we
kunnen gebruiken voor alle
evenementen?

Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl
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We hiervoor altijd op zoek zijn naar
leuke, interessante, gekke stukjes?
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Zomaar een winterdag
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WhoZnext
We gaan beginnen! Waarmee zult u
zeggen, nu met een eigen WhoZnext
Team. Onze vereniging heeft veel
jeugdleden en gelukkig ook veel
enthousiaste jongeren die meer willen
doen dan alleen tennissen. Acht van
hun hebben een WhoZnext team
opgericht: Juliëtte Buter, Luna Kanter,
Fleur van Zwieten, Kim van Zwieten,
Junior Diderich, Robin Ranzijn en
Max Wessels. Op de foto zie je ze
staan (Juliëtte ontbreekt). Coach van
het team is Marcel Ranzijn.
De KNLTB ondersteunt de campagne
WhoZnext voor jongeren tot 21 jaar
die ook naast de tennisbaan actief
willen zijn. De jongeren gaan
zelfstandig allerlei leuke activiteiten
bedenken en organiseren. Want wie
weten er beter welke activiteiten leuk
zijn dan de jongeren zelf.
Eerder dit jaar heeft het WhoZnext
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team een starttraining gekregen van
de tennisbond, verzorgd door Hubert
Habers van Sportservice NoordHolland. Bij deze training is geleerd
wat er komt kijken bij het organiseren
van evenementen. Ze hebben een
brainstormsessie gedaan over welke
activiteiten ze willen opzetten.
Ook is er een korte presentatie
gegeven aan Heleen Bouwmans als
vertegenwoordiger van het bestuur en
onze hoofdtrainer Ferry Dogger.
Inmiddels zullen jullie ook onze eigen
banner zien hangen die we hebben
gekregen. Maar ook zijn we nu
duidelijk herkenbaar met onze eigen
WhoZnext poloshirt en sweaters.
Op dit moment wordt druk gewerkt
aan het organiseren van de eerste
activiteit. Welke dat is zullen we jullie
binnenkort laten weten. Dus hou de
website, facebookpagina, twitter en email in de gaten!
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Voorjaarscompetitie
Ook in 2014 zullen we weer meedoen aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB.
Deze begint op vrijdag 4 april en zal eindigen op zondag 1 juni.
Hou rekening met beperkte beschikbaarheid van de banen voor vrijspelen op
deze dagen. De volgende seniorenteams zullen deelnemen:
Zondag Dames Landelijk 4e Klasse
Marcia Navest
Stefanie Heemskerk
Linda Witvoet
Jolanda Reijnders
Marianne Hazen – Kemperman
Eveline van Weerdenburg
Stefanie van Kampen
Astrid Verburg

Dinsdag Dames Dubbel 45+
Anneke Stam
Corry Compier
Hetty Sluyzer
Lisa Griffioen
Dinsdag Dames Dubbel 45 +
Cobie Bruine de Bruin
Rineke van Pesch
Cora de Vroom
Freddie Essenberg

Zondag Dames Landelijk 4e Klasse
Denise Wijnhout
Renee Bremer
Dagna Lek
Esmee Joore
Julia Krause
Sophie Wapenaar

Vrijdagavond Dames Dubbel
Elsbeth Littooij
Jolanda Kooij
Jolanda van der Schinkel
Marjolein van der Knaap
Odette Stolk
Samantha Maas
Zondag Dames Landelijk 1e Klasse
Jolanda Porcel
Heleen Bouwmans
Inger Poorta
Marcella v.d. Broek
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Zaterdag Heren 1 District 3e Klasse
Ruud Riemslag
Mats Wissink
Bart Jannink
D.J Pluijter
Ricardo Riemslag
R. van Wieringen
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Zaterdag Heren 2 (onder voorbehoud)
Jan van der Knaap
Willem Vos
Richard Koster
Erik Wiegman
Paul Collard
Zaterdag Heren 3 (onder voorbehoud)
Horst Krassen
Serge van de Pavert
Peter Velleman
Timo Rietveld
Marcel Posdijk
Ramon Spaans

Zondag Heren 2 (onder voorbehoud)
Jeffrey Veldman
Wouter Ranzijn
Robert Meijerink
Harco Legdeur
Zondag Gemengd 35+ Hoofdklasse
Ruud Schuitemaker
Veronique Schuitemaker
Annelies Broekmeulen
Ronald Schöttelndreier

Zondag Heren 1 Landelijk 4e klasse
Ferry Dogger
Robin Ranzijn
Paul Schmidt
Junior Diderich
Dave Wiersma
Nik Sol
Mats Wissink
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De volgende juniorenteams zullen deelnemen:
Vrijdagmiddag t/m 14 jaar
Martijn Titulaer
Luc van Heemsbergen
Maxim van Heemsbergen
Benjamin Diderich
Mats Boiten
Jermo van Bijsterveldt

Vrijdagmiddag t/m 17 jaar
Deniz Gijssel
Jimmy Gijssel
Bart Schukking
Ties Schukking
Zondag Gemengd
Fleur van Zwieten
Luna Kanters
Luc Boehme
Steve Bakker

Vrijdagmiddag t/m 14 jaar
Tijn Pieterman
Hylke Alkema
Lucas Koster
Tomas vd Made
Thijs Kees
Tijn Boekraad
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Anne Klein
Charlotte Klein
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Bram Boerlage

De TennisHoorn

19

Tenniskids
We zijn dit jaar een Tenniskids vereniging geworden. Zie ook op de site
www.tenniskids.nl. Elke vereniging heeft haar eigen Tenniskids functionaris en bij
ons is dit Anouschka ter Avest. Dit jaar doen de volgende Tenniskids mee.
Groene Competitie (woensdag mid)
Sophie Bocxe
Fay Jonker
Floor Buter
Wessel Kleijn
Daan Rijpkema
Groene Competitie (woensdag mid)
Daniel van Heemsbergen
Tomas Titulaer
Joren Hofmeester
Kick Zwerver
Jelmer Roij
Datum
9-mrt
9-mrt
6-apr
6-apr
4-mei
4-mei
1-jun
1-jun
6-jul
6-jul
3-aug
3-aug

Team Qui Viv e
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262
Rood 1 - Afdeling 77
Oranje 2 - Afdeling 262

Oranje 2 (zondag)
Tim van Drie
Mandy Kroes

Tegenstander
T.V. De Ronde Vener
T.V. Kudelstaart
ALTC De Aemstelburgh
T.C. Uithoorn
T.C. Uithoorn
U.T.C. Qui Viv e
U.T.C. Qui Viv e
TV De Kegel
T.V. Hoofddorp
T.V. Kudelstaart
U.T.C. Qui Viv e
TV De Kegel

De KNLTB wil het jeugdtennis
verslavend
leuk
maken.
Door
veranderingen
in
wedstrijden,
competities door te voeren moet
tennis voor onze kinderen een
aantrekkelijke
sport
blijven.
Nederlandse tenniskinderen zullen
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World Tour Rood 1 (zondag)
Aimee Coumans
Roos aan de Stegge
Lisa Schenk
Milja van Duijnhoven
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Plaats

Tijd
9:00
KUDELSTAART
9:00
AMSTELVEEN
9:00
UITHOORN
9:00
UITHOORN
9:00
DE KWAKEL
9:00 Organisatie Madrid
DE KWAKEL
9:00 Organisatie Parijs
AMSTELVEEN
9:00
HOOFDDORP 9:00
KUDELSTAART
9:00
DE KWAKEL
9:00 Organisatie Montreal
AMSTELVEEN
9:00
MIJDRECHT

vanaf september 2013 precies weten
op welke baanlengte en met welke bal
zij zullen spelen. Vanaf dat moment
introduceert de KNLTB een nieuw
systeem waarbij kinderen van een
bepaalde leeftijd vast in een
zogenaamde 'kleur' spelen.
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Kinderen kunnen vanaf 2013 niet
meer in officiële KNLTB wedstrijden
spelen op een andere baanlengte.
De onderstaande indeling wordt vanaf
september 2013 ingevoerd bij alle
wedstrijden 'onder auspiciën' van de
KNLTB.

dat er de mogelijkheid blijft bestaan
dat die kinderen t/m 11 jaar in oranje
spelen. In de praktijk kunnen dus
oranje kinderen van 8 jaar tegen meer
beginnende oranje kinderen van 11
jaar spelen.
Groene kids

Rode kids

Dit
zijn
kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar.
Zodra kinderen 8 jaar zijn is het
mogelijk om over te gaan naar een
oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als
kinderen nog niet toe zijn aan een
oranje baan is het mogelijk om op de
rode baan te blijven spelen.
Oranje kids

Vanaf 11 jaar is het dus mogelijk om
met de gele bal te spelen. Voor
kinderen jonger dan 11 jaar is dit niet
mogelijk behalve als ze deelnemen
aan de Jeugd Ranglijst Toernooien.
De Jeugd Ranglijst Toernooien
worden gespeeld met de gele bal.
Wedstrijden

Oranje kids
zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m
11 jaar. Veel kinderen beginnen op
een latere leeftijd en dus is het goed
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Vanaf 10
jaar is het mogelijk om met de groene
bal op de groene baan te spelen. Dit
kan in KNLTB wedstrijden t/m het
12de jaar.
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Het
wedstrijdprogramma
voor
kinderen zal er totaal anders uit
komen te zien. In een ander blog kunt
u lezen wat er werkelijk gaat
veranderen. Like www.facebook.com
/ tenniskids.nl en u wordt op de
hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen.
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Activiteitenkalender 2014
Dag

Datum

Activiteit

zaterdag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag

15 maart
16 maart
19 maart
21 maart
22 maart
23 maart

Vrijwilligersdag 2
Competitietraining junioren
Doggercup (basisonderwijs)
Doggercup (voortgezet onderwijs)
Competitietraining senioren, Qui Vive park
Openingstoernooi junioren (ochtend)
Openingstoernooi senioren (middag)
Competitietraining junioren (eind middag)
Doggercup (basisonderwijs)
Doggercup (voortgezet onderwijs)
Pupillen wedstrijden mini (ochtend)
Clinic open tennisdagen (vanaf 12.00 uur)
Competitietraining junioren (eind middag)

woensdag 26 maart
vrijdag
28 maart
zondag
30 maart

woensdag 2 april
vrijdag
4 april

Doggercup (basisonderwijs)
Start voorjaarscompetitie KNLTB
(t/m 23 mei)
Start voorjaarscompetitie KNLTB
(t/m 31 mei)
Start voorjaarscompetitie KNLTB
(t/m 1 juni)
Competitietraining junioren
Tennismix QV/TCU, TCU park
Competitietraining junioren

jeugd
allen

jeugd
jeugd
jeugd
jeugd
jeugd

zaterdag

5 april

zondag

6 april

zaterdag
dinsdag
zaterdag

12 april
15 april
19 april

zondag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
maandag

4 mei
10 mei
13 mei
17 mei
19 mei

Tenniskids
Competitietraining junioren
Tennismix QV/TCU, Qui Vive park
Competitietraining junioren
Start Challenge competitie, v.a. 10 jaar
lessende jeugd

zondag
zondag
vrijdag
dinsdag
vrijdag

1 juni
1 juni
6 juni
10 juni
13 juni

Tenniskids
Afsluiting competitie BBQ
35 min toernooi (t/m 35 jaar)
Ladiesday
Leerlingen Toernooi Ferry en Mats
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allen
jeugd
jeugd
jeugd
senioren
jeugd
senioren
jeugd
jeugd
jeugd
jeugd
allen
jeugd
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allen
allen
jeugd
jeugd
jeugd

jeugd
senioren
senioren
senioren
senioren
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Dag

Datum

Activiteit

zaterdag
dinsdag
vrijdag

14 juni
17 juni
20 juni

zaterdag

28 juni

Familietoernooi
Tennismix QV/TCU, TCU park
Tenniskamp t/m zondag 22 juni met
overnachtingen
Start Jeugd Clubkampioenschappen
(t/m 4 juli)
Midzomernachttoernooi

vrijdag

4 juli

Finaledag Jeugd Clubkampioenschappen

zondag
maandag

3 augustus
11 augustus

zaterdag

16 augustus

zondag
vrijdag

17 augustus
22 augustus

zaterdag

23 augustus

zondag

31 augustus

Tenniskids
AH Jos van den Berg open jeugdtoernooi
(t/m 16 augustus)
Finaledag AH Jos van den Berg open
jeugdtoernooi
50+ Toernooi
Afsluiting tennismix QV/TCU, Qui Vive
park
35+ Open Gras Toernooi
(t/m 31 augustus)
Finaledag 35+ Open Gras Toernooi

zaterdag

6 september

woensdag 25 juni

zondag
zaterdag

zaterdag

jeugd
senioren

jeugd
jeugd
jeugd
senioren
jeugd
senioren
senioren

Clubkampioenschappen senioren
(t/m 14 september
14 september Finaledag Clubkampioenschappen
senioren
20 september Start najaarscompetitie KNLTB
(t/m 26 oktober)
Slottoernooi en finales Challenge Toernooi
& uitreiking Doggercup
27 september Tenniskampioenschap van Uithoorn,
Qui Vive park

zaterdag
zondag

1 november
23 november

Halloween Toernooi
Snelle Pieten Toernooi

zaterdag

13 december

Warme Wanten Toernooi
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allen
jeugd
jeugd
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senioren

allen
jeugd
allen

jeugd
jeugd
allen
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Bestuur
Voorzitter:
Paul Vriens
06-26075170
voorzitter@quivivetennis.nl

Secretaris:
Samantha Maas
06-15823184
secretaris@quivivetennis.nl

Penningmeester:
Henk de Ruiter
06-22906870
penningmeester@quivivetennis.nl

Bestuurslid jeugdbelangen:
Heleen Bouwmans
06-50692735
jeugdbelangen@quivivetennis.nl

Bestuurslid seniorenbelangen:
Humphrey Stuyver
06-40672789
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
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Colofon
Ledenadministratie:
Ferry Kiszer
0297-565721
ledenadministratie@quivivetennis.nl

Sponsorcommissie:
Wijnie Schmidt
06-21613486
sponsorzaken@quivivetennis.nl

Barcommissie:
Peter Kooiman
barcommissie@quivivetennis.nl

Competitieleider Junioren:
Anouschka ter Avest
06-42160779
juniorencompetitie@quivivetennis.nl

Competitieleider Senioren:
Marcia Navest
06-52468731
seniorencompetitie@quivivetennis.nl

Interne Competitie:
Jaap Dijkstra/Ceciel Sanders
Internecompetitie@quivivetennis.nl
Trainers:
trainers@quivivetennis.nl

Website:
Nico Out
webmaster@quivivetennis.nl

Ferry Dogger
06-21808551

Redactie TennisHoorn:
Monique Ranzijn-van Zelst
0297-526200
redactiehoorn@quivetennis.nl

Mats Wissink
06-10651897
Rody Spring in ’t Veld
Julian Eskes

Chalet:
Postadres:
Bankrekening:
Website:
Twitter:
Facebook:
maart 2014

Tennis Club Qui Vive
Vuurlijn 30, 1424 NR De Kwakel, 0297-591704
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
NL 18 RABO 0363 5680 50
www.quivivetennis.nl
@quivivetennis
www.facebook.com/tennisquivive
De TennisHoorn
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