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Van de Voorzitter
De zomer is nog niet begonnen maar
we hebben al een groot aantal
zomerse dagen gehad wat het spelen
op ons mooie park nog prettiger
maakte dan we al gewend waren.
Na een spetterend openingstoernooi
en het begin van de competitie zijn er
inmiddels ook al weer wat kleinere
evenementen georganiseerd die goed
bezocht zijn en erg gewaardeerd
werden.
Bij de inschrijving voor de competitie
is er administratief het een en ander
niet goed gegaan wat ertoe heeft
geleid dat we een paar teams hebben
moeten teleurstellen doordat ze niet
waren ingedeeld.
Het bestuur heeft in samenspraak met
de betreffende teams gezocht naar
een alternatief en een oplossing
gevonden door een vijftal trainingen te
organiseren, onder leiding van onze
trainers, waar alle betrokken spelers
aan mee doen.
De eerste trainingen zitten erop en
zijn bijzonder geslaagd. Komende
competitie zullen onze teams hun
mannetje staan op de baan.
Het nieuwe clubblad is goed in de
smaak gevallen bij de leden, de
redactie heeft leuke positieve reacties
ontvangen.
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Er is voldoende ruimte voor diverse
verhalen dus wil je laten weten hoe je
team het gedaan heeft in de
competitie of heb je leuke tennisfoto’s,
stuur deze dan naar de redactie.
Bestuurlijk gezien hebben we alles op
orde en is er een ALV geweest waarin
ik heb aangekondigd aan mijn laatste
jaar te zijn begonnen in de rol van
voorzitter.
Na zes jaar is het tijd voor vers bloed
in het bestuur wat verder ook vrijwel
geheel uit nieuwe enthousiaste
bestuursleden bestaat.
Zoals inmiddels gebruikelijk voor alle
officiële rollen binnen Qui Vive Tennis
zullen we voor de invulling van de rol
van voorzitter op zoek gaan naar een
geschikte kandidaat.
Indien jij denkt hier een uitdaging in te
zien voor de komende jaren dan hoor
ik dat graag en ben ik gaarne bereid
om in een persoonlijk gesprek daar
meer over te vertellen.
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De komende periode zal het gezellig
druk zijn op de banen met de interne
competitie, toss-avonden en de
clubkampioenschappen en toernooien
in het verschiet.
We zijn een van de weinige
tennisverenigingen die niet te maken
heeft met ledenverlies en dat geeft
wel aan hoe leuk het is om bij Qui
Vive te spelen. Ik ben hier trots op en
erg blij mee en wens jullie veel
tennisplezier op de baan.
Paul Vriens
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WhozNext Day for Change
Qui Vive Tennis speelt voor Day for
Change
Naar
aanleiding
van
een
schoolopdracht van het Alkwin
Kollege in Uithoorn, hebben de
jeugdleden van de “WhozNext” groep
van
Qui
Vive
Tennis
een
tennistoernooi georganiseerd voor het
goede doel “Day for Change”.
Stichting Day for Change is in 2006
opgericht om op een leerzame manier
microkrediet onder de aandacht te
brengen.
Doordat
mensen
in
Nederland op creatieve wijze hun
eigen ondernemerschap inzetten, is
een microkrediet voor de allerarmsten
in de wereld mogelijk. Zo komt een
duurzaam inkomen voor miljoenen
mensen binnen handbereik.
Qui Vive Tennis deed dit onder de
slogan:
“ Samen tennissen we geld bij elkaar
om het voor iemand in een
ontwikkelingsland mogelijk te maken
om een bedrijfje te starten!! ”
Vrijdag 2 mei jongstleden vond het
evenement plaats en de opkomst was
enorm. Iedere deelnemer betaalde
een bijdrage van € 2,50 voor het
goede doel. De middag begon voor
de allerjongste Qui Viveleden. Deze
konden van 16.00 tot 19.00 uur o.a.
spannende
partijtjes
tennissen,
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deelnemen aan een tennisclinic en
werden tot slot getrakteerd op een
heerlijk bord patat met limonade.

Vanaf 20.00 uur was het de beurt aan
de senioren. Het was gezellig druk.
Daardoor werden er korte partijtjes
gespeeld, zodat iedereen voldoende
aan de beurt kwam. Tussen de
wedstrijdjes
door
werden
de
deelnemers heerlijk verwend met
warme hapjes. Na afloop van het
toernooi werd er nog gezellig
nageborreld tot in de late uurtjes. De
organisatie van WhozNext kan
terugkijken op een geslaagd toernooi
met een mooie opbrengst voor het
goede doel!
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Tennisverslag Interne Competitie
Tennis verslag Interne competitie
28 april 2014
Op deze prachtige zomeravond in
april hadden we afgesproken met Ron
Boots en Corrie Ende.
In het begin van de wedstrijd moesten
Ferry en ik erg wennen aan deze
samenstelling, en we stonden al gauw
achter met 1-4. Daar moesten we
toch snel wat aan doen vonden we
anders zou het niet meer gaan lukken
om te winnen. Dus een tandje bij en ja
hoor al snel stond het 4-5. Maar toen
liepen Ron en Corrie toch weer uit,
toen het bijna tijd was stond het 7-7
en het is toch leuk als er een winnaar
dus nog een setje en ja hoor nipt
gewonnen met 8-7.

Ik heb wel mensen gezien maar die
waren boven aan het vergaderen of
aan het bespreken. Ik vind het
eigenlijk niet kunnen dat de bar dicht
is en dat terwijl alle banen bezet
waren.
Met vriendelijke groet,
Manja Bolding

Deze prachtig avond wilden we
natuurlijk gezellig met elkaar afsluiten
onder het genot van een drankje.
Onze teleurstelling was daarom des
te groter toen bleek dat we niets
konden bestellen omdat de bar dicht
was en de deuren gesloten.
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Toss Avonden
Ook zin om een keer mee te doen?
Dit
kan
elke
dinsdagen
donderdagavond vanaf 20.00 uur.
Iedereen kan mee doen, dus ook als
je nog maar net begonnen bent met
tennissen! Kom een keer langs, zet je
racket erbij en speel mee!

Van onze website:
Het was gezellig druk op de tossavond
dinsdag
22
april
jl.
Waarschijnlijk mede door het mooie
weer waren er de hele avond 4 banen
bezet en konden er leuke wedstrijden
gespeeld worden.
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Vrijdagavond competitie verslag
Begin april was het eindelijk weer
zover, de competitie ging beginnen!
We begonnen de eerste week thuis.
Met toch wat lichte zenuwtjes op naar
het park om te kijken tegen wie we
moesten spelen.... Niet helemaal
onterecht, aangezien we vorig
seizoen in de najaarscompetitie
allemaal 5-tjes en 6-tjes tegen
kwamen. Aangezien wij zelf bijna
allemaal 8-tjes zijn, begrijp je....dat
waren niet allemaal spannende
potten..

hebben we met 3-1 gewonnen en
afgelopen week zelfs met 4-0 uit bij
Rijsenhout. Een goede start van het
seizoen dus.
Uiteindelijk hebben we 4 van de 7
avonden gewonnen en zijn we 3e
geworden in de poule.
Het Vrijdagavond dames Team
P.S. Volgend jaar willen we ons geluk
gaan beproeven op de zondag!

Gelukkig was het dit keer een stuk
spannender. De eerste (vrijdag)avond
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Verslag ALV april 2014
Op 29 april werd de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden in het clubhuis. Ondanks
dat we een volle agenda hadden en
we een aantal belangrijke punten
moesten bespreken, was de opkomst
met slechts 17 leden toch wat
teleurstellend. Om ervoor te zorgen
dat alle leden goed op de hoogte zijn
van wat er speelt binnen de
vereniging zijn onlangs de notulen
van de ALV aan iedereen rond
gestuurd.
Toch zijn er 2 punten die we
nogmaals willen benadrukken en
daarom (in de herhaling…):
Op de ALV is besloten om vanaf 2015
een contributieverhoging door te
voeren omdat de kosten vanaf dit jaar
omhoog zijn gegaan in verband met
de nieuwe banen 1 t/m 4. Met deze
contributieverhoging kan weer een
reserve opgebouwd worden om straks
ook de banen 5 t/m 7 te kunnen
vernieuwen. Daarnaast wordt er
uiteraard
ook
gekeken
naar
mogelijkheden
om
de
overige
opbrengsten omhoog te brengen, bijv.
door sponsoring.
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Ondanks dat de contributie volgend
jaar omhoog gaat, blijven we een
‘goedkopere’ vereniging in vergelijking
met omringende verenigingen, zeker
omdat er bij ons 12 maanden per jaar
gespeeld kan worden.
Daarnaast heeft de ALV een nieuw
huishoudelijk
reglement
(HHR)
aangenomen ter vervanging van het
oude reglement uit 1980. In het
nieuwe HHR staat opgenomen dat
alle leden (m.u.v. een aantal door het
bestuur aangewezen vrijwilligers)
verplicht zijn per jaar een bardienst te
vervullen. Deze regel gold altijd
langer, maar was nog nergens
formeel vastgelegd. Indien leden geen
bardienst uitvoeren zal een bijdrage
van ten minste EUR 25 verschuldigd
zijn.
Het bestuur hoopt dat deze bijdrage
een extra zetje zal zijn voor een ieder
om zich in te schrijven voor de
bardienst. Dit is sinds kort ook
mogelijk via een module in ons
ledenadministratie systeem e-captain.
Alle leden hebben inmiddels de link
en wachtwoorden hiervoor ontvangen.
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Geef de bal door - 1
Een nieuwe rubriek in het clubblad.
Een paar korte vragen om een mede
Qui-Viver te leren kennen. Een senior
en een jeugdlid, die op hun beurt elke
keer iemand anders nomineren om
voor het volgende blad in aanmerking
te komen voor het vraaggesprekje.
Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Lange tijd geleden, zo'n 25 jaar, ben
ik al lid geweest van Qui Vive. Ik heb
toen ongeveer 2 jaar getennist.
Ongeveer 12 jaar geleden kreeg ik zin
om weer te gaan tennissen, vooral
omdat ik dit samen met Renée kon
doen. Qui Vive leek me een gezellige
vereniging, waar ook vrienden van
ons tennisten.

Favoriete tenniss(t)er?
Ik vind het leuk om tennis te kijken
maar ik heb geen echte favoriet.
Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
Dat moment was toen
Krajicek Wimbledon won.

Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Marjolein van de Knaap. Ik wil haar
vragen wat haar motivatie is om zo
enthousiast en veel voor Qui Vive te
verzorgen.

Wat heb je met tennis?
Ik vind tennis een leuke sport. Helaas
kan ik het nu niet meer doen omdat ik
een paar jaar geleden een kunstknie
heb gekregen. Ik wil toch graag iets
voor de club blijven doen, daarom
verzorg ik nu de inkoop van de bar,
ben ik 3 keer per jaar barbaas en heb
ik een tijdje in het OJT gezeten.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Gemiddeld twee keer per week.
Tijdens toernooien en als ik barbaas
ben, ben ik er dagelijks. Ik controleer
de voorraad en vul dit aan.
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Opening van het chalet
Al jaren is het bestuur in gesprek met
de gemeente over het verkrijgen van
een Drank & Horeca vergunning voor
het chalet.
Helaas heeft dit nog altijd niet geleidt
tot toewijzing van de vereiste
vergunning, dit mede omdat (a) er niet
wordt voldaan aan de wettelijke
inrichtingseisen en (b) er op het
complex al een clubhuis met D&H
vergunning aanwezig is.

er nog altijd leden die zich niet
inschrijven en hierdoor kunnen niet
alle bardiensten ingevuld worden.
Dus schrijf je in zodat we met z’n allen
een drankje kunnen doen na het
tennissen!

Concreet betekent dit dat het chalet
slechts op een beperkt aantal
momenten tijdens het seizoen open
mag zijn.
Het alternatief is het gezamenlijke
clubhuis. Met de hockey is de
afspraak gemaakt dat zij zorgen voor
bezetting van de bar, dit m.u.v. de
vakantieperiode (juli/augustus) waarbij de tennis de barbezetting over
neemt.
Het is jammer dat de bar niet altijd
bemand kan worden. Voor het begrip
is het echter goed om er bij stil te
staan dat het kunnen bemannen van
alle bardiensten afhankelijk is van de
leden die zich inschrijven. Helaas zijn
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Van de lesbaan
Hier is een nieuwe rubriek van de
trainers voor ons clubblad.
Lessen
Voor de jeugd onder 12 a 13 jaar
geven wij tennislessen volgens het
Tenniskids principe.
Kinderen spelen met aangepast
materiaal op aangepaste banen. Het
idee achter Tenniskids is dat kinderen
al snel een slagenwisseling met
elkaar kunnen maken, die bestaat uit
het slaan van meerdere slagen
achtereen.
Zo
ontstaat
er
gemakkelijker besef en kennis van
tactische mogelijkheden in tennis.
Naast tactische vaardigheden komen
ook technische vaardigheden en
bewegingsscholing aan bod. Dat
laatste is in de leeftijdsfase van de
tenniskids heel belangrijk om te
oefenen. Later, als het spel sneller en
harder gaat, zijn spelers beter in staat
zich aan te passen aan de situatie
waarin ze zich bevinden. M.a.w. de
speler staat sneller beter voor de bal
waardoor hij of zij meer met de slag
kan doen. Tenniskids kent een
verdeling in kleur, te weten; rood,
oranje en groen.
De jeugd tussen 13 en 17 jaar speelt
met dezelfde materialen als senioren.
In de lessen wordt aandacht besteedt
aan
technische
vaardigheden,
tactische vaardigheden, coördinatie
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en mentale houding, meestal in
combinatie. In privé of duo lessen
kunnen wij nog meer inspelen op de
specifieke behoefte van de speler.
Jeugdhoek
Binnen deze rubriek willen we graag
onze jeugdspelers de ruimte geven
om een verslag of leuke foto of iets
dergelijks te plaatsen.
Bij deze doen wij dus een oproep:
Heb je aan een leuke activiteit
meegedaan, of een leuke les gehad?
Schrijf er een verslagje van of stuur
een foto in en mail het ons. Mailadres:
trainers@quivivetennis.nl
Deze
oproep is ook aan de ouders gericht.
Het zou fijn zijn als u uw kind
stimuleert actief betrokken te zijn bij
onze club. Hoe meer des te leuker
zullen we maar zeggen. Daarnaast is
het doel van de rubriek om ouders te
informeren over het tennis op de club.
Wij hebben laatst een les gehad
waarin we de service aan het oefenen
waren. De opdracht die we de
kinderen hadden meegegeven was
om een bal bovenhands over het net
te gooien. We vonden het al heel
knap als het zou lukken om de bal zo
hoog en hard te gooien dat het hek
aan de overkant zou worden geraakt.
Okay, zeiden de jongens en meiden
van de groep.
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Om het nog wat kracht bij te zetten
zouden we een beloning geven als
het lukte om over het hek aan de
overkant te gooien.
Nog geen 3 tellen later lag er al een
bal over het hek in het gras….. En het
zou nog 5 keer lukken!
Is er nieuws? Of zijn er andere zaken
die je wilt delen? Stuur het in zodat
we het in de JEUGDHOEK rubriek
kunnen plaatsen.
Activiteiten
Inmiddels zijn er al weer veel
activiteiten achter de rug. De Dogger
Cup was het eerste toernooi van dit
jaar. Er waren 3 poules van 4 teams
van
2
of
3
personen.
Op
woensdagmiddag
hebben
de
basisschool kinderen gespeeld en op
vrijdagmiddag kinderen uit het
voortgezet onderwijs. Er werd op tijd
gespeeld. Dat wil zeggen 2 rondes
enkelspel van 40 minuten en de 3e
ronde een dubbelspel.
De prijzen worden later, bij het
slottoernooi, uitgereikt.
In maart is er ook een gezellige
vriendjesmiddag gehouden. Eind
maart was er een pupillen toernooitje
voor de rode spelers.
Naast de externe KNLTB jeugd
competitie en World Tour competitie
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zijn er ook alweer 2 tennismix
middagen gehouden. Een keer op
TCU en een keer op Qui Vive. Het
gaat hier om een gezellige middag
wedstrijdjes spelen met de kinderen
van Qui Vive en TCU tezamen.
Er
zijn
nog
vele
activiteiten
binnenkort. Check de website en FB
voor meer info. Als het goed is heeft
iedereen de leukste activiteiten al in
zijn/haar
agenda
gezet.
De
activiteitenkalender hangt aan op het
park en staat op site. Je hebt deze
ook in een email gekregen.
Tennistip!
Elke editie van het blad geven wij
graag een tip aan onze tennissers.
Deze tip gaat om het spelen van de
juiste soort bal behorende bij de
raakpositie in de baan.
Als we kijken naar de slagbedoeling,
dan benoemen we er 4!
Scorende slag = slag die de
tegenstander
niet
meer
kan
terugslaan.
Opbouwende slag = slag waarmee je
de tegenstander in het nauw zet. Dit
kan een bal zijn die ver bij de
tegenstander vandaan is gespeeld, of
bij voorbeeld snel is genomen en
meestal iets meer vaart heeft.
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Neutrale slag = slag die eigenlijk geen
echte bedoeling heeft. De bal is in het
juiste speelvak maar is redelijk
gemakkelijk door de tegenstander
terug te slaan.
Voorkomen van scoren slag = slag
waarmee men wil voorkomen dat de
tegenstander een scorende bal kan
slaan. Meestal gaat het hier om een
diepe wat hogere (topspin) bal.
Als je in de positie bent, dichtbij het
net, dus voorbij de servicelijn, dan
past daar een scorende bal bij. Het
achterveld ligt vaak open, dus je wilt
de bal snel afmaken. Meestal is dit
een volley of Smash.
Als je in de positie bent, tussen de
service lijn en de baseline, past daar
een opbouwende bal bij. Je probeert
je tegenstander in het nauw te jagen
door deze te laten lopen of de bal snel
en iets harder op hem/haar af te
spelen.
Als je in de positie bent achter de
baseline, speel dan een voorkomen
van scoren bal. Probeer de bal diep te
houden en af te wachten op een wat
korter in de baan vallende bal. Let
goed op de stuit van je eigen slag. Als
je tegenstander achterover valt bij de
terugslag komt de bal vaak korter
terug. Je kunt dan je tegenstander
dus een stapje voor zijn.
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Tennisetiquette
Naast de algemene fatsoensnormen
kent de tennisclub een algemeen
reglement en een baanreglement.
Het
algemene
reglement
algemeen geldende regels.

kent

Het baanreglement kent regels
betreffende het afhangen van banen
voor vrij spelen.
Er is echter ook nog (ongeschreven)
etiquette bij tennis.
Hang uw baan af op het afhangbord!
Als er nog een baan leeg ligt, gebruik
die dan eerst zodat u geen spelers
van de baan af moet halen.
Om te beginnen heeft elke baan een
eigen toegangsdeur. Loop NOOIT
over de baan van een ander heen en
ook niet achterlangs! U verstoort het
spel van een ander.
Als een bal van u terecht komt op de
baan van een ander, gaat u de bal
niet ophalen. Wacht even tot de rally
voorbij is, en roep; BAL OVER
ALSTUBLIEFT!
Draag tenniskleding op de baan!
Vroeger speelde men uitsluitend in
het wit. Tegenwoordig zijn er ook
leuke kleuren outfits verkrijgbaar.
Jeugdspelers komen hun wedstrijden
spelen in tenniskleding en niet in
voetbal tenue.
14

Tennis is een stille sport. Het is
ongebruikelijk om luidruchtig op of
naast een tennisbaan te staan.
Bemoei u niet met het spel van een
ander op een andere baan. Spelers
moeten op de baan (ook JEUGD) hun
telling bijhouden en ballen “callen”.
Publiek of personen op een andere
baan horen zich daar niet mee te
bemoeien.
Speel je een wedstrijd? Check dan je
tas en materialen. Heb je een
drinkfles, petje, extra bal en racket bij
je? Misschien ook een handdoek
zonnebrand en extra (droge) kleding?
Bij het spelen van een enkelspel
behoor je de netpalen te gebruiken.
Die staan op 91 cm van de
enkelspellijn.
Als je gaat inspelen, speel dan de bal
rustig
over.
Geef
elkaar
de
gelegenheid wat ballen te slaan.
Schelden en rackets gooien komt
helaas op TV nog wel eens voor. Het
hoort echter niet thuis op een
tennisbaan. Blijf kalm.

de trainers. Als we er niet bij zijn
horen we het alsnog achteraf.
Ongepast gedrag moet gecorrigeerd
worden.
Als de wedstrijd klaar is, geef je de
tegenstander een hand en feliciteer je
deze. De winnaar zou dank voor het
spelen kunnen zeggen.
Denk eraan respect voor elkaar te
hebben. Zonder tegenstander kun je
niet tennissen.
De winnaar trakteert in principe de
verliezer op een drankje of iets
anders.
Houdt het leuk en netjes voor elkaar.
We spelen met zijn allen op hetzelfde
park, dus een mooi opgeruimd park is
voor iedereen prettig.
Wens u veel tennisplezier!

Namens de trainers,

Ferry Dogger
trainers@quivivetennis.nl

Voor de ouders; als u zich stoort aan
het gedrag van uw kind vanwege
schelden etc. geeft u dit dan door aan
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Respect
(On)sportief gedrag
Kennen we (of doen we) het niet
allemaal? Je slaat een ontzettende
misser op de baan en er ontglipt je
een krachtterm en/of je smijt je racket
op de grond. Zo dat lucht op!

vereniging aan alle leden vragen zich
respectvol te gedragen, zowel op als
naast de baan. Samen houden we het
een stuk gezelliger!

Maar, als je er eens goed over
nadenkt is het eigenlijk best onsportief
gedrag, toch? Het maakt de wedstrijd
niet gezelliger en je spel wordt er over
het algemeen ook niet beter van.
Erger nog is, als je je slechte humeur
gaat botvieren op de tegenstander en
er op de baan een woordenwisseling
ontstaat. Dit gaat vaak naast de baan
nog even verder, na de wedstrijd
maar bijv. ook door ouders en overige
supporters die zich er mee bemoeien.
Dit onsportieve gedrag willen we
uiteraard niet op onze vereniging. Ook
de KNLTB is een programma
begonnen in samenwerking met het
NOC*NSF om dit gedrag uit te
bannen. Het programma ‘Naar een
veiliger sportklimaat’ (VSK), wil
gewenst gedrag stimuleren en
ongewenst gedrag in en rondom sport
aanpakken. Van agressief gedrag op
de baan, tot bemoeizieke ouders en
van een scheidsrechter die belaagd
wordt tot de mogelijkheden van een
club bestuurder.
Aansluitend op het programma van de
KNLTB, willen we ook op onze
juni 2014
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Geef de bal door - 2
En dan hier de junior: Wessel Kleijn.
Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Via mijn ouders
Wat heb je met tennis?
Ik vind t leuk om hard te slaan en te
winnen
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
2x in de week
Favoriete tenniss(t)er?
Djokovic
Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
Winnaar familietoernooi met mijn
vader
Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Levi Bleekemolen, of hij wat vaker
komt tennissen!
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Familietoernooi
Op 14 juni werd het jaarlijkse
Familietoernooi weer gehouden bij
Qui Vive. Er deden dit jaar 21 teams
mee in 4 poules, ingedeeld naar
leeftijd. Door het grote aantal
deelnemers waren er continue 7
banen bezet en moest er zelfs af en
toe een ronde gewacht worden,
voordat er weer gespeeld kon
worden.

Na 6 speelrondes en een lekkere
lunch tussendoor, trokken Ferry en
Mats zich terug om de punten te gaan
tellen. En de winnaars zijn:

.
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Tennispraatjes
Vrolijk
Op het moment dat ik dit schrijf
hebben we een paar prachtige
zonnige dagen. Van die dagen dat je
heerlijk in je tuin kan zitten ’s avonds
na een dagje strand. Dus eigenlijk
zo’n moment voor overpeinzingen. En
dan wel van die vrolijk makende.
In het algemeen wordt ik vrolijk van
tennis. Maar waarom dan eigenlijk?
Je komt zwetend de baan af en het
maximale dat je hebt bereikt is dat de
persoon of personen aan de andere
kant van het net verloren hebben. Is
dan nou iets om vrolijk van te
woorden?
Nou is dat aspect niet iets waar ik
naar uitkijk. Maar wel om met zijn
tweeën of vieren het maximale uit ons
zelf te halen. Als dat lukt, heb je geen
winnaars en verliezers. Dan heb je
mensen die samen een doel
nastreven en waardoor het ook leuk
wordt om na afloop een drankje te
nemen.
Dat is nou iets om vrolijk van te
worden. Helaas lukt dat niet altijd. We
kennen ze allemaal wel. De demonen
aan de andere kant van het net (“wat
een afgrijselijke puntenjatter”) of, nog
erger, de demonen aan de eigen kant
van het net. En dan is tennis niet leuk.

doen. Maar wel aan wat je zelf doet.
Tja, met schaamrood op de kaken,
ook ik heb regelmatig verloren van
mijn eigen “aapje op mijn schouder”.
“Wat doe je nou! Ga toch eens
tennissen!” of nog ergere gedachten
die door je hoofd gaan. Maar ik ben er
geen sikkepit beter door gaan spelen
op dat soort momenten.
Eigenlijk weten we dat allemaal.
Positieve mindset werkt. “Lekkere
bal!” is ook veel leuker om te horen en
dan niet alleen van de zijkant van de
baan. Dus waarom proberen we dat
niet. Ik weet zeker, al is het in het
begin niet makkelijk, we kunnen het
allemaal.
Trouwens, positief zijn is iets wat je
altijd helpt. Ook buiten de tennisbaan.
Als je bardienst doet, helpt bij het
organiseren van een leuke activiteit of
in het niet-tennis dagelijkse leven.
Laatst had ik het met anderen daar
ook over. Als we met genoeg mensen
uitstralen dat het leuk is, zowel op ons
tennispark als daarbuiten, dan zullen
steeds meer mensen dat ook zo
ervaren. En dat is van alle tijden. Bij
mijn grootouders hing namelijk al een
tegeltje “Wie goed doet, goed
ontmoet”. En dat maakt mij en jullie
dan weer vrolijk!

Kijk, aan datgene wat aan de andere
kant gebeurt, kan je vaak niet iets
juni 2014
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Toernooi tips
Uiteraard zijn er bij onze vereniging
het onvolprezen Van der Wurff Open
35+ Grastoernooi van 23 t/m 31
augustus en het fantastische Albert
Heijn
Jos
vd
Berg
Open
Jeugdtoernooi van 11 t/m 16
augustus waarvoor je je kan
inschrijven via www.toernooi.nl. Maar
daarnaast zijn er in onze regio weer
vele toernooien waar Qui Vive leden
hun beste (tennis)beentje voor
kunnen zetten. Dus kijk eens op de

websites
zoals
www.knltb.nl,
www.toernooi.nl
of
www.toernooiklapper.nl
voor
toernooien waar je aan mee wil doen.
Hieronder hebben we een korte, niet
volledige en vooral onpartijdige
selectie gemaakt van toernooien in de
maanden juli en augustus waarvan de
inschrijving nog openstaat. Veel
succes!

KLM Open

DVH Amstelveen

28-6 t/m 6-7

senioren

‘t Vos Open 2014

TV Nieuwveen

5-7 t/m 13-7

senioren

Dutch Flower Open

All Out Aalsmeer

5-7 t/m 13-7

senioren

JRT Plassentoernooi

VLTV Vinkeveen

12-7 t/m 18-7

jeugd

Open Jeugd Toernooi

LTV Zevenhoven

13-7 t/m 18-7

jeugd

Plassentoernooi

VLTV Vinkeveen

18-7 t/m 28-7

senioren

Open dubbeltoernooi

TV Kudelstaart

19-7 t/m 27-7

senioren

JRT Arnolduspark Open

Arnolduspark Hoofddorp

26-7 t/m 3-8

jeugd

De Geldwinkel Open

TV Hoofddorp

26-7 t/m 3-8

senioren

KLM Jeugd Open

DVH Amstelveen

3-8 t/m 9-8

jeugd

Tennis2Tennis Aalsmeer

9-8 t/m 17-8

senioren

TC Qui Vive

11-8 t/m 16-8

jeugd

TC Qui Vive

23-8 t/m 31-8

senioren

BDO Watertorentoernooi
AH Jos vd Berg Open
Jeugdtoernooi
Van der Wurff Open
35+ Grastoernooi
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pioenschappen
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Wist u dat?
Er leuke toernooien in de buurt
zijn, maar ook bij onze vereniging?

Ze aangelijnd moeten zijn volgens
de regels van de Stichting Qui
Vive?

Zoals de jeugd
clubkampioenschappen en het
OJT?

Het verplicht is om de baan af te
hangen met je pas van 2014?

En voor de senioren uiteraard het
35+ toernooi en de
clubkampioenschappen in
september

Als je dit niet doet je direct van de
baan afgezet kan worden door
andere leden die wel afhangen?

We dit jaar al 72 nieuwe leden
hebben mogen verwelkomen bij
TC Qui Vive?

We dankzij de inzet van de Pimp
My Park commissie prachtig nieuw
terras meubilair hebben?

We veel van hun hopen te zien
tijdens de toernooien?

Er in september weer een clubblad
uitkomt?

Je je bardienst tegenwoordig
online kan plannen via de link die
je via mail ontvangen hebt?

We hiervoor altijd op zoek zijn naar
leuke, interessante, gekke stukjes?
Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl
voor 1 september a.s.

Er nog voldoende bardiensten
ingevuld dienen te worden?
Honden altijd welkom zijn op ons
park?
.
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Jeugd najaar competitieteams
Gemengd tot en met 14 jaar
Anne Kleijn
Charlotte Kleijn
Wessel Kleijn
Veronique Koes
Mannelijke Invaller

Jongensteam tot en met 14 jaar
Mark Meijer
Matthijs de Groot
Joshua Calis
Mannelijke invaller
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Sponsorcontract AH Jos van den Berg
Albert Heijn Jos van den Berg
continueert het sponsorcontract
met TC QUI VIVE
Op 13 juni jl. tekende Jos van den
Berg in bijzijn van Henk de Ruiter
(penningmeester TC Qui Vive) en
Wijnie Schmidt (sponsorzaken) de
verlenging van het sponsorcontract
voor een periode van 3 jaar. Al sinds
2008 is Albert Heijn Jos van den Berg
hoofdsponsor van het Open Jeugd
Toernooi.
Ieder jaar kan de vereniging rekenen
op financiële steun bij de organisatie,
maar
natuurlijk
zijn
ook
de
boodschappen en de dagelijkse
snacks verzekerd tijdens het toernooi
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door de sponsoring van Albert Heijn
Jos van den Berg. TC Qui Vive is trots
op deze lange sponsorrelatie en
verheugt zich zeer op de voortzetting
van deze relatie voor de komende
drie jaar.
Het altijd gezellige en druk bezochte
Albert Heijn Jos van den Berg Open
Jeugd Toernooi wordt ieder jaar
gespeeld in de laatste week van de
schoolvakantie, dit jaar van 11 t/m 16
augustus.
De inschrijving voor het toernooi start
binnenkort,
hou
de
site
www.quivivetennis.nl in de gaten voor
meer informatie.
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18+ toernooi
Vind jij ook dat Qui Vive een 18+
toernooi
moet
organiseren?
Voor de leden tussen 18 en 35 jaar
hebben we op dit moment op
wedstrijd
gebied
alleen
de
clubkampioenschappen te bieden. Dit
is jammer, aangezien juist deze groep
vaak toernooien wil spelen. TC Qui
Vive wil daarom kijken of er een
mogelijkheid is om vanaf 2015
jaarlijks een 18+ toernooi te
organiseren. Dit lukt echter niet met
de huidige vrijwilligers en daarom zijn
we
op
zoek
naar
nieuwe!
Lijkt het je leuk om mee te helpen bij
de opzet en organisatie van dit
nieuwe toernooi, meld je dan aan! Dit
kan individueel, maar kan bijv. ook
met een vriendengroep. Wij zijn op
zoek naar min. 5-6 personen.
Wat
moet
er
gebeuren?
Op korte termijn moeten we bekijken
wanneer
er
een
toernooi
georganiseerd kan worden. Dit is
afhankelijk van de toernooikalender
van KNLTB, de beschikbaarheid van
de banen bij Qui Vive en de
beschikbaarheid van het chalet.
Als er duidelijkheid is over het
doorgaan van het toernooi, dan moet
er gezocht worden naar een toernooi
sponsor
samen
met
de
sponsorcommissie. Daarnaast moet
er gebrainstormd worden over de
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activiteiten die gehouden kunnen
worden
tijdens
het
toernooi,
promotie/communicatie, prijzen, etc.
etc.
Voor elk toernooi moet er minimaal 1
VTL (verenigings toernooi leider) zijn.
Deze persoon volgt een cursus van 1
dag bij de KNLTB waarbij aan het
einde van de dag de kennis van de
tennisregels getoetst zal worden.
Deze cursus wordt uiteraard volledig
betaald door TC Qui Vive. Daarnaast
heb je tijdens de toernooiweek
mensen nodig voor de planning van
de wedstrijden, bezetting van de
wedstrijdtafel, aansturing van de
bardienst
en
keuken,
enz.
Een 18+ toernooi organiseren zal
zeker wat werk vragen, maar is ook
vooral erg leuk om te doen! Je bent
die week veel op het park, leert de
leden kennen en ook mensen van
omringende
verenigingen.
Denk
daarbij ook aan mooi weer en
gezelligheid op het park! En als je een
toernooi organiseert, kan je uiteraard
ook
zelf
meedoen!
En
niet
onbelangrijk, we maken hiermee onze
vereniging weer aantrekkelijk voor
leden tussen 18 en 35 jaar waardoor
we hopelijk meer leden in deze
categorie
weten
aan
te
trekken/behouden.
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We hebben natuurlijk al veel ervaring
binnen de vereniging door de
organisatie van het OJT en 35+
toernooi. Het nieuwe team zal het
zeker niet alleen hoeven doen, maar
we hebben wel extra mensen nodig
die het voortouw willen nemen om dit
toernooi op te zetten.
Jezelf aanmelden voor de organisatie
kan via secretaris@quivivetennis.nl.
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G-tennis
Bestuur
G-tennis

onderzoekt

opzetten

Onder G-tennis wordt verstaan tennis
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Je kan hierbij denken aan
mensen met het syndroom van down,
een zware vorm van autisme en
mensen
met
niet
aangeboren
hersenletsel. Bij G-tennis staat het
plezier en enthousiasme voorop, het
is goed voor de conditie en het verder
ontwikkelen van motorische en
sociale vaardigheden van de speler.
Daarnaast
is
een
belangrijke
doelstelling integratie in het reguliere
tennis, tijdens bijv. het familietoernooi.
G- tennis is met name bestemd voor
spelers die ten gevolge van hun
verstandelijke handicap te veel
belemmeringen ondervinden om mee
te doen aan reguliere evenementen.
Het bestuur onderzoekt op dit
moment of er een mogelijkheid is om
G-tennis ook binnen onze vereniging
op te zetten en zo ja, in welke vorm.
Een eerste stap hierin was het
benaderen van andere verenigingen
die G-tennis aanbieden en het bezoek
van een aantal bestuursleden en de
trainers aan TC Zaanstad in mei. Bij
TC Zaanstad is 2 jaar geleden Gtennis opgezet naar het reguliere
tennis en inmiddels is daar een vaste
groep jeugdleden die 1x per week les
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krijgen en mee
clubactiviteiten.

doen

aan

de

Wat direct opviel bij het benaderen
van andere verenigingen, is het
enthousiasme waarmee gesproken
wordt over G-tennis. Allemaal gaven
ze aan dat het heel erg leuk is om les
te geven aan deze jongeren en om ze
als lid erbij te hebben omdat ze echt
iets anders toevoegen aan het
ledenbestand. Daarnaast wordt het
ervaren als dankbaar werk doordat ze
zien dat de jongeren enthousiast
raken en ook in hun dagelijks leven
buiten de tennisbaan vooruitgang
boeken door de dingen die ze leren
op de baan.
We hebben het advies gekregen om
eerst te onderzoeken of er voldoende
vraag is in de omgeving Uithoorn naar
dit lesaanbod. Onderzoek bij de
KNLTB laat zien dat er nog niet veel
(tennis)verenigingen in de buurt zijn
die G-tennis aanbieden. Om het
echter te kunnen laten slagen, heb je
minimaal 4-5 jongeren om te starten
en heb je extra aangroei nodig in de
maanden daarna. Daarnaast is het
van belang om te kiezen voor een
specifieke doelgroep (bijv. ouderen of
jongeren) en moeten de trainers
volledig achter dit initiatief staan.
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Het bestuur en de trainers zullen dit
de komende tijd verder onderzoeken.
Zo zullen we o.a. met de gemeente in
gesprek gaan, contact opnemen met
verenigingen/stichtingen
die
Gsporten promoten en die kunnen
helpen om de vraag te bepalen, zal
contact
gezocht
worden
met
voetbalvereniging KDO in de Kwakel
die al G-voetbal aanbiedt en zullen de
trainers contact zoeken met de
scholen voor speciaal onderwijs in de
omgeving Uithoorn.
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Activiteitenkalender 2014
Dag

Datum

Activiteit

dinsdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
vrijdag

10 juni
13 juni
14 juni
17 juni
20 juni

zaterdag

28 juni

Ladiesday
Leerlingen Toernooi Ferry en Mats
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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senioren

allen
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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
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