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Van de Voorzitter
De tijd vliegt en dat zal alles te maken
hebben met het succesvolle seizoen
dat we tot nu toe hebben beleefd op
ons mooie park.
Aan onze toernooien is, anders dan
bij vele andere verenigingen, door
heel veel enthousiaste tennisspelers
deelgenomen zodat we een prima
zomer hebben gedraaid.
Na het OJT volgde een zeer
succesvol 35+ toernooi met een super
gezellige sponsoravond.
De traditionele wijnproeverij van onze
huisleverancier De Wijnschuur was
hier mede verantwoordelijk voor,
mogelijk omdat alle proevers nog
steeds niet willen weten dat de
geproefde wijn niet behoeft te worden
doorgeslikt.
Aansluitend
volgde
de
club
kampioenschappen voor senioren die
voortreffelijk zijn verlopen onder
fantastische weersomstandigheden.
14
September
zijn
deze
clubkampioenschappen
afgesloten
met de prijsuitreiking, waarbij de
kampioenen deze keer niet de
traditionele beker mochten ontvangen
maar een leuke gadget van onze
huiskunstenares.
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Alle
kampoenen
hebben
onze
vereniging zaterdag 27 september
vertegenwoordigd op het inmiddels
fameuze
kampioenschap
van
Uithoorn waarin we ons meten met de
kampioenen van TCU. Gezien de
geschiedenis van dit evenement, had
ik er het volste vertrouwen in dat we
als overwinnaar uit de strijd kwamen.
En inderdaad ook dit jaar komt de
“Cup met de grote oren” weer in onze
prijzenkast te staan!
Inmiddels bereiden we ons voor op de
najaarscompetitie waarin Qui Vive
ook weer in diverse categorieën van
de partij is.
Al met al kunnen we spreken van een
heel geslaagd seizoen en wil ik
nogmaals de vrijwilligers bedanken
die door hun tomeloze inzet
verantwoordelijk zijn voor dit succes.
Paul Vriens
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Club van 100 voor 35
Op de nieuwjaarsreceptie 2014 werd
een nieuw initiatief gelanceerd, nl. de
club van 100 voor 35. Ter ere van ons
35-jarig bestaan konden leden zich,
tegen een betaling van EUR 35,
aanmelden voor deze club van 100.
De 100 aanmeldingen hebben we
helaas niet gehaald, maar wel ruim
voldoende om het gewenste nieuwe
terrasmeubilair
aan
te
kunnen
schaffen.
Waarschijnlijk heb je het inmiddels
wel zien staan op de club. We hebben
een prachtige houten tuintafel en –
.
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banken gekocht en daarnaast nieuwe
stoelen en tafels ter vervanging van
de
(zeer
verweerde)
plastic
exemplaren. Hiermee hebben we
weer een stap gezet
in het
opknappen van ons park. Een project
dat verder opgepakt is en wordt in het
Pimp My Park project.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan
een bord waarop alle club van 100
leden vermeld worden. Deze zal
binnenkort opgehangen worden bij
het chalet.
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Ledentevredenheidsonderzoek
Deze winter ontvangen alle leden een
uitnodiging via mail om mee te doen
aan
een
Ledentevredenheids
onderzoek.
Doel van dit onderzoek is om inzicht
te krijgen in de wensen van onze
leden en waar mogelijk het aanbod
van activiteiten hier vanaf het
komende seizoen al op aan te sluiten.
We hopen dat zoveel mogelijk leden
hun feedback geven.
Het onderzoek kan anoniem ingevuld
worden, maar als je je gegevens
invult ding je mee naar een geweldige
prijs, nl. je eigen pop gemaakt van
ballonnen!
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27e AH Jos v.d. Berg Open Jeugd Toernooi
Weer super AH Jos v.d. Berg Open
Jeugd Toernooi bij Tennisclub Qui
Vive.

JE12-V:
1. Coen van Toledo
2. Quinten van Santen

De
weersvoorspellingen
waren
somber. Er is ook veel regen gevallen
in de toernooiweek.. Maar dan vooral
’s nachts.
Mede hierdoor kan de organisatie van
dit toernooi wederom terugkijken op
een geweldige tennisweek. Tussen
maandag 11 augustus 10.00 uur en
zaterdag 16 augustus 15.00 uur heeft
de jeugd van Uithoorn en omstreken
(er was zelfs een deelnemer uit Den
Haag!) zijn/haar beste tennis kunnen
laten zien op de prachtige banen die
er dankzij De MaandagOchtendPloeg
weer perfect bij lagen
De organisatie van het OJT wil
nogmaals alle vrijwilligers en niet te
vergeten de sponsors (!) bedanken
voor hun inzet en support tijdens deze
leuke week.

JE12:
1. Alfrendo Vogelaar
2. Tim Blom
JD12:
1. Benjamin Diderich/Tomas v.d.
Made
2. Bjorn Teunen/Jef v.d. Laarse
ME14:
1. Luna Kanters
2. Dewi Verhoef
MD14:
1. Guylaine Arendse/Dewi Verhoef
2. Luna en Winta Asmelash
JE14-V:
1. Merijn Otten
2. Benjamin Diderich

De uitslagen :

JE14:

ME 12 :

1. Pepijn Versteegh

1. Alex Bruine de Bruin

2. Sytze Hageman

2. Luna Asmelash

JD14:

MD12:
1. Alex Bruine de Bruin/Danique
Arendse

1. Tim Blom/Nick Buskermolen
2. Mark Meijer/Joep Troost

2. Lynne van Bael/Maura Kesting
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GD14:

JD16:

1. Tim Blom/Dewi Verhoef

1. Olivier
Veenemans
Versteegh

2. Max Heemskerk/Guylaine Arendse

/Pepijn

2. Sytze Hageman/Nicola Quaedvlieg

ME16:

GD16:

1. Maureen Soels
2. Vivian Hottentot

1. Nicola Quaedvlieg/Natasja v.d.
Boon

JE16:

2. Rick v.d. Waal/Jamie Puntman

1. Robin van Gelderen
2. Maxim Wakker
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Van der Wurff Makelaars 35+ toernooi
Zeer geslaagde editie Van der Wurff
Makelaars open 35+ grastoernooi
Afgelopen week vond het open 35+
grastoernooi weer plaats op het
gezellige park van tennisvereniging
Qui Vive in De Kwakel. Maar liefst
180 deelnemers streden om de
felbegeerde titels in de diverse
categorieën.
Het weer zat niet altijd mee, maar
ondanks de talrijke buien zijn bijna
alle partijen in de buitenlucht
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gespeeld.
De
deelnemers
en
toeschouwers zijn bovendien op hun
wenken bediend. Zo er is naast het
hoofdtoernooi
ook
een
verliezersronde gespeeld, waren er
’s-avonds warme maaltijden, een
kaas- en wijnproeverij en op
zondagochtend vond het traditionele
finalistenontbijt plaats.
De organisatie kijkt met veel
tevredenheid terug op het evenement,
dat volgende jaar opnieuw in week 35
zal plaatsvinden.
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Winnaars Senioren Clubkampioenschappen
Onderdeel

Pos. Naam

GD8
1
2

Harco Legdeur+Esmee Joore
Klaas Kleijn+Irene Kleijn-Van Ameide

1
2

Stefanie van Kampen+Astrid Verburg
Jacqueline Biesaart+Mariska Wesling

1
2

Irene Kleijn-Van Ameide
Jolanda Kooij

1
2

Aernoudt van der Wilk
Donald Van Hoften

1
2

Corry Compier-Meijer+Anneke Stam
Marjolein van der Knaap+Jolanda Kooij

1
2

Wouter Ranzijn+Jeffrey Veldman
Jelle Schmidt+Paul Schmidt

1
2

Klaas Kleijn
Vikash Hindori

1
2

Peter Stolk+Odette Stolk
Frankie Persijn+Monique Hoogman-Palmen

1
2

Peter Stolk+Quint Wapenaar
Sem Meijer+Robin Ranzijn

1
2

Robin Ranzijn
Pim Buskermolen

1
2

Ruud Riemslag+Annelies Broekmeulen
Marcel Ranzijn+Inger Poorta

DD8

DE8

HE8

DD7

HD7

HE7

GD6

HD5
(zie foto)

HE5

GD4

juni 2014

De TennisHoorn

8

Sponsorzaken
Sponsoren en TC Qui Vive
Het zal menigeen opgevallen zijn dat
de naam van onze vereniging de
afgelopen tijd veelvuldig in het
plaatselijke nieuws is geweest.
Aanleiding
hiervoor
waren
de
sponsorovereenkomsten
die
de
afgelopen maanden afgesloten zijn.
Natuurlijk heeft TC Qui Vive de
afgelopen jaren altijd samengewerkt
met sponsoren anders was met name
de organisatie van de open
toernooien niet te realiseren geweest.
Wel was het in het verleden zo, dat de
sponsor vaak verbonden was met een
toernooi en vooral met degene die het
toernooi organiseerde. Puur een
kwestie van gunnen en van onze kant
uit werd daar dankbaar gebruik van
gemaakt.
Het risico van deze vorm van
sponsorwerving is dat de gunfactor
vaak wegvalt als de contactpersoon
niet meer actief is. Het is dus zaak dat
de gunfactor verenigingsgericht is en
niet persoonsgericht.
Met dat aspect in ons achterhoofd
hebben wij het sponsorbeleid in een
meer algemene vorm gegoten met als
doel dat alle sponsoren vereniging
gebonden zijn en niet meer
toernooigebonden
of
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persoonsgebonden. Daartoe hebben
wij een duidelijke korte presentatie
van TC Qui Vive geschreven en de
sponsorarrangementen
vereenvoudigd en eenduidig geprijsd.
Natuurlijk
blijft
er
altijd
een
mogelijkheid om een pakket op maat
te maken, maar de voorkeur gaat uit
naar eenduidigheid. Tevens zijn onze
twee grote toernooien gelukkig nog
steeds
gebonden
aan
hun
toernooisponsor en naamgever:
Het Albert Heijn Jos van den Berg
Open Jeugd Toernooi en het Van der
Wurff
Makelaars
35+
Open
Grastoernooi.

Door een persoonlijke benadering van
bedrijven in Uithoorn zijn er al veel
leuke contacten ontstaan en dit heeft
zelfs al geresulteerd in getekende
overeenkomsten, zoals jullie in de
plaatselijke kranten hebben kunnen
lezen. Ook op onze website wordt
telkens melding gemaakt van een
nieuwe sponsor en wordt het logo met
link
naar
de
sponsorwebsite
toegevoegd. Ook zijn er inmiddels op
het park nieuwe sponsoruitingen
verschenen om ook in die vorm de
verbintenis met onze sponsoren
zichtbaar te maken.
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Waar het voorheen zo was dat wij
vaak in natura gesponsord werden,
staat daar nu ook een bedrag
tegenover dat jaarlijks onze kas
aanvult. Gelukkig hebben de diverse
leveranciers hun sponsoring in natura
niet laten vallen, vandaar dat wij nog
steeds kunnen genieten van de BBQ
van Gert Stronkhorst (tegen zeer
gereduceerd tarief voor TC Qui Vive),
de wijnproeverij van De Wijnschuur,
de kaasproeverij van Stijn Melenhorst
Kaas en Zo, het drukwerk van Total
Pre Press en de bloemenhulde van
Zijdelfleur.
Om jullie en indruk te geven van de
informatie die wij geven aan de
sponsoren is alles te lezen onder dit
artikel.
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Ook vinden
sponsoren.

jullie

een

lijst

met

Twijfel dus niet bij het boodschappen
doen, maar koop je artikelen bij een
van onze sponsoren, want alleen op
die manier kunnen wij duidelijk maken
dat wij blij zijn met de support en tot
wederdienst bereid zijn.
Mochten jullie vragen hebben over of
interesse hebben in sponsoring of
misschien iemand kennen die binnen
onze doelgroep valt dan zijn wij altijd
bereikbaar via:
sponsorzaken@quivivetennis.nl

Met sportieve groet,
Heleen Bouwmans en Wijnie Schmidt
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Geef de bal door - 1
De rubriek in het clubblad 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 ik met tennis in aanraking ben
gekomen en wat ik ermee heb?
Ik heb Jan leren kennen op de
tennisbaan in Vianen . Hij was de mix
dubbel partner van mijn vriendin.
Toen wij een relatie kregen en Jan bij
mij in Uithoorn kwam wonen, wilde hij
hier naar een tennisclub om zijn
favoriete sport te beoefenen.
Jan kwam zo bij Qui Vive en vroeg
aan mij niks voor jou zelf tennissen?
Neem je een paar lessen , nou een
paar, een paar jaar HAHA.
Vroeger keek ik wel altijd op tv de
grote tennistoernooien in de tijd van
Connors ,Mc Enroe en ben nooit
gestopt.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Hoe vaak ik bij Qui Vive ben: hihi
wanneer niet?, 1 keer per week ,
tijdens onze toernooien meer.
Favoriete tenniss(t)er?
Favoriete tennisser Jimmy Connors
een echte vechter en heeft humor.
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Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
Favoriete tennismoment ja dat zijn er
veel als het gaat om persoonlijke
momenten, maar bekende momenten
van tv Jimmy Connors US open 1991.
HIj stond met een wildcard in de semifinales US Open 1991 op een leeftijd
van 39.
Nu Willem zijn vraag heel simpel: je
krijgt er een hoop voor terug.
Heel veel lieve mensen leren kennen
en ook een voorbeeld geven aan mijn
jongens ,dat je je ook in moet zetten
om wat leuks van je cluppie te maken.
Met al onze vrijwilligers is het zo leuk
en mooi op het park.
Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Degene die ik graag wil uitnodigen is .
. . . . . Robin Ranzijn ons toppertje van
de Club
Hoe was je weekeinde bij de Davis
Cup?
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Van de lesbaan
Lessen
De jeugdlessen van het zomertennis
zijn afgelopen. We kunnen terugkijken
op een prettig seizoen. Voor de jeugd
onder 12 a 13 jaar hebben wij
tennislessen volgens het Tenniskids
principe gegeven.
De kinderen zijn snel in staat
gebleken om wedstrijden te spelen en
dat verhoogt het spelplezier duidelijk
op deze leeftijd. Ook de competitie
genaamd World Tour sluit hier prima
op aan.
Volgend jaar hopen we alle kinderen
die onder Tenniskids vallen, mee te
laten spelen met de World Tour
competitie.
De winterlessen zijn vanaf eind
september van start gegaan. Dit
seizoen zullen we zowel lessen
verzorgen in de Amstelhof (indoor) als
ook op onze eigen buitenbanen op
Qui Vive.
Op zaterdagen vanaf oktober zullen
er intensieve trainingen zijn op Qui
Vive voor de wat meer ervaren
tennissers. Het gaat om 12 trainingen
van 1 ½ uur in de periode oktober
2014 tot en met maart 2015. Via
Toernooi.nl is het mogelijk hiervoor in
te schrijven. Zoek op Qui Vive en daar
staat een item winterlessen.
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Jeugdhoek
Bij deze doen wij graag nogmaals via
deze weg een oproep aan de
jeugdleden en hun ouders.
Binnen deze rubriek willen wij 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.
Op onze club worden veel activiteiten
voor
jeugd
georganiseerd.
De
opkomst bij deze activiteiten is
meestal behoorlijk groot en de
kinderen doen met heel veel plezier er
aan mee.
Om dit te kunnen blijven realiseren is
hulp van de ouders nodig. Wij zijn nog
op zoek naar vrijwilligers die zitting
willen nemen in de jeugdcommissie.
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Naast bardienst draaien in het chalet,
gaat het om het verzamelen van
inschrijvingen en het uitsturen van
uitnodigingen voor activiteiten. Bij
sommige activiteiten zijn extra’s
gewenst, zoals bijvoorbeeld het terras
aankleden of het zorgen voor een
springkussen o.i.d. Wilt u ons helpen
om voor de Qui Vive kinderen tal van
leuke,
sportieve
activiteiten
te
organiseren? Laat het ons graag
weten.
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
De tennismix met TCU is weer goed
bezocht afgelopen zomer. Op meer
prestatief
vlak
zijn
de
clubkampioenschappen
in
juni
gehouden. Veel competitie spelers
hebben meegedaan om de prijzen.
Wellicht vanwege de periode waarin
het is gehouden, heeft niet iedereen
meegedaan hieraan. We hopen dat
volgend jaar iedereen mee zal doen
met het toernooi. Het familietoernooi
was weer een geweldige middag.
Veel tennis van jong en ouder. Een
heerlijke lunch erbij en mooie
tennispartijen.
Helaas is het weekend kamp
uiteindelijk niet door gegaan. Volgend
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jaar gaan we het weer organiseren.
Zodra de activiteitenkalender 2015
uitkomt, noteer dan vast dat weekend
in je agenda.
Er
zijn
nog
vele
activiteiten
binnenkort. Check de website en FB
voor meer info.
Tennistip!
Elke editie van het blad geven wij
graag een tip aan onze tennissers.
Speel PUNT voor PUNT. (denken in
het heden)
Veel spelers hebben de neiging om
emotioneel te reageren bij een reeks
goede of slecht gespeelde punten. De
puntentelling in tennis is heel
dynamisch.
U kunt met 3 eigen fouten in een
game, deze toch nog winnen als u
bijvoorbeeld 2 winners en 3 fouten
van de tegenstander uitlokt.
Speel PUNT voor PUNT. Neem dus
even de tijd voordat u het punt gaat
beginnen en zorg ervoor dat u niet in
uw hoofd bezig bent met een vorig
punt of toekomstig punt.
Realiseer u dat het spel pas uit is als
het matchpoint is benut. Sommige
spelers hebben veel moeite met het
uitmaken van de wedstrijd omdat ze
niet (meer) punt voor punt spelen.
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Het is manier van focussen. Maak 5
tellen voordat het punt begint een
plan op, hoe u het punt wil spelen.
Focus op de uitvoering van uw idee.
Na het punt kunt u 5 tellen nemen om
het resultaat te evalueren zonder
emotionele reactie te tonen. Ontspan
even en begin het volgende punt op
dezelfde manier. VERBIND GEEN
CONCLUSIES AAN DE STAND. Uw
focus moet bij uw tactiek blijven en
niet gaan dwalen naar de toekomst of
vaak nog erger, het verleden. (had ik
op dat punt maar ……)
Tennisetiquette:
Naast de algemene fatsoensnormen
kent de tennisclub een algemeen
reglement en een baanreglement.
Het algemene reglement kent
algemeen geldende regels.
Het baanreglement kent regels
betreffende het afhangen van banen
voor vrij spelen.
Er zijn er 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
door de baan van een ander heen en

juni 2014

De TennisHoorn

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.
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.
16

Als je gaat inspelen, speel dan de bal
rustig
over.
Geef
elkaar
de
gelegenheid wat ballen te slaan.

Denk eraan respect voor elkaar te
hebben. Zonder tegenstander kun je
niet tennissen.

Schelden en rackets gooien komt
helaas op TV nog wel eens voor. Het
hoort echter niet thuis op een
tennisbaan. Blijf kalm.

De winnaar trakteert in principe de
verliezer op een drankje of iets
anders.

Voor de ouders; als u zich stoort aan
het gedrag van uw kind vanwege
schelden etc. geeft u dit dan door aan
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.
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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
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Voorjaarscompetitie 2015
Het lijkt nog ver weg en de
najaarscompetitie is nog maar net
begonnen, maar de inschrijving voor
de voorjaarscompetitie 2015 moet al
voor 1 december bij de KNLTB binnen
zijn! Hoog tijd dus om met je
competitieteam om de tafel te gaan
en te beslissen of jullie doorgaan, of
iedereen er volgend jaar weer bij is, of
je op dezelfde dag wilt blijven spelen
enz.
Ook als je dit jaar geen competitie
gespeeld hebt, kan je je natuurlijk
opgeven voor volgend jaar! Dit kan op
2 manieren, nl.
1) je stelt zelf een team samen en
schrijft je als team in of
2) je schrijft je individueel in. Bij
voldoende individuele inschrijvingen
zal er geprobeerd worden om een (of
meerdere?) extra teams in te
schrijven.
Ook kan je je aanmelden als je het
leuk vindt om op de reservelijst te
komen. Je speelt dan niet alle
weekenden, maar kan wel gebeld
worden als een team een invaller
zoekt ivm vaste spelers die een keer
niet kunnen.

juni 2014

De TennisHoorn

Voor de senioren
Inschrijven doe je door een mailtje
met je naam en KNLTB nummer te
sturen
naar
seniorencompetitie@quivivetennis.nl.
Ook als je vragen hebt kun je deze
naar dit adres mailen.
Volgend jaar, voorafgaand aan de
competitie, zullen er weer trainingen
georganiseerd worden voor alle
competitiespelers zodat je weer
helemaal klaar bent voor het nieuwe
seizoen. Informatie hierover volgt
later.
Voor de junioren: World Tour,
Tenniskids en de jeugdcompetitie
Beginnende tennissers in de leeftijd
van 6 tot 11 jaar spelen op iedere
eerste zondag van de maand de
World Tour, in Rood of Oranje. Alle
beginnende leerlingen van onze
trainers Ferry of Mats worden
aangemeld bij Tenniskids. De trainer
bepaalt op welk niveau je speelt.
Voorafgaand aan iedere speeldag
ontvang je een mail van Mark
Coumans (worldtour@quivive.nl) om
te inventariseren welke kinderen op
de betreffende zondag mee kunnen
doen.
De
wedstrijden
worden
gespeeld volgens aangepaste regels
en zijn bedoeld om plezier en ervaring
in tennis te bevorderen.
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Voor
de
meer
ervaren
jeugdtennissers is er de Groene
Tenniskids
Competitie
op
woensdagmiddag,
de
Gele
jeugdcompetitie tot en met 12 jaar en
de Jeugdcompetitie tot en met 17
jaar. Vanaf de gele competitie wordt
gespeeld volgens de senioren regels.
Hiervoor moet je je voor 1 december
opgeven bij Anouschka ter Avest
(jeugdcompetitie@quivive.nl).
Een
mail met je naam, knltb nummer en
jaren tenniservaring is voldoende.
Vraag je trainer eventueel advies over
het type competitie wat het beste bij je
past. Zij beslissen ook mee over de
definitieve indeling.
Nog even de leeftijdsindeling op een
rijtje:





Rood: 6, 7, 8, 9 jaar
Oranje: 8, 9, 10, 11 jaar
Groen: 10, 11, 12 jaar
Geel: 11, 12 jaar

juni 2014

De TennisHoorn

19

Kampioenschap van Uithoorn
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Kampioenschap van Uithoorn
De 6e editie van het Kampioenschap
van Uithoorn is afgelopen zaterdag 27
september 2014 onder prachtige
weersomstandigheden gespeeld. De
clubkampioenen van TC Uithoorn en
TC Qui Vive hebben een sportieve
strijd uitgevochten wie zich het
komende jaar tenniskampioen van
Uithoorn mocht noemen. Dit jaar was
het weer op ons park.
Na de traditionele openingswedstrijd
tussen Humphrey Stuiver en de
voorzitter van TC Uithoorn Eelco
Troost en hun gasten volgden maar
liefst 22 partijen. Niet alleen de
senioren, maar ook de diverse
jeugdkampioenen hebben in het
enkel- en dubbelspel de krachten
gemeten.

Uiteindelijk wist TC Qui Vive 13
wedstrijden te winnen en TC Uithoorn
9 wedstrijden. Hierdoor zijn wij voor
de vijfde keer kampioen van Uithoorn
geworden.
De wisselbeker werd uitgereikt aan
de winnaars van de laatste partij die
van de baan kwamen: Jeffrey
Veldman en Wouter Ranzijn.
Met
muziek,
een
drankje
,
frituurhapjes
van
Willem,
zelfgebakken taart door de moeder
van Quint Wapenaar en natuurlijk
fantastisch weer was het heerlijk
genieten!

De stand werd bijgehouden door de
winnaars zelf tennisballen in de koker
van de eigen vereniging te laten
doen.
Het talrijke publiek kon daarmee goed
zien dat het gedurende de dag gelijk
opging. De laatste negen partijen
werden daarmee extra spannend, wat
ook duidelijk te zien was doordat
maar liefst zes daarvan pas met een
beslissende
3e
set
werden
afgesloten.
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Ronald McDonald Huis
Oude ballen inzamelen voor het
Ronald Mc Donald huis

vrijwilligers en kunnen dus alle hulp
goed gebruiken.

Tijdens het Kampioenschap van
Uithoorn werd ik aangesproken door
een moeder van een van de TCU
tennissers met de vraag of wij
misschien oude ballen kunnen gaan
inzamelen voor het Ronald Mc Donald
huis. Deze ballen worden door hen
ingezameld en doorverkocht aan
dierenpensions als speeltjes voor de
honden. Het geld dat hiermee
opgehaald wordt, komt volledig ten
goede aan de Ronald Mc Donald
huizen.

Wij willen hier uiteraard graag aan
mee doen! O.a. TCU spaart al een
tijdje oude tennisballen en laatst zijn
de oude ballen weggebracht naar het
dierenpension met een opbrengst van
€ 1.000! Kleine moeite voor ons,
mooie opbrengst voor het goede doel.

De Ronald Mc Donald huizen zorgen
voor opvang van ouders, broertjes en
zusjes van kinderen die opgenomen
zijn in het ziekenhuis. In deze
moeilijke tijd zorgen ze voor een
huiselijke logeerplek in de buurt van
hun kind, waar de familie tot rust kan
komen en waar gepraat kan worden
met lotgenoten.

De komende tijd zullen we bekijken
hoe we deze inzameling kunnen vorm
geven (ws. een inzamelingston in het
chalet). Gooi je oude ballen dus nog
niet weg, maar wacht nog even tot de
ton er staat.
Alvast bedankt voor jullie hulp, laten
we samen werken aan een mooie gift
voor het Ronald Mc Donald huis VU
Amsterdam.
Groet,
Samantha Maas
Secretaris TC Qui Vive

De moeder die ik sprak is actief als
vrijwilligster in het Ronald Mc Donald
huis VU Amsterdam. In dit huis
hebben ze 18 kamers die door
families gebruikt kunnen worden. De
Ronald Mc Donald huizen zijn volledig
afhankelijk van giften en de inzet van
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Geef de bal door - 2
En dan hier de junior:
Bleekemolen,
genomineerd
Wessel Kleijn.

Levi
door

Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Ik zal al bij Qui Vive op hockey en ik
vind tennis ook erg leuk.
Wat heb je met tennis?
Tennissen vind ik een leuke sport.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Elke dag voor hockey en regelmatig
voor tennis.
Favoriete tenniss(t)er?
Rafael Nadal natuurlijk!

Antwoord op vraag Wessel:
Ik wil wel vaker tennissen, maar speel
liever hockey omdat ik daar beter in
ben en ik daar 4x per week voor train
plus de wedstrijd.
Vraag aan Charlotte:

Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
Op youtube van John McEnroe die
mijn vader liet zien

“Wat vind jij het leukste van tennis?”

Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Charlotte Klein.

juni 2014

De TennisHoorn

23

Tennispraatjes
Kantelen
Gek woord eigenlijk, kantelen. Als je
in het woordenboek gaat kijken, zijn
er meerdere betekenissen. Ook de
klemtoon maakt uit. Bedoeld kan
worden die vierkante blokken op de
muur van een kasteel, maar ook
dompen,
kenteren,
kiepen,
omkieperen, omslaan, wippen.
Maak u maar geen zorgen, ik ga het
niet hebben over een kastelenroute in
Limburg. Zeker heel leuk, maar dit is
een blad over tennis.
Tijdens de laatste editie van het
Kampioenschap
van
Uithoorn
(waarover meer elders in dit clubblad)
heb ik, samen met het aanwezige
publiek, de tennisvariant van kantelen
gezien en wel die van diverse
wedstrijden. Als je daar over gaat
nadenken, is het best wel bijzonder
als dat gebeurd.
Ga maar na, je verliest de eerste set,
zeg met 6 – 1. Ook in de tweede set
is het zwaar. Al snel weet je
tegenstander je service te breken en
voor je het weet sta je 3 – 0 achter.
Probeer dan maar eens je rust te
bewaren!
Uit een klein onderzoekje – ik heb 1
clublid gesproken die het recent
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overkwam – blijkt dat het vooral een
kwestie is van jezelf toespreken.
Dus jezelf een positieve boodschap
meegeven lijkt te werken. Deze
persoon gaf aan dat het hielp om te
denken dat het geen wedstrijd was,
maar slechts een oefenpotje, een
training. Dit gaf als resultaat dat de
wedstrijd kon kantelen en alsnog de
overwinning kon worden begroet.
En daarmee kom ik dan op het
mentale aspect. Er zijn daar al diverse
boeken over geschreven en veel
trainers,
waaronder
de
onze,
proberen dit ook aan hun pupillen
over te brengen. Lang niet altijd wint
de beste speler, de meest fitte. Maar
eigenlijk wint altijd de tennisser die
mentaal de beste is, die de positieve
mindset weet te vinden tijdens de
wedstrijd en weet vast te houden. En
als je geluk hebt, kom je zo zelfs in
het walhalla terecht, de Zone. De
Zone is die speciale mentale staat
waarin alles moeiteloos gaat en de
speler tennist op een piek. Geweldig
om te ervaren of om mee te mogen
beleven vanaf de kant.
Maar vergeet niet na afloop door
blijven gaan met kantelen en wel die
van de biertjes. Proost!
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Qui Vive in de Winter
Het voordeel van onze kunstgrasbanen is dat we er de hele winter op
kunnen
blijven
spelen.
Enige
uitzondering is uiteraard wanneer er
sneeuw op de banen ligt, want het is
lastig tennissen als je de lijnen niet
ziet!
Weliswaar zijn de velden met zeer
lichte vorst bespeelbaar, maar
voorzichtigheid i.v.m. uitglijden is
geboden. Wanneer de velden echt
niet bespeelbaar zijn, zal dit via de
site of mailing worden aangegeven.
Er is een aantal zaken waar je in de
winter rekening mee moet houden:
 Het chalet
is gesloten van
oktober tot maart. Voor drankjes
kan je terecht in het clubhuis
 De buitenkraan en toiletten
worden i.v.m. vorst afgesloten
 De toss-avonden op dinsdagen
donderdagavond
gaan
gewoon door
 Er worden ook winterlessen
gegeven door de trainers
 Leden van TCU kunnen bij Qui
Vive Winterlid worden en er
zullen door de trainers van TCU
ook lessen gegeven worden
aan deze winterleden
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Uiteraard tellen we straks weer af
naar het voorjaar. In maart zijn er
altijd 2 zaterdagen dat we met een
groep gaan klussen op het park. Via
de site of mailing worden de juiste
data
en
de
te
verrichten
werkzaamheden bekend gemaakt.
Alle hulp hierbij is zeer welkom!
Ook zal in het voorjaar het
contractueel
omschreven
“grote”
onderhoud aan alle velden door de
leverancier worden uitgevoerd. Dit
onderhoud
bestaat
o.a.
uit
mosbestrijding,
zand
uitzuigen
/filteren en opnieuw inbrengen,
alsmede noodzakelijke reparaties.
Eind maart zal het complex er weer
top uitzien!!!

25

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

Ze hierbij gespot zijn door een
aantal bestuursleden die op de
tribune zaten?

Je je weer kan inschrijven voor de
voorjaarscompetitie?

Er op onze Facebook pagina veel
foto’s
te
vinden
zijn
van
activiteiten?

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

We
dit
jaar
weer
het
Kampioenschap
van
Uithoorn
gewonnen hebben van TCU?

Er nog driftig wordt gezocht naar
een park en accommodatie
beheerder?
Er in maart weer een clubblad
uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar
leuke, interessante, gekke stukjes?
Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl
Graag voor 1 maart a.s.

De nieuwe ranking van de KNLTB
op 1 november bepaald wordt?
Je vanaf dan op MijnKNLTB kan
zien wat je speelsterkte voor
volgend jaar is?
Er in het clubhuis door de week
(m.u.v.) woensdagmiddag niet
meer cash betaald kan worden
vanuit veiligheidsoverwegingen?

Twee van onze leden, Robin
Ranzijn en Sem Meijer, tijdens de
Davis Cup ook een balletje
mochten slaan?
Dit helaas niet in een officiële
wedstrijd was?
Ze daarnaast verantwoordelijk
waren voor het goed vegen van de
banen
tijdens
de
officiële
wedstrijden?
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Leerlingentoernooi
Vrijdag 26 september organiseerden
Ferry en Mats weer een leerlingen
toernooi.
Het vorige toernooi was gepland in
juni maar moest wijken voor de WK
openingswedstrijd van Oranje tegen
Spanje. Waarschijnlijk vonden de
meesten het achteraf geen straf om
rustig thuis op de bank te genieten
van de geweldige overwinning van
Oranje in Brazilië.

Het bleef de hele avond heerlijk weer,
dus zelfs om 22.30 uur zat iedereen
nog lekker op het terras na te
genieten van een gezellige, leerzame
en sportieve tennisavond.
Voor alle lesklanten die er deze avond
niet bij waren hebben wij één tip:
Zorg dat je er bij bent!!

Maar goed, belofte maakt schuld dus
er was een volgende mogelijkheid.
Vrijdag om 19.00 verzamelden wij op
het terras met nog steeds heerlijk
weer. Een aantal deelnemers had
helaas afgezegd, maar er konden
toch nog drie poules gevormd
worden. Voordeel van de afzeggingen
was dat er nu ook ruimte was om
enkel spel te spelen, dus dat zorgde
voor een leuke afwisseling.
Tijdens de wissels was er genoeg tijd
om even bij te praten of om juist
kennis te maken. Een lekker
kaasplateautje met stokbrood zorgde
voor een gezellige aankleding.
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Activiteitenkalender 2014
Dag

Datum

Activiteit

zaterdag
zondag

1 november
23 november

Halloween Toernooi
Snelle Pieten Toernooi

zaterdag

13 december

Warme Wanten Toernooi

maart 2014
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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
Park & Accommodatiebeheer (A.I.)
Henk de Ruiter
06-22906870
parkbeheerder@quivivetennis.nl
Website:
Nico Out
webmaster@quivivetennis.nl

Interne Competitie:
Jaap Dijkstra/Ceciel Sanders
Internecompetitie@quivivetennis.nl
Trainers:
trainers@quivivetennis.nl
Ferry Dogger
06-21808551
Mats Wissink
06-10651897

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

Bezoekadres:
Chalet:
Postadres:
Bankrekening:
Website:
Twitter:
Facebook:
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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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