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Van de Voorzitter
Het nieuwe seizoen staat weer voor
de deur en is officieel begonnen na
ons geslaagde openingstoernooi op
zondag 22 maart.
We hebben een record aantal teams
die mee gaan doen in de externe
competitie en binnenkort starten ook
de interne competitie en de nieuwe
lessen bij onze trainers.
Al deze activiteiten vragen heel veel
inzet en tijd van onze vrijwilligers
waarvan we er nooit genoeg kunnen
hebben.
Door Ferry Kiszer en Henk de Ruiter
is er hard en lang gewerkt aan het
beschikbaar
stellen
van
onze
prachtige nieuwe website die niet
alleen een belangrijke bron van
informatie is voor onze leden maar
tevens het visitekaartje naar de
buitenwereld.
We zijn bijzonder trots op het
uiteindelijke resultaat en hopen dat de
leden er volop gebruik van gaan
maken om bijvoorbeeld via de agenda
de evenementen maar ook de
beschikbaarheid van banen te
checken.
Het bestuur en met name Samantha
Maas is de afgelopen maanden heel
druk geweest met het werven van
vrijwilligers waarbij de slogan “TC Qui
Vive uitdagend en leuk, daar zorgen
we samen voor!” is gebruikt.
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In januari en februari hebben we een
belactie gehouden waarbij ieder lid
persoonlijk is gebeld om te vragen
naar hun wensen, passies en
mogelijkheden om als vrijwilliger aan
de slag te gaan bij de vereniging.
De reacties gaven duidelijk aan dat er
behoefte is aan betrokkenheid en een
gezellig
verenigingsleven
maar
maakten tevens ook duidelijk dat er
maar weinig leden daar zelf een
actieve rol in willen nemen.
Het lijkt erop dat onder druk van de
huidige snelle samenleving de
betrokkenheid bij de vereniging
afneemt door gebrek aan tijd.
Dit betekent dat er steeds meer wordt
gevraagd van de huidige groep
vrijwilligers, als we alles willen blijven
organiseren wat onze vereniging zo
leuk en uitdagend maakt.
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Onze vereniging is altijd een hechte
club geweest, waarbij samen dingen
doen en bereiken een belangrijke
kernwaarde is. Onze club draait nog
steeds volledig op vrijwilligers en
samen wordt er getennist, leuke
activiteiten georganiseerd en sociale
contacten gelegd en onderhouden.
In 2013 is er een brandbrief
uitgestuurd toen we nog maar zo
weinig vrijwilligers hadden dat we
erover dachten evenementen te
schrappen. Op dit moment zitten we
in een situatie waarin we een keuze
moeten maken wat we nog kunnen
organiseren aan activiteiten zonder
dat een
kleine
groep buiten
proportioneel wordt belast, die
daardoor mogelijk ook afhaakt.

Vooralsnog is er een harde kern van
vrijwilligers die allemaal weten en
ervaren hoe leuk het is om samen iets
te doen voor de club en we hopen dat
meer leden zich hierbij aansluiten.
Ik wens iedereen een gezond en
sportief nieuw seizoen toe waarin we
samen zorgen dat Qui Vive leuk en
uitdagend blijft als tennisvereniging.
Paul Vriens

Deze lastige materie wil ik graag
dinsdag 31 maart in de Algemene
Leden
Vergadering
gezamenlijk
bespreken om te bepalen hoe we
verder willen als vereniging.

maart 2015

De TennisHoorn

3

Sponsoractie Albert Heijn Jos van den Berg
ALLE LEDEN KUNNEN HELPEN!!!!
Twijfel
je
nog
waar
je
de
boodschappen doet deze weken??
Hoeft niet meer……
Spaar voor TC Qui Vive, jouw eigen
club, sponsorpunten bij Albert Heijn
Jos van den Berg Amstelplein.
HET IDEE IS SIMPEL:
Bij ieder
€ 10,00 boodschappen
ontvang je een voucher.

Aan het eind van de actie ontvangt
TC Qui Vive een geld bedrag
corresponderend met het aantal
gespaarde sponsorpunten.
HOE
MEER
SPONSOR
PUNTEN…….. HOE MEER GELD
Dus leden van TC Qui Vive: Geniet
van het boodschappen doen bij Albert
Heijn Jos van den Berg Amstelplein
en spaar voor je eigen club!!

Achter
de
kassa
hangt
een
scanapparaat, scan je voucher en
kies op het scherm voor TC Qui Vive.
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Sponsornieuws
TC Qui Vive sluit sponsorcontract
met Installatiebedrijf H. Blom en Zn
bv.
TC Qui Vive verwelkomt Installatie
bedrijf H. Blom & Zn bv als sponsor
voor de komende drie jaar.
Vanzelfsprekend is TC Qui Vive al
lange tijd als klant verbonden
aan Installatiebedrijf H.Blom en Zn bv.
maar nu is de relatie als sponsor ook
zichtbaar op het tennispark in de vorm
van mooie scoreborden op de banen.
Installatiebedrijf H. Blom en Zn
bv staat al ruim 60 jaar voor
vakmanschap, innovatie, kwaliteit
en betrouwbaarheid op het gebied
van
installatie
werkzaamheden.
Loodgieterwerk,
dakwerk,
ontstoppingen
en
rioolwerkzaam
heden, sanitair aanleg en de aanleg
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van gas- en waterleidingen behoren
tot de dagelijkse werkzaamheden
voor zowel de particuliere sector als
voor het bedrijfsleven.
Binnen
dit
familiebedrijf
wordt
zorgvuldig omgegaan met de relaties
met de klanten en het eigen
personeel, waardoor in een goede
sfeer
vakkundig
werk
wordt
afgeleverd.
TC Qui Vive is zeer verheugd met
deze nieuwe sponsor.
www.hblomenzoon.nl
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TC Qui Vive tekent sponsorcontract
met Careca Verhuur.

een cocktail bar voor het drankje na
afloop.

TC Qui Vive heeft als prioriteit
natuurlijk het tennisspel, maar
daarnaast wil TC Qui Vive ook graag
een gezellige vereniging zijn, waar
mensen graag deelnemen aan de
verschillende activiteiten. Met name
voor de jeugd worden er op
regelmatige
basis
gezellige
toernooitjes georganiseerd. Deze
activiteiten
worden
in
thema
aangekleed met de attributen van
Careca Verhuur. Te denken valt aan
Warme
Wanten
toernooi
in
wintersfeer, Zomer toernooi met
tropische aankleding, Halloween enz.

Zonder Careca Verhuur is deze
aankleding niet mogelijk, vandaar dat
TC Qui Vive blij is met de sponsor
samenwerking.

Maar ook voor de volwassen zijn er
gezellig activiteiten met bijvoorbeeld

maart 2015

De TennisHoorn

Careca Verhuur is gevestigd in Ter
Aar, maar levert door het hele land
attributen
voor
attracties
en
evenementen. Zij beschikken over
een grote collectie, waardoor alles
mogelijk is, zowel op kleine als op
grote locaties. Een bezoek aan de
website Careca Verhuur brengt je al
in de feeststemming en overspoelt je
met honderden ideeën.
www.carecaverhuur.nl
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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.
In het vorige clubblad werd Robin
Ranzijn genomineerd door Marjolein
van de Knaap.
Hoe ben je met tennis in aanraking
gekomen?
Ik ben in contact gekomen met tennis
door mijn ouders. Zij speelden al jaren
in Zaandam tennis en toen ben ik het
uiteindelijk ook zelf gaan doen.
Wat heb je met tennis?
Ik vind tennis een enorme leuke
bezigheid, ben er ook fanatiek in. Ik
vind daarnaast de combinatie van het
denk spelletje samen met het harde
werken leuk.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
In de zomer ben ik wel een paar keer
per week op Qui Vive. Ik probeer
eigenlijk zo vaak mogelijk te
tennissen, omdat ik het leuk vind.

Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
Het tennismoment wat mij het meest
is bijgebleven is het winnende
matchpoint van Federer tegen Nadal
bij de finale van Wimbledon 2007.
Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Ik nodig mijn tennismaatje Sem Meijer
uit om in de volgende editie de vragen
te beantwoorden.
Antwoord op vraag Marjolein (Hoe
was je weekeinde bij de Davis Cup?)

Favoriete tenniss(t)er?
Mijn favoriete tennisser is Stanislas
Wawrinka.

maart 2015

De TennisHoorn

Mijn weekeinde bij de Davis Cup was
echt super gaaf samen met Sem
Meijer. We zijn de afgelopen maand
ook groundsmen geweest bij de Fed
Cup, wat enorm leuk was.
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Van de lesbaan
Lessen
Je
spel
verbeteren
kan
een
belangrijke
motivatie
zijn
om
regelmatig te blijven lessen. Het is
leuk om jezelf beter te zien worden en
eventueel tot steeds betere prestaties
in toernooien en competitie te komen.
Bovendien is het heel gezellig om
elke week met een groep op de baan
te staan. Wie gemotiveerd is, blijft
tennissen en vanuit dat oogpunt kan
de tennisles een belangrijke rol
vervullen op het gebied van binding
met de vereniging.
Ook spelers die al jaren tennissen,
kunnen
met
soms
kleine
aanpassingen in hun spel, hun
grenzen verleggen. Het spelplezier
neemt toe, wat motiveert om vaker te
tennissen en mee te doen met allerlei
activiteiten
De lessen worden gegeven door Mats
Wissink, Julian Eskes en Ferry
Dogger.
Jeugdles
Het zomerseizoen loopt van medio
maart tot begin november 2015. De
jeugd krijgt in deze periode 25 lessen.
Qui Vive is een tenniskids vereniging.
Tenniskids is een uitdagend tennis
programma voor kinderen t/m 12 jaar.
Met Tenniskids leren kinderen op een
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verslavend leuke manier tennissen.
Ze leren de sport te spelen met
spelvormen en materialen die passen
bij hun leeftijd en ontwikkeling.
Vaardigheden als rennen, springen,
balanceren, coördinatie, gooien en
vangen zijn heel belangrijk om tot een
optimale sportontwikkeling te komen.
Bij Tenniskids komen al deze
vaardigheden aan bod. Kinderen
worden op deze manier uitgenodigd
en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen
tot allround sporters.
Door
de
opbouw
van
de
verschillende fases (Rood, Oranje en
Groen) en de gebruikte materialen
binnen Tenniskids:





Leren
kinderen
de
juiste
techniek;
Kunnen kinderen al heel jong
wedstrijdjes spelen;
Hebben ze succeservaringen en
plezier;
Ontwikkelen ze zich niet alleen
met het racket maar in hun
algehele
coördinatie
en
sportbewustzijn.

Naast de uitdagende trainingen is er
ook een gevarieerd wedstrijdaanbod
waaraan kinderen vaak als team
deelnemen. Dit stimuleert hun sociale
vaardigheden.
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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
en mentale houding.
Ook voor deze groep bieden we
meerdere activiteiten aan.
Seniorenles
Op Qui Vive bieden wij een serie van
15 groepslessen aan in het voorjaar.
In het najaar beiden wij een serie van
10 groepslessen aan. Het spelplezier
staat voorop. De lessen worden
georganiseerd voor alle leeftijden en
op elk niveau. Alle aspecten van het
spel komen aan bod gedurende de
lessenserie. Indien u meer specifieke
begeleiding zoekt, kunt u ook privé of
duo lessen afspreken.

Activiteiten
Op Qui Vive worden meerdere
activiteiten georganiseerd voor jong
en oud. Voor alle tennissers, van
wedstrijdspelers tot gezelligheids
spelers, zijn er activiteiten op de club.
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 staat verderop in
dit blad.
Tennistip!
Elke editie van het blad geven wij
graag een tip aan onze tennissers.

Jeugdhoek
Binnen deze rubriek willen 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
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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.
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In het enkelspel geldt bij baseline spel
de volgende basisregel:
Speel de bal hoog, diep en cross
terug als je zelf door je tegenspeler
naar de zijkanten van het veld bent
gelokt, of ver naar achteren onder
druk staat!
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Er zijn 5 redenen om dit te doen;
- Vanwege het feit dat je korter bij
het middelpunt staat van de 2
uiterste
ballen
die
een
tegenstander kan slaan!
- Vanwege het feit dat het net in
het midden lager is dan dat je
bijvoorbeeld rechtdoor speelt.
- Vanwege het feit dat de bal
langer onderweg is dan dat je
rechtdoor speelt. Hierdoor win
je tijd terug.
- Vanwege het feit dat de bal
naar buiten stuit en dus de
tegenstander hierdoor ook meer
afstand moet lopen.
- Vanwege het feit dat je
makkelijker/sneller
kunt
herstellen..je hoeft minder te
lopen.

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.
Wens u veel tennisplezier!

Namens de trainers,

Ferry Dogger
trainers@quivivetennis.nl

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?
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Tennispraatjes
Afscheid van een periode
Wat is afscheid? Ik denk dat iedereen
daar een andere invulling aan kan
geven. Afscheid kan verdriet met zich
mee brengen, maar gelukkig ook
blijdschap.
Om maar weer snel te koppelen aan
tennis, afscheid komt ook in onze
sport voor. Wat mij betreft dan maar
liever op een positieve manier. Als ik
dit schrijf is het zonnig, maar koud
weer. Vandaag en gisteren ben ik op
onze club geweest en ik moet zeggen
dat ik blij was om afscheid te nemen.
Afscheid van een periode.
De afgelopen winter is niet slecht
geweest, maar het is en blijft winter.
En ook al hebben wij banen die het
hele jaar door bespeelbaar zijn, het
voorjaar is dan toch een hele andere
periode. Dus nemen we afscheid van
een periode, van de winterperiode.

En dan zijn we straks eind mei.
Intussen is dan ook onze eigen
interne voorjaarscompetitie al weer
een eind op streek en is allang weer
afscheid genomen van de interne
wintercompetitie. De clubkampioenschappen, open toernooien komen er
achter aan en wie weet wat voor
andere leuke evenementen waar je
aan mee kunt doen.
Dus met die vooruitzichten nemen we
afscheid, afscheid van de winter met
(te?) weinig buitentennissers en gaan
we genieten van een prachtig
zomerseizoen.
Tot snel op de baan!

De banen liggen er goed bij. De
voorjaarscompetitie gaat beginnen
met deelnemende teams op dinsdag,
woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag. Spelers hebben zich in meer
of mindere mate op de voorbereiding
gestort, maar hopen allen dat ze er
klaar voor zijn. Wie weet dit jaar weer
kampioenen?
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Afsluiting Interne Wintercompetitie
Interne Winter Competitie Senioren
loopt alweer op zijn einde.
De winter staat elk jaar weer garant
voor vele lege velden in het
tennispark van Qui Vive. Toch zijn er
nog diverse leden enthousiast genoeg
om als het even kan buiten een
balletje te slaan.
Aanvullend is er al weer een paar jaar
een heuse interne wintercompetitie
aan de gang. De kracht van deze
competitie is dat veelal op hetzelfde
tijdstip gespeeld wordt, zodat na de
wedstrijden gezellig met z’n allen
nagepraat kan worden.
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Dit jaar werd deze competitie al weer
voor de vierde keer gehouden en tien
gemengde teams namen het daarbij
tegen elkaar op. Helaas moesten
twee teams zich meteen na de
inschrijving
wegens
blessures
afmelden.
De winnaar is nog niet bekend, want
in april is de competitie pas afgelopen
en het is druk aan de top!
Tot volgend jaar,
Jaap Dijkstra en Ceciel Sanders
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Interne Voorjaars Competitie voor Senioren
Beste Qui Vive Seniorlid/Studentlid,
Ook dit jaar wordt weer de Interne
Voorjaars Competitie voor Senioren
gespeeld.
Dit jaar wordt gespeeld in drie poules:
Gemengd Dubbel, Heren Dubbel en
Dames Dubbel.
De inschrijving staat open voor alle
speelsterktes.
Elke wedstrijd duurt 1 uur (inclusief
inspelen) op het tijdstip dat jou (en je
tegenstander) het beste uitkomt, dus
ook beginnende tennissers zijn van
harte uitgenodigd!
De poules worden zo groot gemaakt
dat je ongeveer elke twee weken een
wedstrijd zal spelen
Nadat de inschrijving gesloten is, zal
de indeling aan de deelnemers
rondgestuurd worden en kan men
onderling de wedstrijden afspreken.
Inschrijven
kan
nu
via
het inschrijfformulier op deze website.
De inschrijving sluit 5 april.
De Interne Competitie duurt tot het
begin van de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Jaap Dijkstra / Ceciel Sanders
internecompetitie@quivivetennis.nl
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Voorjaarsstemming
ZIJDELFLEUR BRENGT HET TENNISTERRAS IN VOORJAARSTEMMING
Terwijl de leden van de MOP ploeg
met man en macht aan het werk zijn
om ons tennispark weer klaar te
maken voor het nieuwe seizoen zorgt
onze sponsor Zijdelfleur voor het
voorjaarsgevoel.
Zijdelfleur is de bloemist van het
Zijdelwaardplein en onze huisleverancier van kampioensboeketten
enz.
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Rinus is altijd druk voor iedereen in de
weer en vindt het daarnaast dan ook
nog leuk om voor ons een aantal
plantenbakjes te maken waarmee wij
ons terras op kunnen fleuren en in de
stemming
komen
voor
ons
openingsweekend.
Met hartelijke dank!!
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Geef de bal door - 2
En dan hier de junior: Charlotte Klein,
genomineerd door Levi Bleekemolen.
Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Mijn ouders tennisten al, dus wou ik
ook gaan tennissen.
Wat heb je met tennis?
Ik vind het leuk dat je het altijd kan
doen en ook met de familie.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Ik ben eigenlijk alleen op vrijdag voor
de tennisles bij Qui Vive, maar ik ben
ook bij Qui Vive voor de hockey.
Favoriete tenniss(t)er?
Ik heb niet echt een
tennis(er/ster).

favoriete

Tennismoment dat je het meest is
bijgebleven?
De toernooien: want die zijn altijd erg
gezellig en je bent lekker de hele dag
bezig.

Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Ik nodig Michelle Rijnen uit. Vraag:
sinds wanneer ben je lid?
Antwoord op vraag Levi:
“Wat vind jij het leukste van tennis?”
Ik vind het leukste aan tennis dat je
lekker bezig bent en het is altijd wel
gezellig met de mensen waarmee je
tennist.
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Openingstoernooi en Ophalen ledenpasjes
Op zondag 22 maart a.s. tussen 10
en 16 uur houden we het jaarlijkse
openingstoernooi.
Voor de jeugdleden is dat tussen
10.00 en 12.00 uur. De seniorleden
zijn welkom van 12.00 tot 16.00 uur.
Op deze dag kan je je nieuwe
KNLTB-pas ophalen, je inschrijven
voor een bardienst en daarnaast
organiseren we die dag wedstrijdjes
van ca 30 minuten op alle
speelniveaus.
Op deze dag zal ook de open dag
voor
potentieel
nieuwe
leden
gehouden worden.
Dus ken jij nog mensen die willen
kennismaken met Qui Vive of met de
tennissport?

Naast de mogelijkheid tijdens het
openingstoernooi kun je de ledenpas
ophalen en bardienst boeken op
onderstaande tijdstippen:
Dinsdag:

7 april

19:30 - 21:30

Woensdag: 8 april

19:30 - 21:30

Woensdag: 15 april

19:30 - 21:30

Donderdag: 16 april

19:30 - 21:30

We zijn aanwezig bij "Het Chalet",
alleen met uiterst slechte weersomstandigheden zullen we in het
Clubhuis op de eerste verdieping te
vinden zijn.
Namens
Barcommissie/Ledenadministratie
Peter Kooiman / Ferry Kiszer

Nodig ze uit om die dag langs te
komen en mee te spelen of om een
clinic van onze trainers te volgen.
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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.
Dat er vanaf 2 april weer
competitiewedstrijden zijn en dat
deze teams het leuk vinden als u
komt kijken?
De nieuwe KNLTB pasjes alweer
opgehaald kunnen worden?
Albert Heijn Jos van den Berg een
sponsoractie heeft en dat u onze
vereniging kunt steunen?

We het erg leuk vinden om ook
van de jeugd wat verslagen of
verhaaltjes te krijgen?
Dat de tips van Ferry het lezen
waard zijn?
Er regelmatig communicatie plaats
vindt via de website? Hou ‘m dus
in de gaten!
Er in juni weer een clubblad
uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar
leuke, interessante, gekke stukjes?
Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl

Dat wij hopen heel veel bekenden
bij Jos van den Berg te zien!
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Uitbreiding SponsorCommissie
De door het bestuur opgezette
belactie heeft in ieder geval de
sponsorcommissie geen windeieren
gelegd.
Twee
heren
hebben
aangegeven zich actief bezig te willen
houden met sponsorwerving voor
onze vereniging.
Jos Cordes, bij velen nog goed
bekend als oud voorzitter, is geboren
en getogen in Uithoorn en dus zeer
bekend met heel veel inwoners en
ondernemers.
Marcel Spaai woont alweer lange tijd
in De Kwakel, en is werkzaam in de
financiële sector en heeft uit hoofden
van zijn vorige functie bij de
Rabobank contact gehad met vele
ondernemers
in
Uithoorn
en
omgeving.
Wij zijn heel blij dat deze beide heren
hun
contacten
willen
gaan
aanspreken in het voordeel van TC
Qui Vive.
Het doel is de sponsor inkomsten
omhoog te brengen om op die manier
onze kosten te kunnen dekken en
weer reserve op te kunnen bouwen
voor investeringen in de toekomst.
Tot op heden zijn wij zeer tevreden
met onze huidige sponsoren:
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Te weten:
Albert Heijn Jos van den Berg,
Careca Verhuur, De Beij Elektra B.V.,
De Wijnschuur, Gert Stronkhorst
Keurslager, H. Blom & Zn., Kooyman
B.V., Stijn Melenhorst Kaas en Zo,
Total Pre Press Creations & Productions, Van der Wurff makelaars.
Daarnaast kennen wij een aantal
sponsoren die op kleine schaal een
wezenlijke bijdrage leveren in de vorm
van kortingen, sponsoring in natura of
kleine bedragen ten behoeve van een
toernooi.
Te weten:
Amstelhof Sport & Health Club,
Intersport Duo, Ballonpret, Kapper
Joepsze, Notarispraktijk Amstelhoorn,
Zijdelfleur Bloemen.
Wij verheugen ons op uitbreiding van
deze lijst en houden jullie daarover
graag op de hoogte.

Met sportieve groet,
Jos Cordes,
Marcel Spaai
Wijnie Schmidt
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Voorjaarscompetitie Senioren
De volgende teams zullen meedoen aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB.
Deze begint op 2 april en zal uiterlijk eindigen op 7 juni.
Dinsdag Dames 1 Dubbel 45+
District IJmond
Cobie Bruine de Bruin (capt.)
Rineke van Pesch
Cora de Vroom
Freddie Essenberg
Bibi Otto

Vrijdagavond District IJmond
Dames 3 dubbel 17+
Dorine van de Rotten (capt.)
Annemien Lek
Nanda de Jong
Astrid Verburg
Vrijdagavond District IJmond
Dames 4 dubbel 17+
Stacha Buter (captain)
Judith Dijkstra
Marieke Verkerk
Edith van Tiggelen
Janneke Verschoor
Jacqueline Biesaart
Nicolette Rijnen

Dinsdag Dames 2 Dubbel 45+
District IJmond
Anneke Stam (captain)
Corrie Compier
Hetty Sluyzer
Lisa Griffioen
Vrijdagavond District IJmond
Dames 1 dubbel 17+
Ceciel Sanders (captain)
Kitty van der Sluis
Henny van Houten
Lia Busker

Vrijdagavond District IJmond
Gemengd Dubbel 17+
Marcel Ranzijn (captain)
Renee Dekker
Wijnie Schmidt
Monique Ranzijn
Jelle Schmidt
Peter Schouten

Vrijdagavond District IJmond
Dames 2 dubbel 17+
Anjo van der Made (captain)
Lieke Verkerk
Linda Streefkerk
Milja van Heemsbergen
Anouschka ter Avest
Nicole Koevermans
Kim Boekraad
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Zaterdag heren 1
District IJmond 3e klasse
B. Jannink (captain)
Mats Wissink
Ruud Riemslag
D.J. Pluijter
Ricardo Riemslag
R. van Wieringen
Sem Meijer

Zondag dames 2
Landelijk 4e klasse
Elsbeth Littooij (captain)
Jolanda Kooij
Jolanda van der Schinkel
Marjolein van der Knaap
Samantha Maas

Zaterdag heren 2 District IJmond
Met promotie naar 5e klasse
Horst Krassen (captain)
Serge van de Pavert
Peter Velleman
Jan van der Knaap
Richard Koster
Marcel Posdijk
Willem Vos

Zondag gemengd
Landelijk hoofdklasse 35+
Ruud Schuitemaker (captain)
Veronique Schuitemaker
Annelies Broekmeulen
Ronald Schottelndreier

Zondag dames 1
Landelijk 1e klasse
Marcella v.d. Broek (captain)
Heleen Bouwmans
Inger Poorta
Jolanda Porcel
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Zondag dames 3
Landelijk 4e klasse
Eveline van Weerdenburg (captain)
Marianne Hazen-Kemperman
Linda Witvoet
Esmee Joore

Zondag heren 1
Landelijk 5e klasse
Sem Meijer (captain)
Robin Ranzijn
Paul Schmidt
Dave Wiersma
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Voorjaarscompetitie Junioren
De volgende juniorenteams zullen deelnemen:
Vrijdagmiddag:
Sophie Boxce
Floor Buter
Joshua Calis
Tim van Drie
Jelmer de Roy
Zondag:
Matthijs de Groot
Mark Meijer
Benjamin Diederich
Kick Zwerver
Tijn Pieterman

Data competities:
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Samenwerking Jeugd Qui Vive en TCU
Samenwerking Jeugd Qui Vive en
TCU
Kinderen hebben het maar druk
tegenwoordig.
School,
huiswerk,
vriendjes en vriendinnetjes en veel
leuke verschillende sporten om uit te
kiezen. De concurrentie is groot!
Om tennis leuk te blijven vinden is het
spelen van wedstijden, in een
gezellige sfeer, met leeftijdsgenoten
van hetzelfde niveau, belangrijk.
Daarom hebben we komend seizoen
de
samenwerking
met
TCU
geïntensiveerd. Zo kunnen we nog
meer leuke activiteiten aanbieden
voor de jeugd van beide verenigingen.

De
laatste
week
voor
de
zomervakantie (24 juni tot 3 juli)
organiseren we de Uithoornse
jeugdkampioenschappen voor jeugd
van Qui Vive en TCU op het park van
Qui Vive.
Verder mogen jeugdleden het hele
jaar
door
samenspelen
met
jeugdleden van de andere vereniging,
op beide parken. En dat is goed voor
het plezier en voor de techniek.
Moedig je kind hier dus vooral toe
aan.
Kijk op onze website voor nog meer
activiteiten voor jeugdleden en hou de
berichten in de gaten!

Dit jaar organiseren we vier keer een
Tennismix, afwisselend voor jeugd tot
12 jaar en vanaf 12 jaar. Het grote
Halloween slotfeest staat gepland op
vrijdag 30 oktober.
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Activiteitenkalender 2015
Datum

Activiteit

zaterdag
zondag

21 maart
22 maart

vrijdag
dinsdag

27 maart
31 maart

Competitietraining senioren
Openingstoernooi junioren (ochtend)
Openingstoernooi senioren (middag)
Tennismix met TCU (bij TCU)
Algemene Ledenvergadering

vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag

3 april
4 april
6 april
7 april

Start voorjaarscompetitie KNLTB
Start voorjaarscompetitie KNLTB
Start landelijke zondagcompetitie
Start dinsdagcompetitie

zondag

31 mei

Afsluiting competitie BBQ

senioren

woensdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
woensdag

3 juni
6 juni
9 juni
12 juni
13 juni
24 juni

Tennismix met TCU bij QV
35 min toernooi (t/m 35 jaar)
Ladiesday
Leerlingen Toernooi Ferry en Mats
Familietoernooi
Start Jeugdkampioenschappen QV en
TCU (t/m 3 juli)

jeugd
senioren
senioren
senioren
allen
jeugd

vrijdag

3 juli

Finaledag Jeugdkampioenschappen

maandag

10 augustus

woensdag
zaterdag

12 augustus
15 augustus

zondag
zaterdag

17 augustus
22 augustus

Vrijdag
zondag

28 augustus
30 augustus

AH Jos van den Berg open jeugdtoernooi
(t/m 15 augustus)
Open Tenniskids event
Finaledag AH Jos van den Berg open
jeugdtoernooi
50+ Toernooi
35+ Open Gras Toernooi (t/m 30
augustus)
Tennismix met TCU (bij TCU)
Finaledag 35+ Open Gras Toernooi
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senioren
jeugd
senioren
jeugd
senioren
allen
allen

jeugd

jeugd
senioren
senioren
jeugd
senioren
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Dag
zaterdag
zondag

vrijdag

maart 2015

Datum
5 september

Activiteit
Clubkampioenschappen senioren
(t/m 13 september)
13 september Finaledag Clubkampioenschappen
senioren
30 oktober

senioren

Halloween Slotfeest
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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:
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

De TennisHoorn

27

