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Van de Voorzitter
Het seizoen is in volle gang en de
externe voorjaarscompetitie zit er al
weer op. Alle teams van Qui Vive
hebben goed gepresteerd en zich
gehandhaafd in hun klasse.
De traditionele afsluitende barbecue
is helaas wat minder spetterend
geweest door het slechte weer.
De banen zijn regelmatig druk bezet
door spelers die meedoen aan de
interne competitie en ook overdag en
op de toss-avonden wordt er fanatiek
gespeeld.
Het bestuur is op uitnodiging van de
KNLTB een dagje naar het Rosmalen
toernooi geweest en heeft daar
uitgebreid gesproken met de KNLTB
over Qui Vive.
Uit de statistieken die de KNLTB
maakt, blijkt dat wij in tegenstelling tot
veel andere tennisverenigingen nog
steeds een redelijk stabiel aantal
leden hebben.
Er verdwijnt ieder jaar wel een aantal
leden maar daar komen vrijwel
evenveel nieuwe leden voor terug,
dus kunnen we daar tevreden over
zijn.
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Onze sponsorcommissie is ook
succesvol met het binnenhalen van
nieuwe sponsoren dus als voorzitter
ben ik zeer tevreden in mijn laatste
jaar.
In de maand augustus organiseren
we weer onze traditionele toernooien,
het Open Jeugd Toernooi en Van der
Wurff 35+ toernooi welke door velen
worden
beschouwd
als
het
hoogtepunt van het seizoen.
Ik kijk er ook erg naar uit en hoop er
veel van jullie te mogen begroeten.

Paul Vriens
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Ladies Day 2015
Dinsdag 9 juni was de eerste Ladies
Day van TC Qui Vive na jaren weer
een feit.
Door een betere promotie en tijdige
aankondiging konden wij rekenen op
34 deelneemsters. Na een kopje
koffie begonnen de eerste wedstrijden
om 9.30 uur waarna steeds
wedstrijden van ¾ uur gespeeld
werden.
Tussendoor was er tijd om uit te
rusten, koffie te drinken, bij te kletsen
of kennis te maken met de
deelnemers van buiten de vereniging.
Koffie met gebak uiteraard was
inbegrepen bij het inschrijfgeld
evenals de soep en de fantastische
lunch.
De dames vermaakten zich allemaal
prima, de wedstrijden gingen vaak
gelijk op en leverden spannende
momenten op. Gelukkig was het
droog, maar daar was dan ook alles
mee gezegd, door de stevige en
koude wind bleven de jassen aan en
waren de dekentjes niet aan te
slepen. Desondanks had iedereen het
gezellig op het terras bij het Chalet.

De lunch werd verzorgd door Bibi en
Cora. Iedereen was onder de indruk
van de presentatie, maar vooral van
de heerlijke hapjes!! Het regende
complimentjes!!
Ieder poule kende natuurlijk een
winnares zij konden een leuke prijs in
ontvangst nemen.
De meeste dames gingen rond 16.00
uur huiswaarts na een zeer geslaagde
dag.
Volgend jaar zeker weer een Ladies
Day
met
hopelijk
nog
meer
deelneemsters.
Corné, Anneke en Axel dank voor
jullie hulp bij de realisatie van deze
geslaagde dag.

Sportieve groeten,
Cora, Bibi, Peter en Wijnie

Na de laatste wedstrijd om 14.00 was
het tijd voor de lunch. Alle dames
werden bij de trap naar het terras
opgewacht met een glaasje Prosecco,
ons aangeboden door de Wijnschuur.
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Impressie Ladies Day
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Geef de bal door - 1
De rubriek in het clubblad om via een
paar korte vragen een mede QuiViver 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.

Gemiddeld ben ik 3 a 4 keer per week
op Qui Vive.

In het vorige clubblad werd Sem
Meijer genomineerd door Robin
Ranzijn.
Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Mijn ouders tennissen zelf ook, door
hun ben ik begonnen. Ik heb eerst
altijd bij TCU gespeeld en heb
uiteindelijk besloten bij Qui Vive te
gaan spelen omdat daar meer
mensen van mijn leeftijd op hetzelfde
niveau speelden.
Wat heb je met tennis?
Vrijwel alles tegenwoordig. Ik werk nu
een korte tijd bij TennisDirect op het
Amstelpark in Amsterdam. Van de
een op de andere dag is de passie
voor tennis ontstaan. Niet alleen het
zelf spelen, maar ook het volgen van
de echte grote ATP toernooien.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Zoveel mogelijk, de afgelopen tijd iets
minder aangezien ik veel open
toernooien heb gespeeld op gravel.
Tot nu 2 toernooien, 2 halve finales.
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Favoriete tenniss(t)er?
Vroeger was ik een echte Nadal fan,
alleen naar mate ik meer tennis ben
gaan kijken ben ik een echte Federer
fan geworden. Eigenlijk kan ik van
iedere wedstrijd op het professionele
niveau genieten. Mijn favoriete
tennisster is Eugenie Bouchard.
Wie wil je uitnodigen (senior lid)
voor het volgende gesprekje en wat
wil je hem/haar vragen?
Peter Stolk of Quint Wapenaar. Lijkt
me leuk om hun antwoorden op deze
vragen te lezen.
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Qui Vive bij grastoernooi Rosmalen
Vorige week werd op het terrein van
de Autotron in Rosmalen het jaarlijkse
Topshelf Open grastennistoernooi
gespeeld. Dit is een van de slechts
enkele
grastoernooien
in
voorbereiding op Wimbledon. Op
uitnodiging van de KNLTB was het
bestuur van TC Qui Vive aanwezig op
de vrijdag.
Eerst werd er bijgepraat met de
KNLTB contactpersoon voor NoordHolland over o.a. het groeiende
ledenaantal, de open toernooien en
clubkampioenschappen die in 2015
op de kalender staan, de actie voor
vrijwilligerswerving van eerder dit jaar
en alle andere lopende zaken op de
vereniging.

juni 2015

De TennisHoorn

Naast dit gesprek was er natuurlijk
ook tijd genoeg om te kunnen
genieten
van
de
spannende
kwartfinales die die dag gespeeld
werden. Vooral de wedstrijd van
Robin Haase op het centercourt tegen
de 2.11m lange kroatische Karlovic
was een hoogtepunt. Extra leuk was
dat Haase deze wedstrijd in de
tiebreak 3e set wist te winnen.
Na afloop van de wedstrijd signeerde
Haase nog 4 ballen die het publiek in
geslagen werden en waarvan er 1
werd gevangen door het Qui Vive
bestuurslid jeugdbelangen.

7

Geef de bal door - 2
En dan hier de junior: Michelle Rijnen,
genomineerd door Charlotte Klein.
Hoe ben je in contact gekomen met
tennis?
Ik ben in contact gekomen met tennis
door mijn ouders, omdat die vroeger
veel hebben getennist en ik wilde het
ook wel eens proberen! Toen ik de
eerste keer ging tennissen vond ik het
super leuk en wilde ik meteen op les.

Wie wil je uitnodigen voor het
volgende gesprekje en wat wil je
hem/haar vragen?
Ik wil graag Mike Theijssen
uitnodigen en mijn vraag voor hem is:
Op een schaal van 0 tot 10 hoe goed
schat je jezelf dan in en denk je dat je
later een goede tennisser wordt?
Charlotte Klein wil graag van je
weten sinds wanneer je lid bent bij
Qui Vive?

Wat heb je met tennis?
Ik ben sinds 2011 lid.
Ik vind het gewoon super leuk om te
doen en het is een beetje een
combinatie van dingen die ik leuk
vind; namelijk balsporten en rennen.
Hoe vaak ben je bij Qui Vive?
Ik ben er ongeveer 2x per week. 1x
les in de zomer en 2x les in de winter
en meestal in het weekend tennis ik
met mijn vader.
Favoriete tenniss(t)er?
Mijn favoriete tennisser is Novak
Djokovic, omdat hij gewoon zo goed
is en zo ontzettend veel energie heeft!
Hij laat bijna altijd het beste van
zichzelf zien en hij verliest bijna nooit.
!
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Toernooi tips
Uiteraard zijn er bij onze vereniging
het onvolprezen Van der Wurff Open
35+ Grastoernooi van 22 t/m 30
augustus en het fantastische Albert
Heijn
Jos
vd
Berg
Open
Jeugdtoernooi van 10 t/m 15
augustus waarvoor je je kan
inschrijven via www.toernooi.nl.
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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.
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Interne Jeugdkampioenschappen

pioenschappen
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Wist u dat?
Er leuke toernooien in de buurt
zijn, maar ook bij onze vereniging?

Je je tot 8 augustus kan
aanmelden voor het 35+ toernooi?

Zoals de interne jeugd kampioenschappen en het OJT?

Het verplicht is om de baan af te
hangen met je pas van 2015?

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?

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

Onze
trainer
uitbreiding krijgt?

Er nog voldoende bardiensten
ingevuld dienen te worden?

Ferry

Er in september weer een clubblad
uitkomt?

Wist je dat in het laatste competitie
weekend onze competitie-leider
Marcia Navest getrouwd is?

We hiervoor altijd op zoek zijn naar
leuke, interessante, gekke stukjes?

Haar man Dennis ook bij Qui Vive
tennist?

Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl
voor 1 september a.s.

We
helaas dit jaar geen
kampioenen
hadden
bij
de
senioren competitie-teams?
Er ook geen teams gedegradeerd
zijn?

.

Er al veel teams aangemeld zijn
voor de najaars competitie?
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Najaarscompetitie Jeugd
Voor de najaarscompetitie zijn de
volgende jeugdteams ingeschreven:
Zaterdag mix team:

In het najaar gaat er één world team
Oranje mee doen op zondagochtend.

Luna Kanters,
Michele van Rijnen,
Yoran van Donselaar
Mike Thijssen
Zondag meisjes team:
Liselot Bocxe
Sophie Bocxe
Juliette Buter
Florence Buter
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Sponsoring Intersport Duo
TC Qui Vive bevestigt samenwerking
met Intersport Duo
Al vele jaren is Intersport Duo een
trouwe sponsor van TC Qui Vive. Een
goede reden om dit officieel te
bevestigen in de vorm van een door
beide getekende overeenkomst.
TC Qui Vive kan bij Intersport Duo
rekenen op levering van tennisballen,
cadeaubonnen, gadgets bij de
toernooien en natuurlijk de KNLTB
korting voor alle leden bij de aanschaf
van tennis gerelateerde artikelen.

Afhankelijk van het seizoen kunnen
de klanten voor alle soorten sport
terecht voor goed advies, kwaliteit en
service.
De verbouwing op het
Zijdelwaardplein maakt het winkelen
misschien iets minder aantrekkelijk,
maar eenmaal in de winkel is de sfeer
sportief en vriendelijk als altijd.
TC Qui Vive is blij met de trouwe
steun van Intersport Duo en hoopt op
een
lange
en
sportieve
samenwerking.
www.intersportduo.nl

Intersport Duo is sinds 1983
gevestigd op het Zijdelwaardplein in
Uithoorn, maar heeft meerdere
vestigingen in Mijdrecht, Hoofddorp,
Haarlem
en
in
AmsterdamBuitenveldert.
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Sponsoring Maas Autogroep
TC Qui Vive start samenwerking met
Maas Autogroep.
Maas Autogroep is in de regio een
zeer gewaardeerde auto dealer. Met
vestigingen in Uithoorn, Nieuwkoop
en Alphen aan de Rijn is Maas
Autogroep een bekende regionale
dealer. Bij de meeste mensen wellicht
al lang bekend als dealer van
Volkswagen, Volkswagen bedrijfswagens en Audi en sinds vorig jaar
ook dealer van Skoda.

boven aan. Daarnaast is het bedrijf
altijd bereid om allerlei verenigingen
en evenementen te steunen met een
sponsorbijdrage. Kortom een bedrijf
dat op vele manieren niet meer weg
te denken is uit de regio.
TC Qui Vive is blij met de
samenwerking en zal met genoegen
de naam van Maas Autogroep
uitdragen op de vereniging.
www.maasautogroep.nl

Als het om klantgericht werken en
service gaat staat Maas Autogroep
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Activiteitenkalender 2015
Dag

Datum

Activiteit

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)

vrijdag

3 juli

Finaledag Jeugdkampioenschappen

maandag

10 augustus

woensdag
zaterdag

12 augustus
15 augustus

zondag
zaterdag

16 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

zaterdag

5 september

zondag

vrijdag
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jeugd
senioren
senioren
senioren
allen
jeugd

jeugd

jeugd
senioren
senioren
jeugd
senioren

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
Tennis Club Qui Vive
Bezoekadres: Vuurlijn 30, 1424 NR De Kwakel
Chalet:
0297-591704
Postadres:
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
Bankrekening: NL 18 RABO 0363 5680 50
Website:
www.quivivetennis.nl
Twitter:
@quivivetennis
Facebook:
www.facebook.com/tennisquivive
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