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Van de voorzitter
Dit is mijn laatste stukje als voorzitter. Na ruim 8 jaar vind ik het tijd voor een nieuwe uitdaging zowel
voor mij als voor mijn opvolger.
Omdat er nog enkele bestuursleden aan het eind van hun termijn zitten en er ook al geruime tijd een
vacature in het bestuur is, heb ik onlangs namens het bestuur een brandbrief uitgestuurd.
Het samen werken met een groep voor een vereniging is erg dankbaar werk. Je leert heel veel mensen
kennen en gaat vanzelf ook met andere mensen de baan op in plaats van met je eigen vaste groepje.
Qui Vive Tennis organiseert veel leuke evenementen waar nog steeds heel veel mensen van genieten.
Het gevaar dreigt nu dat door het ontbreken van opvolgers in het huidige bestuur, we de evenementen
moeten gaan terug brengen dan wel in z’n geheel schrappen. Dit baart mij ernstig zorgen want we
hebben nog nooit zoveel leden gehad die competitie spelen, meer dan 100 en de toernooien en interne
competities zijn ook druk bezocht.
Ik hoop voor de ALV van 29 maart reacties te hebben ontvangen van leden die zich in het bestuur willen
inzetten.
Op zaterdag 19 maart organiseren we het jaarlijkse openingstoernooi dat we dit jaar combineren met
een stratentoernooi. We hopen hiermee buren van onze leden te enthousiasmeren voor tennis en ze te
overtuigen dat je dat nergens leuker kan doen dan bij Qui Vive.
De week daarna starten we met de uitreiking van de pasjes en lijkt het seizoen weer echt te zijn
begonnen..
Van iedereen die zijn pasje ophaalt verwachten we minimaal één inschrijving voor een bardienst in het
Chalet zodat we tijdens alle evenementen en de competitie, spelers en bezoekers in een gezellige en
sportieve sfeer kunnen ontvangen.
Ik wens iedereen een gezond en sportief nieuw seizoen en hoop jullie vaak op de baan te mogen
begroeten.
Paul Vriens
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Code rood ivm bestuuropvolging
Precies drie jaar geleden heeft het bestuur een brandbrief uitgestuurd die als kop had CODE
ORANJE. De situatie begin 2013 was min of meer gelijk aan die van nu, er was een groot
aantal vacatures zowel binnen het bestuur als in de onderliggende commissies.
De reden dat in dit schrijven CODE ORANJE is opgehoogd naar CODE ROOD komt voort uit
het feit dat dit jaar op de ALV duidelijk wordt dat het gehele bestuur aftreedt.
Het huidige bestuur bestaat nog uit 4 personen en is als volgt samengesteld:
Paul Vriens
voorzitter sinds 06-07-2009, treedt af op 29-03-2016
Henk de Ruiter
penningmeester sinds 15-03-2009, treedt af op 29-03-2016 indien er
geen nieuwe kandidaten voor vrijgekomen bestuursfuncties zijn
aangemeld
Samantha Maas secretaris sinds 26-11-2013, treedt af op 26-11-2016
Heleen Bouwmans jeugdbelangen sinds 13-03-2013, treedt af op 29-03-2016
Voor de vijfde bestuursfunctie seniorenbelangen is al langere tijd geen vrijwilliger (meer)
beschikbaar.
Naast het dagelijks bestuur is Qui Vive Tennis tevens vertegenwoordigd in de Stichting Qui Vive
met de volgende personen.
Paul Vriens
sinds 01-09-2009
Henk de Ruiter
sinds 01-07-2008
Corné Wijsman
sinds 21-09-2015
Deze rol zullen alle stichtingsbestuursleden vooralsnog blijven vervullen.
Vanuit het dagelijks bestuur is er op vele manieren gezocht naar opvolgers en vrijwilligers die
overige vacatures zouden willen invullen. Dit heeft tot weinig resultaat geleid en voor het
dagelijks bestuur zelfs tot geen enkel resultaat.
Uit eigen ervaring kunnen wij allen bevestigen dat het samen met een team heel erg leuk en
bevredigend is om zo’n mooie club als Qui Vive Tennis te besturen. Omdat een groot aantal
zaken mbt het park en de tennisevenementen waar we allemaal zoveel plezier aan beleven,
goed is geregeld, vraagt een rol in het bestuur slechts enkele uren per maand. Bestuursleden
krijgen ieder jaar uitnodigingen van de KNLTB om grote toernooien zoals Rotterdam en
Rosmalen bij te wonen en ontvangen een standaard onkostenvergoeding van de club.
Als er geen aanmeldingen komen voor een nieuw bestuur zal dit niet direct voor alle leden een
negatief effect hebben. Er kan gewoon getennist worden maar op korte termijn zal het duidelijk
worden dat de grote evenementen en de toernooien, clubkampioenschappen en in- en externe
competitie niet meer kunnen plaatsvinden. Het is moeilijk te voorspellen waar dit negatieve
scenario eindigt voor de vereniging maar wij hopen dat het niet zo ver zal komen.
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Het bestuur doet met deze noodkreet een dringend beroep op alle leden om zich individueel of
als team te melden om ons op te volgen en daarmee te garanderen dat Qui Vive Tennis nog
vele jaren de gezellige vereniging blijft die ze nu is.
Alle vertrekkende vrijwilligers hebben aangegeven dat zij hun opvolger(s) met raad en daad bij
zullen staan bij het inwerken dus niemand wordt in het diepe gegooid.
Vacatures Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Jeugdbelangen
Senioren belangen

per 29-03-2016
mogelijk per 29-03-2016
per 26-11-2016
per 29-03-2016
per 29-03-2016

Mensen laat ons niet in de steek en meld je aan voor één van de openstaande vacatures bij
één van de bestuursleden:
· Paul Vriens
0626075170
voorzitter@quivivetennis.nl
· Henk de Ruiter
0622906870
penningmeester@quivivetennis.nl
. Heleen Boumans
0650692735
jeugdbelangen@quivivetennis.nl
. Samantha Maas
0615823184
secretaris@quivivetennis.nl
Namens het Bestuur
Paul Vriens
Voorzitter Qui Vive Tennis
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Leuke evenementen
WETEN JULLIE NOG?????

Vorig jaar was er de zeer geslaagde LadiesDay waar meer dan 30 Ladies aan deelnamen.
Ondanks het koude weer keek iedereen terug op een geslaagd tennis evenement met de
nodige hapjes en drankjes. Ook in 2016 komt er een LadiesDay. Houdt de website in de gaten
of check de uitnodiging in de mailbox t.z.t.!
Later in het jaar organiseerden wij het 50+ toernooi. Ook dit was een geslaagd evenement. In
2016 rekenen wij op meer deelnemers onder het mom hoe meer zielen hoe meer vreugd!!
En Mannen LET OP!!!! Er komt een echt MensEvent: Met Bier en Bitterballen en o ja…. ook
nog tennis. Check de website en de mailbox want de uitnodiging wordt in het voorjaar
verstuurd!!
Wij hebben weer genoeg leuke ideeën om tennis te combineren met goed gezelschap en een
gezellig hapje en drankje. Wij hopen jullie bij de diverse evenementen te zien!!

Sportieve en altijd vrolijke groet,
Peter, Bibi, Cora en Wijnie
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Impressie gezelligheid vorig jaar
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Opbrengst bloeiende ledenactie Rabobank
Beste T.C. Qui Vive leden,
Enige tijd geleden deden wij een oproep om te stemmen op T.C. Qui Vive tijdens
bovengenoemde actie.
Dat heeft u gedaan! Waarvoor hartelijke dank!!
Tijdens een feestelijke avond van de RABO bank regio Schiphol op 16 februari werden de
diverse cheques uitgereikt.
T.C. Qui Vive mag € 488,60 ontvangen van de RABO bank dankzij de stemming van onze
leden.
Wij zijn natuurlijk heel blij met deze bijdrage en gaan het bedrag gebruiken voor verdere
verfraaiing van ons tennispark.
Nogmaals dank aan de leden die gestemd hebben op T.C. Qui Vive en zeker ook dank aan de
RABO bank regio Schiphol voor de toekenning van dit sponsorgeld.
Namens de sponsorcommissie,
Wijnie Schmidt
sponsorzaken@quivivetennis.nl
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Nieuwjaarsreceptie en vrijwilliger van het jaar
Inmiddels een goede traditie is de nieuwjaarsreceptie van TC Qui Vive. Altijd gezellig en goed
bezocht. De gelegenheid voor de leden om elkaar een goed en vooral gezond nieuwjaar te
wensen.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari jl. is tevens de Vrijwilliger van het Jaar van
TC Qui Vive bekend gemaakt door voorzitter Paul Vriens
Met deze jaarlijkse verkiezing wil het bestuur een lid van de vereniging in het zonnetje zetten
als dank voor het vele vrijwillige werk dat verzet wordt binnen de club. Dit jaar viel de eer te
beurt aan Axel Colijn.
Axel is gedurende de afgelopen 3 jaar de grote aanjager achter het Albert Heijn Jos van den
Berg Open Jeugd Toernooi. Dit jeugd toernooi is open voor deelnemers van andere
verenigingen en trekt nog altijd rond de honderd deelnemers. Een ware prestatie omdat de
meeste toernooien te kampen hebben met een afnemend aantal deelnemers
Het Albert Heijn Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi is met name zo populair omdat er
naast spannende en sportieve tenniswedstrijden veel andere activiteiten zijn. En dat is in de
laatste week van de zomervakantie natuurlijk extra leuk om de vakantie mee af te sluiten.
Zonder de drijvende kracht van Axel en zijn nooit aflatende geduld met de kinderen zou het
toernooi een heel andere uitstraling hebben. Men sprak dan ook de wens uit dat Axel zich ook
in de toekomst wil verbinden aan het toernooi.
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Externe Competitie Senioren Voorjaar 2016
De Qui Vive competitie teams vinden het best leuk als er publiek is bij hun wedstrijd en .......
aanmoedigen mag ook!
De teams die dit voorjaar Qui Vive vertegenwoordigen in de KNLTB competitie:
Dinsdag Dames 1
Dubbel 45+
Cobie Bruine de Bruin
Rineke van Pesch
Cora de Vroom
Freddie Essenberg
Bibi de Poorter

1e klasse dinsdag morgen district IJmond
Captain

Dinsdag Dames 2 Dubbel 45+
Anneke Stam
Corry Compier
Hetty Sluyzer
Lisa Griffioen

3e klasse dinsdag morgen district IJmond
Captain

Dames 1 vrijdagavond
Anjo van der Made
Lieke Verkerk
Linda Streefkerk
Milja van Heemsbergen
Anouschka ter Avest
Nicole Troost
Kim Boekraad
Ilonka van Dijk

District IJmond geen klasse dames dubbel 17+
Captain

Dames 2 vrijdagavond
Anita Jonker
Carine Boxce
Ilse Zwerver
Diana van Ginkel
Vera Roos
Edith van Spankeren

District IJmond geen klasse dames dubbel 17+
Captain

Dames 3 vrijdagavond
Dorine van de Rotten
Annemien Lek
Nanda de Jong
Astrid Verburg
Simone Janssen
Marcia Navest

District IJmond geen klasse dames dubbel 17+
Captain
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Dames 4
vrijdagavond
Stacha Buter
Judith Beuse -Dijkstra
Marieke Verkerk
Edith van Tiggelen
Jacqueline Biesaart
Nicolette Rijnen

District IJmond geen klasse dames dubbel 17+
Captain

Gemengd dubbel vrijdag
Marcel Ranzijn
Renée Dekker
Wijnie Schmidt
Monique Ranzijn
Jelle Schmidt
Peter Schouten

District IJmond geen klasse gemend dubbel 17+
Captain

Heren dubbel vrijdag
John Bocxe
Oebele Vries
Ron de Jong
Margiu Egberts
Ferry Kiszer
Edwin Ochse

District IJmond geen klasse Heren dubbel
Captain

Zaterdag heren
Marcel Posdijk
Jan van der Knaap
Richard Koster
Pieter van der Bent

Districs IJmond Heren 17+ 6e klasse met promotie verzoek naar 5e klasse
Captain

Zondag Gemengd 1
Ruud Schuitemaker
Veronique Schuitemaker
Annelies Broekmeulen
Willem Vos

Landelijk 1e klasse 35+
Captain

Zondag Gemengd 2
Jaqueline Klaasen
Gerard Klaassen
Nel Bezuijen
Eugene Bleekemolen
Klaas Kleijn

Landelijk 3e klasse 35+
Captain
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Zondag Dames 1
Heleen Bouwmans
Marcella v.d. Broek
Inger Poorta
Jolanda Porcel

Landelijk 1e klasse
Captain

Zondag Dames 2
Elsbeth Littooij
Jolanda Kooij
Jolanda van der Schinkel
Marjolein van der Knaap
Samantha Maas

Landelijk 4e klasse
Captain

Zondag dames 3
Eveline van Weerdenburg
Margreet Hak
Linda Witvoet
Esmee Joore
Natasja Borgman
Esther Tigchelaar

Landelijk 4e klasse
Captain

Zondag heren 1
Jeffrey Veldman
Wouter Ranzijn
Harco Legdeur
Timo Rietveld

Landelijk heren 6e klasse
Captain
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Data Competitie Senioren Voorjaar 2016

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2016
Speeldagen
Wk

14

15

16

ma 4-apr 11-apr 18 apr

17

18

25 apr

Inhaaldagen

19

20

9-mei

-

21

22

18

23-mei 30-mei 5-mei

19
-

20

22

16-mei

-

23
6-jun

-

10-mei 17-mei 24-mei

-

5-mei

-

16-mei

31mei

-

11-mei 18-mei 25-mei

1-jun

5-mei

-

16-mei

-

8-jun

7-apr 14-apr 21-apr 28-apr

-

12-mei 19-mei 26-mei

5-mei

-

16-mei

2jun

-

vrij 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr

-

-

20-mei 27-mei

3-jun

5-mei 13-mei

-

-

10-jun

-

7-mei

-

21-mei 28-mei

4-jun

5-mei 14-mei

-

-

11-jun

-

8-mei

-

22-mei 29-mei

5-jun

5-mei

16-mei

-

12-jun

di

5-apr 12-apr 19-apr 26-apr

wo 6-apr
do

za
zo

13-apr 20-apr

9-apr 16-apr 23-apr
10apr

17-apr 24-apr

-

-

-

Feestdagen in 2016:
Koningsdag 27 april
Hemelvaart 5 mei
Pinksteren 15 en 16 mei

Data landskampioenschappen landelijke competitie:
18 en 19 juni
Data landskampioenschappen voor regiokampioenen senioren:
Voorronde: 18 juni
Finale: 25 en 26 juni

Bovenstaande informatie vind je ook op de website van de KNLTB
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Vrijwilligers Onderhoudsdag

Op 12 maart jl is dankzij de hulp van Cor, Hans, Cock, Ferry, Stef, Ada, Anneke, Gerard, Pieter
van Rijn en medewerker de buitenboel van TC Qui Vive weer spik en span!
Nog van harte bedankt voor jullie inzet.
Vooral de werkzaamheden m.b.t. het “kalen” van de 3 bomen door Pieter van Rijn Hoveniers
heeft menigeen doen zweten. De lunch liet men zich dan ook goed smaken. Met daarbij o.a. het
snoeien van de hortensia’s, het terras schoonmaken en terrasmeubelen plaatsen kunnen we
spreken van een geslaagde vrijwilligersdag, dit ondanks de minimale opkomst.
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Van de Lesbaan
Lessen
Vanaf 14 maart beginnen de zomer lessen op Qui Vive voor jeugd en senioren. Je spel
verbeteren kan een belangrijke motivatie zijn om regelmatig te blijven lessen. Bovendien is het
heel gezellig om elke week met een groep clubgenoten 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.
Het is raadzaam om naast de tennisles, vrij te spelen of tossen en met enige regelmaat een
wedstrijd te spelen in een (club) toernooi. Door veel met, en tegen verschillende tennissers te
spelen, zult u beter gaan anticiperen op het spel.
Check de website met regelmaat om in te zien welke activiteiten worden georganiseerd. Ook
per email zal u op de hoogte gesteld worden. Doet u vooral mee!
De lessen worden gegeven door Mats Wissink, Julian Eskes en Ferry Dogger.

NIEUW! INTENSIEVE TRAININGEN OP DINSDAGAVOND
Dit seizoen wordt er op dinsdagavond een specifieke trainingsvorm aangeboden voor spelers
die intensief willen trainen en wedstrijd/competitie gericht.
Trainer Katja Keunen, reeds jaren actief in Aalsmeer bij Racketsport, zal de trainingen samen
met Ferry verzorgen.
De wedstrijdspelers van onze vereniging zullen op speelsterkte ingedeeld worden en samen
trainen. Deze trainingen zijn vooral gericht op tactische spel principes, conditionele vormen en
verschillende wedstrijd simulaties. Komt u gerust eens kijken, u kunt ook meedoen met de
wekelijkse dinsdag avond racket toss!

Jeugd
Het zomerseizoen loopt van medio maart tot eind oktober 2016. De jeugd krijgt in deze periode
25 lessen. Qui Vive is een Tenniskids vereniging.
Tenniskids is een uitdagend tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Ze leren de sport te
spelen met spelvormen en materialen die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.
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De ontwikkeling van vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en
vangen zitten in dit programma en zijn heel belangrijk om tot een optimale sportontwikkeling te
komen. 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.

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 vaardigheden.
Senioren
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. 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.
Tennistip!
Dubbelspel:
Sla de service met voldoende vaart door het midden!
Waarom?
-

U geeft de tegenspeler weinig hoek, zodat u de bal meestal op u af gespeeld krijgt. (zie
rode lijn in figuur)

-

Uw netspeler kan meer naar het midden van de baan staan, waarmee deze een groter
veld dekt en voor meer gevaar kan zorgen. (zie speler 3 in figuur)

-

Door voldoende vaart te gebruiken (de return wordt geraakt ter hoogte van de achterlijn)
krijgt u de bal niet zo snel terug en vooral ook niet zo hard. Een met veel vaart
aankomende bal is makkelijker om met vaart terug te spelen dan een tragere bal. Heerlijk
als uw tegenspeler blijft proberen een tragere aankomende bal met veel vaart terug te
spelen; de meeste keren gaat de bal mis!
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Telt u maar…

2
3

4

1

1 = serveerder, 2 = ontvanger, 3 = aanvallende netspeler, 4 = defensieve netspeler.
De 3 pijlen zijn de (standaard) mogelijkheden van de speler. De zwarte lijnen worden door een
goed opgestelde netspeler afgedekt en de rode lijn is voor de serveerder.
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 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.
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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.
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.

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
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Intensieve wedstrijdtrainingen
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Inzamelen oude ballen
We kondigden het al aan in het laatste clubblad van 2014, maar eindelijk is het dan zo ver.
Vanaf deze zomer zal er in het chalet een ton staan voor inzameling van oude tennisballen. De
ton is inmiddels aangeschaft en zal door Marjolein van der Knaap geschilderd gaan worden.
Hierbij alvast een indruk hoe het er uit zal komen te zien.
Heb jij nog oude ballen? Gooi ze in de ton en wij zorgen dat ze goed terecht komen!
Ronald Mc Donald huizen zamelen de oude tennisballen in en verkopen deze aan
dierenpensions als speeltjes voor honden. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, komt volledig
ten goede aan de Ronald Mc Donald huizen.
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 Ronald Mc Donald huizen zijn volledig afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers en
kunnen dus alle hulp goed gebruiken.
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Ophalen ledenpasjes
Op onderstaande dagen kan je de nieuwe KNLTB-pas ophalen en seniorleden kunnen zich
inschrijven voor een bardienst.

Dinsdag:

22 maart

19:30 - 21:30

Woensdag: 23 maart

19:30 - 21:30

Woensdag: 30 maart

19:30 - 20:30

Maandag:

19:30 - 21:30

4 april

We zijn aanwezig bij "Het Chalet", alleen met uiterst slechte weersomstandigheden zullen we in
het Clubhuis op de eerste verdieping te vinden zijn.

Met vriendelijke groet,
Peter Kooiman bardienstcoördinator
Ferry Kiszer, ledenadministratie
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Activiteitenkalender
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Straattennistoernooi 19 maart 2016
U wordt uitgenodigd deel te nemen aan het stratentoernooi 2016!
Op T.C. Qui Vive wordt voor het eerst een stratentennistoernooi georganiseerd.
T.C. Qui Vive beschikt over 7 kunstgras banen, welke nagenoeg het hele jaar bespeelbaar zijn.
Het toernooi wordt op 1 dag gehouden, dus u hoeft alleen deze dag vrij te houden in uw
agenda.
Tijdens dit toernooi strijden we, om de eer van beste tennisstraat van T.C. Qui Vive!
Hoe werkt het?
Leden van T.C. Qui Vive ontvangen de uitnodiging om deel te nemen aan het toernooi.
Er mogen zowel leden als niet leden meedoen aan deze activiteit, dus u mag een team vormen
met mensen uit uw straat, (zijstraat).
Een straat(team) moet uit minimaal zes personen van 12 jaar en ouder bestaan, die woonachtig
zijn in een gelijke straat (blok).
De deelnemende straten zullen in poules worden ingedeeld.
De wedstrijden worden op zaterdag 19 maart gehouden, vanaf 10.00 uur!
Tussen 16 en 18 uur zal het toernooi afgelopen zijn. (De ruime marge is genomen omdat het
afhankelijk is van het aantal deelnemers).
Er wordt dubbelspel gespeeld, je speelt dus met een teamgenoot tegen 2 spelers uit een
andere straat.
Bij opgave, dient u uw leeftijd op te geven en ook uw speelsterkte.
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Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gelijkwaardige koppels aan elkaar te koppelen.
Voorbeeld: een tennisser speelt met een niet tennisser uit dezelfde straat tegen een tennisser
en een niet tennisser uit een andere straat.
Of, een jeugdspeler speelt met een senior uit straat 1 tegen een ander jeugdspeler met een
senior uit straat 2, enz.
Teamcaptain
De teamcaptain is de aanvoerder van het team.
Als teamcaptain zorgt u voor spelers in uw team.
U geeft uw team op, dus op het formulier staat uw naam als teamcaptain en u vult tevens de
gegevens in van uw medespelers.
Per straat is er dus 1 inschrijving nodig, welke door de teamcaptain wordt gedaan.
Voor ons is de teamcaptain het eerste aanspreekpunt.

Wij hopen u te zien bij het stratentoernooi van 2016 op T.C. Qui Vive!
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Wist je dat?

We een record aantal competitie spelers hebben in de komende voorjaarscompetitie?
Het daarom met name in de weekenden van april en mei gezellig druk zal zijn op het park?
De teams het altijd leuk vinden als je ze komt aanmoedigen?
De activiteitenkalender 2016 al weer beschikbaar is?
De activiteitenkalender al op de nieuwjaarsborrel uitgedeeld is en ook online te vinden is?
Geprinte versies ook uitgedeeld zullen worden tijdens het stratentoernooi en bij het ophalen
van de pasjes?
De interne wintercompetitie 2015/2016 weer een spannend einde kent?
Op 3 april de definitieve winnaars bekend gemaakt zullen worden?
Er in juni 2016 weer een clubblad uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar leuke, interessante, gekke stukjes?
Input gestuurd kan worden naar redactiehoorn@quivivetennis.nl
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Sponsors

Hier kan uw logo komen te staan!
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Bestuur en Colofon
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:
Vacant
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
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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:
0297-222086
Postadres:
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
Bankrekening:
NL 18 RABO 0363 5680 50
Website:
www.quivivetennis.nl

