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Van de Voorzitter
In het vorige clubblad begon ik met de
mededeling dat ik mijn laatste stukje had
geschreven als voorzitter.
In diezelfde periode had het bestuur voor
de tweede keer in het bestaan van Qui
Vive Tennis een brandbrief uitgestuurd
omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn.
De brandbrief heeft ertoe geleid dat zich
enkele leden hebben gemeld voor een vrijwilligersrol en tot mijn grote vreugde zat
daar ook een opvolger bij voor mijn positie.
Mijn opvolger Allison Thomas kan in het laatste kwartaal beginnen aan haar
uitdaging als voorzitter, waardoor ik de keuze heb gemaakt nog een jaar aan te
blijven.
Voor een aantal andere bestuursrollen zijn we nog op zoek naar nieuwe
kandidaten dus de behoefte aan vers bloed is er nog steeds.
Wellicht dat een vrouwelijke voorzitter het aantrekkelijker maakt om een rol te
nemen in het bestuur.
De banen zijn regelmatig druk bezet door spelers en speelsters die meedoen aan
de interne competitie en ook overdag en op de toss-avonden wordt er fanatiek
gespeeld.
De externe voorjaarscompetitie zit er inmiddels al weer op en we hebben nog een
aantal evenementen zoals jeugdkampioenschappen van Uithoorn, clubkampioenschappen senioren en Gentlemen's Evening voor de renovatie van de
banen 5 t/m 8 in juli zal plaatsvinden.
Aansluitend organiseren we onze grote evenementen Open Jeugd Toernooi en
voor de senioren het onvolprezen Van der Wurff Qui Vive Open 35+.
Ik wens iedereen die tussen de tennisevenementen nog tijd vindt om op vakantie
te gaan, een goede reis en gezonde terugkomst en ben zelf de rest van de maand
juni het land uit.
Paul Vriens
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Ladiesday met een spaans tintje
Dinsdag 7 juni was het Ladiesday bij TC Qui Vive.
Om 9.00 uur meldden zich 40 deelneemsters bij de wedstrijdtafel. Veel dames
hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om een Spaans tintje aan hun outfit te
geven. Rozen in het haar, zwarte kanten topjes, rode stippen en prachtige
flaphoeden, zij waren er allemaal! 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 gazpacho en de fantastische
lunch. Het weer was in tegenstelling tot vorig jaar schitterend, tijdens de
wedstrijden nog een beetje bewolkt, maar zodra de laatste bal geslagen was,
werd de lucht strakblauw en konden we genieten van de zon en een heerlijke
Spaanse temperatuur. De dames vermaakten zich allemaal prima, de wedstrijden
gingen vaak gelijk op en leverden spannende momenten op. Tussendoor konden
wij ons vergapen aan de prachtige zelf gemaakte sieraden van Simone. Zij maakt
van knopen, kralen, veter, lipjes van blikjes de meest aparte sieraden. Veel
dames gingen voor de bijl en kochten oorbellen, ringen en kettingen. Het was een
leuke afwisseling tussen het tennissen door. Na de laatste wedstrijd om 14.00 uur
was het tijd voor de lunch. Alle dames werden bij de trap naar het terras
opgewacht met een glas Sangria, ons aangeboden door de Wijnschuur. De lunch
werd verzorgd door Bibi en Cora. Het was allemaal weer heerlijk en heel erg goed
verzorgd.
Ieder poule kende natuurlijk een winnend koppel en een poedelprijs.
De meeste dames gingen rond 16.00 uur huiswaarts na een zeer geslaagde dag.
Volgend jaar zeker weer een Ladiesday met hopelijk nog meer deelneemsters.
Axel dank voor jouw hulp bij de realisatie van deze geslaagde dag.

Sportieve groeten,
Cora, Bibi, Peter en Wijnie
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Impressie Ladiesday
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Geef de bal door
Na een tijdelijke afwezigheid van deze rubriek weer een interview. Dé rubriek in
het clubblad om via een paar korte vragen een mede Qui-Viver te leren kennen.
Een Qui Viver, die op zijn of haar beurt elke keer iemand anders nomineert om
voor het volgende blad in aanmerking te komen voor het vraaggesprekje.
In een vorig clubblad werd Peter Stolk genomineerd door Sem Meijer.
Op het moment van schrijven van dit stukje is het EK voetbal één dag oud en zijn
de tennistoppers zich aan het voorbereiden op het mooiste grand slam toernooi,
nl. Wimbledon 2016.
O ja, ik zal me even voorstellen; Peter Stolk, geboren en opgegroeid op Tessel.
(uhh Texel.... in de top tien van Lonely planet als het gaat om de plekjes waar je
geweest moet zijn). Wat een voorrecht dus dat ik ben opgegroeid in de Cocksdorp
op Texel.
In 1986 werd tennisclub Heri Hodie opgericht in de Cocksdorp. Jaja...twee
kunstgras banen met verlichting. Ik was toen 16 jaar en eigenlijk alleen maar met
(zaal)voetbal bezig of op het strand te vinden. Maar m'n beste vriendje ging op
tennis en al snel had ik me ook ingeschreven. (M'n eerste racket hangt nog steeds
bij m'n ouders in de schuur, een mooi wit aluminium racket van Tecno, ennn de
originele grip zit er nog op).
In die tijd was ik fan van Boris Becker en Stefan Edberg. Mooi aanvallend service
volley spel...Echt fantastisch om naar te kijken.
Ik ben een aantal jaar lid geweest bij m'n cluppie totdat ik naar Haarlem op
kamers ging. Ik was namelijk één van de gelukkigen die was toegelaten aan het
CIOS. DE opleiding voor sportinstructeur.
Na het CIOS heb ik aan de hogeschool van Amsterdam vervolgens de opleiding
tot ergotherapeut gevolgd. Beide opleidingen hebben me gebracht waar ik nu in 't
leven sta. Woonachtig in Uithoorn en werkzaam als senior accountmanager bij
een mondiaal bedrijf (ArjoHuntleigh), dat medical device verkoopt. Daarnaast
uiteraard nog steeds gepassioneerd sporter.
In 2010 ben ik weer lid geworden bij een tennisvereniging, het mooie Qui Vive,
waar ik nu nog steeds een paar keer per week op de baan sta. Op de andere
avonden en in het weekend vind ik het heerlijk om andere sporten te doen.
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Afhankelijk van het jaargetijde ben ik dan te vinden op de schaatsbaan in Haarlem
of op de racefiets of MTB in de regio en loop ik regelmatig een rondje rond het
Zijdelmeer of in het bos.
Qui Vive is een leuke vereniging, waar door een vaste groep mensen veel
georganiseerd wordt. Complimenten aan deze mensen voor hun tomeloze inzet.
Met Wimbledon in het vooruitzicht wordt het weer een mooie zomer. Mijn favoriete
spelers op dit moment zijn Roger Federer en Coco Vandewhege bij de dames.
Wat een stoere griet is dat.
Wie wil je uitnodigen voor het volgende gesprekje en wat wil je hem/haar
vragen?
Bij Qui Vive ga ik tijdens de clubkampioenschappen voor het eerst met Marcella
Bax in de mix (4/5) meedoen. Ik wil haar bij deze uitnodigen om het volgende
stukje te schrijven waarin ze zich zelf voorstelt en vertelt hoe ze zo goed heeft
leren tennissen en ik hoop dat ze kort vertelt wat onze missie was tijdens de
clubkampioenschappen en lees graag hoe dit is verlopen.

Sportieve groet,
Peter Stolk
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Clubkampioenschappen 2016
Tot grote tevredenheid van iedereen waren er dit jaar weer clubkampioen schappen. Dank aan de inspirerende leiding van Jan van de Knaap en Jaap
Dijkstra.
Het was erg gezellig. Dus mocht je niet hebben meegedaan, schroom niet en
schrijf je volgend jaar gewoon in!
Finalisten:

HE8:

GD6:

1) Ton Verhaar

1) Ruud Schuitemaker

2/3) Erik Buuts

Veronique Schuitemaker

2/3) Onno Koopman

2) Marcel Posdijk

DE7:

Elsbeth Littooij

1) Monique Hoogman-Palmen

GD7:

2) Nicoline Kostelijk

1) Jelle Schmidt

DE8:

Wijnie Schmidt

1) Esmee Joore

2) Andre Voshol

2) Linda Streefkerk

Renee Dekker

HD7:

GD8:

1) Wouter Ranzijn

1) Antoon van Tooren

Jeffrey Veldman

Chantal van Zuilen

2) Jan vd Knaap

2) Harco Legdeur

Willem Vos

Esmee Joore

DD7:

HE7:

1) Adrie Bijlsma

1) Wouter Ranzijn

Irene Eigenhuis

2) Klaas Kleijn

2) Nel Bezuijen
Ceciel Sanders
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DD8:
1) Linda Streefkerk
Lieke Verkerk Van Der Horst
2) Jacqueline Biesaart
Jolanda Buisman
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Van der WURFF OPEN 35+ Grastoernooi
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Gentlemen's Evening
De Gentlemen's Evening: een avond waar veel mensen nog geen idee bij hadden
wat het nou precies inhield. Dat is dan ook wel logisch want het was ook voor het
eerst dat er zo’n avond werd georganiseerd op Qui Vive. Om de Gentlemen's
Evening kort uit te leggen: het is een avond voor alle mannen van Qui Vive, sorry
dames, die een avond van bier, bitterballen en wedstrijden met elkaar delen.
En voor een eerste keer, was deze avond zeer geslaagd. Ondanks dat de
Gentlemen's Evening nog totaal onbekend was, was er genoeg opkomst; zodat
bijna op alle banen een wedstrijd bezig was. Het was een avond waar meerdere
groepen spelers met elkaar kennis konden maken. De een traint op dinsdag en
spreekt nooit met iemand die op donderdag traint. Maar hier konden ze kennis
met elkaar maken en merkten ze dat er zoveel meer mensen op de club zijn met
wie ze spannende wedstrijden kunnen spelen.
Na verscheidende wedstrijden die elk 40 minuten duurde, werd het tijd voor een
heerlijke nazit waarbij er veel bitterballen en sterke verhalen werden uitgewisseld.
Al met al was het een prachtige avond die zeker herhaald gaat worden in de
toekomst.
Als je dit leuk klinkt en je hebt zin om mensen buiten je eigen trainingsgroep te
ontmoeten, dan ben je van harte welkom op de volgende Gentlemen's Evening.
Of natuurlijk op een van de andere activiteiten.

(ingezonden door Wouter Ranzijn)
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Impressie Gentlemen's Evening
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Jeugdkampioenschappen Uithoorn
Vanaf vrijdag 8 juli starten voor de tweede keer de Jeugdkampioenschappen van
Uithoorn. Georganiseerd door Qui Vive in samenwerking met TCU: een uniek
jeugdkampioenschap!
De wedstrijden worden van 8 t/m 10 juli op TCU gespeeld en van 11 t/m 14 juli op
Qui Vive. Op donderdag 14 juli vinden de finalewedstrijden plaats, afgesloten met
een gezellige barbeque.
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Wist u dat?
Je nog in kan schrijven voor de jeugdkampioenschappen?
Dat je bij het OJT voor het eerst ook kan inschrijven als je tussen de 18 en 25
jaar bent?
Je voor het OJT nog kan inschrijven?
Er ook een toernooi aankomt voor de wat ouderen onder ons?
Je ook voor dit 35+ toernooi nog kan inschrijven?
Er binnenkort een nieuwe vlag aan de mast hangt?
Dus eens omhoog kijken ook heel interessant is?
De oude ballenbak er echt aankomt? Of anders gezegd de bak voor oude
tennisballen?
Er in september weer een clubblad uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar leuke, interessante, gekke stukjes?
De redactie graag verrast wil worden met een stukje?
Input gestuurd kan worden naar redactiehoorn@quivivetennis.nl
voor 1 september a.s.
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50 Plus Toernooi 2016
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Voorjaars- en Najaarscompetitie Jeugd
Team van Benjamin, Mark, Joshua en Jelmer is kampioen geworden bij de
voorjaarscompetitie. Gefeliciteerd jongens, geweldig gedaan!

Bij de najaarscompetitie doen er ook weer een aantal jeugd teams mee.
Dat zijn:
Jongens team met Mark Meijer, Benjamin Diderich, Joshua Calis en Kick Zwerver.
Meisjes team met Sophie Bocxe, Liselot Bocxe, Fleur Buter, Juliette Buter.
Meisjes team met Laura Opdam, Merel Bon, Yentl Buisman, Kim Tichelaar.
Mix team met Luna Kanters, Michelle Rijnen, Mike Thijssen, Rink Visser.

juni 2016

De TennisHoorn

16

Sponsoren voor en door alle leden
Ook vorig jaar is onze vereniging weer gesteund door een groot aantal trouwe
sponsoren. Wij zijn daar heel dankbaar voor.
De sponsoren kunt u vinden in het clubblad en op de website.
Ook voor TC Qui Vive is het sponsorgeld hard nodig. Zonder deze bijdrage zijn
diverse activiteiten niet mogelijk of alleen mogelijk tegen betaling. Het bestuur
streeft er nog altijd naar om bijvoorbeeld de bijdrage aan jeugdactiviteiten laag te
houden zodat deelname laagdrempelig blijft. Een deel van het sponsorgeld wordt
hiervoor ingezet. De “pimp my park” activiteiten worden voor een gedeelte uit
sponsorgelden betaald, de resultaten mogen er zijn!
Maar ook de giften in “natura” tijdens de diverse evenementen zijn van
onschatbare waarde, wat te denken van de borrelhapjes tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van Gert Stronkhorst Keurslager, de Prosecco bij de
Ladiesday verzorgd door De Wijnschuur, de ondersteuning van het Albert Heijn
Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi door Jos van den Berg, de waterflesjes
van Autobedrijf Maas en de Wijn, de bloemenhulde van Zijdelfleur en Kaas avond
tijdens het Van der Wurff Makelaars 35+ Open Grastoernooi, geheel geschonken
door De Wijnschuur en Stijn Melenhorst Kaas en Zo.
U ziet dat wij een goede relatie hebben met onze sponsoren. Denkt u ook eens
aan hen als u boodschappen doet?
TC Qui Vive zou nog meer sponsor relaties op willen bouwen met bedrijven in
Uithoorn en omgeving. Voor de sponsorcommissie is het niet altijd mogelijk om in
contact te komen. Als u denkt een bedrijf te kennen dat geïnteresseerd kan zijn,
help ons door ons in contact te brengen. Op de website is onder het kopje
“sponsoren” veel informatie te vinden, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd
contact met ons opnemen via ons mailadres.
Wij verheugen ons op het nieuwe tennisseizoen en op de kennismaking met
mogelijk nieuwe sponsoren!
Met sportieve groet,
Namens de sponsorcommissie,
Wijnie Schmidt
sponsorzaken@quivivetennis.nl
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Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi
In de laatste week van de zomervakantie, van 22 t/m 26 augustus, vindt het AH
Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi weer plaats op de banen van de Qui
Vive.
Natuurlijk een geweldig leuk toernooi, waarbij op iedere dag iets anders te
beleven valt, en iets anders te eten!
Thema is dit jaar Pirates of the Caribbean.
Naast het bekende Rood (t/m 9) en Oranje (t/m 11) Event op woensdagochtend,
en de gebruikelijke leeftijdscategorieen t/m 12, 14 en 16, nu ook een speciale
categorie van 17-25 jaar. Dus ook de jongvolwassenen kunnen deze week
meedoen.
Inschrijving is reeds gestart op
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=BDAC6BD9-BB62-45A2-96197534E6DE7D60
Geef je voor 13 augustus op voor ons OJT.

We zien je inschrijving tegemoet!

Groetjes,
Yvonne, Heleen en Axel
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Activiteitenkalender 2016
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Sponsors

Hier kan uw logo komen te staan
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Bestuur
Voorzitter:
Paul Vriens
06-26075170
voorzitter@quivivetennis.nl
Penningmeester:
Henk de Ruiter
06-22906870
penningmeester@quivivetennis.nl
Bestuurslid seniorenbelangen:
Vacant
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
Secretaris:
Samantha Maas
06-15823184
secretaris@quivivetennis.nl
Bestuurslid jeugdbelangen:
Heleen Bouwmans
06-50692735
jeugdbelangen@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:
0297-222086
Postadres:
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
Bankrekening: NL 18 RABO 0363 5680 50
Website: www.quivivetennis.nl
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