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Van de Voorzitter
Het weer breekt het ene warmterecord na
het andere maar wij staan voor het laatste
evenement
van
dit
seizoen,
de
najaarscompetitie.
Ook hiervoor geven onze trainers
intensieve
trainingsessies
op
de
dinsdagavond waar nog voor kan worden
ingeschreven.
Daarnaast zou het mooi zijn als er voor de vrijdagavond waarop de
najaarscompetitie wordt gespeeld nog wat vrijwilligers komen voor barbezetting in
het Chalet.
Alle informatie over deze zaken kun je vinden op onze website.
Voor onze grote toernooien voor de jeugd en de senioren zijn de banen 5 t/m 7
vernieuwd en is tevens al het hekwerk vervangen.
Er ligt nog wat extra zand op deze banen dat er langzamerhand ingelopen wordt
en dan hebben we ons park weer in fantastische staat.
Dit alles hebben we te danken aan de vaste ploeg vrijwilligers waar ik zeer trots
op ben.
Dat geldt zeker voor de mensen die de toernooien hebben georganiseerd waarbij
we helaas voor het OJT niet zoveel deelnemers hadden als gehoopt.
Inmiddels hebben we een afspraak met het Alkwin Kollege om een grote groep
leerlingen op donderdag bij onze trainers les te laten nemen en hopen wij dat hier
nieuwe aanwas uikomt bij de jeugd en mogelijk nieuwe OJT deelnemers.
Ik wil bij deze graag Axel Colijn bedanken voor zijn grote rol die hij de afgelopen
3 jaren heeft bekleed bij het OJT. Axel kan dit niet meer combineren met zijn
eigen werkzaamheden en we gaan op zoek naar een opvolger.
Axel het was top !
Het Van der Wurff Qui Vive Open 35+ heeft op de laatste dag na alleen maar
fantastisch weer gehad en de wedstrijden zijn voor het eerst sinds jaren allemaal
op ons park gespeeld en niet in de hal.
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De gezelligheid was weer top mede door de top koks en de muzikale omlijsting, ik
kijk al uit naar de volgende keer.
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief ben ik begonnen aan de overdracht richting
mijn opvolger Allison Thomas.
Allison heeft zich al bij diverse evenementen laten zien en zij heeft er zin in om na
goedkeuring van haar voordracht in de ALV officieel aan de slag te gaan.
Ik hoop dat het Allison lukt de vacatures in het bestuur op te vullen met nieuwe
vrijwilligers.
We zoeken nog naar een bestuurslid voor jeugdzaken en eén voor
seniorenbelangen dus als je hier een uitdaging in ziet, meld je aan.

Ik wens iedereen veel tennisplezier op ons mooie park in het najaar.

Paul Vriens
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Impressie Jeugdkampioenschappen 2016
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Geef de bal door
Dé rubriek in het clubblad om een mede Qui-Viver beter 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 om een stukje over zichzelf te schrijven.
In een vorig clubblad werd Marcella Bax genomineerd door Peter Stolk.

Zit ik, een tijdje geleden, op mijn gemak het clubblad te lezen en meer te weten te
komen over Peter Stolk, zie ik ineens dat ik de volgende ben die door hem
uitgenodigd wordt om iets over mijzelf te vertellen. Wat een verrassing!
Ik ben Marcella, sinds 2 september 29 jaar (jaja de 30 nadert), en ben getrouwd
met Frank. Samen hebben wij een dochtertje,Jill. Zij is alweer bijna twee.
Tot mijn 23e heb ik in Almere gewoond. Daarna ben ik naar Uithoorn verhuisd en
sinds april woon ik in Aalsmeer.
Ooit ben ik samen met mijn moeder begonnen met tennis in een sporthal in
Almere. Na een aantal lessen was ik verkocht en ben ik op mijn 9e begonnen met
tennis.
Ik begon bij T.V. Koriander. Daar heb ik één jaar les gevolgd en veel plezier
beleefd. Maar helaas kon ik daar geen competitie spelen, dus op mijn 10e ben ik
naar Centre Point gegaan. Daar heb ik 10 jaar lang met heel veel plezier en
fanatisme twee keer in de week getraind en competitie gespeeld.
De eerste twee jaren speelde ik competitie in een meisjesteam op de woensdag
en de zaterdag. Daarna heb ik altijd in een mix team gespeeld op de zondag. Dit
vond ik altijd erg gezellig.
Maar op mijn 19e was de combinatie studie en op een leuk niveau blijven
tennissen te lastig. Ik was heel druk met andere dingen en besloot om te stoppen
met tennis en lekker te gaan dansen, zaalvoetballen en andere sporten te doen.
En toen verhuisde ik naar Uithoorn. Ik kwam door mijn werk als
combinatiefunctionaris sport in contact met Ferry en het tennis begon toch weer te
kriebelen. Elke keer als het april was, dacht ik weer terug aan de tijden dat ik
competitie speelde en miste het toch stiekem.
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Ik heb een paar keer een balletje bij Ferry opgegooid en toen werd ik ineens
gebeld door Inger. Inger gaf aan dat zij in een vrouwenteam speelde op niveau 5
en zij waren hard op zoek naar een dame (dit was in september). Ik gaf aan dat ik
best een keertje met hen wilden komen spelen, maar dat ik maar moest kijken of
ik nog een balletje kon slaan, want dat was ondertussen ook alweer 6 tot 7 jaar
geleden. Na dit gedaan te hebben, ben ik meteen lid geworden bij Qui Vive en
binnen twee weken stond ik te dubbelen met Jolanda op de
clubkampioenschappen.
Over de clubkampioenschappen gesproken... afgelopen keer heb ik meegedaan
met Peter Stolk. We speelden in de mix 4 en we hadden maar één doel: INGER
VERSLAAN! En dat is gelukt! En als klap op de vuurpijl wonnen we ook alle
andere partijen, waardoor we samen clubkampioen zijn geworden. Peter en ik
blijken een gouden team te zijn.
Binnenkort mogen we tegen TCU spelen, maar helaas zal ik deze partij overslaan.
Niet omdat ik geblesseerd ben, maar in februari verwachten Frank en ik ons
tweede kindje.
Graag nodig ik voor het volgende gesprek Jolanda Porcel uit. Zij zit bij mij in het
team en speelt allerlei leuke veteranentoernooien. Daar wil ik wel meer over
weten!
Groetjes Marcella
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Afsluiting Van der Wurff 35+ Open toernooi
Een gezellige, sportieve week van het van der Wurff 35+ Open Tennistoernooi is
afgesloten
met
een
geweldige finalezondag
(4 september) met veruit
de meest uitdagende
weersomstandigheden
van de hele week.
Na
het
heerlijke
finalistenontbijt,
waarbij
ongeveer 50 mensen
aanwezig
waren
en
waarbij we het gelukkig
droog gehouden hebben,
zijn de eerste finales gestart.
Het weer was de hele week zo goed dat er sinds jaren geen beroep op de hallen
gedaan hoefde te worden. Alle finales zijn gespeeld, de winnaars en de tweede
plaatsen zijn bekend en ieder heeft haar/zijn prijs mee naar huis genomen.
(Behalve die ene prijs uit de loterij, die ligt er nog...)
En wat een spannende wedstrijden waren het weer.
Het was te merken dat u aan elkaar gewaagd was: er is een groot aantal
supertiebreaks gespeeld, zie toernooi.nl
(http://www.toernooi.nl/sport/draws.aspx?id=C762F4B8-D2C2-483C-AD28D57E0BF1A355) voor alle standen.
De sfeervolle muziek van Shyla Zoet heeft er zeker ook aan bijgedragen dat het
ook zondag een zeer geslaagde dag was. Maar het allerbelangrijkst waren toch
wel de deelne(e)m(st)ers! Zonder hen hadden wij nooit zo'n mooie week gehad.
Heel graag tot een volgende keer.
Meer foto’s zijn te bewonderen op de Facebook pagina
(https://www.facebook.com/tennisquivive/photos)
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Sponsoractie Jos van den Berg
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Sponsorspaaractie
Beste Qui Vive leden,

Weet u nog? Vorig jaar spaarden wij met z’n allen ruim € 600,00 voor de
vereniging bij elkaar door mee te doen aan de sponsoractie van Albert Heijn Jos
van den Berg op het Amstelplein.
Ook dit jaar stelt AH Jos van den Berg ons in de gelegenheid de kas te spekken.
Sparen jullie mee?
Het zou fantastisch zijn als wij het bedrag van vorig jaar kunnen overtreffen, dus
doe de boodschappen op het Amstelplein bij Jos van den Berg en volg de
instructies van de sponsorspaaractie op.

Na 30 oktober horen wij de eindstand. Wij zijn benieuwd!!

Met sportieve groet,
Wijnie Schmidt
Sponsorzaken.
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Bardienst
Beste Seniorleden,

Zijn er nog leden, die een bardienst willen vervullen op de vrijdagavond tijdens de
Najaar Competitie (16/9 - 28/10) van 18.30 - 21.30 of van 21.30 - 23.59)?

Wij hopen op voldoende betrokkenheid en dit geldt natuurlijk zeker voor de leden
die dit jaar nog geen bardiensten hebben vervuld.

Aanmelden kan via: www.quivivetennis.nl :

----> inloggen op "MIJN TC QUI VIVE"
----> Activiteitenoverzicht
----> Barplanning
----> Hokje aanvinken voor gewenste bardienst, waarbij het infowolkje aangeeft
welke activiteiten er zijn.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Namens de barcommissie/ledenadministratie
Henk de Ruiter (penningmeester)
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Najaarscompetitie

Meer informatie over de Najaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB.

KNLTB heeft de competitie teams ingedeeld:
3646 Vrijdag Avond QV1 3e klasse Dames dubbel 17+
3644 Vrijdag Avond QV2 3e klasse Dames dubbel 17+
3645 Vrijdag Avond QV3 3e klasse Dames dubbel 17+
2344 Vrijdag Avond 3e klasse Heren dubbel 35+
2961 Zondag Hele dag 4e klasse Dames
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Wist u dat?
Dat er nieuw kunstgras op de banen 5,6,7 ligt?
Dat er weer een sponsoractie is begonnen bij AH?
Dat wij hopen op een mooie opbrengst?
Er volgend voorjaar 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 maart a.s.
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Intensieve trainingen
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Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi
Geslaagd Open Jeugd Toernooi bij Qui Vive Tennis
Van 10 t/m 16 augustus vond voor de 29e keer het AH Jos v.d. Berg Open Jeugd
Toernooi plaats. Ook de komende jaren zal Jos v.d. Berg de hoofdsponsor zijn
van dit prachtige toernooi!
Dankzij de enthousiaste deelnemers, en ook de mede sponsoren Careca
verhuur, Maas autogroep, Zijdelfleur en Keurslager Gert Stronkhorst, en het
prachtig mooie, soms iets te warme weer is ook deze editie een geweldig succes
geworden.
Voor de deelnemers was er voldoende eten. water, een prachtig zwembad, een
airhockeytafel, en natuurlijk niet vergeten, de suikerspinmachine, die ook deze
week weer erg populair bleek. Donderdag en vrijdag werd er ook nog een
springkussen geplaatst!
Donderdagavond trad tijdens de sponsor- en feestavond de 5 mans- en 1
vrouwformatie Never The Same op. Zij maakten de avond tot een succes met
hun heerlijke muziek om op te dansen en mee te zingen.
Je zou bijna vergeten dat er ook nog getennist werd deze week!
De organisatie van het toernooi had besloten om de deelnemers in poules in te
delen, zodat iedereen lekker veel wedstrijden te spelen had. Dit gaf mooie en
soms ook lange slopende partijen vooral op donderdag en vrijdag.
Iedereen kan weer terugkijken op een geslaagd toernooi, op naar editie 30
volgend jaar!

De uitslagen zijn als volgt (niet alle prijswinnaars op de foto):
ME Groen 1. Senna v.d. Heuvel

2. Annemijn Burgers

JE Groen 1. Jorn van Steenwijk

2. Devon Gospodinof

JD Groen 1.Fabian Hofmeester/Olof de Roij 2. Nicolai Hooiveld/Naut v.d. Made
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ME 14

1. Dagne Verweij

2. Steffie Kooy

MD 14

1. Linde Boekraad/Anna Schaefers
2.Marissa Morssink/Circe Troost

JE 14

1. Luciano Gospodinof

JD 14

1. Devon en Luciano Gospodinof

2. Benjamin Diederich

2.Jef v.d. Laarse/Casper Wiersma
ME 16

1. Gina Koningen

2. Floor Buter

JE 16

1. Tim Blom

2. Mark Meijer

JD 16

1. Tim Blom/Mark Meijer

2. Nick Buskermolen/Thomas
Steinhart

ME 18

1. Natasja v.d. Boon

2. Elise Smit

MD 18

1. Natasja v.d. Boon/Elise Smit

2. Liselot en Sophie Bocxe
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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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