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Van de Voorzitter
Hallo Qui Vive Tennisleden!
We hebben een aantal mooie activiteiten gehouden
afgelopen maanden en het weer heeft voldoende
meegewerkt voor zowel het tennisspel als de gezellige
borrels en barbecues die erbij werden gehouden. In juni
hebben we zowel van de Club Kampioenschappen
Senioren en Open Ladies Day mogen genieten. Hartelijke
dank aan Bibi, Cora en Wijnie voor alle inspanningen in de
loop der jaren voor de Open Ladies Day, helaas nemen zij
nu afscheid van het organiseren, en zoeken we graag opvolgers!
De zomer werd ingeluid voor de jeugd met het Jos van den Berg Open
Jeugdtoernooi, die samen met TCU werd georganiseerd. De zomer werd
afgesloten met het Qui Vive Open 35+ toernooi, met als hoofdsponsor Van der
Wurff Makelaars. Mijn dank aan alle vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk
maken!
Het najaar begint goed met het werven van nieuwe leden dankzij de inzet van
Samantha Maas (onze vorige secretaris) om Qui Vive Tennis te laten participeren
in de Albert Heijn sportactie! Ik wil jullie allemaal vragen om even op de site te
kijken en geef je op om gastvrouw of gastheer te zijn bij een van de toss avonden
met deze potentiële nieuwe leden!
Onze leden aantal loopt de afgelopen jaren gestaag terug en we hebben dringend
jullie hulp nodig om aspirante leden aan te dragen. Jullie weten als geen ander
hoe gezellig de sport is, dus vraag in je vriendenkring, buurt of op je werk wie nog
erbij wil komen!
In september hebben we Margot Dijksman mogen verwelkomen als nieuwe
secretaris. We zijn super blij met haar, zij draagt een hoop sportpassie en
gezelligheid uit, ze heeft zowel bij Qui Vive getennist en gehockeyd en heeft een
super gestructureerde aanpak. Welkom Margot!
Natuurlijk roep ik jullie weer op om te kijken naar de vacatures die we nog open
hebben staan op de site, vooral voor parkbeheer en jeugdbelangen.
Ik wens jullie een sportieve najaarsperiode toe!
Allison Thomas
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AH Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi 2017
Het Albert Heijn Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi kende dit jaar een hele
nieuwe opzet.
Ten eerste werd er niet gespeeld in de laatste schoolvakantie week, maar is er
ook voor gekozen om in samenwerking met TCU het toernooi te organiseren.
In de afgelopen jaren had het toernooi te kampen met een teruglopend
deelnemers aantal. Mogelijk ingegeven door de laat vallende zomervakanties of
misschien door te veel activiteiten voor de kinderen in die zomervakantie. De
jeugdcommissie doet al diverse activiteiten samen met TCU, dus de
samenwerking lag voor de hand.
Van 13 t/m 20 juli werd er op beide parken getennist. Hoewel het er even op leek
dat er weinig kinderen ingeschreven stonden, kon het toernooi toch starten met
104 kinderen. Een heel mooi resultaat!!
De start was bij Qui Vive. Mooie tennispartijen en daarbij natuurlijk de nodige
andere activiteiten en lekker eten! Na 3 dagen verplaatste het toernooi zich naar
de banen van TCU waar heerlijk verder werd gespeeld op gravel en ook daar
waren de flipperkast en het blaashockey spel heel erg in trek.
De organisatie bedankt hoofdsponsor Albert Heijn Jos van den Berg Amstelplein
voor de financiële ondersteuning van het toernooi. Keurslager Gert Stronkhorst
leverde een mooie BBQ en Tom Careca stond garant voor alle spelattributen.
Voor een toernooi als dit is dergelijke ondersteuning onmisbaar.
Op 20 juli was de finale avond. De ouders en sponsoren keken onder het genot
van een uitstekende barbecue naar mooie partijen! Na de prijsuitreiking keek
iedereen terug op een geslaagd toernooi. Fijn dat een samenwerking als deze
tussen twee verenigingen mogelijk is!
De beide verenigingen bedanken de organisatie voor de goede samenwerking en
het mooie resultaat.
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Van der Wurff Makelaars - QV Open 35+ toernooi
Ook in 2017 is weer in week 35 het “Van der Wurff Open 35+ Grastoernooi”
georganiseerd. Mede dankzij de heel vaak aanwezige zon is het weer een
gezellig toernooi geworden, met zelfs deelnemers uit Amersfoort en Beijing!
Maar voor het merendeel waren het toch weer deelnemers uit de regio die op het
er uitstekend bijliggend kunstgras in de klassen 5 t/m 8 tegen elkaar streden.
En uiteindelijk bleek dat niet de tennissers van Qui Vive, maar die van Tennis
Club Uithoorn het vaakst de eerste plaats bereikt hebben! Dat biedt een uitdaging
voor het volgende open toernooi!

De zon zal een beetje meegeholpen hebben, maar op het midden terras bij het
Chalet was het gedurende 9 dagen een gezellige bedoening, waar uitstekend
naar de verrichtingen op de zeven banen gekeken kon worden.
Met dank ook aan de hoofdsponsor van het toernooi Van der Wurff Makelaars
Uithoorn. Zonder dergelijke vorm van sponsoring is een toernooi als dit niet te
realiseren. De jaarlijkse wijnproeverij was ook dit jaar weer een groot succes. Met
medewerking van De Wijnschuur en Kaas en Zo Uithoorn Stijn Melenhorst kon
een avond gerealiseerd worden waarbij iedereen gratis(!) een wijntje kon drinken
en een heerlijk kaasplateau kon samenstellen. Ieder jaar weer een mooi moment
in het toernooi om elkaar te ontmoeten en te genieten van de goede wedstrijden.
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Impressie clubkampioenschappen
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Ladiesday 2017
Ladiesday op een luie manier
Dinsdag 13 juni was het Ladiesday bij TC Qui Vive
Met als Thema “De Luie Huisvrouw” hebben wij weer een zeer geslaagde
Ladiesday georganiseerd. Het weer was geweldig en met 42 deelneemsters was
het ook een gezellige drukte.
Om 9.00 uur meldden de eerste deelneemsters zich bij de wedstrijdtafel. Daar
werden zij door ons ontvangen in
ochtendjas en met krulspelden in het
haar, want wij hadden een luie start! De
eerste wedstrijden begonnen om 9.30 uur
waarna steeds wedstrijden van ¾ uur
gespeeld werden. Tussen door was er tijd
om uit te rusten, koffie te drinken, bij te
kletsen of kennis te maken met de
deelnemers van andere verenigingen.
Koffie met gebak uiteraard was
inbegrepen bij het inschrijfgeld evenals
het broodje zalm en de fantastische
lunch. De dames vermaakten zich
allemaal prima, de wedstrijden gingen
vaak gelijk op en leverden spannende
momenten op. 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 Prosecco, 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.
Met luie groet,
Cora, Bibi en Wijnie
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Wist u dat?
deelnemers aan de AH Sportactie 5x kunnen tennissen bij onze vereniging?
deze actie loopt tot en met 3 december 2017?
het ook mogelijk is om bij ons wintertennis lid te worden?
beide dus goede mogelijkheden zijn om anderen met onze vereniging kennis
te laten maken?
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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Sponsors

Hier kan uw logo komen te staan
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Bestuur
Voorzitter:
Allison Thomas
0297-560724
voorzitter@quivivetennis.nl
Penningmeester:
Henk de Ruiter
06-22906870
penningmeester@quivivetennis.nl
Secretaris:
Margot Dijksman
06-54235672
secretaris@quivivetennis.nl
Bestuurslid seniorenbelangen:
Vacant
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
Bestuurslid jeugdbelangen:
Vacant
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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