maart 2018
maart 2018

De TennisHoorn

1

CLUBBLAD VAN TENNIS CLUB QUI VIVE

In deze editie kunt u lezen over de volgende onderwerpen:
Van de Voorzitter ..................................................................................................................................................... 3
Nieuwjaarstoernooi.................................................................................................................................................. 5
Carnavalstoernooi ................................................................................................................................................... 6
Impressie Carnavalstoernooi ................................................................................................................................. 7
Open dag Tennisclub Qui Vive .............................................................................................................................. 9
Pasjes ophalen ...................................................................................................................................................... 10
Toss avonden ......................................................................................................................................................... 11
Impressie open dag ............................................................................................................................................... 12
Impressie open dag -2- ......................................................................................................................................... 13
Competitie teams senioren voorjaar 2017 ......................................................................................................... 14
Trainerswissel ........................................................................................................................................................ 18
Semy stelt zich voor .............................................................................................................................................. 19
Sponsors ................................................................................................................................................................. 20
Bestuur .................................................................................................................................................................... 21
Colofon ...................................................................................................................................................................... 2

maart 2018

De TennisHoorn

2

Van de Voorzitter
Beste Qui Vive tennissers,
Wij wachten met smart op het voorjaar!
Maar ondanks de kou scheen het zonnetje volop op de
Open Dag op zondag 18 maart jl. en werd er dus lekker
gespeeld. Maar je moest wel in beweging blijven met de
koude wind.
Dankzij de inzet van zo'n 15 vrijwilligers de zaterdag
ervoor, hebben wij alle leden kunnen verwelkomen in
een verzorgd park en zijn de pergola’s nu voorzien van vaste daken. Dank aan
allen!
De feestcommissie (Jacqueline Klaassen en Nel Bezuijen) heeft tijdens de Open
Dag voor heerlijke tosti's gezorgd en Willem Dekker had warme koffie, thee en
chocomel klaar staan.
Dankzij de inzet van Samantha Maas, die zowel de coördinatie van de AH
sportactie als mede de Open Dag op zich nam, hebben ook nieuwe leden zich
aangemeld nadat zij tijdens de AH sportactie in het afgelopen najaar al kennis
gemaakt hadden met Qui Vive tennis.
Om nieuwe jeugd aan te trekken heeft Ferry Dogger op een woensdagmiddag
een goed bezochte vriendjes en vriendinnetjes middag gehouden. Wij zijn ook
zeer blij dat Willem Dekker de coördinatie van jeugdactiviteiten op zich wil nemen!
Wil je ook helpen? Graag, meld je dan aan bij Willem! Wij zijn ook op zoek naar
ouders van de jeugd die graag willen helpen bij een jeugd toernooi en op termijn
in de Jeugdtoernooi commissie zitting willen nemen.
Het voorjaar moet nog beginnen, maar ik begin al over het einde van de
zomervakantie waar ons 35 plus Toernooi en Open Jeugd Toernooi gehouden
worden. In overleg met beide commissies, die de toernooien organiseren, is
besloten om de toernooien in dezelfde week te houden. Dit betekent veel sport
gezelligheid op de club en het promoten van de sport voor jong tot oud als
gezinsactiviteit.
De toernooien worden gehouden in week 35, vanaf zaterdag 25 augustus voor de
35 plus en vanaf maandag 27 augustus voor de jeugd.
Ook dit jaar heeft regio Noord als laatste schoolvakantie, dus de toernooien vallen
in de laatste week van de schoolvakantie. Wij hebben er veel zin in en hopen op
een spetterende toernooi week!
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Voor alle leden de vraag: wij zoeken vrijwilligers, sponsoren voor de club en
nieuwe leden. Hebben jullie ideeën? Ken je iemand die ook wil tennissen? Ken je
een lokale zaak die graag bij ons wil adverteren? Heb je mogelijkheid om een
paar uur te helpen bij een activiteit of bij het park onderhoud?
Meld je alsjeblieft aan! Want het is juist de inzet van iedereen die ervoor zorgt dat
wij gezamenlijk de tennisclub en activiteiten draaiende kunnen houden!
Heel veel tennis plezier en tot ziens op de baan!
Allison
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Nieuwjaarstoernooi

Het lijkt al zo lang geleden, maar het tennisjaar begon met dit toernooi.
Ondanks dat het nieuwe jaar al bijna vier weken van start was, heeft dat Ferry
Dogger er niet van weerhouden een Nieuwjaarstoernooi te organiseren.
Een goed initiatief om alle goede voornemens een kans te geven. Meer sporten,
eindelijk mijn lidmaatschap van TC Qui Vive gaan benutten, andere mensen in de
vereniging leren kennen, mijn tennis racket afstoffen enz enz. Jullie zullen ze
allemaal herkennen!
Met 26 inschrijvingen kon Ferry in de Amstelhof 4 banen vullen met heren dubbel,
dames dubbel en een mixpoule. Iedereen kon 3 partijen van 35 min spelen en
enkele sportievelingen draaide overuren om de viertallen aan te vullen.
Na ontvangst met koffie en thee konden wij de baan op. Het leek koud in de hal,
maar aangezien er fanatiek gespeeld werd, was iedereen al snel warm gedraaid.
Leuke partijen met gezellige mensen. Een aantal oude bekenden, maar ook zeker
nieuwe gezichten! Heel leuk en ook een mooie aanwinst voor de vereniging. Ferry
had voor een heerlijk hapje en afsluitend drankje gezorgd, dus ook de nazit was
zeer de moeite waard.
Ferry dank voor het initiatief, deelnemers bedankt voor het sportieve genoegen en
wij hopen bij een volgende gelegenheid weer meer leden te kunnen ontmoeten op
onze mooie banen van TC Qui Vive.
Zet maar vast in de agenda: Vrijdagavond 9 juni.
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Carnavalstoernooi
Wat een gezellige gekkigheid was het tijdens het Carnavalstoernooi.
De Spiderwoman en -man, Zorro, loodgieter, Phantom of the opera en zelfs de
wegenwacht vlogen over de tennisbanen.
Vijf volle banen, zonovergoten, heerlijke temperatuur en als afsluiting erwtensoep
met bitterballen. Dank jullie voor de geweldige verkleedkostuums en
aanwezigheid!
En dank aan Nel en Jacqueline voor het organiseren!
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Impressie Carnavalstoernooi
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Open dag Tennisclub Qui Vive

In een snijdende kou maar wel onder het genot van een zonnetje vond de open
dag van Qui Vive plaats.
Het programma bestond uit:
11.00 uur Ontvangst met koffie, thee en limonade
11.30 uur Tennisclinic door onze trainer
12.30 uur Lunch
13.30 uur Tennisclinic door onze trainer
Doorlopend toss-wedstrijden met leden
16.00 uur Afsluiting OPEN DAG
Dit onder het genot van een hapje en drankje in ons gezellige chalet.
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Pasjes ophalen

Op onderstaande dagen kun je de nieuwe KNLTB-pas ophalen en seniorleden
kunnen zich inschrijven voor een bardienst.
Dag:

Datum:

Tijd:

Zondag:

18 maart

10:00 - 16:00

Dinsdag:

20 maart

19:30 - 21:30

Dinsdag:

27 maart

19:30 - 21:30

Woensdag:

4 april

19:30 - 21:30

Open Dag Tennis 2018

We zijn aanwezig bij "Het Chalet".

Tot snel, de ledenadministratie
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Toss avonden
Beste Senior Tennissers,

Onderstaande foto van een dinsdagavond in februari laat wederom zien hoe
gezellig een TOSS avond kan zijn en dit geldt voor iedere tennisser van laag- of
hoog niveau.
We kunnen er altijd nog een bank bijzetten!!!
Kom ook eens vrijblijvend langs op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.

Met groet,
Bestuurslid Seniorenbelangen (A.I.)
Henk de Ruiter
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Impressie open dag
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Impressie open dag -2-
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Competitie teams senioren voorjaar 2017
Dinsdag Dames 1 Dubbel 45+

District IJmond 2e klasse dinsdag morgen

Cora de Vroom

Captain

Bibi de Poorter (otto)
Anneke Stam
Corry Compier

Dames 1 vrijdagavond

District IJmond 3e klasse dames dubbel 17+

Anjo van der Made

Captain

Lieke Verkerk
Linda Streefkerk
Milja van Heemsbergen
Anouschka ter Avest
Nicole Troost
Kim Boekraad

Dames 2 vrijdagavond

District IJmond 3e klasse dames dubbel 17+

Anita Jonker

Captain

Carine Boxce
Ilse Zwerver
Diana van Ginkel
Linda Wilhelm
Mireille Verhoef-Smit
Martine Lodder
Vera Roos
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Dames 3 vrijdagavond

District IJmond 3e klasse dames dubbel 17+

Annemien Lek

Captain

Dorine van de Rotten
Nanda de Jong
Astrid Verburg
Simone Janssen
Ria Ammerlaan
Stefanie van Kampen

Dames 4 vrijdagavond

District IJmond 3e klasse dames dubbel 17+

Stacha Buter

Captain

Judith Beuse
Mariska Wesling
Edith van Tiggelen
Jacqueline Biesaart
Nicolette Rijnen
Corrie van Ginkel

Dames 5 dubbel vrijdag

District IJmond 3e klasse dames dubbel 17+

Yvonne van der Velde

Captain

Margot Dijksman
Margreet Hak
Atoosa Familian
Renee Dekker
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Heren dubbel vrijdag

District IJmond 3e klasse Heren dubbel

John Bocxe

Captain

Cees van Heemsbergen
Ron de Jong
Ferry Kiszer
Dennis Lodder
Edwin Ochse

Zaterdag heren

District IJmond Heren 17+ 5e klasse

Marcel Posdijk

Captain

Jan van der Knaap
Richard Koster
Wouter Ranzijn

Zondag Gemengd 1

Landelijk 1e klasse 35+

Ruud Schuitemaker

Captain

Veronique Schuitemaker
Annelies Broekmeulen
Willem Vos
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Zondag Dames 1

Landelijk 4e klasse

Elsbeth Littooij

Captain

Jolanda Kooij
Jolanda van der Schinkel
Marjolein van der Knaap
Samantha Maas
Eveline van Weerdenburg
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Trainerswissel
Beste tennisleden,
2018 kent een trainerswissel!
Hierbij willen wij Mats Wissink zeer hartelijk danken voor zijn inzet als tennisleraar
bij T.C. Qui Vive.
Mats heeft enkele jaren zowel jeugd als senioren les gegeven.
In de winterperiode geeft Mats duiklessen in veelal tropische oorden. Er is hem
een aanbod gedaan door de organisatie waar hij voor werkt om een heel jaar
lessen te verzorgen. Hierop is hij ingegaan en zodoende kan hij de tennislessen
op Qui Vive niet meer geven.
Wij wensen Mats heel veel succes met deze uitdaging en willen hem bedanken
voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Naast Ferry Dogger, zal Semy Khadraoui op de banen van Qui Vive te vinden zijn
als leraar.
Welkom Semy, we zijn blij dat jij in 2018 op dinsdag en vrijdag lessen zal gaan
verzorgen.
Semy is ervaren op het gebied van tennis, zowel in les geven als deelnemer zijn
aan wedstrijden. Op de volgende bladzijde stelt hij zich kort aan u voor.
En op dinsdagavond ziet u ook nog Katja Keunen op de banen bij Qui Vive.

Samen met Ferry Dogger verzorgen zij de intensieve teamtrainingen!

Het bestuur
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Semy stelt zich voor
Mijn naam is Semy Khadraoui en ik ben 34 jaar.
Van kinds af aan heb ik al een grote affiniteit met
sport en in het bijzonder tennis.
Zo heb ik jaren voor de KNLTB, district Noord
Holland, gespeeld en speel ik sinds een paar jaar
competitie op de zaterdag voor DVH.
Tijdens de studie Sport, Management en
Ondernemen aan de HvA heb ik tennis als
sportspecialisatie gekozen en ik ben nu ruim 5 jaar
werkzaam als tennisleraar bij DVH, TCO Ouderkerk
en nu blij dat ik bij jullie T.C. Qui Vive aan de slag
mag.
Naast mijn drukke bestaan als tennisleraar, heb ik het erg druk als vader en
echtgenoot . Ik heb 2 kinderen. Mijn zoon is inmiddels 17 jaar en we hebben een
dochtertje van 9 maanden.
Als trainer leg ik graag de focus op het tactische aspect van tennis en probeer ik
mijn leerlingen conditioneel uit te dagen, met name tijdens het gravel seizoen.
Ten alle tijden ga ik op zoek naar het technisch breekpunt bij tennissers en
probeer door veel variatie aan drills en oefenvormen dit breekpunt naar een hoger
niveau te tillen.
Ik ben als leraar vrij flexibel en plezier staat voorop.
Wel verwacht ik van iedereen die deelneemt aan mijn lessen 100% inzet.
Ik zal mijn best doen om aan ieders wensen te voldoen en ik wens iedereen alvast
een heel mooi tennisseizoen toe!

Met vriendelijk groet,
Semy Khadraoui
Trainerslicentie A & B
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Sponsors
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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

maart 2018

De TennisHoorn

21

Colofon
Ledenadministratie:
Ferry Kiszer
0297-565721
ledenadministratie@quivivetennis.nl

Sponsorcommissie (A.I.)
Allison Thomas
0297-560724
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
Semy Khadraoui

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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