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Van de Voorzitter
Beste Qui Vive Tennissers,
Wat een bijzonder mooi weer hebben wij gehad in de
afgelopen
maanden!
Niet
alleen
heeft
de
voorjaarscompetitie het getroffen met geweldige
zonnige dagen en avonden, maar ook de vele
deelnemers van de Ladies Day en het familie toernooi
op Vaderdag! Het goede weer verhoogde de
gezelligheid tijdens de vele tennismomenten!
Vanuit Qui Vive hebben wij het Dames team op zondag mogen huldigen als
kampioenen! Het Dames team speelde in de 4e klasse Landelijke competitie en
heeft 34 van de 42 wedstrijden gewonnen en zo de winst gepakt.
Ook op de veiligheid van het park boeken wij verdere vooruitgang. Mede met
steun van de Gemeente zullen wij in het najaar een hoog net laten plaatsen
tussen de honkbal en tennisbanen om zo een betere bescherming te kunnen
bieden voor de potentieel hoge ballen van de senioren teams honkbal, die in de
loop der jaren steeds verder reiken. Zoals jullie misschien hebben gemerkt, wordt
er ook op de hockeyvelden onderhoud gepleegd. Veld 1 wordt vernieuwd. Ook
hier komt een breder en hoger hekwerk achter het doel aan de kant van de tennis.
Jeugdbelangen krijgt weer vorm! Willem Dekker gaat zich als coördinator
Jeugdactiviteiten inzetten. Hij wordt gelijk ondersteund met een nieuwe aanwas
van ouders die zich als vrijwilligers voor de jeugd commissie hebben aangemeld,
met als aanvoerder Sylvie Overwater! Mijn dank is groot aan dit nieuwe team, dat
het mooie werk van Yvonne, Petra en Axel gaat overnemen. De overdracht vindt
geleidelijk plaats tijdens de komende jeugd evenementen. Voor de jeugd betekent
dit gezellige toernooimomenten en het stimuleren om meer te tennissen met
elkaar buiten de les om en in competitie verband. Dit jaar wordt in plaats van het
Open Jeugd Toernooi gekozen voor drie kortere toernooimomenten met thema’s.
Ik ben ook erg blij te kunnen melden dat Jos van den Berg ons blijft sponsoren in
deze nieuwe opzet als de Jos van den Berg Qui Vive Tennis Jeugd Serie. Deze
kortere toernooi momenten zullen het laagdrempeliger maken voor de jeugd om
deel te nemen en voor de ouders om de activiteiten te helpen organiseren.
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Wij kijken uit naar de Club Kampioenschappen senioren in de week van 30 juni.
De jeugd van Qui Vive en TCU zullen van 11 tot en met 15 juli weer een gezellige
Jeugd Kampioenschappen Uithoorn beleven. Verder hebben wij het 35plus
toernooi van 25 augustus tot en met 2 september. Wij zullen in het eerste
weekend van dit toernooi (25 en 26 augustus) het eerste evenement van de Jos
van den Berg Tennis Jeugd Serie houden, het Familie Jeugd Toernooi. Dit om de
jeugd- en gezinsdeelname aan tennis te vergroten.
Veel tennis plezier gewenst!

Allison Thomas
Voorzitter Qui Vive Tennis
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Qui Vive Open 35 + Editie 2018
We leven in een bijzondere tijd: Qui Vive wordt dit jaar 40!
En misschien word jij wel 35 en kun je voor het eerst meedoen met ons geweldige
Open Toernooi...
Maar ook voor allen die al langer of korter geleden 35 werden, is het dit jaar extra
de moeite waard om week 35 vrij te houden.
Het belooft weer een superweek te worden. Met uiteraard de bekende
hoogtepunten als live muziek, de kaas- en wijnproeverij en natuurlijk de loterij
waarbij je zelf bepaalt voor welke prijs je meeloot.
Overigens zijn ook prijzen van harte welkom.
Dus heb je iets aan te bieden, neem dan contact op met Humphrey Stuyver, onze
toernooi directeur via sponsorzaken@quivive.nl of met Ceciel Sanders via
ceciel@emma2.nl.
Naast deze bijzonderheden, willen wij kijken of wij in het voorweekend ook iets
voor de 35-minners kunnen organiseren.
Houd dus je mailbox en de site in de gaten en zegt het voort!
Je kunt je ook dit jaar weer inschrijven voor het enkelspel of met een partner om
te dubbelen.
Kijk vooral tijdens de clubkampioenschappen goed om je heen of je een leuke
partner ziet en vraag hem of haar meteen voor het 35+ toernooi. Maar schrijf je
gerust ook in wanneer je geen partner hebt, want dan zoeken wij er een voor je.
Dat heeft vorig jaar tot mooie resultaten geleid.
Nog wel belangrijk om te melden: in het finaleweekend kunnen er geen
verhinderingen worden geaccepteerd.
Het wordt namelijk onmogelijk om alle halve en hele finales te plannen als
mensen een deel van de dag niet kunnen spelen.
Dat geldt ook voor bardiensten.
Heb je je dus ingeschreven voor een bardienst en je komt per ongeluk of expres
in de finale, zorg dan zelf voor vervanging! Je helpt ons daar enorm mee.
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Wij spelen dit jaar van 25 augustus tot en met 2 september. Inschrijven kan tot en
met 19 augustus.
Daarna gaan we loten en kan er niets meer worden veranderd.
Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl (zoeken op Qui Vive Open) of via deze
link: Qui Vive Open.
Wij hopen er weer een fantastische week van te maken!

Sportieve groet van jullie wedstrijdleiding
Joke, Marcia en Elsbeth
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Familiedag
Op zondag 17 juni 2018 spetterde het van plezier op een gezellig familietoernooi
bij Qui Vive. Het was op Vaderdag, maar dat hinderde de opkomst niet. Er deden
maar liefst 25 kinderen mee met ouders en/ of grootouders! Alle banen, inclusief
de minibaan, werden in gebruik genomen. Ferry heeft een mooie verdeling
gemaakt in Rood – Wit - Blauw op basis van leeftijd en vaardigheid van de
kinderen. Het rouleren ging vanzelf, maar de puntentelling… we speelden
allemaal Tie Break, en dat is nogal een lastige combinatie met rouleren van
serveren en van kant wisselen op de juiste manier.
In groep Blauw speelde Tim (N), Toine (van K), Toine (van T), Fleur, Tijn, Merel
en Romee. Ze hebben zich van hun beste kant laten zien en best wat uitdagende
ballen geslagen, waarop de ouders toch even snel moesten reageren. Je merkte
dat in de loop van de wedstrijden hun service vaardigheid omhoog ging. Deze
groep speelde met de wit/gele tennisballen.
In groep Wit speelde Bjorn, Bo, Thies, Hugo, Daphne, Kayleigh, Tijn en Gijs. In
deze groep zorgden de ouders voor een uitdagend spel met de kinderen. Alle
kinderen speelden met veel enthousiasme. Deze groep speelde met de
tennisballen met de groene stip.
In groep Rood speelde Tim (vd M), Finn, Bram, Fiene, Mare, Cato, Brigitte,
Wessel, Ffion en Max. De ouders hielpen hier de kinderen graag om ze plezier te
laten beleven. Deze groep speelde met de oranje/gele tennisballen. En gebruikten
ze een extra net omdat er op een kwartbaan werd gespeeld.
Veel ouders hebben zich ingespannen om te helpen! We hebben kunnen genieten
van heerlijke vers gemaakte poffertjes en fruitsalade, koffie thee en limonade. Ook
onze jongste jeugd vond het gezellig om een handje te helpen in het Chalet.
Dit familietoernooi is een mooie voorbode op de serie jeugdactiviteiten die we in
het najaar willen houden en bracht een super gezellige sfeer op de club!

Allison, Tim, en Ferry
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Wist u dat?
De Club Kampioenschappen Senioren al zaterdag 30 juni beginnen
en dat zaterdag 7 juli de winnaars al weer bekend zijn?
Het nieuwe clubblad eind september uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar leuke, interessante, gekke stukjes?
De redactie graag verrast wil worden met een stukje of foto's?
Input gestuurd kan worden naar redactiehoorn@quivivetennis.nl
voor 1 september a.s.
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In memoriam Jan de Kort
Wij hebben het trieste bericht ontvangen, dat onze tot voor kort actieve tennisser
op 77 jaar, dit na een kort ziekbed, is overleden.
Jan is vanaf de oprichting van de Tennisclub (1978) een zeer betrokken lid
geweest.
Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Stichting Sportaccommodatie Qui
Vive, waar hij jarenlang bestuurslid is geweest.
Jan kennen we als een zeer sympathiek en geïnteresseerd man, dit zowel binnen
als buiten de tennisbanen.
Zeker zijn altijd aansprekende inbreng tijdens de ALV's was kenmerkend.
Wij wensen To en naasten veel sterkte om dit zware verlies te kunnen dragen.

Bestuur Qui Vive Tennis
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Ladies Day 2018
Op vrijdag 1 juni om 09.30 uur hebben we de 28 deelnemers ontvangen met koffie
en gebak!! Het weer was fantastisch, de ladies allemaal in een goed humeur!
Wij hebben 3 rondes, van ca. 45 minuten, gespeeld met tussendoor een heerlijke
courgette soep gemaakt door ons eigen cateringbedrijf “team Ladiesday”!
Team Ladiesday bestaande uit Ada, Quileen, Freddy en Ceciel hebben deze dag
verzorgd.
De 1e en 2e prijs gingen naar de koppels die de meeste punten hadden behaald.
De Mademoiselle beauty en lifestyle tegoedbonnen vielen in de smaak!
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Ladies Day 2018 Impressie
Meer 1.220
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Koting bij Intersport Twinsport
DUOsport heeft de zaken overgedaan aan Twinsport en deze gaan verder onder
de naam "Intersport Twinsport".
Er is inmiddels een nieuw sponsorcontract voor 3 jaar afgesloten met nagenoeg
dezelfde voorwaarden als met DUOsport.
Inzake ledenkorting zullen er jaarlijks 2 (digitale) vouchers verstrekt worden, welke
ingeleverd kunnen worden bij de aangegeven winkels.
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Aankondiging Jeugdkampioenschappen
Beste jeugdleden van Qui Vive en TCU,

Het is weer bijna zover: de leukste jeugdkampioenschappen van Uithoorn komen
eraan!
Van 11 juli tot en met 15 juli mogen jullie het tegen elkaar opnemen op de banen
van TCU en Qui Vive.
Dit jaar starten wij op TCU en eindigen wij met ongetwijfeld weer een knaller van
een finale op Qui Vive.
Zoek een dubbelmaatje en schrijf je snel in op toernooi.nl, enkelen kan natuurlijk
ook!
We zouden het super leuk vinden als jullie ALLEMAAL meedoen. Het maakt echt
niet uit welk niveau je hebt. Het gaat vooral om de gezelligheid. Hoe meer er
meedoen, hoe leuker het wordt!

Hopelijk zien we je in juli!

Groetjes,

De wedstrijdcommissie van TCU en Qui Vive
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Flyer Jeugdkampioenschappen
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Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is weer ten einde. De meeste dagen waren zonovergoten
en kon men heerlijk spelen. Alle teams hebben leuke wedstrijden gespeeld en de
meeste zijn in de middenmoot geëindigd. Voor een nieuw team was het nog wel
even wennen het competitie spelen en ondanks dat zij leuk gespeeld hebben en
veel hebben geleerd, wisten zij helaas niet veel winstpunten te pakken. Gelukkig
vonden zij het wel zo leuk dat zij er volgend jaar weer bij zijn. En met de ervaring
van dit jaar moet het vast een stuk beter gaan volgende keer. Van de meer
ervaren competitie spelers hebben we vele spannende wedstrijden gezien en
uitslagen gehoord.
En dan hebben we dit jaar ook een team wat zich tot Kampioen wist te spelen.
Het Dames team op zondag in de 4e klasse Landelijke competitie heeft 34 van de
42 wedstrijden gewonnen en zo de winst gepakt. Het verschil met de nummer 2 is
7 punten! De teamcaptain Elsbeth Littooij is van alle speelsters in de poule zelfs
degene met de hoogste winstpercentage van maar liefst 91%. Maar ook de
andere dames uit het team hebben het zeer goed gedaan. Jolanda Kooij, Jolanda
van der Schinkel en Eveline van Weerdenburg wisten zich in de top 10 te
plaatsen. De andere dames Marjolijn van der Knaap en Samantha Maas staan in
de top 20 dus al met al is het wel duidelijk waarom dit team kampioen is
geworden. De dames zijn dan ook op de laatste competitiedag gehuldigd op Qui
Vive, waarbij invalsters Anjo van der Made en Ilonka van Dijk ook niet mochten
ontbreken. Met een bloemetje en een wijntje namens Qui Vive en een lekker
doosje bonbons van de team sponsor was het een mooie afsluiting van een
zonnige competitie
Volgende jaar heel veel succes in de 3e klasse!
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Kampioensteam Voorjaarscompetitie
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Privacy Policy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking. Je hebt er vast al over gehoord.
De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel jouw
persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Op basis daarvan heeft T.C. Qui Vive haar Privacy Policy aangepast.
Wat betekent dit voor jou?
Bewust en onbewust deel je je persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door het
afsluiten van een lidmaatschap.
In de Privacy Policy staat uitgebreider omschreven hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan.
Je vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan je gegevens komen en welke
door ons verwerkt worden.
Uiteraard zijn je persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.
Meer weten?
Bekijk de Privacy Policy
Met groet namens het bestuur,
Henk de Ruiter (Penningmeester)
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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

Juni 2018

De TennisHoorn

19

Colofon
Ledenadministratie:
Ferry Kiszer
ledenadministratie@quivivetennis.nl

Coördinator Horecabeheer:
Willem Dekker
horecabeheer@quivivetennis.nl

Barcommissie:
Peter Kooiman
barcommissie@quivivetennis.nl

Competitieleider Junioren:
Anouschka ter Avest
juniorencompetitie@quivivetennis.nl

Competitieleider Senioren:
Marcia Navest
seniorencompetitie@quivivetennis.nl

Coordinator Jeugdactiviteiten:
Willem Dekker
jeugdactiviteiten@quivivetennis.nl

Park & Accommodatiebeheer (A.I.)
Henk de Ruiter
parkbeheerder@quivivetennis.nl

Interne Competitie:
Jaap Dijkstra/Ceciel Sanders
internecompetitie@quivivetennis.nl

Website:
webmaster@quivivetennis.nl

Trainers:
trainers@quivivetennis.nl

Redactie TennisHoorn:
Monique Ranzijn-van Zelst
redactiehoorn@quivetennis.nl

Ferry Dogger
06-21808551
Semy Khadraou

Sponsorcommissie (A.I.)
Allison Thomas
sponsorzaken@quivivetennis.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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