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VAN DE VOORZITTER
Waarde Avantianen,
Het is maandag 11 september. Realiseer me dat
deze dag ook Nine Eleven heet. De aanslag is
alweer 16 jaar geleden, zo’n ‘precies herinneren waar je toen was’- gebeurtenis.
Toernooien en regen…
Gisteren de extra toernooidag van de zo door
regen geteisterde clubkampioenschappen
single/mixed beleefd. De wedstrijdcommissie
staat voor de ingewikkelde taak de planning van
het toernooi in de hand te houden. Omdat een
aanzienlijk aantal finalisten verhinderd is, wordt
besloten om een extra speciale finalezondag
te houden op 1 oktober. Dan worden nog vijf
finales gespeeld. Wel jammer dat het aantal
deelnemers aan de clubkampioenschappen
minder is dan vorig jaar. Ondanks het feit dat de
wedstrijdcommissie flink gelobbyd heeft, ging
het aantal deelnemers van 82 naar 68.
Voorafgaand aan de clubkampioenschappen
hebben wij ons gestort op het Invitatietoernooi. Die commissie heeft het altijd prima voor
elkaar. Het thema ‘Duizend-en-een-nacht’
dompelt ons volledig onder in Arabische sferen.
Daaraan dragen ook de originele uitdossingen
bij, die zaterdagavond op het feest te zien zijn.
Ook het opgevoerde sprookje en de uit de commissieleden bestaande zanggroep ‘de AbuDabi
sisters’ laten een onuitwisbare indruk achter!
Het Open Avanti/Insiders Toernooi in de
4-daagse week is tot halverwege de finalezondag helemaal geweldig. Van de ruim 200 deelnemers hebben zich zo’n 60 naar die zondag
23 juli geknokt. Dan begint het rond 15.00 uur
stevig te regenen. Wat nu, er moeten nog vijf
finales gespeeld worden? Alle buienradars wijzen op de voorbijgaande aard, dus wordt eerst
- o.l.v. specialist Dick Onderwater - de loterij
gehouden t.b.v. het goede doel Stichting Marikenhuis. Heel bijzonder is de opbrengst voor
het Marikenhuis, daar gaat ruim €700, - heen!
Na de loterij ziet het er nog steeds somber uit.
In overleg met de bondsgedelegeerde wordt
besloten de rest van de finales niet meer te
spelen en over te gaan tot de prijsuitreiking. Als
we na afloop daarvan rond 18.00 uur weer naar

buiten gaan, is het droog en herstellen onze
banen als altijd zeer snel. Hadden we toch
moeten wachten, vraagt een ieder zich af?
Maar tegen 20.00 uur staat alles weer onder
water!
Sponsors
Na het Open Toernooi werd het tijd om met
vakantie te gaan, fietsen in Normandië dit keer,
prachtige stadjes met aardige tennisparkjes; ze
spelen bijna allemaal op gravel. Thuis gekomen, vragen de nodige Avantiaanse zaken de
aandacht. Sponsor Hekkelman gaat volgend
jaar stoppen. De sponsorcommissie gaat hard
aan de slag om vervangers aan te trekken.
Weet je een bedrijf, breng ons in contact!
Alcoholpolitie!
Bij Rapiditas en Nijmegen Quick zijn gemeenteambtenaren langs geweest om de bardienst
te controleren op het verantwoord schenken
van alcoholische versnaperingen en het in bezit hebben van het IVA-certificaat. Het bestuur
besluit om voor de bardienst door de deelnemende teams bij de najaarscompetitie het
IVA-certificaat verplicht te stellen. In de rubriek
‘Van de bestuurstafel’ van de vorige Kantlijn
lees je hoe te handelen. Het is een kleine leuke
moeite, doen dus!
En over het bestuur gesproken: we zijn nog
steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden,
echt, die hebben we hard nodig. Heb je belangstelling, neem dan contact met ons op!
Tenslotte: in het weekend van 15-17 september is de najaarscompetitie begonnen. Daar
doen dit jaar 13 teams aan mee, in totaal 82
Avantianen! Ik wens alle deelnemers heel veel
succes en tennispret toe. De niet-deelnemers
wil ik nogmaals wijzen op de evenementenkalender, zodat je niet verrast wordt door bezetting voor een groot
deel van de dag/avond
van de vijf banen.
Groet aan allen,
Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Op de Voorpagina: Hup Avanti, Willemijn met Puck en Marjoleine met Jasper (uit team GD2- zaterdag).
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VAN DE
BESTUURSTAFEL

I

VA-certificaat en competitiespelers
Goed nieuws is dat in de afgelopen
maanden met regelmaat barvrijwilligers het IVA-certificaat (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken) hebben
behaald. Toch zijn we nog ver van een
100% dekking door IVA-gecertificeerde
barvrijwilligers. De gemeente Nijmegen
controleert nu met regelmaat de sportclubs hierop en als we als club in gebreke zijn, dan wel handelingen verrichten
die strafbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan
alcohol schenken aan jongeren, volgt
een forse boete voor de club.
Daar de weekeinden vaak gebruikt worden voor controle en de bar bemenst
wordt door competitiespelers vraagt
het bestuur aan alle competitiespelers
om over het IVA-certificaat te beschikken. Vanuit de TC zal worden toegezien
dat men beschikt over dit certificaat.
Het bestuur en de barcommissie vragen
alle leden / competitiespelers die nog
niet beschikken over dit certificaat

dit zo spoedig mogelijk te halen. Dit
kan eenvoudig door naar de volgende
link te gaan: http://www.nocnsf.nl/iva
Op deze pagina lees je de lesstof met
toelichtende filmpjes en doe je de test.
Mocht je een foutief antwoord hebben
gekozen, dan kan dit worden aangepast.
Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke vul je in: secretariaat@
avanti55.nl Na het behalen van het
certificaat wordt het certificaat automatisch per e-mail naar jezelf en naar het
secretariaat verstuurd.
Nieuwe ledentoernooi
Donderdagavond 14 september wordt
het Nieuwelingentoernooi gespeeld.
Een mooie gelegenheid om andere
nieuwe leden te ontmoeten en om een
leuk partijtje te spelen. Nieuwe leden
maar ook commissieleden zullen door
Jacki Uitslag worden uitgenodigd om
deel te nemen.
Nieuwe leden

Dick Onderwater, secretaris

We mogen vanaf begin juni 2017 de
volgende nieuwe leden begroeten:
Josephine Arnold, Tessa Cöp, Lonneke
van Hezewijk, Jeroen Kamp, Joris van
Meel, Diete Sybesma. We zijn heel blij
met de nieuwe leden. We hopen dat zij
bijvoorbeeld via het volgen van lessen
en het deelnemen aan de labelavonden
snel binnen de club hun weg vinden.
Yvonne de Graaf zal als coördinator
nieuwe leden hen daar eventueel bij
begeleiden. Zij is te bereiken via vonel53@gmail.com

COMPETITIENIEUWS

N

AJAARSCOMPETITIE 2017
Als deze Kantlijn verschijnt,
is de najaarscompetitie net
begonnen. Die speelt zich af
op vrijdagavond en zaterdag. Er is altijd
een recreantenbaan vrij. Zie de website
(Competities→Najaarscompetitie) voor
alle informatie.
WINTERHARD(T)COMPETITIE
Tot 10 oktober kan men zich inschrijven voor deze gezelligheidscompetitie,
waarbij men anderhalf uur kan dubbelen of mixen op zaterdagen en zondagen van begin november tot begin
maart. Er wordt op allerlei tennisparken
in en om Nijmegen gespeeld, het eerste
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weekend op Avanti. Schrijf je in via
toernooi.nl, zoek naar een toernooi met
de naam Winterhard(t).
IVA-CERTIFICAAT (VERANTWOORD
ALCOHOLGEBRUIK) VOOR COMPETITIESPELERS
Omdat competitiespelers bardienst
doen tijdens de competitie, moeten
ook zij hun certificaat halen (via www.
nocnsf.nl/iva) zodat zij bv. geen alcohol
schenken aan een “lok-ambtenaar” zonder om een identiteitsbewijs te vragen
als die ambtenaar eruit ziet alsof die
nog geen 25 jaar is. Dat kan namelijk tot
hoge boetes voor Avanti leiden!

Peter van Campen
namens de technische commissie,

e: tc@avanti55.nl, t: 06-13368419

NIEUWS VAN DE TRAINERS
TENNISLES IN HERFST EN WINTER

Het voorjaarsseizoen is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de huidige
lescyclus richting het einde gaat. Maar niet getreurd want in week 40 starten
we met een (korte) najaarscyclus van 11 weken. Lennart zal de lessen verzorgen op woensdag en Arthur op dinsdag en/of donderdag. Om te kunnen
garanderen dat alle 11 lessen gegeven worden hebben we besloten bij slecht
weer uit te wijken naar het sportcentrum van de Radboud Universiteit.
Weken: 40-41, 43-51 (10 oktober t/m 21 december, week van 23 oktober
valt uit). De kosten voor het lespakket van elf weken bedragen EUR 140,- in
een groep van vier personen.
Als je je alvast wil opgeven voor deze lescyclus dan kan dat door een mailtje
te sturen naar: trainersavanti55@gmail.com.
Omdat de najaarscyclus maar kort is (tot medio december) hebben we
besloten tevens een wintercyclus aan te bieden. Deze lessen zullen vanwege
het jaarlijkse baanonderhoud niet op de banen van Avanti gegeven kunnen
maar bij My HelathClub aan de Marie Curiestraat 80 gegeven. De lesperiode
winter 2018 bestaat uit acht lesweken van een uur. Er wordt in de volgende weken lesgegeven door Lennart of Arthur: Week 2-10 (9 januari t/m 8
maart).
De kosten voor het lespakket bij My HealthClub van acht weken bedragen
EUR 150,- in een groep van vier personen.

TRAINERSTIP

Volgens de Chinese generaal Sun Tzu bepalen de strategische en tactische
voorbereiding voor 90% het succes van een gevecht. Dit geldt ook voor een
tenniswedstrijd! Als je je tegenstander niet kent, probeer er dan op tijd
achter te komen hoe hij of zij speelt. Waar let je dan op? En hoe bepaal je
vervolgens je tactiek?
Een aantal tips om beslagen ten ijs te komen, oftewel ‘bespannen te baan te
komen’:
1. Hoe speel ik het liefste en hoe kan ik dat gebruiken tegen mijn tegenstander.
Probeer altijd te gebruiken wat je goed kan. Ben je juist vast vanaf de baseline? Kom je graag naar het net? Ben je goed in scoren vanaf de baseline? Of
ben je juist goed in alle drie? Door dit goed door te hebben heb je al een klein
plan voor de wedstrijd.
2. Wat zijn de zwakke punten van je tegenstander?
Bekijk al tijdens het inspelen wat een zwak punt is van je tegenstander.
Maakt hij/zij tijdens het inspelen meer fouten met zijn/haar backhand? Dan
weet je al genoeg! Is het zwakke punt wat lastiger te vinden, speel dan verschillende ballen om achter een specifieker zwak punt van je tegenstander te
komen. Speel bijvoorbeeld hoog op de backhand of speel een bal waarbij je
tegenstander 4 meter zijwaarts naar toe moet bewegen.
3. Laat je niet gek maken!
Nu je hebt bepaald wat jij goed kan en je tegenstander minder, probeer je
jouw sterke kant te gebruiken tegen zijn/haar zwakke kant. Schrik er niet te
snel van als het nog niet werkt. Wanneer je tegenstander een mooie backhand heeft geslagen, betekent nog niet dat hij/zij dit de hele wedstrijd kan
volhouden. Houd je vast aan je plan. Maar lijkt het echt niet te werken, zorg
dan dat je voor het einde van de set een nieuw plan hebt bedacht en getest,
waarmee je direct de nieuwe set kan gaan beginnen!

WIST JE DAT?

Arthur op 10 juli jl. zijn Tennistrainer
4 diploma heeft behaald en nu net
als Lennart beschikt over zowel de Aals B-licentie.
Als je les wilt, je je niet per se voor
groepslessen hoeft op te geven. Wanner je enkel twee of drie lessen wilt
om je techniek bij te schaven dan is
dit ook mogelijk. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar
trainersavanti55@gmail.com.
Lennart en Arthur je nog steeds geheel vrijblijvend advies kunnen geven
omtrent het materiaal waar je mee
speelt. Mocht je een vraag hebben
over je racket, bespanning of andere
zaken laat het ons dan weten.
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1001 NACHT BIJ AVANTI…
Invitatietoernooi 1 en 2 september 2017
■ tekst: Margot Schuttelaars

W

ierook, tapijten, een waterpijp, oosterse klanken,
het leek wel een sprookje
als je het clubhuis van
Avanti binnenkwam. Het thema van het
jaarlijkse Invitatietoernooi was: 1001
nacht.
Op het terrein stond een
bedoeïenentent, waarin
een waarzegster haar
lichtgevende bol voor je
bekeek en overal hingen
prachtige oosterse lampen gemaakt van tennisblikken!
Een heerlijke sfeer dus, waar eigenlijk de zon bij hoorde. Die
liet zich vrijdagavond helaas
niet zien, integendeel, precies om 18u begon het
te regenen.

met munt en feta ging er goed in.
Opnieuw leuke wedstrijden gespeeld,
elkaar beter leren kennen, invitées die
zich steeds meer thuis gingen voelen,
en…. ja, het ging ook weer regenen.
Op dat moment kwamen er juist twee
lampenpoetsters uit Volendam
langs -met een Turkse
moeder - die in het
clubhuis een poetssessie hielden. Zij beweerden dat door het
poetsen van
een lamp die
bij je hoorde
je wensen uit

Dat betekende uitstel
van de wedstrijden. Dan maar naar
binnen: flink aan de
waterpijp lurken, en
aan de Weizener.

zouden
komen. Ben benieuwd of dit al is
gebeurd?

Rond 19.30u konden de
wedstrijden dan toch
beginnen, zowel op de
Avanti-banen als die bij
de Insiders (fijn toch,
zo’n goede buur). Er waren hele leuke partijen
en er werd fanatiek en
sportief getennist. Rond
23 u waren de wedstrijden gespeeld en konden we
aan de borrel.
De volgende dag, weer fris en
fruitig, begonnen we met koffie en baklava….. heerlijk! Er werd flink getennist
en nee, nog geen regen. Op de klanken
van Tarkan werd er gewisseld en door
een enkeling gedanst. Een heerlijke
lunch met Turks brood, courgettesoep

sensatie!

Na de regen komt
gewoonlijk de
zonneschijn en
konden de wedstrijden weer
verder. Wederom
uitgeweken naar
de Insiders. Rond 19u kwam
het heerlijke oosterse eten
verzorgd door Wereldkoks.
Het was werkelijk een smaak-

vliegend tapijt? Prins Lex, op zoek naar
zijn verdwenen tennisbal… Gelukkig
werd die door de fee gevonden en
mocht de prins drie wensen doen.
Zijn drie wensen kwamen natuurlijk
uit en zo hebben we nu
de heer en mevrouw de
Bok als twee fantastische
buren, is Rafaela Nadal lid
geworden en zijn minstens
10 invitées ook spontaan lid
geworden van
Avanti. Lex was in
de zevende hemel
en ging er vandoor
met de fee.
Hierna volgde een
fantastisch optreden. De Denver
Sisters van vorig
jaar uit de USA
bleken meer zussen te hebben: de
Abu Dhabi sisters
uit Koeweit. Zij bezongen
Avanti in een swingend
lied. De sfeer zat er goed
in, onder leiding van onze
geweldige DJ werd er tot
in de late uurtjes gedanst,
gesjanst en gedronken.
Volgend jaar weer, maar
wie o wie gaat het organiseren? De commissie die
het de afgelopen 3 jaar
heeft georganiseerd stopt ermee. Een
vacature dus………………

Toen kwam de avond…, het werd
donker in het clubhuis…., er klonken
oosterse klanken…, er was rook…. en
wie kwam daar aangezweefd op een
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RECORDBEDRAG
VOOR MARIKENHUIS
■ tekst: Willem van Gerwen,
vrijwilliger Marikenhuis

tijdens Avanti-Insiders toernooi 2017

D

it jaar was het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen die is geraakt door kanker, hét goede doel
tijdens het Avanti’55-Insiders Open Tennistoernooi
in de Vierdaagseweek. Er waren diverse acties
en in die week werd een speciaal biertje gedronken, het
Marikenbier. Hierbij ging een deel van de opbrengst naar het
Marikenhuis. Hoogtepunt van alle acties was een loterij met
als hoofdprijs een vierdaagse Kerstmarktcruise voor twee
personen, beschikbaar gesteld door SijFa cruises! Paul van
Rosmalen was de gelukkige winnaar!
Alle acties leverden het Marikenhuis meer dan 700 euro op!
Een opbrengst die in eerdere jaren niet werd gehaald. Avanti
en Insiders, spelers en bezoekers van het open toernooi:
dank, dank, dank namens alle vrijwilligers en gasten van het
Marikenhuis!
Het Marikenhuis ligt aan de Slotemaker de Bruïneweg 163
in Nijmegen. Voor meer informatie en een overzicht van alle
activiteiten ga je naar de website: www.marikenhuis.nl. Of
volg ons op facebook.com/marikenhuis.

Over het Marikenhuis

Het Marikenhuis, een inloophuis voor mensen
geraakt door kanker, biedt laagdrempelige psychosociale begeleiding, gekoppeld aan de mogelijkheid
van lotgenotencontact. Deze vrijwilligersorganisatie, die zich richt op Nijmegen en omgeving, is volledig afhankelijk van sponsoring, giften en subsidies.
Het is de plaats waar de gast (patiënt of naaste) de
regie heeft en aan kan geven waar hij of zij tegenaan loopt en waarin hij of zij gesteund zou kunnen
worden. Het is een gastvrije ontmoetingsplaats
met professioneel opgeleide vrijwilligers onder wie
ervaringsdeskundigen, met tal van activiteiten ten
dienste van de gasten. Er is een nauw samenwerkingsverband met specialisten en verpleegkundigen
uit de regionale ziekenhuizen (Radboudumc en
CWZ) en met de huisartsen uit de regio. Het Marikenhuis is de plek waar de formele zorg en de meer
informele psychosociale begeleiding elkaar vinden
en verbinden.
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DE WINNENDE KLAP

D

it is toch geen niveau 3!” De man op de bank naast
mij maakt zich zichtbaar boos. “Moet je die service
zien, dat kan toch gewoon niet! Hij, en hij wijst naar
de serveerder, hij slaat een risicoloos slap balletje!
Een 3, nee, never!”
De finale in de heren 3 van het Open Toernooi is inderdaad
een bijzonder gevecht. Twee jonge knullen spelen hier in de
finale raillies van minimaal 30-40 slagen en soms lijken het er
wel 100. Toch lijkt iedere slagenwisseling in een apotheose
te eindigen. Na een lange voorbereiding van slagen gaat een
van de mannen toch iets proberen of iets forceren. Moed en
lef lijken echter veelal niet te worden beloond. Grote vraag
is dan ook steeds: wie heeft het meeste geduld? Het lijkt dat
beide spelers heel veel geduld hebben, maar het publiek
en zeker mijn buurman vele malen minder. Zijn ergernis
kent geen stop. ”Het is een aanfluiting. Die ene speler en
hij wijst naar de speler aan de andere kant van het net, die
slaat werkelijk geen enkele bal hard”. Hij wil nog veel meer
zeggen, maar de emoties doen hem stotteren. Ik voel me
als wedstrijdleiding blijkbaar ook hiervoor verantwoordelijk
als ik hem uitleg dat die ene speler al meerdere wedstrijden
heb zien spelen en dat hij met dit spel deze partijen met
groot verschil heeft gewonnen. Met de opmerking “Hij maakt
wellicht geen winnende punten, maar hij maakt nog minder fouten” probeer ik een tegeltje Wijsheid te slijten. Mijn
stokpaardje, dat de ervaring leert, dat met minder risico de
meeste partijen worden gewonnen, hou ik echter op stal.
Finalisten HE3: Bas Pijl en Joost Geurts

■ tekst: Dick Onderwater, fotografie: Marianne Kalthoff

Het accent horend vraag ik hem waar hij vandaan komt.
“Groesbeek. Ik kom altijd graag de finale in Nijmegen kijken.
Mooi park hebben jullie en de prijzen van het bier zijn top.
Weizener kun je bij ons op het park niet krijgen, maar 2 euro
is niets. Jullie hebben zeker vrijwilligers achter de bar”. Ik
knik enthousiast en stop de bemerking dat we juist op dat
moment een betaalde bardienst hebben, maar even weg.
Juist als ik een wervend verhaal wil gaan houden over de
vrijwilligersinzet bij de club komt Paul van Haperen langs. Of
de man in kwestie een lootje wil kopen voor het goede doel.
“Ik heb tot op heden nog geen nee gehad” voegt Paul er slim
aan toe. De Groesbeker schudt echter met zijn hoofd. “Ik ben
zo weg”. De ergerlijke wedstrijd en dan ook nog lootjes voor
een goed doel lijken een beetje te veel van het goede. Paul
kijkt wat beteuterd naar zijn eerste nee. Als OTC-er ligt hier
duidelijk weer een taak voor mij. ‘U hoeft er niet direct tien
te kopen, het mag er ook 1 zijn voor een eurootje”, vul ik aan.
Aan de man te beoordelen was deze klap een winnaar! “Ok,
ik betaal een euro, maar ik wil geen lootje”. Mijn poging op
hem er op te wijzen dat hij het lootje ook aan mij mag geven
bleek meer een doekje voor het bloeden. Bijna masochistisch
staart hij naar het verdere verloop van de wedstrijd. En dan
opeens is er de regen, die met bakken naar beneden komt
en hem verlost van zijn oplopende frustratie. Soms helpt de
natuur een handje!
De Gelderlander kopt: “Drie uur tennissen zonder winnaar”.
Misschien maar het beste zo.
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COMPRESSIE

■ tekst: Hawkeye

D

e man van zes miljoen, wie kent hem nog? Het personage uit de gelijknamige jaren ’70-serie was een
bionische man die voor een groot deel uit technologie bestond. Daarmee bestreed hij het onrecht.
Zou hij ook tegenstanders op een tennisbaan hebben kunnen
bestrijden? Als je Nadal ziet tennissen, zou je haast denken
dat hij is geprogrammeerd als een robot.
Toch staat Nadal zonder zichtbare hulpstukken op de baan.
Hij is wel enkele malen geopereerd aan niet functionerende
lichaamsdelen, maar los van haar- en polsbanden tennist hij
op eigen kracht. Steeds meer tennissers daarentegen hebben
structureel hulpmiddelen nodig. Zo kon de Kroaat Goran Prpic na een ernstige knieblessure en twee jaar revalidatie niet
spelen zonder kniebrace. En won daarmee pardoes brons op
de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. Weliswaar in de
dubbel, maar toch.

Ook bij Avanti is het fenomeen hulpstuk niet onbekend. Knieen elleboogbanden zijn al jaren een vertrouwd beeld en ook
voor een iets ingewikkeldere kniebrace hoeft niemand zich
meer te schamen. Daarnaast wint compressiekleding bijna
letterlijk terrein, zoals compressiekousen en compressiebroeken. Binnenkort waagt iemand de stap en verdwijnt ook de
rest van het onbedekte lichaam onder compressieweefsel.
En waarom ook niet? We kunnen nu eenmaal niet voor zes
miljoen aan ons laten sleutelen, dus als we met wat ingrepen
onze tenniscarrière nog een paar jaar weten te rekken, is dat
alleszins de moeite waard.
Je kunt het verval niet tegenhouden maar wel uitstellen. Leve
de hulpmiddelen!

Ook hedendaagse spelers grijpen vaker naar ondersteunende
middelen. Her en der verschijnen vrolijk gekleurde medical
tapes op haperende spierbundels. Andy Murray tennist al
jaren met enkelbraces. Dit jaar baarde de Zuid-Afrikaan Kevin
Anderson opzien in de US Open met een zwarte compressiemouw om zijn rechterarm. Hij wist er zelfs mee de finale te
halen, die hij – overigens weer compressieloos – verloor van
tennisrobot Nadal.
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SCHMIDT MEDICA EN SPORT,

E

SPONSOR VAN AVANTI

en wat broze stem aan de telefoon: “Ja, goedemorgen, ik heb vorige week kousen bij u besteld maar
nou weet ik het niet meer, wanneer komen ze nou?”.
Dergelijke boodschappen stonden in het recente
verleden, toen antwoordapparaten nog heel normaal waren,
met een zekere regelmaat op die van mij. Ik kwam er achter
dat mijn vaste telefoonnummer maar één cijfertje scheelde
met die van Medibanda. Als ik zo’n mevrouw dan terugbelde
om te zeggen dat ze het nog eens moest proberen op het
goede nummer kwam er altijd een golf van dankbaarheid
over me heen omdat ik zo aardig was geweest om terug te
bellen. Ach, daar werd ik dan weer blij van.
Medibanda, een begrip in Nijmegen, altijd geassocieerd met
vleeskleurige steunkousen en broze oudere-damesstemmen.
Mijn eigen sportsteunkousen – zwart en zonder voeten kocht ik jaren geleden bij een hardloopsportwinkel!
Hawkeye, elders in deze Kantlijn, had een voorzienende blik:
het wordt inderdaad steeds hipper om je kuiten te omhullen
met sportcompressiekousen. De meiden van Schmidt Medica,
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het voormalige Medibanda, spelen daar graag op in. Wanneer
ik op afspraak in de winkel kom,
zijn ze druk bezig met de nieuwe
voorraad en kijk ik ondertussen
mijn ogen uit! Een model met
een sjieke grijze liesbreukband, Mariëtte van der Zwet
dito elleboogband en knie
brace, daarnaast een hele rij fel
groen gekleurde compressiekousen, sleeves – voor je kuiten
- , enkelbanden en sokken. En verderop in de winkel een hele
rij best-wel-sexy-met-kant gekleurde lange kousen die, ja,
eigenlijk dus lange steunkousen zijn! Jee, mijn hele beeld van
de steunkousenwereld valt in duigen. Dit is gewoon een leuke winkel! Ook nog eens een waar je vakkundig en plezierig
geholpen wordt.
Prestatieverhogend en blessureverlagend
Ze vertellen me later aan tafel over hoe het zo onstaan is. De
vroegere eigenaresse van Medibanda is een tante van Jomie.
Ze nam de winkel over samen met Ramona. Zij ken

nen elkaar vanuit de detailhandel en schoolden zich bij via
allerlei cursussen. Marc Schmidt kwamen ze tegen op een
beurs. Hij bleek een betrouwbare ondernemer in bezit van
gelijksoortige zaken in deze regio. In overleg nam hij de zaak
over waardoor zij een zorg minder hebben en tegelijkertijd
zich meer kunnen inzetten voor dat gene wat ze leuk vinden
om te doen. “Het is ook een zorgend beroep, je moet echt
aandacht hebben en met héél verschillende mensen kunnen
omgaan. De leeftijd van de klanten varieer van 4 tot 104
jaar!”, vertellen ze.
Ze zijn vakkundig geschoold, SEMH-gecertificeerd en vooral
ook heel vriendelijk. Het feit dat de hulpmiddelen die zij
verkopen nauwelijks nog vergoed worden door de zorgverzekering omdat het zogenaamde ‘gebruikelijke voorzieningen’ zijn, maakt hun werk anders: het is laagdrempeliger en
gewoner om er binnen te stappen. Ze leggen me de verschillen uit tussen therapeutisch-elastische kousen die meer om
medische redenen aangeschaft worden en de sportcompressiekousen die met name een prestatieverhogende en blessureverlagende werking hebben. Kijk, daar moeten we het toch
van hebben bij Avanti!
Web of winkel?
Toen onze voorzitter me voorstelde om Schmidt Medica
en Sport wat extra aandacht te geven in de Kantlijn, kon ik
nog net op tijd – binnen veertien dagen! - mijn via internet
gekochte duim- en polsbrace terugsturen. Ik wilde het ene
nuttige met het andere nuttige verenigen en meteen een
consult. Waardoor ik er achter kwam wat ik eigenlijk al wist,
dat je toch echt beter naar zo’n winkel kunt gaan dan dit
soort dingen via internet bestellen. Ze nemen de tijd, luisteren goed, overleggen samen, geven advies. In mijn geval
moest er een aparte brace besteld worden die binnen een
paar dagen binnen was. Ik mag ‘m bovendien uitproberen.
Prima service dus, precies wat ik van zo’n zaak kon verwachten.
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STICHTING VALKENBURG

60 JAAR:

REÜNIE VAN OUD-LEDEN
■ tekst: Ted van Hees

I

n 2015 was het zestig jaar geleden
dat de Stichting Valkenburg werd
opgericht. Vandaar dat het huidige
Stichtingsbestuur alle nog in leven
zijnde oud-bestuursleden bijeen wilde
brengen om dat te vieren en herinneringen op te halen. Ton de Beukelaer
en Ted van Hees namen de organisatie
van deze reünie op zich. Zij brachten
de oud-bestuursleden Fien Gräber,
Francis Dekker, Jan Berson en Fons van
de Bergh op 18 maart j.l. aan een grote
ovalen tafel in Hotel Rozenhof bijeen
met de andere huidige bestuursleden
Cecile van Wel en Annette Moons. De
nieuwe voorzitter van de Stichting Josien van Geel was vanwege familieomstandigheden afwezig en Martin Gerritsen was als enige van de oud-leden
verhinderd. Daar stond tegenover dat
Avanti-voorzitter Lex Bouts namens de
vereniging prominent acte de présence
gaf. De outfit die hij ooit speciaal voor
de kennismaking met het nieuwe Stich-

tingsbestuur zei te hebben aangeschaft,
liet hij jammer genoeg in de kast.
De Stichting Valkenburg zag op 2 november 1955 het levenslicht. Zij heeft
altijd een nauwe relatie met de tennisclub gekend. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de veelvuldige uitwisseling van
bestuursleden. Leden van het Stichtingsbestuur hebben veelal ook in het
bestuur van Avanti gezeten. Stichting
Valkenburg is als een soort waakhond
van de tennisclub in het leven geroepen, aldus Ton.
Sportpark Valkenburg
Ted van Hees opent de reünie met een
hartelijk welkom en belicht na een
kort voorstellingsrondje in het kort de
geschiedenis van de Stichting, daarbij
onder meer steunend op het Avanti-Jubileumboek uit 2005. De illustere
heer Van Geelen (zie ook later) nam
in 1933 het initiatief tot de aanleg van

Ted van Hees, Francis Dekkers, Jan Berson en Fons van de Bergh
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drie tegelbanen achter zijn huis aan de
Valkenburgseweg, de huidige banen
3, 4 en 5. Deze banen werden eerst
bespeeld door de tennisvereniging DIO
en enkele jaren daarna gedeeld door
de verenigingen Union en Rapiditas.
Ene heer Schräder uit Oisterwijk kocht
in 1938 het terrein van Van Geelen en
legde op 4 en 5 gravelbanen aan en veranderde baan 3 in een terras. Vanwege
de aanwas van Union kreeg Sportpark
Valkenburg in 1940 de huidige gravelbanen 1 en 2 er bij. In 1952 vertrok Union
naar Malden en werden de banen
bespeeld door (nog steeds) Rapiditas en
DOS. Enkele jaren later verkocht Schräder het park aan de daartoe opgerichte
Stichting (tennispark) Valkenburg, dat
daartoe in november 1955 was opgericht. Uit de resten van DOS ontstond
op 1 januari 1955 Avanti ’55, met Harry
Vocking als eerste voorzitter (en daarna
ook voorzitter van Stichting Valkenburg), met verder Nelly Remery

Cecile van Wel, Annette Moons, Fien Gräber

Francis Dekkers

als bestuurslid en Jan van Leeuwen als
penningmeester. Vocking heeft nog
geprobeerd boven het toen nieuw gebouwde clubhuis een bovenwoning te
realiseren, maar daar werd een stokje
voor gestoken.

de junioren, op een hele prettige wijze
een bepaalde verantwoordelijkheid bij.
Hij leerde ze hoe je een baan moest
slepen, nooit hollen, altijd naast elkaar
lopen en het net keurig tegen het hekwerk leggen. Aan schoonvegen van de
lijnen hadden de meeste junioren een
hekel, maar hij liep dan één keer met ze
mee. Hij zei dan dat de speler die na jou
komt wel de lijnen wil zien, anders kan
hij niet winnen! Als een junior vond:
‘het is half zes, ik moet nu naar huis om
te eten’ dan zei hij: ‘de volgende keer
stop je tien minuten eerder om wèl te
kunnen slepen. Ik let goed op je!’ Hij
was er altijd, dus zij snapten zijn boodschap prima. Vooral de jongste junioren
vonden hem een bijzondere man, hij
had vaak een jasje aan als hij met de
banen bezig was en altijd een hoed op.
Hij werd niet boos maar de junioren
wisten wel dat hij de baas was op en
rond de banen. Heel bijzonder”, zegt
Fien, “daar moeten we het eens met
Paul Hoffs over hebben”, vallen anderen
haar bij.

Tot 1958 speelden Avanti en Rapiditas
ieder op twee banen, waarna Rapiditas haar eigen tennispark betrok in
Brakkenstein. Bij Avanti tennisten toen
op vier tennisbanen driehonderd leden.
Avanti had in 1958 een optie op een
terrein voor nog twee tennisbanen,
maar die gingen uiteindelijk naar een
nieuwe vereniging, de Insiders. Het
Avanti-bestuur onder leiding van Theo
Tesser was bang voor het teloor gaan
van de gezellige sfeer en dat “leden tot
nummers zouden degraderen”. Fien
Gräber voegde daaraan toe dat “je wel
moet bedenken dat we destijds een
kleine buurtclub waren”. In de loop der
jaren werden de statuten van de Stichting Valkenburg enkele keren aangepast
aan de tijd en de veranderde situatie,
totdat die in 1994 resulteerde in de huidige Beheersovereenkomst. Stichting en
tennisclub hadden steevast voortvarende besturen: zo kreeg Avanti al in 1965
als tweede club in Nederland (na de TU
Twente) verlichting ten behoeve van
het avondtennis.
Baanverzorging in de jaren vijftig
Na deze inleiding komen de verhalen los. Fien Gräber vertelde iets dat
ze destijds al heel bijzonder vond en
volgens haar ook bij Avanti hóórde: “De
heer van Geelen was niet alleen de man
die de banen verzorgde, hij bracht ook

Gemengd douchen en één kleedkamer
???
Francis Dekkers vertelt dat tijdens de
jaarvergadering van Avanti in het najaar
van 1987 het agendapunt “mogelijk
opknappen en verbouwen van het
clubhuis” aan de orde kwam: “Het was
slechts bedoeld als een soort peiling
naar de meningen, verder nog niet onderbouwd met tekeningen, begrotingen
etc. Conclusie van de vergadering was,
dat we er nog een jaar mee zouden
moeten wachten om wat meer financiële armslag te hebben. Bovendien

zouden we dan ook sterker staan naar
de Stichting Valkenburg, die er haar fiat
aan zou moeten geven. Ergens begin
1988, een aantal weken voor Pasen,
waren alle leden ervan op de hoogte
gebracht dat er toch nog financiële
reserve bleek te zijn, waardoor we
het clubhuis eerder dan afgesproken
zouden kunnen opknappen en verbouwen. Maar….één restrictie zou er
aan verbonden zijn: in plaats van twee
kleedkamers, één voor de heren en één
voor de dames, zouden we in het nieuwe plan één grote fraaie kleedkamer
realiseren. In deze tijd van emancipatie
leek ons dat heel vooruitstrevend. En…..
om ieder de kans te geven de tekeningen te bekijken en van mogelijk commentaar te voorzien, zou het bestuur
de vrijdag vóór Pasen in het clubhuis
aanwezig zijn. Omdat het wintertennissen bij Vriens gewoon doorging, was er
alle kans voor de Avantileden die daar
speelden, om de verwondering over
die clubhuisverbouwing met elkaar te
delen. Konden ze zo’n plan wel accepteren? En…waar kwam dat geld dan
ineens vandaan? Wat een raar voorstel:
één kleedkamer! Vooral de dames
staken hun mening niet onder stoelen
of banken. Maar goed, ze zouden het
gaan zien”. Francis ging, zo vertelt ze
verder, “ op de bewuste vrijdag naar
het clubhuis. Maar…. bij aankomst aan
de voordeur, bleek deze versierd met
een groot aanplakbiljet met de tekst:
‘De vergadering gaat niet door in het
clubhuis, maar bij de voorzitter thuis:
Petruslaan 1’. De datum van 1 april had
heel wat in beweging gezet.”
Zo eindigt deze gezellige reünie van
oud- en huidige bestuursleden van de
Stichting Valkenburg in de bespreking
van de voors en tegens van een nieuwe
verbouwing van het clubhuis. Niet
zozeer van een luxe appartement boven
op het bestaande gebouw voor de voorzitter van Avanti zoals in de jaren ‘50,
zodat hij zijn conferences voortaan vanaf zijn balkon tot de leden kan richten,
maar van een grote badkuip waar hele
teams na hun kampioenschap gezamenlijk hun champagnebad nemen!
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BESTUUR EN
COMMISSIES
Bestuur
Voorzitter:
Lex Bouts, voorzitter@avanti55.nl
Secretaris:
Dick Onderwater,
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester:
Maarten Baris,
penningmeester@avanti55.nl
Rekening: NL70 RABO 0308 6835 44
Technische zaken:
Peter van Campen,
tc@avanti55.nl
Jeugd, communicatie, trainer:
vacant,
senioren@avanti55.nl
Commissies:
Barcommissie: Nel Salomons
barcie@avanti55.nl
Communicatiecommissie:
Mariëtte van der Zwet,
redactie@avanti55.nl
Jeugdcommissie
Vacant, jeugd@avanti55.nl
Technische commissie
Peter van Campen, tc@avanti55.nl
Toernooicommissie: Ad Wellens,
toernooicommissie@avanti55.nl
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers,
wedstrijdcie@avanti55.nl
OpenToernooicommisie
Mirjam Meijer, otc@avanti55.nl
Sponsorcommissie: Ivo Felix,
sponsorcommissie@avanti55.nl
Accommodatie
Marianne Kalthoff,
beheer@avanti55.nl

SLOTTOERNOOI
ZONDAG 29 OKTOBER
VAN 12.00 – 17.00 UUR

Noteer die datum alvast in je agenda!!!
Samen zorgen we voor een sublieme afsluiting van het tennisseizoen. Met
lichte lunch tussendoor en aan het eind lekkere hapjes! Deelname kost 3
Euro. Inschrijven kan tot en met dinsdag 24 oktober 23.00 uur, individueel
via toernooicommissie@avanti55.nl.
De Toernooicommissie

LABELAVONDEN

De labelavonden gaan door tot en met maandag 27 november.

Trainers:
Lennart van Campen en Arthur van
Keulen, trainer@avanti55.nl
Kantlijn
Eindredacteur		
Mariëtte van der Zwet,
redactie@avanti55.nl
Vormgeving: Fons Goosen		
Drukkerij: Editoo
Website: Ernst Bouwes
webmaster@avanti55.nl
Ledenadministratie: Jacki Uitslag
ledenadministratie@avanti55.nl
Digitaal afhangen: Joek Poort
afhangbord@avanti55.nl
Erevoorzitter: Lex Bouts
Erelid: Jan Berson,
Avanti’55 Clubhuis,
Van Haapsstraat 78, Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
tel; 32 29 025,
www.avanti55.nl
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Clubkampioene DE8 Lonneke van Hezewijk wordt gefeliciteerd door voorzitter Lex Bouts
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