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VAN DE VOORZITTER

W

aarde Avantianen,
Na een sfeervolle nieuwjaarsreceptie en een
behoorlijk heftige, maar
respectvolle ALV is het nu de hoogste tijd om vooruit te kijken naar het
nieuwe seizoen. Maar niet zonder toch
even stil te staan bij de bijna afgelopen
winterperiode. Die zorgde voor een
afwisseling van sneeuw, vorst en dooi,
waar geen enkele baansoort tegen
opgewassen bleek. Helaas hebben wij
vanaf december geen bal meer kunnen
slaan op onze banen. Dat kwam hard
aan, na jaren met winters waarin we
vaak lang konden doorspelen.
Gedurende deze dagen wordt o.l.v.
groundsman Paul Hoffs weer hard
gewerkt aan de aanleg van de banen
voor het nieuwe seizoen. Het zit nu
even tegen (te nat) maar met hulp van
vrijwilligers komt het goed. Of we openingsdatum van vorig jaar (22 maart)
halen, is echter twijfelachtig.
Middenpad en bardienst
Ons park is op dit moment onherkenbaar, de haag tussen de banen is weggehaald. Sinds de ALV heeft ingestemd
met de investering ‘Middenpad’ is de
accommodatiecommissie voortvarend
aan de slag gegaan met de uitvoering
van het project. Het verwijderen van
de haag werd professioneel uitgevoerd
door leerlingen van Werkenrode. Dank
aan Astrid van Ommen voor het leggen
van het contact met Werkenrode. Als
deze Kantlijn op je deurmat valt is
men volop bezig met de herinrichting
van het middenpad: “Oh kom er eens
kijken”!
Nog even terug naar de ALV. Daar bleek
bij het agendapunt ‘Regeling bardienst’,
dat de meerderheid van de aanwezigen
tegen het afkopen van de bardienst
was. Men gaf er de voorkeur aan dat
eerst een dringend beroep op de Avanti
aan te doen om minimaal één keer
bardienst te draaien. Samen bardienst
draaien is gewoon gezellig, wordt zeer
gewaardeerd en geeft daardoor voldoening!

Wijs de weg
Bij de nieuwjaarsreceptie heb ik geprobeerd een ieder aan te sporen om toch
vooral te letten op twee zaken waar
Avanti baat bij heeft. Ten eerste: het
ledenaantal, en dan vooral het aantal
jeugdleden. Zie je in je omgeving jonge
tennistalenten op zoek naar een club,
wijs ze dan de weg naar de uitstekende gravelbanen van Avanti’55! Ten
tweede: ken je een bedrijf dat sponsor
zou willen worden? Geef het door aan
de sponsorcommissie. Deze commissie
neemt dan contact op met dat bedrijf
om de mogelijkheden te verkennen.
Zo is het ook met banketbakkerij-chocolaterie Looijenga gegaan. Zij zijn de
komende drie jaar sponsor van Avanti.
Dus speel je thuis, ontvang je tegenstanders dan met taart van Looijenga!
Trainersduo
Een hartelijk welkom, tenslotte, voor
ons nieuwe trainersduo Lennart van
Campen en Arthur van Keulen. Zij zijn
de opvolgers van tennisschool Maximum nadat deze organisatie te kennen
had gegeven niet meer met Avanti
verder te willen. Juist vandaag is de
Overeenkomst van opdracht door het
bestuur en de trainers ondertekend.
We hebben er alle vertrouwen in en
wensen Lennart en Arthur heel veel
arbeidsvreugde toe!
Beste leden, ik wens jullie een prachtig
nieuw seizoen toe op een gerenoveerd
park met vijf uitstekende banen, met
een goed draaiende bardienst en vooral
heel veel plezier. Tot bij het ophalen van
de pasjes of het openingstoernooi of
welke gelegenheid dan ook!

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Kaft: het verwijderen van de haag
Fotografie: Marianne Kalthoff
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
Algemene Ledenvergadering 2017
De ALV heeft op 9 februari 2017 plaatsgevonden. 33 leden waren aanwezig,
36 leden konden (inclusief machtiging)
hun stem uit brengen. Tijdens de vergadering is onder andere het volgende
vastgesteld:
• Contributie 2017 wordt voor
senioren 147, voor studenten 105,
jeugdleden 12 tot 17 jaar 80 euro
en voor jeugdleden jonger dan 12
jaar 40 euro. Kinderen van Avanti-leden, spelen gratis bij de club.
De ouders hoeven voor hen alleen
de kosten van de KNLTB-pas (15
euro) te betalen.
• Het middenpad op het park (het
pad tussen de banen 1 en 2 en de
banen 3, 4 en 5) wordt aangepakt.
Op korte termijn komt het bestuur
met de uitgewerkte voorstellen.
• Rien Cosijn treedt uit het bestuur.
Maarten Baris zal na de ALV van
2018 aftreden. Bestuur zoekt naarstig naar vervangers.
• Tennisschool Maximum stopt met
geven van tennislessen. Lennart
van Campen en Arthur van Keulen
gaan de clubtraining in het komende seizoen verzorgen.
• Over 2016 is een negatief saldo van
1.900 euro gerealiseerd.
• Het afhangsysteem zal worden
gewijzigd. Het enkelspel krijgt qua
speelduur 5 minuten extra. Het
wordt als volgt: enkelspel 35 minuten, drie personen 40 minuten en
dubbelspel 50 minuten.
• Op de site van Avanti staat het volledige verslag van de ALV 2017.
Ledenpasjes 2017
De tennispasjes worden dit jaar op 5
avonden uitgereikt:
• Maandag 20 maart 19.30 tot 21.00
uur
• Dinsdag 21 maart 19.30 tot 21.00
uur
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•

Woensdag 22 maart van 19.30 tot
21.00 uur
• Donderdag 23 maart 19.30 tot
21.00 uur
• Vrijdag 24 maart 19.30 tot 21.00
uur
Voorafgaand aan het afgeven van de
tennispasjes zal nauwgezet gekeken
worden of een ieder zich voor de bardienst heeft ingeschreven. Dit kan ter
plaatse gebeuren. Iemand van de barcommissie zal daarbij behulpzaam zijn.
Inschrijven voor een bardienst kan ook
vooraf via Afhangbord.nl. Het afhalen
van pasjes voor vrienden of familieleden die zich nog niet hebben ingeschreven voor een bardienst, zal daardoor
niet meer kunnen plaatsvinden.
Op de pasjesavonden wordt ook de
Avanti Activiteitenkalender 2017
uitgedeeld. Inning van de contributie
gebeurt half maart.
Introductieavond nieuwe leden
Op maandag 3 april organiseert het
bestuur in het clubhuis vanaf 19.30 uur
een introductieavond voor nieuwe leden. Ook leden die vorig jaar tijdens het
seizoen lid zijn geworden, zijn van harte
welkom. Neem je racket mee want na
de introductie kan je deelnemen aan
de labelavond. Je tennist dan mede op
basis van speelsterkte tot 23.00 uur
in verschillende samenstellingen. De
ideale manier om met de andere leden
kennis te maken en een gezellige en
sportieve avond te hebben.
Uitreiking competitiebescheiden
De aanvoerdersbijeenkomst waar als
vanouds afspraken worden gemaakt
over wie wanneer speelt en alle competitiebescheiden worden uitgedeeld,
is op woensdag 5 april om 20.30 uur in
het clubhuis.

Dick Onderwater,
secretaris
Openingstoernooi
Op zondag 2 april is het traditionele
openingstoernooi. Om 12.00 uur wordt
het startschot van het nieuwe seizoen
gegeven met een toespraak en het
hijsen van de vlag door de voorzitter.
Informatie over het aanmelden voor dit
toernooi vind je elders in deze Kantlijn.
Buren
Met de buren hebben we een goede
relatie en dat willen we zo houden.
Hiertoe is het essentieel dat de buren
niet lastig worden gevallen over de ballen die over het hek zijn geslagen. Deze
worden t.z.t. teruggebracht. Wees ook
bedacht voor een te enthousiast gegil
op de banen!
We vragen alle leden ook dringend om
te letten op het tijdig doven van de
baanverlichting. Tot uiterlijk 23.00 uur
mag met verlichting worden gespeeld.
Dit geldt voor alle dagen in de week.
Introductie niet-leden
Voor het introduceren van niet-leden
gelden de volgende regels:
• Voordat men de baan op gaat moet
iedere introducé in het daarvoor
bestemde schriftje bij de bar worden genoteerd.
• Per introducé dient u 5 euro te
betalen voor seniorleden en 3
euro voor juniorleden (tot 17 jaar).
Enveloppen om het geld in te stoppen, zitten in het introductieschrift
en gaan daarna in de Kopij bus
naast de bar.
• Een persoon mag maximaal 4 keer

•
•

per jaar geïntroduceerd worden.
Als alle banen bezet zijn, kan er
niet geïntroduceerd worden.

Website/Nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar de
website. Daarnaast ontvang je via email
de digitale nieuwsbrief en een enkele
keer een zgn. clubmail. Mocht dat nog
niet het geval zijn, dan graag, eventueel
opnieuw, je naam en je mailadres naar
ledenadministratie@avanti55.nl.

LEDENPASJES 2017
De tennispasjes worden dit jaar op 5 avonden
uitgereikt:
• Maandag 20 maart 19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 21 maart 19.30 tot 21.00 uur
• Woensdag 22 maart van 19.30 tot 21.00 uur
• Donderdag 23 maart 19.30 tot 21.00 uur
• Vrijdag 24 maart 19.30 tot 21.00 uur

OPROEP:
KANDIDATEN GEZOCHT VOOR HET BESTUUR VAN AVANTI ‘55
Het bestuur doet een appèl op ieder
Avantie-lid om zijn of haar talenten in
te zetten voor de club. Wellicht is een
bestuursfunctie iets voor jou! Met het
recente vertrek van Rien Cosijn en het
vertrek van Maarten Baris in het komend jaar, begin 2018, dreigt wederom
een onderbezetting van het bestuur. Dit
willen we uiteraard veel liever voorkomen. Om op tijd te zorgen voor een
goede overgang zijn we als bestuur op
zoek naar versterking voor ons eigen
team.

We zoeken mensen met kwaliteiten
waardoor hij of zij:
• een enthousiaste aanvulling en
versterking kan zijn van het huidige
bestuursteam
• geïnteresseerd is in het besturen
van een eigenwijze en dynamische
club
• efficiënt kan beschikkken over tijd
(gemiddeld kost het besturen een
dagdeel per week)

We bieden:
• een zakelijk en gezellig bestuursteam
• een positie in het team met taken
die in nauw overleg met de kandidaten worden bepaald
• een jaarlijkse gezamenlijke maaltijd
Leden die overwegen om toe te treden
tot het bestuur vragen we contact op
te nemen met Lex Bouts, de voorzitter
van de club (voorzitter@avanti55.nl).
Ook als je een goede kandidaat denkt te
weten, tip ons dan gerust.

Het verwijderen van de haag werd professioneel uitgevoerd door leerlingen van Werkenrode.
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WE ZOEKEN BARTYPES!

■ tekst: Hettie Maters, Ingrid van Hoorn namens het bardienstcoördinatieclubje

Vind je het ook zo jammer als de bar
na het tennissen niet geopend is? Geen
biertje of wijntje om nog even na te
praten? En dát bij Avanti, de club die
toch beroemd (én berucht) is om zijn
‘derde helft’?! Dat gaan we het komende seizoen anders doen. We willen ervoor zorgen dat de bar van maandag tot
vrijdag geopend is. Maar dat kan alleen
als iederéén zijn steentje bijdraagt. Is
dat vrijwilligerswerk? Já, dat is vrijwilligerswerk, zoals alles bij Avanti door
vrijwilligers wordt gedaan. Is dat erg,
vrijwilligerswerk? Néé, want vrijwilligers
bij Avanti zijn goud waard!
Hoe gaan we het doen?
Net als bij enkele andere verenigingen,
zoals TV Quick, gaan we het ophalen
van je tennispasje ook dit jaar koppelen
aan je inschrijving voor een bardienst.
Heb je je ingeschreven, dan kun je je
KNLTB-pasje meenemen.
Heb je nog nooit een bardienst gedaan?
Dan zorgt de barcommissie ervoor
dat je wordt ingewerkt. Alles wat je
tijdens een bardienst moet doen, staat
bovendien precies beschreven in het
draaiboek achter de bar. Tip: draai je
eerste bardienst eens met een ervaren
Avantiaan. Die helpt je bij wat je moet
doen. Dat is misschien nog gezelliger
ook!
Kom in de week van 20 – 25 maart
naar het clubhuis om je pasje op te
halen. Houd je agenda bij de hand,
zodat je weet voor wanneer je je kunt
inschrijven. Maar je kunt je ook nu al
inschrijven. Ga daarvoor naar www.
afhangbord.nl.

Wat zijn de regels?
• Iedereen boven de 18 draait ten minste één bardienst per
seizoen.
• We gaan uit van één persoon per bardienst, behalve natuurlijk tijdens toernooien.
• Je kunt er ook voor kiezen om een bardienst met tweeën te
doen; in dat geval draai je twee bardiensten per seizoen.
• Deze bardienst staat los van de bardienst die elke competitiespeler een keer samen met zijn of haar team doet.
• Enkele dagen voordat je bardienst hebt, sturen we je een reminder per mail. Door op die mail te reageren, laat je weten
dat je je bardienst niet vergeten bent.
• Ben je toch verhinderd? Dan regel je zelf een vervanger. Dat
kun je doen met behulp van de ledenlijst op www.afhangbord.nl.
• Kun je écht geen vervanger vinden? Laat dit dan tijdig weten, dan proberen we je te helpen.
• In de week van 20-25 maart van 19.30 – 21.00 kun je je
pasje ophalen in het clubhuis.
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YES.
NIEUW TRAINERSTEAM VOOR AVANTI!
Even voorstellen…
Wij zijn Lennart van Campen (rechts) en Arthur van Keulen
(links), twee gepassioneerde tennistrainers uit Nijmegen.

Vanaf april gaan wij de tennislessen bij Avanti verzorgen. Wij
stellen ons graag aan u voor!

Hoi!
Ik ben Lennart van Campen. Ik ben 27 jaar, woonachtig in
Nijmegen en al mijn hele leven helemaal gek van tennis. Op
mijn achtste jaar kreeg ik mijn eerste tennisles bij Avanti.
Vandaar dat ik het fantastisch vind om hier nu les te geven.

En de andere nieuw trainer schrijft:
Ik ben Arthur van Keulen, geboren op 10 augustus 1979 en
woonachtig in het centrum van Nijmegen. Daar woon ik samen met mijn vriendin. Ik tennis al mijn hele leven en speel
sinds 2002 bij TV Rapiditas. Door een tenniselleboog heb ik
ruim anderhalf jaar geen wedstrijden kunnen spelen maar
gelukkig ben ik sinds vorige maand blessurevrij.

Na een bachelor gehaald te hebben aan de HAN in Nijmegen
heb ik mij volledig gericht op les geven. Ik heb licentie A, B en
Tenniskids, waarmee ik aan alle niveaus mag les geven. Tennis is ook mijn hobby, ik speel wedstrijden en train erg graag
om mijn niveau te verbeteren. Momenteel ben ik niveau 3
en mijn best behaalde positie is 110e van Nederland. Dit
voorjaar speel ik voor het eerst sinds mijn achtste jaar weer
competitie bij Avanti! De eerste speeldag is zondag 9 april.
Het leukste aan tennisles geven vind ik het doorgeven van de
kennis en het communiceren met verschillende mensen. Mijn
doel is om iedere speler in mijn les, iedere keer te kunnen
helpen om te leren en beter te worden in tennissen. Ik hoop
jullie allemaal te kunnen enthousiasmeren en motiveren voor
deze prachtige sport. Tot op de tennisbaan!
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In de zomer van 2013 besloot ik om van mijn grootste hobby
mijn beroep te maken. Vervolgens ben ik in oktober 2013
gestart met de A-opleiding bij de KNLTB in Berghem. Begin
2015 heb ik deze opleiding afgerond en sindsdien richt ik mij
volledig op het trainersvak. Mede daarom ben ik in oktober
2015 aan de B-opleiding in Veldhoven begonnen. Deze opleiding hoop ik dit jaar af te ronden.
De afgelopen twee jaar heb ik bij verschillende verenigingen
in Noord-Brabant gewerkt. Sinds 1 november 2016 ben ik
hoofdtrainer bij Set ’77 in Zeeland; daar werk ik drie dagen in
de week. De twee dagen die ik bij Avanti mag gaan invullen
komen daarom als geroepen om fulltime met het vak van
tennisleraar bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat er gelachen wordt in het leven dus ook op de tennisbaan. Plezier is,
naast het motief om wat te leren, daarom erg belangrijk voor
mij. Daarnaast vind ik het geweldig om met mensen te werken en ze te helpen om beter te leren tennissen. Ik ben erg
blij dat ik deze kans krijg en hoop u snel te zien op of rondom
de banen van Avanti!

INSCHRIJVEN
ZOMERTRAINING
De zomertraining 2017 bestaat uit 15 weken:
Dinsdag: week 20-28, 35-37, 38-40 * (Arthur)
Woensdag: week 16, 18-28, 35-37 (Lennart)
Donderdag: week 16, 18-28, 35-37 (Arthur)

Trainingstip 1
Om het spel het beste
te leren, raden wij
aan minimaal 1 keer
per week les te nemen en daarnaast 1
keer per week vrij te
spelen. Hierdoor zit
de geoefende stof uit
de training verser in
het geheugen en leer
je exponentieel!

Jeugd (tot 17 jaar) keuze uit:
Trainingstijden ongeveer tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
• 15 x 1 uur in een groep van 7 of 8 spelers € 120,- p.p.**
• 15 x 1 uur in een groep van 5 of 6 spelers € 140,- p.p.**
• 15 x 1 uur in een groep van 4 spelers € 160,- p.p.**
Volwassenen keuze uit:
Trainingstijden ongeveer tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
• 15 x 1 uur in een groep van 4 spelers € 185,- p.p. **
Inschrijven is mogelijk via de website: http://www.avanti55.nl/lessen/.
Hier is een inschrijfformulier te vinden. De inschrijving sluit op zondag 2
april.
Inhaaldata uitval i.v.m. weer: donderdag Hemelvaart 25 mei, zaterdag 3 juni, zaterdag 26 augustus.
*op dinsdag wordt er in week 20 begonnen. Er zal contact met u worden opgenomen of u in week 16,18 en 19 ook op een andere dag kan trainen. Is dit niet
mogelijk, dan zal de cyclus 3 weken uitlopen.
**Als de gekozen groepsgrootte niet mogelijk is, neemt de trainer contact met u op.

Trainingstip 2
Wilt u meer power
met uw forehand en
backhand? Gebruik
dan zeker een van
de grootste en sterkste spieren in uw
lichaam met het afzetten tegen de bal.
De bilspier! Gebruik
met uw benen de
grond, zet uw heup
in en BAM!!

GRATIS TENNISLES!

ZONDAG 2 APRIL

Zondag 2 april zijn de tennistrainers van Avanti van 10.00 uur tot 12.00 uur
op de tennisbaan om kennis met jou te maken!
Iedereen is welkom! Zelfs niet-leden die willen kennis maken met de sport
en van een gratis les willen genieten. Dus neem al je vrienden, vriendinnen, familieleden, vage kennissen en andere fantastische mensen mee en
geniet van een zondag tennis.
Neem sportkleding, water en tennisschoenen mee (schoenen met een
platte zool, geen grof profiel waardoor de baan beschadigt).
Meld je aan via trainer@avanti55.nl met je naam, leeftijd, tennisniveau, of
je graag gebruik wilt maken van een leenracket en bijvoorbeeld een vraag
over je sportschoenen
Jeugd (t/m 17 jaar): van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Volwassenen: van 11.00 uur tot 12.00 uur
Met sportieve groet,
Het trainersteam
Arthur van Keulen, Lennart van Campen
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HET WINTERTOERNOOI
VAN 11 FEBRUARI 2017
■ tekst: An Jonkman, Ellen Hoffmeister, Astrid van Ommen

Er heeft deze winter even sneeuw gelegen en sommigen onder ons hebben
zelfs de ijzers ondergebonden om van
echt Hollandsch schaatsplezier te genieten........ Daarom houden we ook een
“winterstop” op Avanti. Wordt er dan
helemaal niet getennist? Tuurlijk wel.....
het wintertoernooi gaat altijd door,
want dat is binnen!
Op de nieuwjaarsreceptie werd de
inschrijflijst al volledig gevuld; de rest
ging op het reservebankje. Een groot
deel daarvan kon uiteindelijk gelukkig
toch meespelen.
Het werd een gezellige avond waarop
ieder 4 wedstrijden speelde van 30
minuten. We werden vermaakt met
mooie, spannende en ook verpletterende wedstrijden, en af en toe bizarre
momenten. Onze spionnen hadden
deze momenten natuurlijk direct in het
snotje: we hebben in ons cluppie zulke
gedreven doorzetters, dat ze zich op
de baan echt niet door het net laten
tegenhouden om de bal nog te halen!
Weet je nog, Marjon Keek. Daar moeten
we trots op zijn en dat hebben we dan
ook met een prijs gewaardeerd!
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Hoe “Avanti” wil je het hebben?
Tijdens het toernooi ontbrak het
niet aan lekkere hapjes. An en Ellen
verwenden ons zelfs extra met overheerlijke, zelfgebakken hartige taarten.
Kortom: Hoe “Avanti” wil je het hebben????
Sportief en fanatiek op de baan
Veel gezelligheid met hapjes en drankjes erbuiten

En dan nog dit:
Wij vonden het erg leuk om dit drie jaar
te organiseren en geven nu het stokje
graag door. Wie wil zich volgend jaar op
dit klusje storten? Het is niet moeilijk en
er ligt een uitstekend draaiboek. Neem
hierover contact op met Astrid van Ommen via mailadres: astridvanommen@
gmail.com. Of spreek iemand van ons
er over aan op de tennisbaan.
Tot dan!			

OPENINGSTOERNOOI
ZONDAG 2 APRIL

SENIOREN

Het openingstoernooi vindt dit jaar
plaats op zondag 2 april. We beginnen
om 12.30 uur met een inspirerende
toespraak van de voorzitter, gevolgd
door het traditionele hijsen van de
Avanti-vlag. Er worden dubbels gespeeld, waar je je individueel voor
inschrijft. Deelname kost 2 Euro. Stuur
voor inschrijving een mail met je naam
naar: toernooicommissie@avanti55.nl
Inschrijven kan tot en met woensdagmiddag 29 maart a.s. Het wedstrijd-

schema ontvang je uiterlijk op vrijdag
31 maart op het mailadres waarmee je
je ingeschreven hebt.
Om ongeveer 13.30 uur verzorgen wij
een kleine lunch. Tijdens en na het
toernooi zorgen wij voor een hapje en
spoedig na afloop is er een prijsuitreiking.
De toernooicommissie:
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob
Maters, Willy Schaap, Mieke Teunissen
en Ad Wellens

15 T/M 23 JULI 2017:

AVANTI-INSIDERS OPEN

Op het moment van schrijven zijn de
voorbereidingen voor het nieuwe tennis seizoen nog in volle gang. De banen
krijgen hun grote onderhoudsbeurt
en de haag maakt plaats voor een nog
nader te bepalen vernieuwing. Er worden hier en daar suggesties gedaan om
“patrijspoortjes” te maken in de haag
met onze buren de Insiders. Immers, we
gaan we dit jaar weer samen het Open
Toernooi Avanti ’55 / Insiders organiseren.

Het Open Toernooi speelt zich, traditiegetrouw, af in de week van de Nijmeegse 4-daagse. Dit jaar is dit van zaterdag
15 juli t/m zondag 23 juli. In die periode
zal je op basis van beschikbaarheid
ingezet worden. En voorafgaand aan
het toernooi zullen enkele overleggen
van het team plaatsvinden. Specifieke
organisatiekennis van tennistoernooien
is niet nodig. Wel belangrijk is dat je zin
hebt om in teamverband een gezellig
toernooi te organiseren.

Het Open Toernooi...... het visitekaartje
van de club!

Alle leden, dus ook de nieuwe(re)
leden, roepen wij op om vrijblijvend
contact met ons op te nemen voor informatie. De Open Toernooicommissie
bestaat uit: Dick Onderwater, Mirjam
Meijer, Jacki Uitslag, Nelleke Klomp en
Marian de With (van de Insiders).

Draag jij, als betrokken Avantiaan, de
club een warm hart toe? En wil je ook
graag iets inbrengen? Dat treft, want
we hebben nog een plekje voor jou vrij
in de Open Toernooicommissie.

Voor vragen of interesse graag een mail
naar otc@avanti55.nl
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COMPETITIENIEUWS
Winterhard(t)
De Winterhard(t) competitie is weer
voorbij. Er zijn veel wedstrijden
uitgevallen vanwege weersomstandigheden: sneeuw, vorst/opdooi en
regen. Sommige deelnemers hebben
maar enkele wedstrijden gespeeld. De
Commissie Winterhard(t) heeft daarom
besloten dit jaar op de afsluiting (zaterdag 4 maart 16:00 uur bij TV Union)
geen winnaar van een poule bekend te
maken. Wel zijn er hapjes, drankjes en
een aardigheidje voor alle aanwezige
deelnemers.

Voorjaarscompetitie en Zomeravondcompetitie
Aan de competitietraining op zaterdagochtenden 11/18/25 maart en 1
april op het Radboud Sport Centrum
(Gymnasion) doen veel teams mee. Die
training wordt net als voorgaande jaren
gegeven door Lennart van Campen. Ook
de nieuwe trainer Arthur van Keulen zal
enkele keren aansluiten. De aanvoerdersavond van de Voorjaarscompetitie
is op woensdag 5 april 20:30 uur. Dan
worden de competitiemappen en ballen
uitgereikt aan de aanvoerders. De vrij-

dagavond/zaterdag/zondagcompetitie
gaat van start op vrijdagavond 7 april.
Bij alle competities in het voorjaar,
behalve de zaterdag, is er minstens 1
baan vrij voor recreanten.

Peter van Campen
namens de technische commissie,

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

MENTALE TRAINING
Op zaterdag 25 maart uur vindt in het
clubhuis van Avanti een mentale tennistraining plaats. Aanvankelijk was deze
bedoeld voor competitiespelers maar
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
(max 12 deelnemers op 3 banen).
Tijd: van 14:00 uur tot 16:00.
Kosten €20,- ter plaatse af te rekenen.
Aanmelden: tc@avanti55.nl

Het programma duurt 2 uur en bestaat
uit:
1. Interactieve uitleg zelfcoaching
2. Ervaren tennisvorderingen
3. Nabespreking
Meer informatie over de inhoud: Mark
Theelen, organisatie- en prestatiepsycholoog, wij@succesengeluk.nu tel.
06-38702514

Voor de overige leden is het goed om
te weten dat gedurende dit tijdstip de
banen 3/4/5/ bezet zijn.
Namens de TC
Peter van Campen

OVEREENKOMST NIEUWE TRAINERS

Voorzitter Lex Bouts en Peter
van Campen (Technische zaken)
hebben een overeenkomst getekend met de nieuwe trainers:
Lennart van Campen en Arthur
van Keulen.
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MAANDAG AVOND
LABEL AVOND!!!
De Labelavond staat voor: Vrijheid –
Blijheid. Komen en gaan wanneer het
jou uitkomt.
En altijd gezellig. Je komt op maandagavond kort voor 19.00 of kort voor
19.30 uur of kort voor een ander heel
of half uur, levert je ledenpas in bij
de commissie die er voor zorgt dat je
met drie andere spelers een half uur
kunt spelen. Daarna wordt er opnieuw
ingedeeld.

Ook nieuwe leden die enigszins een
balletje kunnen slaan, zijn van harte
welkom want de labelavond is een echt
geweldige manier om kennis te maken
met andere leden.

Vanaf de maandag na het Openingstoernooi tot en met maandag 27
november is er elke maandag labelen,
ook in de vakantie, behalve tijdens het
Open Toernooi (18 juli) en de clubkampioenschappen (11 september).
Voor extra informatie: zie ook de website van Avanti.
De toernooicommissie

De toernooicommissie maakt de
combinaties op speelsterkte van de
spelers, dus een beginner krijgt geen
competitiespeler tegenover zich.

Wie om kwart voor negen arriveert,
zet zijn pasje op het bord om mee te
doen met de ronde van negen uur.

De eerste ronde begint zo gauw er
voldoende spelers zijn (vier), daarna
kun je ieder moment inspringen.

Wanneer je na een partijtje wil
stoppen, draai je je pasje een halve
slag op het afhangbord. Dan weet de
indeler genoeg.
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AMUSEMENT
Usain Bolt, de Jamaicaanse topsprinter
met negen gouden olympische medailles op zak, beweerde vorig jaar dat hij
een aanwinst zou zijn voor zijn favoriete voetbalclub Manchester United.
Snelheid genoeg natuurlijk, maar of zijn
voetballend vermogen toereikend is,
valt te betwijfelen. Veel interessanter is
Bolts idee om de atletiek aantrekkelijker te maken. Hij was de initiatiefnemer
van Nitro Athletics, een atletiekwedstrijd tussen teams, die in februari in
Melbourne werd gehouden.
Ploegen van elk 12 mannen en 12 vrouwen namen het tegen elkaar op. Ze verdienden punten met verschillende, vaak
nieuwe, onderdelen. Veel loopnummers
werden estafettes, waarin afwisselend
vrouwen en mannen liepen, op de
horden zelfs in verschillende richtingen.
Een valse start leverde strafpunten op
en je kreeg bonuspunten als je bij het
verspringen een vooraf vastgestelde
afstand kon overbruggen. En als je de
speer in een bepaalde zone kon gooien.

Het evenement was een redelijk succes
door de mix van sport en entertainment, onder het goedkeurend oog van
IAAF-president Sebastian Coe.
De vraag rijst nu of onze tennissport
ook toe is aan een grondige opknapbeurt. Eerder berichtte Hawkeye al over
het invoeren van de supertiebreak, het
inkorten van de sets en het afschaffen
van deuce. Maar zouden we ook wat
meer amusement de banen op kunnen
krijgen? De umpire met een feesttoeter
en feestmuts? Een belletje aan het net?
Een bonuspunt bij een winnende bal in
een nieuwe cirkel in het midden van de
baan? De bal bij het dubbelspel afwisselend door de partners geslagen, zoals
bij het tafeltennis?
Op een ludiek Avanti-toernooi kunnen
we dat zeker eens overwegen. We
nodigen graag onze creatieve geesten
uit om hiermee te experimenten. Heeft
er al niet eens een paus op de baan
gestaan bij Avanti? De vernieuwingen

■ tekst: Hawkeye

die wij straks bedenken, kunnen een
nationale omwenteling teweegbrengen.
Via Facebook zet Avanti zich op de kaart
en over een half jaar zit onze voorzitter
Lex Bouts bij DWDD. En voor je het
weet, komt Usain Bolt op bezoek in de
Van Haapsstraat.
Om inspiratie op te doen.
Hawkeye

De bal bij het
dubbelspel afwisselend door de
partners geslagen, zoals bij het
tafeltennis?

Op een ludiek
Avanti-toernooi
kunnen we dat
zeker eens overwegen. We nodigen
graag onze creatieve geesten uit om
hiermee te experimenten.
Onze voorzitter Lex Bouts bij DWDD.
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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
Jacki Uitslag, otc@avanti55.nl
Sponsorcommissie: Ivo Felix,
sponsorcommissie@avanti55.nl
Accommodatie
Marianne Kalthoff,
beheer@avanti55.nl

REDACTIONEEL EITJE!
Dat was ‘m dan weer, tussen de
ingelaste Nieuwsbrieven in, de
eerste Kantlijn van dit jaar. In een
iets andere vormgeving en met
wat meer verschillende korte
stukjes. De gravelkleur is hetzelfde
gebleven, daar kan geen politieke kleur tegenop! Fijn, toch, dat
er in deze tijd nog iets hetzelfde
blijft? Ik hou daar wel van. Sommige dingen moet je niet willen
veranderen! Ben benieuwd wat
het stukje in deze Kantlijn over
het fenomeen Bardienst oplevert.

Aanleiding was de levendige discussie
hierover tijdens de ALV. U moet het
zeker lezen en dan laten weten wat
u er van vindt. Sowieso is een reactie
of een heel nieuwe bijdrage aan de
Kantlijn van harte welkom. Mail naar:
redactie@avanti.nl

Mariëtte van der Zwet
eindredacteur

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

Nicole Janssen
Op 11 februari 2017 is Nicole Janssen overleden. Nicole was tot vorig
jaar zomer actief spelend lid van
Avanti. Ze tenniste vaak met Dee
de Leeuw, niet alleen haar tennismaatje maar ook jarenlang haar
levenspartner; samen hebben zij
heel wat toernooien op hun naam
staan. Het is onvoorstelbaar dat het
Nicole’s wens was om zelf afscheid
te nemen van haar leven, een leven
waarvan ze – zichtbaar - zo kon
genieten, waarin kleur, buitenlucht,

natuur, honden, wandelen en ook
tennissen belangrijk voor haar waren. En zo ontzettend jammer dat
we haar nooit meer zullen tegenkomen op ons park.
Een mooi In Memoriam is te lezen
op de website van NSG, waar ze
werkte als docent en mentor:
http://nsg-groenewoud.nl/memoriam-nicole-janssen/
MvdZ
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Paul Hoffs, de groundsman, schaaft de vervuilde laag af.

