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VAN DE VOORZITTER

W

aarde Avantianen,
Het is vandaag vrijdag 10 november. Komend weekend moeten
we van de redactie alle bijdragen
inleveren voor Kantlijn 4, de laatste van dit
kalender- en tennisjaar. Buiten guur herfstweer,
alles wijst in de richting van het einde van 2017.
Nog even over het slottoernooi van 29 oktober. Mocht je dat gemist hebben, dan moet je
daar volgend jaar toch echt aan meedoen. De
toernooicommissie zorgt voor een uitgebalanceerd wedstrijdschema met alle aanwezige
speelsterktes door elkaar. Er zijn hapjes en na
aﬂoop drinken we de biervaten leeg (alles moet
op!) terwijl wij de winnaars huldigen. Het was
ook de gelegenheid waarbij nogmaals aandacht
werd besteed aan het Marikenhuis. Dat leverde
een extra bijdrage bovenop de €700, - die het
Open Toernooi opbracht.
Het is nu ook de tijd van de evaluaties. Zoals die
met de trainers, waarbij wederzijdse tevredenheid geconstateerd wordt. Wel zouden zij graag
meer lesuren overdag aan jeugd willen geven.
Afgesproken is dat er contacten gelegd gaan
worden met basisscholen uit de buurt om tennis bij Avanti onder de aandacht te brengen.
Ook met groundsman Paul Hoffs wordt ieder
jaar de gang van zaken onder de loep genomen.
Net als alle Avantianen is ook het bestuur zeer
ingenomen met het functioneren van Paul en
de prettige positie die hij binnen onze club verworven heeft. Paul heeft het nog steeds naar
zijn zin bij Avanti, iedereen blij!
Besturen is ook vooruit kijken, voor je het weet

is het 2018. We beginnen natuurlijk met onze
traditionele Nieuwjaarsreceptie, deze keer
op zondag 7 januari. En dan de ALV, die staat
gepland op donderdag 8 februari. Daarbij hopen wij de nieuwe penningmeester te kunnen
presenteren als opvolger van Maarten Baris.
Vooralsnog is deze nog niet gevonden. Mocht
je denken: “ze hebben mij nog niet eens
gevraagd!” meld je dan onmiddellijk bij het
bestuur, dan hebben we het erover.
Na de ALV verheugen we ons op het indoor
Wintertoernooi op de avond van zaterdag 17
februari 2018. Wens Mariëlle Busink en Margot Schuttelaars alvast veel succes toe met de
organisatie daarvan.
Avantianen, onze vijf banen, onze vijf pareltjes,
liggen er nog steeds uitstekend bij voor tennis
in herfst en winter. We hopen dat er nog lang
door getennist kan worden, wie weet tot in
2018.
Al met al kunnen wij terugkijken op een uitstekend tennisseizoen maar we moeten wel
blijven werken aan het aantal (jeugd)leden en
aan sponsoring om de club gezond te houden.
Probeer je steen(tje) daartoe bij te dragen!
Groet aan allen,
Lex Bouts, Voorzitter
Avanti ‘55

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Op de voorpagina team Dames 1 v.l.n.r.: Hettie Maters, Josien van Geel, Femke van de Ven, Lisette Verstegen, Jane
Klein, Anneloes van Brussel (zie competities, kampioenen pagina 12).
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
IVA-certificaat voor alle barvrijwilligers
Wederom vraagt het bestuur aandacht
voor het behalen van het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol
schenken). Alle barvrijwilligers dienen
dit certificaat in hun bezit te hebben.
Gelukkig is het behalen van dit diploma
niet ingewikkeld. Ga naar de volgende
link: 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

warenautoriteit en het schoonmaken
daarna van het frituurapparaat is een
vervelend en langdurig karwei.

wordt het certificaat automatisch per email naar jezelf en naar het secretariaat
verstuurd.

adres: vorel53@gmail.com)

Gebruik frituurapparaat
Avanti beschikt over een frituurapparaat. Het gebruik van het frituurapparaat is echter alleen mogelijk na overleg
met de barcommissie. Het gaat daarbij
met name om het maken van afspraken
over het te gebruiken vet en het schoon
opleveren van het apparaat na gebruik.
Als het frituurapparaat, zoals vaak voorkwam, wekenlang met oud vet staat
is dat een ongezonde situatie, die ook
problemen oplevert bij de Voeding- en
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Nieuwe leden
Vanaf 1 september zijn weer een aantal
nieuwe leden toegetreden tot de club.
We heten dan ook de volgende leden:
Marianne Mulder, Bea Bisseling, Paulien
Uhlenbeck, Désiré Schamp, Mijke Lubbers en Roel Jansen van harte welkom.
We hopen dat jullie snel je draait
vinden bij de club. Voor eventuele
vragen of opmerkingen graag contact
opnemen met Yvonne de Graaf, onze
coördinatrice Nieuwe Leden (email-

Introductie niet-leden
Leden kunnen kennissen, vrienden, familie introduceren bij de club. Dit is een
mooie manier om kennis te maken met
de club. Deze kennismaking geldt niet
alleen voor de grandioze banen en het
park, maar ook voor de gastvrijheid die
we als club ambiëren. Belangrijk is dan
ook dat deze introducees zich welkom
voelen. Recente signalen geven aan dat
we daarin als club nog wel wat kunnen
verbeteren.
Voor het introduceren van niet-leden
gelden wel een aantal regels:

Dick Onderwater, secretaris
Voordat men de baan op gaat moet
iedere introduce in het daarvoor
bestemde schriftje bij de bar worden
genoteerd. Per introduce dient 5 euro
betaald te worden, onder de 17 jaar
3 euro. Enveloppen om het geld in te

stoppen zitten in het introductieschrift.
De enveloppe graag in bus naast de
deur van herenkleedkamer
Een persoon mag maximaal 4 keer per
jaar geïntroduceerd worden. Als alle
banen bezet zijn, kan er niet geïntroduceerd worden.
Openstelling en regels tennispark
Avanti
Ook dit jaar spelen we door in de
winter. De banen blijven open tot begin
februari 2018. Wanneer de banen door
weersomstandigheden onbespeelbaar
zijn, wordt dit via de website bekend
gemaakt. Vanaf begin februari tot me-

dio maart zijn alle banen gesloten.
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 7 januari om 17.00 uur zien we
elkaar weer na de feestdagen en wordt
in het clubhuis geproost op een gezond
en sportief 2018.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenverga-

dering. De vergadering is op donderdag
8 februari 2018 om 20.00 uur in het
clubhuis. Voor de onderwerpen en de
agenda van de komende vergadering en
voor het verslag van de vorige vergadering verwijzen we naar de website van
Avanti. Het financieel jaaroverzicht en
begroting worden uiterlijk twee weken
voor de ALV gemaild aan alle leden met
een emailadres. Op de website van
de club kunnen de leden informatie
vinden over zaken als “aanvullingen op

de agenda“ en “het uitbrengen van uw
stem bij volmacht”.
Wintertoernooi
Het Wintertoernooi zal plaatsvinden
zaterdag 17 februari 2018 in de hal van
My Healthclub in de Marie Curiestraat.
Zie de aankondiging verderop in deze
Kantlijn. Wees snel met de aanmelding:
het aantal deelnemers is beperkt.

AVANTI
WINTERTOERNOOI 2018

WINTERTOERNOOI
Zaterdag 17 februari 2018
18.00 – 24.00 uur.

IN DE TENNISHAL AAN DE MARIE
CURIESTRAAT IN NIJMEGEN
Na het spetterend succes van vorig
jaar organiseren we weer een feestelijk
wintertoernooi.
Dus zet het alvast in je nieuwe agenda!

Deelname kost €12,50 (Ter plaatse,
liefst gepast betalen). En je wilt niet
weten wat je hier allemaal voor krijgt….
naast lekker tennissen met andere
Avantianen!
Mail voor 10 februari je naam en speelsterkte naar:
mariellebusink@hotmail.com.
Enkele dagen voor het toernooi ontvang
je het speelschema.
Groetjes van Margot Schuttelaars en
Mariëlle Busink.
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JAARVERSLAG 2017
1. BESTUUR & BELEID
Bestuur
Bij de ALV van donderdag 9 februari
2017 verlaat Rien Cosijn het bestuur.
Op dat moment is nog geen opvolger
gevonden en dat is zo gebleven. De portefeuille van Rien wordt verdeeld onder
de overige vier bestuursleden.
Bestuur 2017: Lex Bouts voorzitter,
Maarten Baris penningmeester, Dick
Onderwater secretaris, Peter van Campen technische zaken.
Ledenadministratie
Jacki Uitslag.
De ledenadministratie functioneert
naar wens. Met mensen die informatie wensen over een eventueel lidmaatschap wordt meteen regelmatig
contact gehouden, hetgeen meestal
leidt tot toetreding. Bestuur en commissies worden op aanvraag snel en
adequaat voorzien van informatie. Het
ledenbestand is permanent actueel. Bij
opzegging van het lidmaatschap wordt
navraag gedaan naar de reden.

Ledenaantal
De landelijke trend dat het aantal leden
bij tennisverenigingen terugloopt, doet
zich, als eerder gemeld, ook bij Avanti
voor. Druppelsgewijs zijn er in de loop
van 2017 weer een aantal nieuwe leden
bijgekomen, maar de teller blijft staan
op 368 senioren en 20 jeugdleden. Het
bestuur roept de leden regelmatig op
om in de eigen omgeving uit te kijken
naar belangstellenden voor de tennissport en hen over te halen om bij Avanti
te komen spelen. Hierbij gaat het vooral
om jeugdleden.
Ter stimulering van het aantal jeugdleden ontwikkelt het bestuur het voorstel
dat voor kinderen t/m 16 jaar, waarvan
minimaal één ouder lid is van Avanti,
alleen de kosten voor de KNLTB betaald
hoeven te worden. Na de goedkeuring door de ALV 2017 is deze regeling
ingevoerd.

nu ook kennis met onze coördinator
nieuwe leden Yvonne de Graaf, die contact met hen gaat onderhouden om de
betrokkenheid bij Avanti te stimuleren.
Nieuwe leden worden ook in de Kantlijn
vermeld, zodat een ieder die een bekende naam leest meteen de ‘inburgering’ kan helpen bespoedigen.

Er wordt extra aandacht besteed aan
nieuwe leden. Op hun introductieavond
krijgen zij gratis tennisles van de trainer,
voorlichting over de gang van zaken
bij Avanti van de voorzitter en maken

Accommodatie
Het doorspelen in de wintermaanden
kan tot half december 2016. Daarna
zorgt de combinatie vorst, dooi en
sneeuw ervoor dat de banen de gehele

De labelavond is en blijft de beste gelegenheid voor nieuwe leden om snel te
integreren.
In principe wordt twee maal per jaar
het Nieuwe ledentoernooi georganiseerd. Voor de eerste aﬂevering blijkt
geen belangstelling en de tweede
aﬂevering verregent. Zij, die ondanks
de regen toch zijn opgekomen, worden
ontvangen met koﬃe en gebak en wisselen van gedachten met commissieen bestuursleden over onder andere
Avanti’s beleid m.b.t. nieuwe leden.

Het jaarlijks groot onderhoud voor het begin van het tennisseizoen.
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Marianne Kalthoff ontvangt bij de oﬃciéle opening van het middenpad een ingelijste foto.

winterperiode niet bespeelbaar zijn.
Pas na het jaarlijkse grote onderhoud
is op donderdag 23 maart alles weer
kant-en-klaar voor het nieuwe seizoen.
Heel veel dank voor de inzet van Paul,
maar ook erkentelijkheid voor de
vrijwilligers die hem met deze toch elk
jaar weer zware en omvangrijke klus
helpen! Het zijn wederom vijf pareltjes,
onze banen! De herinrichting van het
middenpad wordt in februari ter hand
genomen door de firma Honkoop.
Allereerst wordt het verwijderen van
de haag professioneel uitgevoerd door
leerlingen van Werkenrode. Dank aan
Astrid van Ommen voor het leggen
van het contact met Werkenrode.
Vervolgens wordt o.l.v. Honkoop het
middenpad opnieuw ingericht met
een podium, bankjes en boompjes. Op
zondag 28 mei is, voorafgaand aan het
slotbanket voor competitiespelers, de
oﬃciële opening. Bij deze gelegenheid
wordt een ingelijste foto van het geheel
aangeboden aan Marianne Kalthoff van
de accommodatiecommissie. Zij heeft
zich zeer verdienstelijk gemaakt bij het
gehele proces rond het middenpad.
In juli wordt de buitenkant van het
clubhuis geschilderd door Jan Bos schilderwerken.
Speelduur
Begin juni 2016 is door het bestuur het
afhangsysteem gewijzigd. De speelduur
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voor het enkelspel is gegaan van 40
minuten naar 30 minuten, drie personen kunnen 40 minuten spelen en de
dubbel is gebleven op 50 minuten. Uit
analyse van het afhangbord is gebleken dat de wachtduur op de drukke
speelavonden hiermee fors is gedaald.
Tijdens de ALV 2017 was er echter
geen meerderheid voor het gewijzigde
afhangsysteem. Het enkelspel zou met
het gewijzigde afhangsysteem teveel
ontmoedigd worden. Wel gaat de ALV
akkoord met de volgende speelduur:
Enkelspel: 35 minuten
Drie personen: 40 minuten
Dubbel: 50 minuten
Training
Bij het jaarlijkse evaluatiegesprek met
de leiding van Tennisschool Maximum
blijkt dat zij de overeenkomst met
Avanti willen opzeggen. Zij menen dat
bij een vereniging als Avanti met zo
weinig jeugdleden, het door Maximum
geambieerde niveau niet gehaald kan
worden.
Onmiddellijk worden besprekingen
gevoerd met de gediplomeerde tennisleraren Lennart van Campen en Arthur
van Keulen en met succes. Lennart blijft
de training voor competitieteams doen
en met Arthur verdeelt hij vervolgens
de overige vraag naar uren training
voor jeugd en senioren. Hier prijzen wij
ons zeer gelukkig mee.

Beleidsplan Avanti ’55 2016-2020
Dit plan is bij de ALV 2016 besproken.
Het plan is niet in stemming gebracht,
doch functioneert, indien van toepassing, als leidraad voor bestuurlijk
handelen:
• Nadrukkelijk rekening houden met
baancapaciteit voor recreanten/
niet-competitiespelers.
• Aanstellen van de Nieuwe ledencoordinator.
• Nagaan reden bij opzegging lidmaatschap.
• Intensief contact met de tennisvereniging Slow om de overgang van
hun dertigers, die van club willen/
moeten veranderen, naar Avanti te
stimuleren.
• Contact met scholen i.v.m. schooltennis.
• Monitoren baanbezetting.
• Actieve sponsorwerving.
De buren
Regelmatig was er ook weer contact
met de buren over het thema overlast.
Over de uitvoering van de gemeentelijke regeling dat om 23:00 uur het licht
uit moet, zijn nauwelijks klachten. Wel
over luidruchtigheid op het terras bij
uitbundige vieringen van tennissuccessen. Het bestuur wijst de leden erop
hier rekening mee te houden.

2. COMMISSIES
Accommodatiecommissie
Liesbeth van der Brugge, Peter van
Campen, Paul van Haperen, Marianne
Kalthoff, Rutger Stoop.
Het plan om het middenpad opnieuw in
te richten wordt uitgevoerd in februari
/maart.
De fietsenrekken worden vervangen.
Er worden grote parasols aangeschaft
(voor de helft gesponsord door AB
InBev) die tussen de nieuwe picknicktafels gemonteerd worden.
Barcommissie
Cecile Kienhorst, Joost Kolk, Lucie Pluymaekers, Nel Salomons, Ben Tap.
Het voorstel van het bestuur om aan
leden die geen bardienst wensen te
draaien de gelegenheid te geven dit af
te kopen met een bedrag van 30 euro
per seizoen is door de ALV afgewezen.
De ALV acht het belangrijker om meer
aandacht te geven aan de absolute
noodzaak dat een club als Avanti alleen
kan draaien als leden op vrijwillig basis
iets doen voor de club doen en daar
hoort 1 x bardienst simpelweg gewoon
bij. Het afkopen van de bardienst zou
in dat geval averechts werken. En zo
ontstaan de ‘Bartypes’ bestaande uit
Liesbeth van der Brugge, Ingrid van

Hoorn, Nelleke Klomp en Hettie Maters.
Zij zorgen met hun aansporingsbeleid
voor een evenwichtig gevuld barrooster,
waar bijna iedereen zich ook aan houdt.
Het behalen van het I.V.A.-certificaat
door leden die bardienst draaien is
permanent onder de aandacht van
commissie en bestuur. Bij de najaarscompetitie worden de captains van
de teams erop gewezen dat zij en hun
teamgenoten bij thuiswedstrijden ook
verantwoordelijk zijn voor de bar en dat
daarbij het certificaat verplicht is. Betalen via pinnen loopt naar wens. Over de
laatste 4 maanden wordt ruim 70% van
de betalingen met pin gedaan.
Communicatiecommissie
Ernst Bouwes, Fons Goosen, Jane Klein,
Mariëtte van der Zwet.
Brengen weer vier fraaie Kantlijnen uit,
regelmatig afgewisseld met Nieuwsbrieven. Verder actualiseren zij de Website
en stimuleren ook de Avantiaanse communicatie via Facebook.
Sponsorcommissie
Lex Bouts, Ivo Felix, Rutger Stoop.
Het belang van goede sponsoring
wordt steeds groter nu de middelen uit
contributie teruglopen. Het contact met
de bestaande sponsors/adverteerders

wordt geïntensiveerd om ze ook bij
de club betrokken te houden. Leden
worden opgeroepen om in hun eigen
omgeving bedrijven te zoeken die in het
sponsoren van Avanti geïnteresseerd
zouden kunnen zijn. Er worden nieuwe
sponsoren/adverteerders gevonden:
Looijenga banketbakkerij chocolaterie,
Schmidt Medica en Sport en De Klok
Klussenbedrijf (de dakdekker). Visser
contactlenzen sponsort een gedeelte
van de kosten van de ballen en staat
op de Avantiaanse tennisbal vermeld.
Komend jaar zal dat Jan Bos schilderwerken zijn.
Drankleverancier AB InBev sponsort
een grote parasol.
Invitatietoernooicommissie
Renée Heynen, Marjon Keek, Yvonne
Keurentjes, Dee de Leeuw, Liesbeth
Meij, Margot Schuttelaars.
Het Invitatietoernooi wordt gehouden
op vrijdag-zaterdag 1-2 september,
het thema is “1001 nacht”. Er strijden
40 koppels in niveaugroepen met GD,
DD en HD door elkaar. Na het tennisgedeelte beleven wij een prachtige avond
rond het thema ‘Duizend-en-een-nacht’
in volledig Arabische sferen.
Deze commissie stopt met de organisatie. Er wordt gezocht naar opvolgers.

De opbrengst van de loterij t.b.v. het goede doel Stichting Marikenhuis was ruim €700,-!
Op de foto Willem van Gerwen namens het Marikenhuis
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Open Toernooi Commissie: v.l.n.r.: Mirjam Meijer, Dick Onderwater, Marian de With, Jacki Uitslag, Nelleke Klomp

Jeugd
Geen commissie, alleen één begeleider,
Yvonne Gasseling en vanuit het bestuur
Dick Onderwater. De 20 jeugdleden
trainen bijna allemaal. Ter stimulering
van het aantal jeugdleden ontwikkelt het bestuur het voorstel dat voor
kinderen t/m 16 jaar, waarvan minimaal
één ouder lid is van Avanti, alleen de
kosten voor de KNLTB betaald hoeven
te worden. Na de goedkeuring door de
ALV 2017 is deze regeling ingevoerd.
Open Toernooi Commissie
Marian de With (The Insiders), Jacki

uitslag, Nelleke Klomp, Mirjam Meijer,
Dick Onderwater.
Het Open Toernooi is van 17-23 juli
en telt 205 deelnemers. Heet nu het
‘Avanti Insiders Open’. Ook “Berthy
Serveert” is weer van de partij. Op de
finaledag begint het rond 15 uur ﬂink te
regenen met nog vijf finales te spelen.
In overleg met de bondsgedelegeerde
wordt besloten de rest van de finales
niet meer te spelen en over te gaan tot
de prijsuitreiking. De opbrengst van de
loterij t.b.v. het goede doel Stichting
Marikenhuis is ruim €700,-!

Er wordt afgezien van de poging om
het toernooi onder te brengen bij het
Nijmegen Tennis Tournament (NTT).
De kosten, €200, - acht men te hoog
t.o.v. eventuele voordelen zoals meer
inschrijvingen.
Technische Commissie
Peter van Campen, Josephine Jansen.
De traditie om de opstelling van de
teams voor de Voorjaarscompetitie al
op de nieuwjaarsreceptie uit te delen
blijft intact. Aan de voorjaarscompetitie
doen 18 teams mee, 6 op vrijdagavond,
10 op zaterdag en 2 op zondag, totaal

Technische Commissie: v.l.n.r. :Josephine Jansen en Peter van Campen; Luc Bouman ontvangt bloemen namens Heren 2 voorjaarcomp.
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125 spelers. Vooral op de vrijdagavond
is het druk. Bij The Insiders wordt voor
alle 7 vrijdagavonden een extra baan
gehuurd. Bijzonder is de première
van een geheel nieuw zondag mixedteam dat bestaat uit jonge spelers van
captain/trainer Lennart van Campen en
per wedstrijd 8 partijen moet spelen. Zij
komen uit in de 3e klasse en eindigen
op de 5e plaats. Bij het slotbanket (dit
jaar weer heerlijk buiten op het terras)
van zondag 28 mei huldigen wij de
kampioensteams!
Aan de Zomeravondcompetitie wordt
door 21 spelers in 3 teams deelgenomen. Ook de najaarscompetitie mag

wordt dan ook op 7 banen getennist!
De ervaringen zijn dit eerste jaar zeer
positief.

afgespeeld kon worden. Besloten wordt
om de resterende vijf finales op zondag
1 oktober te spelen.

Daarnaast organiseert de Toernooicommissie het Openingstoernooi op zondag
2 april. Voorafgaand aan het Openingstoernooi vindt een tennisclinic plaats
verzorgd door onze trainers Arthur
van Keulen en Lennart van Campen.
Vervolgens is er de openingsceremonie
met het hijsen van de vlag waarna 30
deelnemers genieten van ideaal weer
en vijf uitstekende banen.

Wintertoernooi
An Jonkman, Astrid van Ommen, Ellen
Hoffmeister.
Zaterdag 11 februari. Prima aﬂevering
met 48 spelers van alle Avantiaanse
speelsterktes. De commissie houdt ermee op, maar er staan opvolgers klaar:
Mariëlle Busink en Margot Schuttelaars.

De twee Nieuwe ledentoernooi gaan
niet door, zie hierboven. Het Slottoer-

Twintigers-Dertigers Toernooi
Vrijdag 28 april. Vindt geen doorgang
wegens gebrek aan belangstelling.

Toernooicommissie: v.l.n.r.: Mieke Teunissen, Luc Buitinck, Willy Schaap, Ad Wellens. Op de foto ontbreken: Paul van den Ing en Rob
Maters

zich weer op grote belangstelling verheugen. Dit jaar 4 teams op de vrijdagavond, 9 teams op zaterdag. Er komen
pardoes drie kampioenen uit!
De TC promoot deelname aan het tennisfenomeen Winterhard(t). Er wordt
op zondag 5 november ook op Avanti’s
park gespeeld. Er doen 40 Avantianen
mee aan deze competitie.
Toernooicommissie
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob
Maters, Willy Schaap, Mieke Teunissen,
Ad Wellens.
Deze commissie is het gehele seizoen
actief. Geeft leiding aan de onvolprezen
labelavonden.
Dit jaar staan de labelavonden ook
open voor de leden van The Insiders, er

nooi is op zondag 29 oktober. Zo’n 25
deelnemers spelen het laatste toernooi
van het seizoen opnieuw onder ideale weersomstandigheden. Na aﬂoop
wordt de toernooicommissie gehuldigd
voor hun hele oeuvre 2017.

Ontmoeting met The Insiders
Zaterdag 8 juli op ons park. Alle 16 deelnemers van de beide verenigingen samen door elkaar als bij een labelavond.
Enige rivaliteit kan de ontmoeting toch
niet ontzegd worden…

Wedstrijdcommissie
Liesbeth van der Brugge, Noël Buining,
Willemijn van Gurp, Astrid Hageman,
Wout Linsen, Betty Vissers.
Organiseert de clubkampioenschappen
dubbel van 15-17 juni met 70 deelnemers en 9 onderdelen. Veel nieuwe
gezichten, mooie avonden en een spectaculaire finalezaterdag. Organiseert de
clubkampioenschappen enkel/gemengd
van 4-9 september met 68 deelnemers.
Na veel regen bleek op zaterdag 9
september dat het toernooi onmogelijk

3. TOT SLOT
Het bestuur dankt alle leden die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het
verenigingswerk. Door te continueren
wat goed is en te verbeteren waar nodig kunnen we de toekomst van Avanti
’55 met vertrouwen tegemoet zien.
November 2017
Bestuur Avanti ’55:
Maarten Baris, Lex Bouts, Peter van
Campen, Dick Onderwater.
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COMPETITIES

N

ajaarscompetitie 2017
Aan het eind van het slottoernooi was ook de huldiging van
de najaarscompetitie. Drie
van onze topteams konden als kampioenen gehuldigd worden. Zaterdag
Herendubbel 1 van captain Remco van
Oers, dat alleen enkele partijen had
moeten opgeven vanwege familieomstandigheden, maar verder zonder
puntverlies kampioen was geworden,
liet zich verontschuldigen. Daardoor
werden er alleen dames in de bloemen
gezet: het Zaterdag Damesdubbel 1
team van captain Birgit de Roij en het
damesteam van captain Hettie Maters
(zie voorpagina) dat 2 enkels en 3 dubbels speelde. Alle spelers en speelsters
nogmaals van harte gefeliciteerd!
Inschrijving voorjaarscompetitie 2018
gesloten
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is op toernooi.nl op 12 november gesloten. De TC heeft hieruit
teams samengesteld en bij de KNLTB
aangemeld. Bij de nieuwjaarsreceptie
worden traditioneel de teamindelingen

bekendgemaakt. Daarna wordt die aan
de voorgestelde aanvoerders gemaild
en op de Avanti website gepubliceerd.
De captains zullen ook te horen krijgen
welke teamleden nog het IVA-certificaat
(zie onder) moeten halen. Leden die
graag als reserve op de teamindelingslijst willen staan, kunnen zich altijd
melden bij tc@avanti55.nl
Winterhard(t)competitie
De Winterhard(t)competitie is het
eerste weekend succesvol begonnen:
op zaterdag 4 november in Weurt (bij
Avanti werd toen competitie ingehaald)
en op zondag bij Avanti. Dat begon nog
spannend: omdat het tot 8 uur had
gehoosd, lagen er op veel banen nog
plassen. Daarom weken vier partijen
de eerste ronde uit naar The Insiders,
Quick en Tachys. Ze kwamen na aﬂoop
wel de uitslag melden en napraten
onder het genot van een kopje koﬃe of
thee met peperkoek.
Zomeravondcompetitie 2018
Als deze Kantlijn verschijnt, medio
december, zal de inschrijving voor de

Peter van Campen
namens de
technische
commissie,

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

Zomeravondcompetitie 2018, nog
maar enkele dagen open staan. De
zomeravondcompetitie is geschikt voor
de beginnende competitiespeler. Op
zeven woensdagavonden tussen medio
mei en eind juni spelen gemengde, heren- en damesteams van zes spelers, in
vier dubbelpartijen per speelavond tot
eind juni tegen clubs in de omgeving.
IVA-certificaat (verantwoord alcoholgebruik) voor competitiespelers
Omdat competitiespelers bardienst
doen tijdens de competitie, moeten
ook zij hun certificaat halen op www.
nocnsf.nl/iva , zodat ze 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! Vul bij het mail-adres van de
verantwoordelijke voor de bardienst in:
secretariaat@avanti55.nl.

Links: Herendubbel 1, na het behalen van het kampioenschap. v.l.n.r.: Patrick van Otterlo, Remco van Oers, Leo van de Pas,
Crisiu Langenberg. Rechts: Wim Busink met de kampioensﬂes.
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Herendubbel 1, v.l.n.r.: Remco van Oers, Erik Verschuren, Crisiu Langenberg, Remy Loo, Tim van Noort, Roel, Patrick van Otterlo

Damesdubbel 1, v.l.n.r.: Ingrid van Hoorn, Eefje Grievink, Birgit de Roij, Cecile van Wel, Judith Cornet, Liz Root.
Op de foto ontbreekt: Inge Draisma
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
� tekst: Liesbeth van de Brugge,
fotografie: Fons Goosen

E

en start op maandag 4 september en pas een finaledag op
zondag 1 oktober, ogenschijnlijk een erg langdurige periode
voor clubkampioenschappen enkel en
gemengd. Maar helaas, zware regenbuien in de tweede helft van de week
maakte de banen op de vrijdagavond
onbespeelbaar. Onder de noemer: ‘Op
Avanti vallen de clubkampioenschappen
nooit in het water’ gooide de wedstrijdcommissie het speelschema drastisch
om naar zelfs de aansluitende zondag.
Zaterdags voortvarend begonnen maar
in de middag gooide een ﬂinke hoosbui
wederom roet in het eten en kon ook
op de zondag het programma niet afgewerkt worden. Na overleg met bestuur
en finalisten werden met enige vertraging op zondag 1 oktober om 14.30 uur
alsnog de resterende finales gespeeld.
Wat het aantal deelnemers betreft,
stopte de teller bij 68. Helaas geen
nieuw record van het aantal inschrijvingen in 2016 met 82 deelnemers. Een
mooie mix van alle categorieën met wel
opvallend weinig of zelfs geen inschrijvingen in de onderdelen enkel DE6, HE6
en D7.
Op de eerste speelavond was na de
enige wedstrijd in de categorie DE6 de
kampioene al bekend: Liz Root. Hetzelfde scenario later in de week in de
HE6, dus ook maar één wedstrijd. De
winnaar: Saman Eltink.
Verder een prachtig deelnemersveld

ENKEL EN GEMENGD 2017
4-9 september, 10 september en 1 oktober?

met ook enkele ‘eerstejaars’ waaronder
Joris van Meel in de HE8 die pas sinds
twee maanden tenniste en daarnaast
Lonneke van Hezewijk. Zij speelde in
het begin van de week haar allereerste
wedstrijd en mocht zich later clubkampioene in de DE8 noemen! En dan
de overige partijen. Een veelvoud van
gelijkwaardige tegenstanders waarbij
uiteindelijk in de supertiebreak de beslissing viel maar helaas ook blessures
met opgave als einduitslag.
Dan op zondag 1 oktober de uitgestelde
finaledag. Onder ideale weersomstandigheden worden de vijf finales
tegelijkertijd gespeeld. De propaganda voor deze dag m.b.v. aﬃches
en website zorgt voor grote publieke
belangstelling. Dat laatste gold zeker
voor de HE 8 wedstrijd tussen Ernst
Bouwes en ‘eerstejaars’ Joop de Leeuw.
Een spannende, gelijk opgaande strijd
met luide toejuichingen van familieen kennissen met uiteindelijk Joop als
winnaar! Een enorme anticlimax in de
finale HE 2/3/4/5 Wim Busink versus
Erik Verschuren. Bij een stand van 4-1
voor Wim blesseerde Erik zich bij een
spectaculaire poging een bal te halen.
Einde wedstrijd en de naam van de
nieuwe clubkampioen was bekend.
Daarentegen wel een pittige strijd in de
DE 2/3/4/5 tussen Jane Klein en Femke
van de Ven waarbij Femke haar eerste
damesenkeltitel pakte. In de GD7 dezelfde namen en uitslag als in 2016 met

V.l.n.r. Paul van der Heijden, Betty Vissers en in het midden Mart de Weerd na de finale GD 6
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als enige verschil dat Corin Smaal met
een andere partner speelde maar ook
met succes en tenslotte de HE7 finale.
De winst was voor Alexander Bouts.
Traditiegetrouw volgden de prijsuitreiking met fotoshoots en het woordje van
de clubkampioen 2017.
Winnaars:
HE 2/3/4/5
1. Wim Busink
2. Erik Verschuren
DE 2/3/4/5
1. Femke van de Ven
GD 2/3/4/5
1. Marleen Lammers/Rien Cosijn
2. Josien van Geel/Wim Busink
HE 6
1. Saman Eltink
DE 6
1. Liz Root
GD 6
1. Margot Schuttelaars/Paul van der
Heijden
2. Betty Vissers/Mart de Weerd
HE 7
1. Alexander Bouts
2. Noël Buining
DE7: Geen inschrijvingen
GD 7
1. Corin Smaal/Frank van Hooijdonk
2. Hanny Kuiper/Fons Goosen
HE 8
1. Joop de Leeuw
2. Ernst Bouwes
DE 8
1. Lonneke van Hezewijk
GD 8: Geen inschrijvingen.

Kantlijn|15

16|Kantlijn

RACKETITIS

A

ls ’s avonds de lichten bij
Avanti uitgaan, kan Hawkeye
ontspannen. Vaak gaat het
oog niet meteen dicht voor
een welverdiende nachtrust, maar
wordt er nog even gezapt. Het arendsoog viel laatst op een dartpartij van
Berry van Peer. Deze Brabander stond
met tranen in zijn ogen op het podium
en had veel tijd nodig om steeds drie
pijltjes in het bord te gooien. Al snel
bleek dat hij leed aan darteritis. Dit
is geen pijlontsteking, zoals de term
doet vermoeden, maar een psychische
aandoening die ervoor zorgt dat je de
dart op het moment van gooien niet
meer los kan laten. Ook bij boogschieten (rozenvrees), biljarten (keuitis) en
schaatsen (zwabbervoet) kennen we
dit verschijnsel. Het schijnt dat ook
honkbalpitchers er onder gebukt kunnen gaan.
Sporters die een repetitieve beweging

■ tekst: Hawkeye

moeten maken, zijn dus potentiële
slachtoffers van deze hapering in de
motoriek. Bij tennissers zou dat kunnen
leiden tot service-angst of racketitis. De
verbreiding van deze kwaal valt gelukkig
nog mee. Zoals bekend (en wellicht ook
ervaren) is faalangst niet ongebruikelijk op de tennisbaan, maar de eerste
speler die zo bang is dat hij de bal niet
meer kan opgooien voor een opslag,
moet nog worden gespot.
Hawkeye houdt zijn oog open en zal
de banen van Avanti afspeuren. Want
zoals alle ongemak op ons tennispark
(en daarbuiten) zoveel mogelijk moet
worden voorkomen, is een vroege signalering van dit vervelende probleem
gewenst. Het kan een tenniscarrière in
de kiem smoren of een mooie tennisloopbaan tot een voortijdig verdrietig
einde brengen. Temeer omdat er,
analoog aan dartritis, waarschijnlijk

geen probaat middels is tegen racketitis, hooguit langdurige therapie bij een
psycholoog.
Voorlopig gaan we ervan uit dat de
kans op racketitis bij een ontspannen
vereniging als Avanti zeer klein is. Bovendien is het sociale en psychologische
vangnet bij Avanti groot genoeg om de
geestelijke weerbaarheid van potentiële
racketitis-lijders te versterken. Naar verluidt werkt het bestuur achter de schermen ook aan een racketitis-protocol. Je
wilt natuurlijk niet dat Avanti bekend
wordt als de eerste racketitisvereniging
van Nederland.
Er is één voordeel: zolang er geen
vreemde verschijnselen als racketitis
opduiken, zal het met een mogelijk
writer’s block voor Hawkeye ook wel
meevallen. Dat biedt weer hoop voor
de komende jaren.

Berry van Peer heeft last van darteritus. Het zorgt ervoor dat de darter de pijlen niet op het juiste moment of helemaal niet kan loslaten.
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CREATIEVE TALENTEN
BIJ AVANTI GEZOCHT!
■ tekst: Marianne Kalthoff, namens de accommodatiecommissie

W

e hebben zo’n mooi park
en het materiaalhuisje
tussen bij baan 2 en 5 is
zeer functioneel maar…
het detoneert schrijnend in het Avantilandschap. De accommodatiecommissie
heeft al langer plannen om dat grijze
gebouwtje van een mooiere buitenkant
te voorzien, bijvoorbeeld met bomen
beschilderd of een tennisbaan met
tribune, zoiets als op het schilderij van
Diederik Grootjans in het clubhuis.
Afgelopen jaar zijn we met een grafity
kunstenaar in aanraking gekomen die
het gebouwtje zou kunnen oppimpen.
Graag willen we de Avantiaan zelf de
kans geven om een fraai ontwerp te
maken. Naast het idee van Yve (zie
hieronder) zoeken we nog naar meer
ideeën om een keuze te kunnen maken.
Voor het ontwerp wat gekozen wordt is
een leuke prijs beschikbaar. Wacht niet
te lang met je idee en stuur het naar:
marianne.kalthoff@planet.nl
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Vorig jaar plaatsten we al een oproep
met de titel trompe l’oeil, daar kwam
onderstaande reactie (met tekening)
van Yve de Vries dus op: “Bij deze
mijn sfeerimpressie voor koetshuisje
op Avanti. Alles in Trompe l’oeil geschilderd. Misschien de boeiboorden

van echt hout. Mij leek het uitstekend
passen bij de sfeer van het klassieke
parkachtige bosje. De rommelige plek
achter en naast het huisje kan verfraaid
worden met een bankje, varens of iets
dergelijks zodat je echt het idee hebt op
een stukje oud landgoed te zitten.”

KLEINE MOEITE,
GROOT GENOEGEN!
■ tekst: Ingrid van Hoorn namens de
Bartypes, Liesbeth, Hettie, Nelleke,
Ingrid

D

e winterstop is in zicht! Tijd
voor de Bartypes om de
balans op te maken. Is het
gelukt om dit seizoen de
barbezetting te optimaliseren? Een
volmondig ja! Dankzij de koppeling
van ‘pasje afhalen’ aan ‘inschrijven
voor een bardienst’ was het barrooster
al in april vrijwel volgeboekt. Zonder
morren waren mensen bereid zich
voor een bepaalde dag in te schrijven.
Nou ja… bijna zonder morren. Er zijn
natuurlijk altijd mensen die het véél te
druk hebben om bardienst te doen…
Nadat het barrooster was ingevuld,
was het aan de Bartypes om in de
gaten te houden of het in de praktijk
ook allemaal goed liep. En ja hoor!
Elke avond stonden er mensen klaar
om de nazit gezellig te maken, met
nootjes, een muziekje en een gastvrije
‘smile’. Sommigen nodigden bevriende
Avantianen uit om die avond langs te
komen, anderen startten hun bardienst
met een gezamenlijk afhaalmaaltje in
het clubhuis. Iedereen deed het op haar
of zijn manier, dus was het dit jaar weer
ouderwets gezellig bij Avanti!
Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd.
Zo gebeurde het dat de twee herinneringmails die we altijd sturen te laat in
de spambox werden teruggevonden…
bij allebei de leden die bardienst hadden. Overmacht… toch? Anderen waren
‘plotseling’ op vakantie! En dan is het
lastig biertappen. Ook een ‘ingelaste
vergadering’ speelde sommigen parten
en daar moet je je bardienst natuurlijk
voor laten lopen. De Bartypes hoorden
de argumenten aan en deden vervolgens hun best om toch nog vervanging
te regelen. Eén avond lukte dat echt
niet meer. Toen kregen we ’s ochtends
de volgende mail: ‘Ik zou vanavond
bardienst moeten draaien maar dit gaat

helaas niet lukken omdat mijn vriendin
hoogzwanger is’. Tja, het zal je maar gebeuren. Daar hebben zelfs de Bartypes
geen antwoord op.
Zoals gezegd waren dit echt uitzonderingen. De medewerking die we van de

leden kregen was geweldig. Daarom
willen we iedereen die bardienst deed,
namens alle leden die er aan de andere
kant van de bar van genoten, heel
hartelijk danken! Dank voor jullie inzet,
solidariteit én gezelligheid!
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Bartypes: v.l.n.r.: Liesbeth van de Brugge, Ingrid van Hoorn, Hettie Maters, Nelleke Klomp
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BIJ DE DOOD VAN ‘OUWE BUUS’
Sinds vandaag staat er een orchidee
in mijn huis. Geërfd van ‘ouwe Buus’.
Iedereen die hem gekend heeft, weet
waarom dit zo gezegd mag worden,
‘ouwe Buus’. Wim Busink sr was de
vader van Wim Busink jr en Mariëlle
Busink, beide tennissend bij Avanti,
evenals schoondochter Marianne Kalthoff. Jarenlang speelde hij het Invitatietoernooi en het Open Toernooi mee.
Bij één zo’n gelegenheid - hij was toen
tegen de tachtig en ik kende hem nog
niet - verzeilden we in een bijzonder
gesprek waar ik destijds over vertelde
in de Kantlijn; sindsdien raakten we eigenlijk nooit meer uitgepraat. Maar was
hij dat ooit wel? Hoewel hij geen lid was
van Avanti kwam hij er vaak. Niet alleen
om zijn kinderen aan te moedigen,
vooral ook om anderen te ontmoeten,
voor de gezelligheid! Elke feestelijke

Avanti-gelegenheid sloot hij af met een
“one for the road”, meestal was het dan
nog net niet het laatste wijntje. Waarna
de Hazenkamptrein uiteindelijk toch
ging rijden.
Hij vond het verschrikkelijk dat zijn
gezondheid de laatste jaren zo afnam.
Tijdens het laatste Open Toernooi was
hij er niet bij. Ik besloot de gewonnen
orchidee naar hem toe te brengen,
wetend dat hij daar van hield. Op een
prachtige zonnige zondag, 27 augustus
dit jaar, werd hij negentig, een broze
oude man geworden, genietend, vol
herinneringen aan een goed en bewogen leven. Anderhalve maand later,
op 14 oktober, overleed hij, toch nog
onverwacht. Vandaar die orchidee.
Mariëtte van der Zwet
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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
Trainers:
Lennart van Campen en Arthur van
Keulen, trainer@avanti55.nl

In memoriam Leo Schillings
Op maandag 9 oktober jl. is Leo Schillings op 77-jarige leeftijd overleden na
een langdurige ziekte. Leo was tot en met seizoen 2015 een zeer enthousiast lid van Avanti en winterlid bij Nijmegen Quick. Uit het interview met Leo
dat Mariëtte van der Zwet in maart 2009 voor de Kantlijn maakte, lazen we
o.a. dat dagelijks bewegen een absolute must voor hem was. Ging het vroeger om voetbal en atletiek, later werd tennis zijn grote passie. Zo kenden wij
Leo ook en niet alleen als speler maar tevens een aantal jaren als bestuurslid van Avanti. Ook zijn vrouw Magda en alle drie de kinderen Joost, Ieke en
Maartje waren ooit leden van Avanti. De laatste tijd merkten allen die nauw
bij Leo betrokken waren dat het niet goed met hem ging. De familie is dankbaar dat Leo tot het laatst thuis kon blijven. Wij wensen Magda en de (klein)
kinderen alle sterkte toe bij het dragen van het verlies van Leo.
Lex Bouts

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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Iedereen is welkom en veilig ongeacht kleur, religie, seksuele geaardheid of afkomst, daar steken wij de regenboogvlag voor uit!
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