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VAN DE VOORZITTER

W

aarde Avantianen,
Op de avond van de
Tweede Pinksterdag is het
goed mijmeren. Over de
gang van zaken rond het tussenpad,
hoe het uiteindelijk is geworden tot een
prachtig talud en dan die spectaculaire
officiële opening door Marianne Kalthoff op de mooie zondagavond van 28
mei. Hoe de juiste stemming er meteen
in zat, wat weer de basis bleek voor een
heerlijk slotbanket van de voorjaarscompetitie.
Dat we daarbij te horen kregen dat
er nota bene vier teams kampioen
geworden zijn! Dat zijn natuurlijk vier
afgeworpen vruchten van onze twee
trainers Arthur en Lennart. De trainingen ter voorbereiding op de competitie
werden door Lennart gegeven. Hij zag
vervolgens zowel zijn moeder Anneloes
kampioen worden met Dames 1 Zaterdag en zijn vader met Gemengd Dubbel
1 Vrijdagavond.

Heel sensationeel bleek de aanpak van
de vier bartypes Hettie, Ingrid, Liesbeth en Nelleke. Leek het er bij de ALV
even op dat met afkopen bardienst en
vrijwilligersvergoeding gewerkt moest
worden, door de inzet van genoemde dames is de situatie nu compleet
anders, lees het elders in deze Kantlijn.
Twee kanttekeningen hierbij. In de eerste plaats wordt de bardienst nog niet
altijd even goed afgesloten. Bij dezen
wil ik uw aandacht nog eens vestigen
op de lijst met punten ‘afsluiten bardienst’. Ten tweede de IVA-verplichting
voor een ieder die bardienst draait, het
behalen van de Instructie Verantwoord
Alcohol schenken: lees bij Van het bestuur hoe te handelen! En maak er voor
uzelf iets leuks van!

Op de labelavond van maandag 29
mei hebben we stilgestaan bij het feit
dat Henk Ibes een week eerder 75 jaar
geworden was. Henk is al 51 jaar lid van
Avanti en heeft zich na zijn carrière als
competitiespeler gestort op de labelavond alwaar hij door de jaren heen
vele beginnende Avantianen het plezier
in tennis bijgebracht heeft. Had de eer
om Henk een herinneringsbokaal te
mogen overhandigen.

Wens u allen een onvergetelijke zomer
toe,

Nu ik het toch over de labelavond heb,
hoor ik u vragen: “hoe gaat het eigenlijk
met de nieuwe opzet, samen met The
Insiders?”. Wel, zoals het er nu uitziet,
blijkt de formule, gezien de bezoekersaantallen en de positieve reacties, voor
beide verenigingen goed te werken.
Mocht u nog twijfelen, het is een aanrader!

Vervolgens gaan we op naar de evenementen die komen gaan: het Avanti/Insiders Open, het Invitatietoernooi en de
clubkampioenschappen single/mixed.

Lex Bouts

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Kaft: officiële opening van het talud door Marianne Kalthoff
Fotografie: Fons Goosen
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VAN DE
BESTUURSTAFEL

I

VA-certificaat voor alle barvrijwilligers
Nu de barbezetting, mede dankzij de inzet van de Bartypes, een
geweldig succes is en de bardiensten
voor een groot deel van het jaar al
gevuld zijn, vraagt het bestuur aandacht
voor het IVA-certificaat. De gemeente
Nijmegen wil hierop de sportclubs gaan
controleren. Concreet betekent dit
dat ieder lid die bardienst draait moet
beschikken over een IVA-certificaat
(Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Vorig jaar hebben heel veel leden
al de moeite genomen om dit certificaat
te bemachtigen. Deze certificaten zijn
o.a. opgenomen in de barklapper.
Het bestuur en de barcommissie vragen
de leden 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/ivaO 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.
Pasjes lidmaatschap
Een aantal leden heeft zijn of haar pasje
nog niet opgehaald. De pasjes zijn nodig
om het clubgebouw binnen te komen
en om af te hangen voor de banen.
Graag hiervoor contact opnemen met
de ledenadministratie (ledenadminstratie@avanti55.nl).
Middenpad
Heel veel positieve reacties zijn er
gekomen op de aanpak en realisatie van
het Middenpad. Het park als geheel is
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daarmee enorm vooruit gegaan. Tijdens
de competitie is dan ook al veelvuldig gebruik gemaakt van de nieuwe
tribunebankjes. Zondag 28 mei is het
pad officieel geopend (zie foto op de
cover en op de volgende pagina) en is
aan de accommodatiecommissie heel
veel dank gezegd voor hun inzet om
dit pad tot een succes te maken. Met
een investering van ruim 20.000 zijn we
conform de begroting gebleven.
Baanbezetting
Hoewel er in vergelijking met de voorgaande jaren een groeiende belangstelling is om op de ochtenden te spelen
is er overdag - zeker in de middagen
- volop ruimte om te spelen. We raden
dan ook een ieder die daartoe de
gelegenheid heeft aan om ‘s middags af
te spreken. Ook op de zondag zowel in
de zomer en als in het najaar is er volop
speelgelegenheid. De avondbezetting
van de banen ligt daarentegen een stuk
hoger. Tussen 19.00 en 21.00 zijn er regelmatig wachttijden. Vroeger en later
op de avond valt het overigens met de
drukte reuze mee.
Zonnepanelen
Sinds mei 2016 beschikt Avanti over
64 zonnepanelen. Met het plaatsen
en de aanschaf van de panelen is een
bedrag gemoeid van 17.000 euro. De
jaaropbrengst is bij de investeringsbeslissing geraamd op 13.700 kWh. In het
eerste jaar zijn we qua jaaropbrengst
achter gebleven op deze raming. Met
ruim 12.000 kWh ligt de jaaropbrengst
ca. 12% achter op de raming. Ondanks
deze lagere feitelijke opbrengst kijkt het
bestuur nog steeds heel positief naar de
gemaakte keuze voor het aanschaffen
van zonnepanelen. Zeker op de langere
termijn is het financieel rendement
positief en dragen we als Avanti bij aan
een meer duurzame samenleving.

Dick Onderwater, secretaris

Nieuwe leden
We mogen in 2017 de volgende nieuwe
leden begroeten: Ester Bellers, Mathieu
Cuypers, Emiel Derckx,
Ellie van Dries, Geert van Halen, Ans
Hoek-Hendriks, Isabella van Hout, Joan
Joosten, Eric Julianus, Monique de Kerf,
Arthur van Keule, Jense Kloosterman,
Paul Kok, Joop de Leeuw, Remy de
Leeuw, Dea Melis, René Ottens, Jessica
Pater, Annemiek Sinnige, Jan Spoorenberg, Jan-Jurjen Vaanholt-Smit. We
zijn blij met hun komst en hopen dat
ze snel hun weg vinden op de baan en
binnen de vereniging. Yvonne de Graaf
zal als coördinator nieuwe leden hen
daar eventueel bij begeleiden. Zij is te
bereiken via vonel53@gmail.com
Ondanks deze versterking van de club
zouden we als bestuur nog graag meer
nieuwe leden verwelkomen. Dus als
jullie nog kennissen, buren of vrienden
hebben die overwegen om te gaan
tennissen, nodig ze uit of laat ze contact
opnemen met Jacki Uitslag ledenadminstratie@avanti55.nl
Baanverlichting
Bestuur wil de leden complementeren
met het feit dat het tijdig uitdoen van
de baanverlichting geen problemen
meer geeft. De leden en de organisatoren van de competitie en toernooien nemen op allerlei manieren hun
verantwoordelijk en dragen bij aan het
handhaven van de sluitingstijd van de
baanverlichting uiterlijk 23.00 uur.

Foto’s van de werkzaamheden aan het midden pad (talud) van start tot opening.
■ Fotografie: Marianne Kalthoff
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Pak het vliegend tapijt uit de kast en stof je wonderlamp alvast af. In het weekend van 1 en 2 september
komen al je dromen uit tijdens het ‘Duizend en één
nacht Invitatietoernooi’.

Schrijf je partner en jezelf in voor een weekend op
Avantimorgana (www.toernooi.nl). Een weekend om
nooit te vergeten!!
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COMPETITIENIEUWS
NAJAARSCOMPETITIE 2017:
De teamindeling staat op de website
(Competities→Najaarscompetitie) en
is aan de aanvoerders gemaild. Er was
erg veel belangstelling voor de vrijdagavond. Omdat we in het najaar geen
baan van onze buren kunnen huren,
hebben we twee teams moeten aanbieden om in plaats hiervan op zaterdag te
gaan spelen, waar nog wel plaats was.
Een team doet dat, voor het andere
team was dat jammer genoeg geen
optie. Voor de zondag was geen enkele
belangstelling, dus op alle zondagen
zijn alle banen vrij beschikbaar voor
andere activiteiten of recreanten. Een
damesteam speelt de nieuwe vorm
waarbij op zaterdag twee enkels en drie
dubbels gespeeld worden.
VOORJAARSCOMPETITIE 2017
Op zondag 28 mei, direct na de opening
van het talud, is door 73 competitiespelers en aanhang het slotbanket gevierd.
Vanwege het prachtige weer, het
aangekondigde onweer bleef weg, kon
dat op het terras. Kampioenen werden
langdurig toegejuicht en gehuldigd, om
degradanten werd kort getreurd en allen hingen aan de lippen van voorzitter
Lex Bouts, die op zijn eigen unieke wijze

Zaterdag Heren 2.
Luc Bouman neemt de bloemen
in ontvangst namens het team
betaande uit:
Rick de Bruijn, Paul Hendriks,
Stein vd Heuvel, Tom van Poppelen, Luc de Wildt, Jaap Woestenburg
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terugblikte op het afgelopen seizoen.
Dank allen voor deze prachtige avond.
Vrijdagavond: Met de huur van 1 baan
van The Insiders en omdat er ‘s avonds
geen training is, konden alle teams
geplaatst worden. Wel werd er officieel
verkort gespeeld, zodat gegarandeerd
de lichten om 23:00 uur gedoofd konden worden.
Vrijdag Gemengd 35+ 1 van captain Peter van Campen kon op de laatste speeldag uit bij de Wiekslag (Molenhoek) de
champagne ontkurken.
Zaterdag: Gemengd 1 van captain Rutger Stoop, met 11 punten voorsprong!
Zaterdag Dames 1 van captain Anneloes van Brussel promoveert met 5
punten voorsprong uit de hoofdklasse
naar de overgangsklasse. Dames 2 van
captain Cecile van Wel degradeert uit
deze klasse.
Zaterdag Heren 2 van captain Jaap
Woestenburg: zij versloegen op de
laatste speeldag uit koploper Tachys
met 6-0, waardoor ze in punten gelijk
kwamen en dus kampioen werden in
de derde klasse! Het massaal toegestroomde Tachys-publiek kon geen
feestje vieren, de zes Avanti-heren wel!
Heren 3 van captain Michel Spanjaard
degradeert uit deze klasse.

Peter van Campen
namens de technische commissie,

e: tc@avanti55.nl, t: 06-13368419
Zondag: het topteam van captain/trainer Lennart van Campen heeft op de
laatste zondag uit bij Merletten degradatie weten te voorkomen.
Het 35+ topteam van captain/voorzitter
Lex Bouts heeft op de laatste zondag
thuis het kampioenschap net niet
gehaald.
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2017
Deze competitie duurt nog tot woensdagavond 21 juni. Na drie speelavonden staat het damesteam van captain
Ellen van den Ouweland aan kop, met
twee punten voorsprong op Rapiditas
1. Goede kans dat op de laatste speelavond, bij de wedstrijd Rapiditas-Avanti
de beslissing over het kampioenschap
valt. Komt allen de Avanti-dames aanmoedigen!

Vrijdag Gemengd 35+ 1
vlnr:
Willem van Gerwen, Ellen van den
Ouweland, Paul van der Wielen,
Danielle Gielen, Joyce van der Velde, Peter van Campen.

Zaterdag: Gemengd 1
vlnr:
Machteld Harings, Rien Cosijn, Annelies van Uden, Marleen Lammers,
Arjan Stap, Rutger Stoop.

Zaterdag Dames 1
vlnr:
Josien van Geel, Femke van de
Ven, Lisette Verstegen, Jane Klein,
Anneloes van Brussel, Hettie
Maters.
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16 T/M 23 JULI 2017:
H

AVANTI-INSIDERS OPEN

et is bijna zover: in de vierdaagseweek organiseren we weer ons
supergezellige open toernooi, voor de
tweede maal samen met onze buren,
The Insiders.

moedigen vanaf ons prachtige nieuwe
talud. Of kom om te genieten van de
heerlijke catering van Berthy Serveert.

Zij verkopen elke avond heerlijke broodjes, soep, salades, een warme maaltijd
en een toetje voor een zacht prijsje.

Inschrijven is mogelijk in de categorieën 3 tot en met 8, enkel, dubbel en
mix (max. 2 onderdelen). Omdat we in
het verleden diverse 2-spelers hebben
moeten teleurstellen, bieden we dit
jaar voor het eerst de mogelijkheid in te
schrijven in categorie 2 (HE en DE, beide 15+). Hopelijk levert dit een aantal
extra mooie partijen op! Mocht je een
2-speler kennen die op zoek is naar een
leuk toernooi, spread the word!
De inschrijving op www.toernooi.nl is
geopend en inschrijven kan tot 3 juli!
Het goede doel van dit jaar is Stichting Marikenhuis (www.marikenhuis.
nl) die (ex-)kankerpatiënten en hun
naasten op een laagdrempelige manier
ondersteunt bij de gevolgen van deze
ingrijpende ziekte. De opbrengst van
onze traditionele loterij gaat naar dit
prachtige Nijmeegse initiatief!

De OpenToernooiCommissie, vlnr
Marian de With, Nelleke Klomp, Mirjam Meijer, Jacki Uitslag, Dick Onderwater.

Wil je als Avantiaan een steentje bijdragen aan dit gezellige toernooi, bv. door
een bardienst te draaien, een avond
de hapjes te verzorgen (heel graag!) of
door andere hand- en spandiensten,
meld je dan bij een van de commissieleden of via OTC@avanti55.nl.
Doe je niet mee, kom dan een avondje
kijken om je collega-tennissers aan te

AVANTI – INSIDERS NIEUWS
Willy Schaap ,Namens de toernooicommissie.
■

De gecombineerde labelavond voor Avantianen en
Insiders bevalt uitstekend, dus we gaan door! Op naar verdere samenwerking? Elke maandagavond tussen 19.00 en
23.00 uur: je pasje inleveren, ingedeeld worden en spelen!
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De jaarlijkse Avanti-Insiders ontmoeting is op zaterdag 8
juli van 10.00 – 16.30 uur. Elk jaar weer een sportieve
en gezellige dag met onze buren. Deelname kost 3 Euro
inclusief lunch en hapjes. Geef je op vóór woensdag 5 juli
18.00: toernooicommissie@avanti55.nl.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DUBBEL 15-17 JUNI
Namens de wedstrijdcommissie, Liesbeth van der Brugge, Foto’s: Fons Goosen.

G

unstige weersvoorspellingen en een record aantal
inschrijvingen, liefst 70,
mede dankzij een uitgekiend
promotiebeleid. Maar ook een record
aan zowel uitvallers als invallers. In
sommige poules werden vervangers al
voor de start van de eerste wedstrijd
gevonden. In andere poulewedstrijden
gebeurde dat pas later. Die wedstrijden
telden niet meer mee voor de einduitslag maar het enthousiasme was er niet
minder om.
Enerverende partijen op alle avonden
met een mix van trouwe deelnemers
en nieuwe gezichten vooral in de DD8
en HD8. En zeker een memorabele zaterdag, finaledag, met volop spanning,
bijzondere wendingen en sensatie.
Allereerst de poulewedstrijd in de HD8
tussen Geert van Halen/Joop de Leeuw
en Fred Lardenoye/Patrick Spierts. Van
het begin tot het einde een en al enthousiasme en spanning met hilarische
vuur van het spel
momenten. In
Dehet
wedstrijdcommissie
eindigde
zelfsdeniet
bij
riep
laterde
bij supertiebreak
de prijsuitreiking
win10 maar
bij 12
12-10!).
naars,
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de als
‘Men
of the day’ en zij
kregen
ieder
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en
aanmoedigingsprijs
een blikGeert
ballen.
Joop, dan ook uit tot ‘Men of the day’
en zij kregen
aanmoedigingsMaar
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door!alsBinnen
in het
prijs een zat
blikniemand
ballen. op de bank voor
clubhuis
de TV naar de wedstrijden in Rosmalen
Maar
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buiten
clubhuis
zat
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op
de
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de
wedstrijden
in
Rosmalen
In de enige te spelen partij in de HD6
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buitenvan
volgetussen
Alexander
Bouts/Leo
de Pas
pakte
tribunes
en luide toejuichingen.
en
Saman
Eltink/Michel
Spanjaards ging
In de
enigeset
tenaar
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partijeninMichel
de HD6
de
eerste
Saman
tussendeAlexander
Bouts/Leo
van de Pas
maar
tweede werd
in de tiebreak
en Saman Eltink/Michel
Spanjaardsenging
gewonnen
door de tegenstanders
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naar
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wedstrijd- en poulewinnaar. Eveneens
nog later in de middag spannende
finales in de HD7 en DD7 en de laatste
poulewedstrijd in de HD2/3/4/5 met
zeer hoogstaand tennis.
Namens de wedstrijdcommissie,
Liesbeth van der Brugge.
De lijst met alle winnaars:
HD 2/3/4/5:
Rick de Bruijn – Rien Cosijn
DD 2/3/4/5:
Dee de Leeuw –en Cécile van Wel
HD6:
Alexander Bouts – Leo van de Pas
DD6:
Nelleke Klomp – Liz Root
HD7:
1. Riel Berenbroek – Frank van
Hooijdonk

2. Fons Goosen – Paul Smeets
DD7:
1. Hanneke Bruins – Corin Smaal
2. Nellie Schreurs – Mariëtte van der
Zwet
HD8:
Albert Lecocq – Hans Mies
DD8:
Marleen Duisman – Mariëlle Verstegen

MIX september,
EN SINGLE
Begin
van 4 t/m 9,
krijgt
weer
nieuwe
Beginiedereen
september,
van
4 t/m 9,
kansen
bij
de
single
en
mixed
krijgt iedereen weer nieuwe
clubkampioenschappen.
De
kansen bij de single en mixed
inschrijving
daarvoor is reeds
clubkampioenschappen.
De
geopend
(www.toernooi.nl).
inschrijving
daarvoor is reeds
geopend (www.toernooi.nl).

Astrid Hageman van de wedstrijdcommissie wordt bedankt door voorzitter Lex Bouts.
Voorzitter Lex Bouts bedankt Astrid Hageman van de wedstrijdcommissie

AVANTI’55
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HOMOFOOB

O

p 25 april 2017, de dag dat
onze grootste voetballer 70
zou zijn geworden, werd
bekend dat het voetbalstadion in Amsterdam eindelijk naar Johan
Cruijff vernoemd gaat worden. Terecht.
Het stadion van F.C. Eindhoven draagt
de naam van de plaatselijke held uit de
jaren ‘50 Jan Louwers, Heerenveen kent
het Abe Lenstra Stadion en buitenlandse voetbalhelden als Ernst Happel
(Wenen), Santiago Bernabéu (Madrid)
en Giuseppe Meazza (Milaan) hebben
hun eigen stadion.
Ook in de tenniswereld is het niet ongebruikelijk om stadions naar grootheden
te vernoemen. Het National Tennis
Centre op Flushing Meadows in New
York kreeg de naam van Billie Jean King.
Op het centre court leeft de naam voort
van Arthur Ashe, de eerste mannelijke zwarte US Open-winnaar in 1968.
(Vreemd genoeg is de eerste zwarte
vrouw die in 1957 dit toernooi won
– Althea Gibson – vergeten). In Parijs
is een van de banen vernoemd naar
Suzanne Lenglen, die zesmaal Roland
Garros en Wimbledon won.

■ tekst: Hawkeye

In Melbourne zijn de banen vernoemd naar Rod Laver (11 grand
slam-toernooien en twee grand slams)
en Margaret Court, nog altijd mondiaal recordhoudster met 24 grand
slam-overwinningen. Maar die laatste
vernoeming staat ter discussie. De
strenggelovige Margaret Court koos na
haar tenniscarrière voor een carrière
als dominee en stelt zich principieel op
tegen gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes en transgenders. Zo verklaarde
de inmiddels 74-jarige Court onlangs
niet meer met Qantas te zullen vliegen,
omdat dit bedrijf het homohuwelijk
propageert. “In het tennis barst het van
de lesbiennes. In mijn tijd waren er ook
een paar. De ouderen lokten de jongeren naar feestjes. Ik heb niks tegen
ze, we zijn hier om ze er overheen te
helpen.” Transgenderkinderen vindt ze
het werk van de duivel.
Martina Navratilova en actieve tennissers als Andy Murray, Sam Stosur en
onze Richèl Hoogenkamp veroordelen
deze uitspraken scherp. Ze roepen de
Australische tennisbond op om een

tennisstadion niet meer te vernoemen
naar een homofoob. Als alternatief
dragen ze de naam ‘Evonne Goolagong
Arena’ aan, naar de speelster die als
kind van Aboriginal-ouders zeven grand
slam-titels won.
De meeste Avantianen zullen hoofdschuddend kijken naar zoveel ophef.
Onze club is een warm bad voor alle
rangen, standen, kleuren, geaardheden en leeftijden. Onderscheid bestaat
bij ons alleen in speelsterkte, en zelfs
dat maakt de meesten niets uit. Zowel
binnen als buiten de banen is iedereen
gelijk. Daar kunnen ze in Australië nog
iets van leren.

GEEN SPAWATER, GEEN IJSJES
Wie wilde zo graag ijskoud Spawater? Zie hier het resultaat: geen Spawater en ook geen ijsjes meer! En wie
komt voor de nazorg?
In afwachting en met vriendelijke groet,
De barcommissie, barcie@avanti55.nl
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GERARD SCHAAFSMA
EN PAULINE VAN DER LANS:
EEN DROOM WAARMAKEN…

Z

omeravond aan de Avanti-tafel
In de tijd dat mijn bijdrage aan
de Kantlijn uitsluitend bestond
uit het schrijven van portretten van – om de één of andere reden
voor mij – ‘bijzondere’ Avantianen, tipte
iemand me om Gerard Schaafsma eens
te vragen: een sympathieke man èn hij
had samen met zijn broer ooit Twee
voor Twaalf gewonnen! Een unieke
prestatie. Tegen de tijd dat ik Gerard
daadwerkelijk wilde vragen voor een
portret, hoorde ik dat zijn vrouw ernstig
ziek was. Ik kende hem te weinig toen
om te weten of het dan toch gepast was
en voelde me niet vertrouwd genoeg
om dat te vragen.
Gerards vrouw is anderhalf jaar geleden
jaar geleden gestorven. Hij vertelde
hierover op een warme nazomeravond,
vorig jaar september, zo’n avond die
daar ineens kan zijn bij Avanti, waarop
je schijnbaar als vanzelf met je medespelers in een goed gesprek raakt na
een verloren tennispartij… tot diep in
de nacht ging het door, over verlies, de
dood, het verdriet, het mooie om dat te
delen, ook aan deze tafel.
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Pauline als schrijfster
Pauline van der Lans, zo heette de
vrouw van Gerard, was schrijfster. Haar
boek Tommie, een vlinder achter glas
is autobiografisch. Het gaat over haar
broertje dat op twaalfjarige leeftijd
overlijdt waar zij twintig jaar lang in
stilte en diep van binnen verdriet over
had. Haar broer was haar maatje, na de

scheiding van haar ouders betekende
hij àlles voor haar. Het verdriet zocht
zelf een uitweg, het is – zoals Pauline
het volgens Gerard verwoordde – niet
figuurlijk maar heel letterlijk gaan woekeren: de oorzaak van haar borstkanker.
Twee dagen voor de millenniumwisseling werd de diagnose gesteld. In de
jaren die volgden wist ze opeens wat ze

moest doen: in ieder geval wat losser
gaan leven, niet zo strak, niet altijd de
beste hoeven zijn, het gezondste willen
doen, “ineens wilde ze een biertje drinken, in plaats van groene thee”, vertelt
Gerard. En ze stopte in 2006 van de ene
op de andere dag met haar gewone
dagelijks werk. Ze was schrijfster, dàt
wilde ze zijn. En dit boek over haar
broer moest er komen om haar leven
‘rond’ te maken. In 2014 kwam het uit.
Ze was zo trots op dat boek. Gerard was
zo trots op haar! Op 26 oktober 2015
overleed Pauline aan de uitzaaiingen
die zich vanaf 2008 manifesteerden.
Ze was intussen begonnen aan een
volgend boek en liet een nagenoeg voltooid manuscript na. Gerard beloofde
haar er voor te zorgen dat het uitgegeven zou worden. Het is een roman en
gaat over familie, over hoe trauma’s
generaties lang van invloed kunnen zijn
op het leven van individuen. Donkerblonde dochter, zo heet het, is vorig
jaar verschenen bij dezelfde uitgever en
in een bijzondere samenwerking met
dezelfde bevriende redacteur: “Een
heel weekend lang aan de telefoon achter de laptop met elkaar gezeten; we
vergaten te eten of te drinken…”.
Echt?
Gerard vond het fijn om in de Kantlijn
aandacht aan dit boek te schenken, dat
is de reden waarom het er nu toch van
komt, een klein portret over Gerard
Schaafsma om de aandacht naar hem

te verleggen. Een zonnige tweede
Pinksterdagochtend. Buiten gaat de
grasmaaier van zijn buurman veel te
veel te keer om te praten over iets waar
zachtheid zoveel beter bij past. Binnen
in zijn huis ademt bovendien nog de
sfeer van Pauline. Er staat een altaartje
met foto’s en bloemen, een lichtje. Haar
boeken liggen zichtbaar op een plankje.
We raken in een gesprek dat ik –schrijvenderwijs - maar moeilijk te verwoorden vind. Mooi, overwogen, gevoelig,
toegewijd aan haar, Pauline, zoals ze
was: iemand met zoveel verdriet in zich
en toch in staat zo te genieten van het
leven. “Ze heeft mij als het ware het
leven ingetrokken; ze wist zoveel, hield
zo van natuur, kunst en van cultuur;
ik was maar zo’n gewone man… Die
tentoonstellingen van William Turner,
bijvoorbeeld, in Zwolle en Enschedé,
de laatste museumbezoeken samen,
dat was zo mooi”. Ze waren dertig jaar
lang samen. Hij leerde haar kennen op
de jongerensociëteit in Zutphen waar
ze beiden woonden. Er was maar één
woord nodig! Zijn verkering was net uit
en zij vroeg aan hem “Hoe gaat het nu
met je?” “Nou, goed hoor..” waarop zij
reageerde: “Echt?” Dat was het begin
van een levenslang gesprek. Er moest
nog wel een andere verkering uitgemaakt worden maar toch, met dat ene
woordje is het eigenlijk begonnen…
Pauline volgde haar opleiding in Deventer aan de Academie Mens en Arbeid
en werd beroepskeuzeadviseur. Gerard

studeerde in Nijmegen voor ‘wereldverbeteraar’: sociologie, maar dat werd-ie
toch niet. Als dienstweigeraar deed hij
zijn vervangende plicht bij de Universiteitsbibliotheek; waar hij in verschillende functies nog steeds werkzaam is.
Ze kochten in de jaren ’90 samen een
huis in Nijmegen-Oost. Pauline had haar
doel bereikt: een goede baan, een fijn
huis en een leuke man!
Wat is dat eigenlijk?
Hij praat graag over Pauline. Als hij in
gezelschap is van anderen doet het hem
goed als ze genoemd wordt, dan is ze
er weer bij en wordt hij zelf ook weer
meer ‘aanwezig’, rustiger. Hij herinnert
zich nog elk detail, elke datum en kan
zich nog niets zonder haar voorstellen.
Hij leeft verder, werkt weer, tennist,
gaat er opuit, heeft goed contact met
zijn familie, praat er veel over en toch,
zegt hij: “de glans is eraf”. Het geregel,
na het afscheid, rondom pensioen,
verzekeringen, het huis en daarnaast
een hoop gedoe op zijn werkplek, legde
de eerste periode veel beslag op hem.
Kwam hij wel aan rouwen toe, vroeg hij
zich af. Maar wat is dat dan eigenlijk,
vragen we ons samen af? Het werken
aan het boek van Pauline was geweldig,
het deed hem goed. Bezig zijn met haar
droom bracht hem weer dichter bij
haar. En ook bij zijn verdriet en de pijn
van haar kwijt te zijn. Is rouwen niet
juist dit soort dingen? Nu het af is, komt
er weer ruimte voor iets anders, zo golft
het door, in het besef dat dingen nooit
meer worden zoals ze waren. Als we
het hebben over zijn werk, vertelt hij
zelf ook een droom te hebben: uitgever worden, of eigenlijk zelf een boek
schrijven over wat hij meemaakte, over
haar, Pauline. Een droom om aan vast
te blijven houden, nu lukt dat nog niet
maar ooit…..
Mariëtte van der Zwet

Noot: De twee genoemde boeken van
Pauline van der Lans zijn verschenen
bij uitgeverij Elikser. Een eerder boek,
Van de wereld, werd in eigen beheer
uitgebracht in 2005.
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NIEUWS VAN DE TRAINERS
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LEKKER VAN GOOS JAN LOOIJENGA!

T

oen ik donderdagmiddag de winkel
binnenkwam werd ik onmiddellijk
verrast door de heerlijke aanblik van
prachtige gebakjes. “Ja, ze zijn ook
bedoeld om te verleiden”, zei de lange
man op de trap, bezig een lampje te
vervangen. Het was de heer Looijenga
zelf, de banketbakker, de eigenaar, de
ondernemer! Naar zijn winkel gaan,
bleek de beste manier om hem te bereiken. En dat snap ik nu, vanwege die
verleiding! We maakten een afspraak
voor de volgende ochtend om 10.00
uur, koffietijd, en stiekem hoopte ik natuurlijk op zo’n heerlijk gebakje daarbij!
Voorheen Kersten-Rups
Goos Jan Looijenga is geboren en getogen in ’t Harde op de Veluwe. Hoewel
het niet in zijn familie zat, wist hij als
jongen van 15 al zeker dat hij banketbakker ging worden. Niks schoolkeuzestress! Met een banketbakkersopleiding
op zak, kwam hij in 1993 naar Nijmegen, 26 jaar oud, om de bakkerij van –
toen nog - Kersten-Rups over te nemen.
Het was een risico, natuurlijk, maar dat
hoort gewoon bij het ondernemerschap. Hij sponsort Avanti ’55 dit jaar
voor het eerst, vandaar deze aandacht
in de Kantlijn. Ooit tenniste hij zelf ook,
in een grijs verleden. Maar zijn echte
passie is toch gewoon zijn werk: het
ambacht zelf, het ondernemen en de
ontwikkeling van nieuwe producten.

later, bij de geboorte van een kind of bij
een zoveel-jarig huwelijksfeest, weer
om een taart vragen die gerelateerd is
aan die eerdere gebeurtenis met taart:
dezelfde kleuren of ingrediënten of een
variatie op het thema. Die dag was hij
juist bezig met een wel heel speciale
bruidstaart: bij het aansnijden van de
taart zou de kleur aan de binnenkant
prijsgeven of het bruidspaar zwanger is
van een jongen of een meisje! Een zgn.
Gender-revealtaart. Heel bijzonder was
die keer dat de aanstaande ouders zelf
nog niet wisten wat het ging worden: ze
hadden de envelop van het ziekenhuis
aan de banketbakker gegeven en ze
zouden ook zich zelf laten verrassen bij
het aansnijden van de taart!!
Overigens gaat het niet alleen om
taarten en gebak: de chocolaterie, het
vervaardigen van prachtige en lekkere
bonbons hoort bij het vak. Een nieuwe
bonbon: amandel en caramelvulling
trekt mijn aandacht, en Goos Jan wijst
me op een bonbon met cashewnoot
en kerrie. Daarnaast verkopen ze ook
‘gewoon gevulde koeken en appelflappen’ (maar dan we een tikkel luxer),
Marikenbrood, Paas- en Kerstbrood.
Bovendien is eigenlijk alles mogelijk:

zeg wat je wilt hebben en zij kunnen
maken!
Echt handwerk!
Het is een prachtige zaak daar, aan de
Berg en Dalseweg! Achter de winkel met al het aantrekkelijke lekkers,
bevindt zich de bakkerij. Je zou het niet
verwachten maar op die plek zijn zo’n
6 mensen aan het werk en vier studenten in de leer. Van zeer ervaren werknemers, die er al 15 of zelfs 40 jaar
werken, tot gretige stagiaires die juist
daar hun garneringsvermogen willen
en kunnen perfectioneren! Ik heb me
altijd afgevraagd of het nou echt handwerk is… dat gebakje, die bonbons, de
taarten en alles. En dat is inderdaad
zo: handwerk èn arbeidsintensief. Het
banketbakkersvak is een echt ambacht
waarbij creativiteit en vooral veel oefening onmisbaar is. Je krijgt het gebak
letterlijk en figuurlijk niet voor niets!
Maar dan heb je ook wat…
Ik ga helemaal mee in de aansporing
van onze voorzitter om bij de competitiekoffie een taart – Lekker van Looijenga – te serveren!
Mariëtte van der Zwet

Een jongen of een meisje
Van elke nieuwe taart wordt een foto
gemaakt. Van klanten die een bijzondere taart bestellen, zoals een huwelijkstaart, worden de gegevens zorgvuldig bewaard en zo wordt er als het
ware een band opgebouwd. Hij vertelt
dat het vaak voorkomt dat mensen
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DE BAR IS OPEN!
Het gaat goed met de bardiensten! Nu
het afhalen van de pasjes gekoppeld is
aan het inschrijven voor een bardienst,
zijn vrijwel alle bardiensten van dit seizoen al ingevuld. Wij ‘bartypes’zijn dan
ook heel tevreden! Toch kan het gebeuren dat je onverwacht verhinderd
bent. We vragen je om dan de volgende
spelregels in acht te nemen:
Ben je onverwacht verhinderd, dan
moet je zelf een vervanger regelen. Hoe
doe je dat?
1. Ga naar de website van Avant:
www.avanti55.nl.
2. Klik rechtsonder op Bardienstplanner 2017. Als je een datum
aanklikt, zie je onder in het scherm
wie die dag bardienst heeft.
3. Zoek een datum waarop je wél
zou kunnen en vraag degene die
daar nu staat ingepland om met
je te ruilen. Gebruik daarvoor de
ledenlijst; die vind je direct onder
de bardienstplanner.
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4.

5.

De Bartypes: Hettie, Liesbeth, Nelleke, Ingrid.

Zodra je een vervanger gevonden
hebt, mail je jouw nieuwe datum
én de naam van je vervanger zo
snel mogelijk door aan ons: bartypes@avanti55.nl. Wij zetten de
wijzigingen dan in het systeem.
Wij kunnen de vervanging niet voor
je regelen, we kunnen wel met je
meedenken. Wil je onze hulp, mail
dan naar bartypes@avanti55.nl.

De bartypes danken alle Avantianen
alvast voor hun bereidwilligheid. Geniet
van het tennissen op ons verfraaide
park én van de nazit: de bar is open!

Laat je mede-Avantianen niet
aan een gesloten bar staan. Ben
je verhinderd, regel dan tijdig
een vervanger!

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
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

Er is een Avantiaan
die Louis van Gaal
verslaat
als het om dichten gaat
die een teamgenote
die ook Engels spreekt
als zijn muze heeft
waar hij voor schreef:

The Poem
My dear Liz Root
I saw you play on the university tenniscourt
Against a young student and biside you played Joek Poort
I found, you played very very fine
The victory in the pocket was just a matter of time
I watched a fantastic tennisfight
Just a matchpoint and the game was inside
Suddenly you started running after the facts
Then there were no gladiols but the death
Many players have for you great fears
Because you always go til the whole with blood, sweat and tears
I’m sure on gravel it would have had another look
Because playing on artgrass that’s different cook!

(The Poem geschreven en uitgeproken tijdens het slotbanket van
de voorjaarscompetitie, 28 mei 2017, door Mart de Weerd)

VERZOEK
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Van de ‘bartypes’ (onze leden die
ervoor zorgen dat de bardiensten
worden ingedeeld) heb ik begrepen dat er nogal wat leden zijn
met verouderde gegevens in de
ledenadministratie. Hierdoor mis
je leuke en belangrijke berichten
van de club en kunnen we je niet
bereiken als dat nodig is.
Ben je verhuisd of heb je een
nieuw telefoonnummer of e-mailadres, geef het dan door aan
ledenadministratie@avanti55.nl.
Je kunt je gegevens trouwens als
volgt controleren en zelf aanpassen:
1. Ga naar https://www.webware-avanti55.nl.
2. Klik op Login rechtsboven en
klik nog een keer op Login.

3.

4.

Vul je gegevens in. Als het goed
is heb je die ontvangen toen je
lid werd van Avanti. Als je ze niet
meer hebt, stuur dan een mail
naar de ledenadministratie, dan
stuur ik de gegevens toe.
Nadat je bent ingelogd, klik je op
MijnClub > Wijzig lidgegevens. Je
kunt nu je eigen gegevens inzien
en zo nodig aanpassen.

Daarnaast heb ik nog een verzoek: ik
ben nogal wat tijdelijke passen kwijt.
Heb je een tijdelijke pas (zo’n blauw
met oranje pasje) zou je het dan aan
de ledenadministratie kunnen doorgeven? Bedankt!
Jacki Uitslag,
ledenadministratie@avanti55.nl.
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Toespraak van Lex Bouts op het slotbanket van de voorjaarscompetitie voor een zeer aandachtig publiek.
■ Fotografie: Willem van Gerwen
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