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Van de voorzitter
Waarde Avantianen,
Thijs en Jernst

Op deze mooie zondag 9/9 zit ik nog bij te
komen van de enerverende ﬁnaledag gisteren
bij de clubkampioenschappen single/mixed.
Stel je voor, Jernst Tempelaar (35 jaar) en
Thijs Uphoﬀ (29 jaar), eerstejaars Avantianen,
hebben zich zowel voor het HE8 als het HE7
ingeschreven. Jernst Tempelaar en Thijs Uphoﬀ
halen zowel in het HE8 als in het HE7 de ﬁnale!
De ﬁnale HE8 wordt na tiebreak derde set
gewonnen door Jernst. De ﬁnale HE7 wordt na
tiebreak derde set gewonnen door Thijs. Uniek
in de geschiedenis van de clubkampioenschappen van Avanti. Baan 1 is daarmee van 13-19
uur bezet door de beide heren met zowel spectaculaire als eindeloze rally’s.

Femke en Jane

Ook de ﬁnale DE345 is bijzonder. Zowel Jane
Klein als Femke van der Ven zijn meteen
ﬁnalist, omdat zij als enigen voor dit onderdeel
hebben ingeschreven. Het leeftijdsverschil
is nog net iets groter dan bij de damesﬁnale
in New York gisteravond, 28 jaar hier en 16
jaar daar! Wint bij de US-Open de jongste, bij
Avanti is het Jane die met een driesetter de
titel grijpt!

Brorda en Marian

Er is bezoek van Marian van der Linden gisteren op ons park, zij is lid geweest van begin
jaren 80 tot begin deze eeuw met haar moeder
Brorda en haar drie broers. Wij mijmeren
over die tijd toen de clubkampioenschappen
over de 100 deelnemers telden (nu 50), toen
iedereen op de ﬁnaledag kwam kijken, toen
men voor het Invitatietoernooi in de rij stond
om een deelnemersnummer te bemachtigen
om met de introducé, die in spanning afwachtte, te kunnen deelnemen. Alle 70 nummers
gingen er toen uit, er was zelfs een reservelijst,
terwijl aan de afgelopen Invitatietoernooi 25
koppels hebben deel genomen!

Rien en Annelies

Heeft die aﬂevering van vorig weekend dus
minder kwantiteit dan weleer, de kwaliteit
blijkt geweldig. De regie is in handen van Annelies van Uden en Rien Cosijn, die ons “Back

to school” meenemen. In het clubhuis hangen
kaarten, zowel van landen, van werelddelen
als van het menselijk lichaam. We spelen naast
het tennis buiten op het “schoolplein” met de
hoelahoep en stoepkrijt. Zaterdagavond eerst
met z’n allen aan tafel om Sri Lankaans te eten,
dan de prijsuitreiking en tot slot een discofeest. Met dat laatste is niet iedere buur even
gelukkig, maar met de deuren dicht en het
volume wat minder is het net goed afgelopen.
Dank aan Annelies en Rien voor dit zo bijzondere Invitatietoernooi.

Slowaken en soepbonnen

Heb ook het Open Avanti Insiders Toernooi van
16 -22 juli op de voet gevolgd. Kon zelf niet
deelnemen (blessuretjes) maar er is genoeg te
doen en te kijken. De hitte heeft als voordeel
dat de tennisavonden verrukkelijk zijn. Na
Avanti is Slow de vereniging met het grootste
deelnemersaantal en dat is een goede ontwikkeling. We doen er alles aan om bij die “Slowaken” een goede indruk te maken, want zij
moeten, wanneer zij ooit de studentenvereniging verlaten, wel voor Avanti kiezen. Een aardig aantal ging hen al voor en daar vaart onze
club in alle opzichten wel bij. Ook dineren op
ons park in die Vierdaagseweek is mede door
de kwaliteit van cateraar “Berthy serveert “
een belevenis. De buren zijn daar ook welkom;
zij krijgen ieder jaar een brief met informatie
over het toernooi. Omdat er wat overlast zou
kunnen voorkomen, wordt een soepbon van
ons “restaurant” bijgesloten en dat werkt in de
meeste gevallen prima.
Zo, mijn “Van de voorzitter” bijdrage aan deze
Kantlijn is klaar, straks nog even naar de sportschool om weer helemaal ﬁt te worden en om
volgend jaar weer voor de titel te kunnen gaan.
Of, wie weet een keer invallen bij de najaarscompetitie. Die begint volgend weekend op
14/15 september. Daar doen landelijk 17.543
teams aan mee, waarvan
12 Avantiaanse. Gaat dat
zien!
Avantianen, geniet met
volle teugen van deze
Kantlijn en de rest van dit
seizoen. Groet aan allen,

Lex Bouts,
Voorzitter Avanti ‘55

Op de voorpagina: Thijs Uphoﬀ en Jernst Tempelaar, in de ﬁnale HE7. Fotograﬁe Fons Goosen.
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Bord Clubkampioenen
‘Aan de voorzitter’
Soms krijgt de redactie iets mee van
vragen die aan de voorzitter worden gesteld. Onderstaande werd leuk genoeg
gevonden om in de Kantlijn te plaatsen.
De mail dateert van 14 juni, vlak na de
clubkampioenschappen dubbel maar is
met het oog op de onlangs gespeelde
mixed-dubbelkampioenschappen weer
actueel! Wordt het een agendapunt op
de Jaarvergadering straks?

Beste voorzitter,
Afgelopen week mocht ik me met name
dankzij het zinderende spel van mijn
dubbelgenoot eindelijk clubkampioen
van Avanti noemen. Iets waar ik in
mijn gehele Avanti periode reikhalzend
naar uitgekeken heb. Natuurlijk was
deze titel na twee wedstrijden niet het
zwaarst bevochten kampioenschap,
maar proefde de overwinning toch erg
zoet. Eindelijk zouden Patrick en ik op
het dubbelbord als clubkampioenen
verschijnen.
Afgelopen woensdag wilde ik eens

bekijken wie ons voor waren gegaan.
Tot mijn grote verbazing zijn de borden
met daarop de naamplaatjes van de
clubkampioenen alleen van de enkels
prominent aanwezig binnen ons knusse
clubgebouw, maar miste ik de aanwezigheid van de clubkampioenen dubbel
van de afgelopen jaren. In de edele
tennissport is het dubbelen toch een
specialisme dat naast het enkelen zijn
eigen aandachtsgebied heeft. Vaak zijn
de dubbelpartijen een lust voor het oog
voor de toeschouwers. In deze verbaast
het me dat een club als Avanti de clubkampioenen in zijn specialiteit niet als
zodanig vereeuwigt.
Graag wil ik voorstellen om het initiatief te nemen ook borden voor dames
dubbel, heren dubbel en mixed dubbel
te organiseren en de clubkampioenen
in deze disciplines de aandacht en roem
te geven die ze verdienen. Natuurlijk
speelt enige zelfbevlekking daarbij een
rol. Als fervent genieter van het tennisspel neem ik aan dat de voorzitter dit
initiatief kan ondersteunen.

Waarop de voorzitter met het volgende reageerde:
Hallo waarde Remco,
N.a.v. van het onderstaande [bovenstaande, red.]heeft het bestuur jouw
voorstel om het initiatief te nemen ook
borden voor dames dubbel, heren dubbel en mix te organiseren besproken.
Het bestuur vindt het een sympathiek
idee, maar ziet geen kans er zelf tijd
in te steken. Wanneer jullie het idee
inderdaad wensen uit te voeren dan
is een begrotinkje vooraf uiteraard
noodzakelijk.
Wij zien jullie initiatief met belangstelling tegemoet.
Beste groet,
Lex

Vriendelijke groet,
Remco van Oers

Opbrengst Marktplaatsactie OTC
De actie ‘Maak de kelder en garage leeg
voor Stichting Vrienden van Hospice
Bethlehem’ is een groot succes geworden. Deze Marktplaatsactie heeft 750
euro opgeleverd. Met de loterij is 440
euro opgehaald en in de fooienpot

op de bar zat nog 10,25 euro. Totaal
1200,25 euro, een fantastisch resultaat!
Marieke Despinois en Carel Sweens
hebben namens de Stichting bij de
prijsuitreiking de waarde-cheques in
ontvangst genomen. Zij willen iedereen
hiervoor hartelijk danken.

Labelavonden
Op de maandagen van 29 oktober tot
en met die van 26 november zijn er nog
labelavonden.
Op 26 november sluiten we het labelseizoen feestelijk af.
De toernooicommissie.
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26 november
feestelijke
afsluiting
labelseizoen

Van de bestuurstafel
Vergroot jij de kans dat iemand een
hartstilstand overleeft?

Meld je aan voor de reanimatiecursus AED!

In het clubhuis beschikt Avanti over een
AED apparaat. Dit is een deﬁbrillator
waarmee het hartritme kan worden
hersteld. Dit gebeurt door het geven
van een elektrische schok. Iedereen
mag een AED bedienen. Wel is het
belangrijk om een reanimatiecursus te
volgen of als je die enige tijd geleden al
een keer gevolgd hebt is het verstandig
om de kennis weer op te frissen. Dan
leer je hoe een AED werkt en je oefent
met het aansluiten en het bedienen
ervan.
Als er genoeg belangstellenden vanuit
Avanti deze cursus willen volgen,
wordt deze in de maanden november/

december 2018 gratis aan deze leden
aangeboden. Belangstellende kunnen
contact opnemen met Dick Onderwater
via de mail: secretariaat@avanti55.nl.
Aanmelden voor 12 oktober 2018!

Aanmelden of opzeggen lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich via het
aanmeldingsformulier op de website
aanmelden voor Avanti. Voor het geval
leden hun lidmaatschap willen opzeggen, dienen zij dat voor 1 december
2018 te doen. Zij moeten zich afmelden
bij de ledenadministratie via
ledenadministratie@avanti55.nl

Winterseizoen en verlichting

Ook dit jaar zal het seizoen verlengd
worden. Alle banen blijven tot medio
februari 2019 open. Als het echter
gaat vriezen, kan het zijn dat de banen

Dick Onderwater, secretaris

(tijdelijk) gesloten worden. Bij twijfel
is het verstandig even te kijken naar
de website van Avanti. De donkere
dagen vereisen uiteraard verlichting. De
verlichting mag uiterlijk tot 23.00 uur
branden.

Attentie! Attentie! Graag aandacht
voor het Parkeerbeleid
In samenspraak met de buren is afgesproken dat leden van Avanti hun auto
zoveel mogelijk langs de zijde van het
tennispark parkeren, opdat de bewoners van de Van Haapsstraat voor hun
eigen deur kunnen parkeren. Alvast
bedankt!

Competitie nieuws
Inschrijven voor de Winterhard(t)competitie 2018/19 kan nog tot zaterdag 20
oktober via www.toernooi.nl
Het wordt een lustrumjaar met een
speciaal slot-evenement. Schrijf je in!
Je kunt ook met een groepje van 4 of 6
spelers inschrijven onder twee namen,
dan kun je later bepalen wie welke
zaterdag of zondag speelt.

Momenteel is de najaarscompetitie nog
volop bezig. Informatie over de voorjaarscompetitie wordt pas in oktober
bekend gemaakt! Inschrijven kan vanaf
dat moment via www.toernooi.nl

Peter van Campen
namens de technische commissie,

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

Slottoernooi, 28 oktober
Het slottoernooi is dit jaar op zondag
28 oktober. Je schrijft je individueel in.
Er worden dubbels en mixed dubbels
gespeeld. Het toernooi begint om 12.00
uur. Het inschrijfgeld van € 3,00 voldoe
je bij aanvang van het toernooi. Voor
een eenvoudige lunch en wat hapjes
wordt gezorgd. De prijsuitreiking is om
17.00 uur.

De inschrijving sluit op donderdag 25
oktober 10.00 uur en het wedstrijdschema ontvang je per e-mail uiterlijk
op vrijdag de 26e. Inschrijven via:
toernooicommissie@avanti55.nl
Let op het ingaan van de wintertijd.
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Invitatietoernooi 2018
Back to School

■ tekst: Annelies van Uden

Annelies van Uden en Rien Cosijn

Vrijdag 31 augustus 16.00 uur, het
clubhuis is nog verlaten, de banen
zijn leeg op een verdwaalde vogel na.
Twee commissieleden genieten van
het verstilde landschap. Maar dan
komen ze in actie. Aardrijkskunde- en
biologiekaarten, hoepels, sjoelbakken
en spijkerpoepen: alles wordt uit de
kast getrokken om het tennispark om
te toveren tot de Avanti Academie. Om
half zeven druppelen de eerste mensen binnen. Strak witte outfits, rieten
hoedjes, dikke parelkettingen, bretels
en spencers kleuren de rode gravelbanen. En de echte liefhebbers hebben
hun houten rackets uit de kast gehaald
om de gevoelige snaar te raken en de
bal met touch op de juiste plek weg te
leggen. Na de speelrondes worden de
old school hapjes tevoorschijn getoverd
om heerlijke koude biertjes te vergezellen. Back to School is een feit.
Op dag twee wordt er gestreden om
de felbegeerde pouletitel en de daarbij
behorende eeuwige roem. Spanning
en sensatie alom. En na inspanning
volgt natuurlijk ontspanning, dus na
het tennis zet het toernooi zich voort
op de dansvloer. Voor het eerst in de
geschiedenis werd het Avanti clubhuis
omgetoverd tot een heuse disco. Twee
Dj’s waren present, de eerste tonen
schalden uit de speakers en meteen

haastten Avantianen en invitatianen
zich naar de dansvloer. De heupen werden losgeschud en de armen gingen de
lucht in; er werd volop gefeest!
Dit resulteerde zelfs in drie prijswinnaars voor de beste dance moves. Dus
mocht je een feestje organiseren, vergeet dan vooral niet om Nelleke Klomp,
Willemijn van Gurp en Bert Lagerweij
uit te nodigen. En op zo’n schoolfeestje mogen een Prom king en – queen
natuurlijk niet ontbreken, dus Maarten
van Borselen (invité van Nelleke Klomp)

en Angelique Verhoeven (invitée van
Riel Berenbroek) werden bekroond
voor hun mooiste outfit. Toen ook de
buren arriveerden op zoek naar de herkomst van de heerlijk dreunende bas
was het feest compleet.
Zondag 2 september 10.00 uur. Het
clubhuis is verlaten, de banen zijn leeg.
Alleen het vergeelde, witte shirtje en
de hoepel in de boom verraden wat
zich hier dit weekend allemaal heeft
afgespeeld.

spijkerpoepen
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Clubkampioenschappen
single en mixed 2018
■ tekst: Liesbeth van der Brugge, namens de wedstrijdcommissie.

US Open en wervingsactie
De KNMI had voor de maandag hier en
daar een enkel buitje voorspeld. Maar
halverwege de tweede speelronde
maakte een enorme hoosbui alle banen
voor de rest van de avond onbespeelbaar. Gelukkig kon de wedstrijdcommissie, in een gezellig vol clubhuis en op
de achtergrond de TV met wedstrijden
van de US Open, de nog voor die avond
geplande partijen verder in het schema
inpassen.
Wat het aantal deelnemers betreft, 59
inschrijvingen. Absoluut geen record en
jammer genoeg weinig of geen inschrijvingen in de DE3/4/5, HE6, DE6, DE7 en
GD8. Daarnaast blessureleed en ziekmeldingen waardoor het uiteindelijke
spelersaantal kwam op een totaal van
52. Desalniettemin zijn de wervingsacties voor 2019 al gestart afgaande op de
teksten en toezeggingen van verschillende deelnemers!
Wedstrijdgeluiden?
Altijd weer een mix van spanning,
onverwachte wendingen, verrassingen
en sensatie! Op woensdagavond was de
nieuwe clubkampioen al bekend. Eerder
in de week had Roel Jansen gewonnen
van de regerend kampioen, Wim Busink.
In de spannende partij tegen Patrick
van Otterlo stond Patrick in de 1e set
met 5-1 en 2 setpunten voor maar door
een kanteling in de wedstrijd ging de 1e
set met 7-5 naar Roel. De 2e set bleef

spannend met van beide kanten hoogstaand tennis met minder hoogstaande
‘geluiden’! Roel trok de set naar zich
toe: 6-3. Er kan een nieuwe naam in het
rijtje clubkampioenen bijgehangen worden. Verder gedurende de gehele week,
met name in alle mixed partijen, een
soms gelijk opgaande strijd met vaak de
beslissing pas in de super-tiebreak.
En dan de finaledag!
De enige ingeschrevenen en meteen
dus finalisten Jane Klein en titelverdedigster Femke van de Ven speelden een
spannende driesetter waarbij Femke
haar titel niet kon prolongeren en Jane
clubkampioene werd. Daarnaast nog de
finales in de GD6 en GD7 en de laatste
poulewedstrijd in de DE8 die Lonneke
van Hezewijk won en daarmee haar titel
van 2017 prolongeerde.
Ongekende HE7 en HE8 finales
Het is ook al te lezen in ‘Van de voorzitter’: Jernst Tempelaar en Thijs Uphoff
die zich voor beide onderdelen hadden ingeschreven. Finalisten in twee
onderdelen. Een inderdaad een voor
Avanti ongekende situatie. Poulewinnaars in de HE8 en ’s morgens op de
finaledag winnaars van de halve finale
in de HE7. Baan 1 was vanaf 13.00 uur
voor Jernst en Thijs. Het werden twee
spannende driesetters met de beslissing
in de tiebreaks. Winst voor Jernst in de
HE8 en voor Thijs in de HE7. Nog een
aardige geste van dienstdoend barman

De clubkampioen spreekt
Traditiegetrouw spreekt de clubkampioen een kort woordje tijdens de prijsuitreiking. Hij, Roel Jansen, kon niet bij de prijsuitreiking zijn maar had de
wedstrijdcommissie wel een tekstje toegestuurd:
Zoals beloofd hierbij een klein woordje namens mij: ·Vorig jaar oktober meldde
ik me bij heren 1, fanatieke baasjes waar ik me dus snel thuis voelde. Samen
kampioen geworden en de strijd ging dus nu onderling verder. Ik vind het dan
ook erg mooi dat straks mijn naam prijkt op het kampioenenbord, naast en na
Patrick en Wim. Verder bedank ik de Avantianen voor het warme welkom dat
je hier als nieuw lid krijgt. Voor nu kijk ik vooral weer uit naar de voorjaarscompetitie met mijn teammaatjes waar we gaan strijden in de eerste klasse.
Bedankt! Groet, Roel Jansen
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Geert. Na de laatste bal kwam hij gelijk
de baan op en bood onder luid gejuich
van het publiek de finalisten een pilsje
aan. Perfect getimed.
Een korte maar gezellig nazit sloot deze
aflevering van 2018 af met een dankwoordje van de voorzitter en prijsuitreiking door Betty Vissers, voorzitter
wedstrijdcommissie.
Uitslagen clubkampioenschappen
enkel en gemengd dubbel
HE 3/4/5:
1. Roel Jansen
DE 3/4/5:
1. Jane Klein
GD 6:
1. Erik Ubachs/ Mieke Godding,
2. Gerard Schaafsma/ Nelleke
Klomp
GD 7:
1. Paul van der Wielen/Esther
Bellers
2. Patrick Spierts/ Nuela Heijnen
HE 7:
1. Thijs Uphoff,
2. Jernst Tempelaar
HE 8:
1. Jernst Tempelaar,
2. Thijs Uphoff
DE 8:
1. Lonneke van Hezewijk

Finale GD3/4/5
dinsdag 25 september
om 20.30 uur
Wout Linsen/
Willemijn van Gurp
----Roel Jansen/
Jane Klein
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Open Toernooi 2018:
een zonnig gebeuren!!
■ tekst: Dick Onderwater, namens Open Toernooi Commissie

Gekleurde ballen, feestverlichting

Nee, helaas geen gladiolen als aankleding van het clubhuis dit jaar. We
moesten het zonder die vrolijke prestatiebloem doen. De sponsorleverancier
van de gladiolen meldde dat er geen
gladiolen konden worden geleverd. Net
als vorig jaar. Toen was het vooral door
de kou in de voorafgaande maanden
en nu was de gladiool door de droogte
en warmte een schaars goed. Al met al
moeilijk plannen, zo’n gladiool!
De extra gekleurde ballen bij het toegangshek, de feestverlichting door het
hele park en overige randvoorwaarden
voor het toernooi waren meer dan top.
Zoals het overvloedige bananenaanbod
wat er in resulteerde dat menigeen
met een hele tros bananen naar de
banen liep. Het dragen van een volle
emmer water voor de vochthuishouding maakte het beeld van een gedegen
voorbereiding op de match compleet.

Droog en warm

En laat duidelijk zijn: het Open Toernooi 2018 was vooral een fantastische
tennisweek. Spannende en slopende
partijen, lachende en verrassende winnaars, troostzoekende verliezers, veel
vaste bezoekers, heel veel geklap en
toejuichingen, zacht gemopper langs de
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baan bij onjuiste beoordelingen van het
in- en uit ‘callen’ van de bal, maar ook
een veelheid aan culinaire verrassingen
en hapjes en heel veel drank en vocht.
Het Open Toernooi 2018 zal de boeken
ingaan als het jaar waarin geen enkele
partij door een regenbui onderbroken
werd! En mede door de inzet van Paul
Hoffs en het optimaal functioneren
van het sproeihok hielden de banen,
ondanks de droogte en warmte, zich
uitstekend. Tenminste de Avanti-banen. De Insiders-banen gingen steeds
meer op een zandbak lijken waardoor
het spelen moeizaam tot uiteindelijk onmogelijk werd. Een belangrijk
aandachtspunt voor het toernooi van
volgend jaar.

Onvergetelijke momenten?

En of die er waren! Bijvoorbeeld het
van dichtbij meemaken van Noëls verkooptechnieken van een paar damesbergschoenen. “Nooit gebruikt en al die
tijd bij een oud vrouwtje in de garage
gestaan”. Iedere vrouwspersoon die
niet met bergschoenen het tennispark
betrad, werd met zijn charme benadert. Of Maria’s tegenstander die na
een forse val bloedend over de baan
liep terwijl zoonlief haar van de kant
serieus toesprak “Moe, even de tanden
op elkaar, je staat op winnen”. Of onze

Marian de With, die als toegewijde
toernooileidster het fantastisch heeft
gedaan, maar een keer tot haar ontsteltenis aan het eind van de dag moest
constateren dat een uitslag niet was
ingevuld. Of een partij ‘om de baard
van de keizer’ die tot over tweeën in de
nacht duurde. Of om half vier in de ochtend terugkomen om de automatische
sproei installatie weer aan te zetten. Of
de winnaarsspeech van onze Hagenees
die Lex verzocht om zijn komende trouwerij in te luiden! Of het dansen met
de voormalige Cora van de Mora - een
bitterbal in de hand - achter de bar!
Het toernooi eindigde, gelijk andere
jaren, met de fameuze loterij. We
zagen Lex er met een romantische kaars
voor lange winteravonden vandoor
gaan, (helaas deze keer geen cruise…
het ontbreken van een spetterende
hoofdprijs is ook een aandachtspuntje
voor volgend jaar). En laat Mariëtte nou
ongeveer de rest van de prijzen winnen,
die ze met een zweepslag van achter
de bühne door haar zus liet ophalen! Al
met al een heerlijke, gezellige week. We
kijken alweer uit naar volgend jaar!
(Er waren uiteraard ook tenniswinnaars:
de foto’s staan op de pagina hiernaast
en op de website bij Open toernooi).
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Ivo Felix
De Man Van Staal
■ tekst: Mariëtte van der Zwet

“Ja, doe Ivo maar” begint de app van
Lex toen ik met hem afstemde wie ik
zou interviewen voor de Kantlijn, “…,
een goed jong!” Ivo heeft me al zó vaak
gevraagd waarom ik niet eens een keer
naar hèm toe kom. Hoewel hij zelf in
de sponsorcommissie zit, is hij kennelijk
niet op de hoogte van de afspraak dat
we zo nu en dan extra aandacht aan
een sponsor geven door middel van
“een stukkie in de Kantlijn”. Nee, Ivo is
geen sponsor maar “heeft wel zo zijn
ideeën over hoe het bij Avanti gaat, of
zou moeten gaan met het teruglopende
ledenaantal”, zegt Lex, “vraag er maar
eens naar”.
Voor mij maakt het niet uit, ik ben wel
nieuwsgierig. Want hoewel hij je soms
de oren van de kop kletst en eindeloos
aan de Avantitafel kan napraten over
een verloren - en waarom dan wel –
wedstrijd, en ik zelfs een keer een Open
Toernooi met hem speelde, weet ik
toch niet wie hij is en wat hij nou precies doet. Ja, iets met staal…!
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Kraakpand

Met plezier ga ik dus naar zijn werkplaats, nagenoeg bij mij om de hoek
in de Van de Havestraat, zijstraat van
de Daalseweg, vlakbij het Haantje. Ja,
gewoon in een smalle en best drukke
woonstraat in Nijmegen Oost. Dat komt
zo…: “Ik zat in de krakerswereld, joh, de
jaren 80… je weet wel”. Ach ja, wie kent
ze niet, de rellen, de idealen, de demonstraties; iedereen studeerde of was
werkeloos en wilde een andere wereld
en alles kon. Je deelde je dingen, dus
dat deden ze daar ook, het gekraakte
vooroorlogse verhuisopslagbedrijf werd
een “gereedschapsuitleen”. Nou ja,
uiteindelijk moest je wel een borgsommetje betalen - wijs geworden - nadat
er toch het een en ander kwijtraakte.

Jaren ‘80

Als ‘uitverkorene’ uit een ondernemersgezin – zijn vader handelde in Italiaans
marmer - kwam hij vanuit Venlo naar
hier om te studeren. Dat bleek het
toch niet helemaal te zijn. Hij had al
wat vaardigheden meegekregen uit

de scheepvaartwereld, zeilde vroeger
veel, wist hoe je moest lassen, vond
staal mooi materiaal en weer eens
iets anders dan hout, ging cursussen
geven, leerde een keramist kennen,
ook iemand die met zijn handen werkte
en samen maakten ze dingen en hij
vond: “wat niet zomaar kan, kan ik!”
Kwam in contact met Jim Klinkhamer,
architect van de verbouwing van het
toenmalige O’42, die hem vroeg of hij
een nieuwe bar kon maken. Daar is
het mee begonnen. Daarna kwam een
opdracht bij TeJAter TeNEEter – ook
zo’n jaren ’80-icoon – of hij daar stoelen
voor kon maken. Jim had connecties
in Amsterdam: de Melkweg volgde
met een opdracht voor een garderobe,
daarna de Schouwburg in Amsterdam.
Hij maakte naam en door zijn voorliefde
voor stripboeken werd hij al gauw de
Man van Staal genoemd.

Staal in Stijl en een klein hartje

Op het moment dat ik hem opzoek in
zijn werkplaats is hij bezig met een stalen frame voor een winkelpand, (de

Kameleon, ook niet de minste kledingzaak in Nijmegen). Staal is echt pracht
materiaal om mee te werken. Niet
voor niets heet zijn bedrijf Staal in Stijl.
Zijn website biedt een mooi overzicht
van wat er allemaal mee kan; echt de
moeite waard om eens te bekijken. Hij
laat me nog iets zien dat ik niet ken:
zgn. akoestische panelen gemaakt van
een soort open stalen netwerk met aan
de achterkant een laag geluidswerend
materiaal. Door er een mooie illustratie
op aan te brengen, wordt het meteen
een kunstwerk voor aan de wand of
plafond!
We zitten intussen in zijn kantoortje
in de werkplaats. Ik realiseer me hoe
anders het is om in zo’n rustige sfeer
met hem te praten. De man van Staal
maar met een klein hartje! Gedreven, zoals we hem kennen, maar ook
bedachtzaam en luisterend. Hier heeft
hij kennelijk geen last van omgevingslawaai waar hij anders door zijn slechthorendheid ongemerkt door gehinderd
wordt. Hij laat me wat foto’s zien van
hoe het allemaal begon. En natuurlijk
laat hij als trotse vader foto’s zien van
zijn dochter en zijn drie grote zonen die
hij samen met Maria Verkampen (ook
Avantiaanse) kreeg.

Van Orion naar Avanti

Zijn zoons voetbalden bij Orion, waar
hij zelf 15 jaar trainer is geweest. Van
het voetbal kwam het tennissen, nu al
weer een jaar of vijf, en hij wil beter
worden, heeft tennisles, is gedisciplineerd en gaat er voor! Heeft met een
paar anderen een tennisgroepje “Best
of seventeen” gemaakt, waar het niet
alleen om de lol maar ook om het
resultaat gaat. En over Avanti gesproken: natuurlijk maakt hij zich druk
over het teruglopend ledenaantal. Zijn
idee: laten we een soort arrangement
samenstellen voor nieuwkomers: een
goedkoop zomer- of winterlidmaatschap, een paar tennislessen erbij, een
toernooitje, een biertje. Hij kan zo een
blik Orionners open trekken dat hij hier
warm voor krijgt. Je moet toch ergens
beginnen! Nou, als ze dezelfde betrokkenheid en enthousiasme als dat van
Ivo meenemen, vind ik het geen gek
idee! ■
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Inbrekers
en
messentrekkers

■ tekst: Hawkeye

Bij de inbraak in het huis van voetballer
Memphis Depay, wereldberoemd in
Nederland en Lyon, is voor anderhalf
miljoen euro aan goederen gestolen.
Depay had per ongeluk een raam open
laten staan, zoals hij bij het meeverdedigen ook wel eens een tegenstander
uit het oog verliest. Je vraagt je wel
meteen af of hij geen Hawkeye of een
ander beveiligingssysteem geïnstalleerd
had.
De laatste tijd worden er in Frankrijk
steeds vaker inbraken gepleegd tijdens
voetbalwedstrijden. Dieven frequenteren vooral de huizen van de duurbetaalde voetballers van Marseille wanneer
het plaatselijke Olympique moet spelen. De club heeft hierdoor zelfs moeite
om nieuwe spelers te contracteren.

Petra Kvitová kort na de aanval

De beroemdste messentrekker in het
tenniscircuit is ongetwijfeld Günter
Parche, de man die op 30 april 1993 de
toenmalige nummer één van de wereld,
Monica Seles, tijdens een toernooi in
Hamburg in de rug stak. De fan van zijn
landgenoot Steffi Graf schakelde zo de
concurrente van zijn idool uit. Seles, die
nooit meer haar oude niveau haalde,
blijft ook berucht door het introduceren
van het onophoudelijke gekreun en
geschreeuw in het vrouwentennis, overigens allang vóór het steekincident.
Bij Avanti worden alleen messen getrok-

ken door Berthy Serveert, de geweldige
catering tijdens het Open Avanti-Insiders Toernooi. Enige vorm van criminaliteit is op onze club nog nooit waargenomen. Consumpties worden keurig
betaald, voor introducés netjes € 5,- in
de kassa gedaan en met drank op gaan
we niet achter het stuur zitten, maar
stappen we op de fiets, met werkend
voor- en achterlicht. En ook op de baan
houden we ons natuurlijk aan de regels.
Ballen die in zijn worden in gegeven
en ballen die uit zijn uit. Hawkeye is
overbodig.
		

Zou Memphis de inbreker weerstand
hebben geboden als hij thuis was
geweest? De Tsjechische tweevoudig
Wimbledonwinnares Petra Kvitová betrapte in december 2016 een inbreker
in haar huis en ging een gevecht met
hem aan. De man verwondde haar
met een mes, waarna de linkshandige
Kvitová een vier uur durende operatie
aan haar linkerhand moest ondergaan
en een half jaar niet kon tennissen.
Monica Seles en Steffi Graf
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Van de Bartypes
Muziekje erbij, kaarsjes aan, nootjes op
tafel…
Als één ding onze tennisclub typeert,
dan is het wel het plezier dat we
hebben in ‘de derde helft ’. Met een muziekje erbij, kaarsjes aan en nootjes op
tafel wordt er elke tennisavond stevig
nagepraat, over tennis, maar ook over
andere gewichtige zaken des levens.
Gezelligheid kent geen tijd, bardienst
draaien wel! Daarom zijn de bartypes
ook dit jaar weer heel content over het

verloop van de bardiensten. Op een
enkele uitzondering na, namen elke
avond weer een of twee mensen de tijd
om hun mede-Avantianen te bedienen.
De meesten deden ook enorm hun best
om er iets gezelligs van te maken. Hoogtepunten waren de avond(en) waarop
Margot en Mariëlle hun ‘Alpenbälle’
serveerden, maar ook tijdens het Open
Toernooi en de Clubkampioenschappen
was de bar goed bemenst, wat leidde
tot een geweldige sfeer en een ﬂinke
baromzet.

Het concept ‘pasje ophalen, bardienst
inplannen’ heeft dus opnieuw zijn nut
bewezen. We gaan er daarom volgend
jaar zeker mee door. Wel nemen we
de invulling van de bardiensten tijdens
competitiedagen nog eens onder de
loep. Daarover leest u meer in de volgende Kantlijn. Voor nu: veel dank aan
allen die bardienst draaiden!
Liesbeth van der Brugge, Hettie Maters,
Ingrid van Hoorn

advertentie
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BESTUUR EN
COMMISSIES
Bestuur
Voorzitter:
Lex Bouts, voorzitter@avanti55.nl
Secretaris:
Dick Onderwater,
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester:
Hans Witteveen
penningmeester@avanti55.nl
Rekening: NL70 RABO 0308 6835 44
Technische zaken:
Peter van Campen,
tc@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
Marian de With otc@avanti55.nl
Sponsorcommissie: Ivo Felix,
sponsorcommissie@avanti55.nl
Accommodatie
Marianne Kalthoﬀ,
beheer@avanti55.nl

In memoriam Han Keijser
Op donderdag 30 augustus jl.
bereikte ons het droevige bericht
dat op de dinsdag daarvoor Han
Keijser was overleden. Han was
een markante en geziene Avantiaan die voornamelijk bekend werd
door zijn trouwe deelname aan
onze labelavond. Han is daar ook
dit seizoen, inmiddels 78 jaar oud,
nog gewoon mee doorgegaan. Hij
kwam op die maandagavonden
altijd tegen 19:30 uur om vervolgens ons park weer om 20:30 uur
Chrysler - op ons park te plaatsen.
te verlaten met de mededeling: “Ik De toernooicommissie, de vaste
moet nog werken”.
deelnemers aan de labelavond en
alle bij Han betrokken Avantianen
We herinneren ons Han ook nog
zullen hem missen. Zij hebben
van zijn bereidheid om, bij het
Avanti goed vertegenwoordigd bij
Invitatietoernooi met als thema
de uitvaartdienst.
“Rock and Roll”, één van zijn
oldtimers - een prachtige roze
Namens het bestuur, Lex Bouts

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:
Anneloes van Brussel.
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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