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VAN DE VOORZITTER
Waarde Avantianen,
Het is vandaag donderdag 22 februari. De redactie van de Kantlijn is weer druk doende om
alle informatie te verzamelen voor de eerste
editie van 2018. Op de volgende pagina’s is van
alles te lezen over het nieuwe seizoen.
Gravelbijters
Eergisteren met Paul Hoﬀs 17 ton (!) nieuw
gravel in ontvangst genomen. Maar het was
koud en dat wordt nog veel erger zeggen de
deskundigen. Er komt een stevige vorstperiode
aan waarin schaatsen veel meer voor de hand
ligt dan het prepareren van gravelbanen voor
het nieuwe seizoen. Om de bovenste laag gravel te verwijderen moet de vorst toch echt uit
de grond verdwenen zijn. We schatten in dat
we pas in de loop van week 10 (5-11 maart)
kunnen beginnen. Dan worden ‘De Gravelbijters’ opgeroepen om Paul Hoﬀs te assisteren.
De werkzaamheden om de banen af te graven
en vervolgens op te bouwen duren, ondanks
en dankzij de hulp van deze vrijwilligers, 2 à 3
weken. Toch hebben wij het aangedurfd om
de jaarlijkse clinic met Openingstoernooi te
plannen op zondag 1 april (1e Paasdag)!
Nieuwe penningmeester
Het Avanti-jaar werd geopend met de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Op de opkomst
valt nooit een peil te trekken. Waarom zijn
er het ene jaar bijna 80 leden en het andere
jaar nog geen 50? Dit jaar was er een magere
opkomst maar dat drukte de pret geenszins. Er
was daarom meer dan genoeg voor iedereen!
Dank aan de barcommissie voor het opleuken
van het clubhuis en voor de uitvoering van de
receptie. De voorzitter kon bij de nieuwjaarsrede meedelen dat we een nieuwe penningmeester hebben weten aan te trekken na zes
zeer prettige jaren Maarten Baris. Het is Hans
Witteveen, al meer dan 30 jaar lid van Avanti,
bekend deelnemer aan de labelavond, maar
vooral ﬁnancieel ervaren genoeg om het ambt
van penningmeester te kunnen uitoefenen.
Bovendien heeft het geslacht Witteveen al

een aantal beroemde ﬁnancieel deskundigen
voortgebracht!
Vertrouwen
Er volgde een maand vol voorbereidingen op
de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle
documenten moesten half januari gereed zijn,
dan vindt het jaarlijkse overleg met de Stichting Valkenburg plaats. Na wat aanpassingen
werden de documenten oﬃcieel en op de site
geplaatst. Ondertussen stroomden de afzeggingen voor de ALV binnen. Als op donderdagavond 8 februari de klok in ons clubhuis 20 uur
aangeeft zijn wij, bestuur, commissieleden en
belangstellenden in totaal met 17 aanwezigen!
Dat zijn er wel eens meer geweest. Wij interpreteren de opkomst als groot vertrouwen in
het bestuur!
“Personeel!”
“Zijn er nog personele problemen?”, hoor ik
u vragen. Zoals het er nu uitziet, zijn dat er
twee. Ten eerste is de commissie die drie jaar
het Invitatietoernooi op zeer originele wijze
georganiseerd heeft, ermee gestopt. Wij zijn
op zoek naar een groepje opvolgers. Laat je
inspireren door goede gesprekken met de
oud-commissieleden en meld ons je belangstelling! Ten tweede is 2018 het laatste jaar
van deze voorzitter. Voor de opvolging moet
ook een oplossing gevonden worden. Ik houd
u op de hoogte.
Avantianen, laat ons hopen dat het Paul Hoﬀs
met hulp van de Gravelbijters lukt om de
banen op tijd klaar te krijgen. Volg dat proces via onze website. Mocht u willen helpen,
neem contact met ons op en ervaar hoe het is
om aan de basis te staan van een heel nieuw
seizoen.
Voor straks heel veel
tennisplezier gewenst!
Groet aan allen,

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Op de voorpagina overleg tussen Hans Witteveen (rechts) en Maarten Baris (links), aftredend penningmeester, na de Algemene LedenVergadering. Fotograﬁe Fons Goosen.
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
A
lgemene Ledenvergadering 2018
De ALV heeft op 8 februari 2018
plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is onder andere het volgende
vastgesteld:
• De contributie 2018 wordt voor
senioren 150, voor studenten 105,
jeugdleden 12 tot 17 jaar 80 euro
en voor jeugdleden jonger dan 12
jaar 40 euro. Kinderen van bij Avanti spelende ouders spelen gratis bij
de club. De ouders hoeven alleen
de kosten van de KNLTB-pas (15
euro) voor de kinderen te betalen.
• Maarten Baris is afgetreden uit het
bestuur. Hans Witteveen gaat hem
vervangen.
• Lennart van Campen en Arthur van
Keulen gaan ook dit jaar de clubtraining in het komende seizoen
verzorgen.
• Over 2017 is een positief saldo van
3.300 euro gerealiseerd.
Op de site van Avanti staat het volledige
verslag van de ALV 2018.
Ledenpasjes 2018
De inning van de contributie gebeurt
vóór de eerste pasjesavond. De tennispasjes worden dit jaar op 5 avonden
uitgereikt:
• Maandag 19 maart van 19.30 tot
21.00 uur
• Dinsdag 20 maart van 19.30 tot
21.00 uur
• Woensdag 21 maart van 19.30 tot
21.00 uur
• Donderdag 22 maart van 19.30 tot
21.00 uur
• Vrijdag 23 maart van 19.30 tot
21.00 uur
Voorafgaand aan het afgeven van de
tennispasjes wordt nauwgezet gekeken
of een ieder zich voor de bardienst
heeft ingeschreven. Dit kan op de
eerder aangeven avonden gebeuren.
Iemand van de Bartypes zal daarbij
behulpzaam zijn. Het afhalen van pasjes
voor vrienden of familieleden die zich
nog niet hebben ingeschreven voor
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een bardienst, zal helaas daardoor niet
kunnen. Je kunt je ook vooraf inschrijven voor de bardienst. Dit jaar gaat dat
via mijn.knltb.club. Men moet dan naar
Avanti’55 gaan en zich aanmelden met
bondsnummer en wachtwoord. Vervolgens kan men een bardienst kiezen.
Op de pasjesavonden wordt de Avanti
Activiteitenkalender 2018/ 2019 uitgedeeld.

Labelavonden en introductieavond
nieuwe leden
Op maandag 2 april – en vervolgens
elke maandagavond - kan een ieder
deelnemen aan de labelavond. Op die
avond worden deelnemers mede op
basis van speelsterkte elk half uur tot
23.00 uur in verschillende samenstellingen ingedeeld om een dubbel te tennissen. Avanti organiseert de labelavonden
met de Insiders samen. Dit betekent dat
we over 7 banen beschikken.
Op woensdag 4 april organiseert het
bestuur vanaf 20.00uur een introductieavond voor nieuwe leden in het clubhuis. Ook leden die vorig jaar tijdens
het seizoen lid werden, zijn van harte
welkom. De ideale manier om met de
andere leden kennis te maken en een
gezellige en sportieve avond te hebben.
Uitreiking competitiebescheiden
De aanvoerdersbijeenkomst waar traditioneel afspraken worden gemaakt over
wie wanneer speelt, en alle competitiebescheiden worden uitgedeeld, is ook
op woensdag 4 april om 20.30 uur in
het clubhuis.
Openingstoernooi
Op zondag 1 april zal het traditionele
openingstoernooi worden gehouden.
Om 12.00 uur wordt het startschot van
het nieuwe seizoen gegeven met het
hijsen van de vlag door de voorzitter.
Informatie over het aanmelden voor
het openingstoernooi vind je elders in
deze Kantlijn.

Dick Onderwater, secretaris

Buren
Met de buren hebben we een goede
relatie en dat willen we zo houden.
Hiertoe is het essentieel dat de buren
niet lastig worden gevallen met het
halen van de ballen die over het hek
zijn geslagen. Deze worden t.z.t. teruggebracht. Graag vestigen we extra de
aandacht op een àl te enthousiast gegil
en gekrijs op de banen.
Aan alle leden ook het dringende verzoek om te letten op het tijdig doven
van de baanverlichting. Tot uiterlijk
23.00 uur mag met verlichting worden
gespeeld. Dit geldt voor alle dagen in
de week.
Introduceren niet-leden
Voor het introduceren van niet-leden
gelden de volgende regels:
• Voordat men de baan op gaat moet
de naam van de introducé in het
daarvoor bestemde schriftje bij de
bar worden genoteerd.
• Per introducé dient 5 euro betaald
te worden voor seniorleden en 3
euro voor juniorleden (tot 17 jaar).
Enveloppen om het geld in te stoppen zitten in het introductieschrift.
• Een persoon mag maximaal 4 keer
per jaar geïntroduceerd worden.
• Als alle banen bezet zijn, kan er
niet geïntroduceerd worden.
Website/Kantlijn/Nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar de
website. De Kantlijn, het papieren clubblad, valt vier keer per jaar op je deurmat. Daarnaast ontvang je via email de
digitale nieuwsbrief èn een enkele keer
een zgn. clubmail. Mocht dat nog niet
het geval zijn, dan graag - eventueel opnieuw - je naam en je mailadres sturen
naar ledenadministratie@avanti55.nl.

OPENINGSTOERNOOI
ZONDAG 1 APRIL SENIOREN
H
et openingstoernooi 2018 vindt
dit jaar plaats op Paaszondag 1
april. Deelname kost € 3,00. We
beginnen om 12.30 uur met een inspirerende toespraak van de voorzitter
gevolgd door het traditionele hijsen van
de Avanti-vlag! Om ongeveer 13.45 uur
verzorgen wij een kleine lunch. Tijdens
en na het toernooi zorgen wij voor een
hapje en spoedig na afloop is er een
prijsuitreiking.
Er worden dubbels gespeeld waarvoor

je je individueel inschrijft. Dat kan door
een mail met je naam daarin te sturen
naar: toernooicommissie@avanti55.
nl . Inschrijven kan tot en met woensdagavond 28 maart a.s. Het wedstrijdschema ontvang je uiterlijk vrijdag 30
maart op het mailadres waarmee je je
ingeschreven hebt.
De toernooicommissie:
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob
Maters, Willy Schaap, Mieke Teunissen
en Ad Wellens.

MAANDAG AVOND
LABEL AVOND!!!

D

e Labelavond staat voor: Vrijheid – Blijheid. Komen en gaan
wanneer het jou uitkomt. En
altijd gezellig.
Je komt op maandagavond kort voor
19.00 of kort voor 19.30 uur of kort
voor een ander heel of half uur, levert
je ledenpas in bij de commissie die er
voor zorgt dat je met drie andere spelers een half uur kunt spelen. Daarna
wordt er opnieuw ingedeeld.
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COMPETITIES

Peter van Campen
namens de
technische
commissie,

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

B

AANBEZETTING:
tijdens alle competities is er minstens 1 baan beschikbaar voor
recreanten, behalve op de 7 zaterdagen van de voorjaarscompetitie.
TRAINING:
op 4 zaterdagochtenden in maart wordt
er op het Gymnasion (Radboud Sport
Centrum) competitietraining gegeven
aan teams die zich hiervoor opgegeven
hebben.
VOORJAARSCOMPETITIE 2018:
De teamindeling en het programma
zijn op de Avanti website te zien onder
Competities→Voorjaarscompetitie.
Kom de teams aanmoedigen op vrijdagavond, zaterdag of zondag! De voorjaarscompetitie begint in het weekend
van 6, 7 en 8 april.

en zomeravondcompetitie begint op
woensdagavond 16 mei en eindigt 27
juni. Kom de teams aanmoedigen op
woensdagavond!
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. Tot
25 jaar kan er twijfel zijn over de leeftijd
van iemand daarom is het vragen naar
een identiteitsbewijs verplicht. Maar al-

cohol schenken aan iemand van onder
de 18 is echt fout. En kan zomaar leiden
tot een hoge boete voor Avanti!
Vul bij het mailadres van de verantwoordelijke voor de bardienst in: secretariaat@avanti55.nl, Dick Onderwater.

ZOMERAVONDCOMPETITIE 2018:
De teamindeling en het programma
zijn op de Avanti website te zien onder
Competities→Zomeravondcompetitiie. De aanvoerdersavond is op 9 mei

BARDIENST COMPETITIESPELERS
Voor de competitiespelers geldt:
• Voor elke competitie waar je aan
mee doet, wordt verwacht dat je
1 bardienst extra doet naast je
reguliere bardienst. Speel je alleen
voorjaarscompetitie, dan doe je
dus 2 bardiensten. Ben je van plan
om ook najaarscompetitie te spelen, dan doe je 3 bardiensten.
• Dit is een try-out, waarvan we
hopen dat iedereen het voordeel
inziet, maar waardoor geen gaten
in de bardienst op competitiedagen moeten vallen. Spoor daarom
andere leden aan om bardienst te
doen tijdens jouw competitiedagen!

•

•

•

We willen tijdens de vrijdagavondcompetitie of de zaterdag/zondag
competitiedagen de bardiensten
zoveel mogelijk door de competitiespelers invullen, maar daarnaast
ook niet-competitiespelers de
mogelijkheid geven om tijdens de
competitie bardienst te doen.
De startende teams halen zelf de
sleutel op en schenken zelf ook kofﬁe/thee op zaterdag voor 10:00 uur
en op vrijdag voor 19:30 uur. Dat
kan dan, zoals gebruikelijk, genoteerd worden op de barbonnen. De
sleutel moet dus ook door de teams
zelf opgehaald worden.
Pasjes worden alleen meegegeven

als de bardiensten ingevuld zijn.
Zonder pas kun je niet meedoen
aan de competitie!

Pasjes worden
alleen
meegegeven
als
de bardiensten
ingevuld
zijn.
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WINTERTOERNOOI

■ tekst: Mariëlle Busink en Margot Schuttelaars

W

e schrijven zaterdag 17 februari, buiten waait een gure
wind en daalt de temperatuur tot onder nul.
Binnen in de hal horen we tennisgeluiden en zien we Avantianen strijden
voor de punten. Het is weer zover: het
Avanti wintertoernooi is begonnen. De
opkomst is groot, achtenveertig Avantianen hadden zich aangemeld! Zij spelen
ieder drie wedstrijden verdeeld over
de hele avond. Sommigen zelfs meer,
waarvoor dank, zodat alle partijen door
konden gaan.
Er wordt goed getennist, er wordt sportief gespeeld, er wordt zeker gestreden
voor de punten maar het wordt elkaar
ook gegund. Zoals het de Avantiaan betaamt. Allerlei combinaties komen het
veld op; wat te denken van Gerard met
Birgit, of Lex met Anneloes? Regelmatig
klinken kreten als “oh wat leuk, met jou
spelen, heb ik altijd gewild…..”
De avond was lang: van 18u tot 24u
werd er volop getennist en natuurlijk
ook tussendoor gekletst, koﬃe gedronken, of een biertje, naarmate de avond
vorderde. Hapjes waren er ook volop.
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v.l.n.r. Mariëlle Busink, Margot Schuttelaars en quizmaster Ernst Bouwes

Helaas ontbraken de Alpenballen van
Mariëlle maar die werden gecompenseerd door overheerlijke kipkluifjes.
Dit jaar hadden we de luxe dat de hal
openbleef tot 1.30 u zodat er nog een
gezellige nazit was. Eerst natuurlijk de
prijzen uitgereikt: 1e bij de mannen
was Riel, bij de vrouwen Ingrid. Gefeliciteerd! En een hele leuke prijs: 2 biertjes
speciaal voor Avanti gebrouwen bij
proefbrouwerij het Vaghevuur.
Tot ieders verrassing kwam er daarna
nog een quiz, gepresenteerd door quizmaster Ernst. In teams moesten antwoorden worden gezocht op vragen als:
welk land is de grootste producent van

“oh wat leuk,
met jou spelen,
heb ik altijd
gewild…..”
rosé in de wereld? Antwoord: Frankrijk. Aan het einde van de quiz, waarbij
zelfs een team werd gediskwaliﬁceerd
vanwege illegaal opzoeken op google,
hadden we een winnaar. Ook voor dit
team was er een prijsje.
Opeens was het 1.30u en kwam de
laatste ronde …… het was een geslaagd
toernooi!

TIJD IS RELATIEF

■ tekst: Hawkeye

ranglijst heeft heroverd. En terecht.
Veertien jaar geleden bereikte hij als
22-jarige voor het eerst die plaats,
waar hij het recordaantal van 237
weken zou blijven. Ruim vijf jaar later
werd hij opnieuw nummer één van de
wereld en nu dus voor de derde keer.

Roger Federer wint zijn eerste Grand Slam titel op Wimbledon in 2003

T

ijd is relatief, leerde Einstein ons al
in het begin van de vorige eeuw.
Een minuut in een wachtruimte
lijkt soms uren te duren, een treinreis
van een uur lijkt in goed gezelschap zo
voorbij. In de sport speelt tijd vaak een
grote rol. Schaatsster Lotte van Beek
miste op de Olympische Winterspelen
op 0,01 seconde de bronzen medaille
op de 1500 meter. Ook Jan Smeekens
(twaalfduizendste) en Koen Verweij
(drieduizendste!) weten wat een klein
verschil in tijd kan betekenen: zilver in
plaats van goud op de Spelen in Sotsji
in 2014.
In onze geliefde tennissport is tijd
vrijwel niet van belang. Behalve in

vriendschappelijke toernooien is een
game, set of match pas afgelopen als
het laatste punt gemaakt is. Nieuwe
regels proberen de wedstrijden wel te
versnellen, maar er staat geen umpire
met een stopwatch langs de baan, die
op een bepaald moment het laatste
ﬂuitsignaal geeft. Hooguit zijn de periodes tussen twee games en vóór een
opslag gelimiteerd.
Ook leeftijd is een relatief begrip.
Niemand zou ervan op kijken als een
36-jarige de beste tennisser van Avanti
blijkt te zijn (misschien is dit wel zo),
terwijl de kranten vol staan over het
feit dat Roger Federer op die leeftijd
de nummer één-positie op de wereld-

Dit is hoopgevend voor ons, Avantianen. Ook op latere leeftijd is progressie
zeker nog mogelijk, liggen clubkampioenschappen nog in het verschiet
en kunnen toernooien nog worden
gewonnen. Houd daarbij goed in de gaten wat Einstein ooit beweerde: “Wie
nog nooit een fout heeft gemaakt,
heeft nooit iets nieuws geprobeerd.”
En zeker zo belangrijk: “Creativiteit is
hetzelfde zien als anderen, maar er iets
anders bij denken.”

“Wie nog nooit
een fout
heeft gemaakt,
heeft nooit
iets nieuws
geprobeerd.”

“Creativiteit
is hetzelfde
zien als
anderen, maar
er iets anders
bij
denken.”
Kantlijn|9
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NIEUWS VAN DE
TRAINERS
Tennisles in het voorjaar
Het einde van de winter is in zicht en het aftellen naar het voorjaar is begonnen.
Wij hebben ontzettend veel zin om aankomend voorjaar weer met een enthousiaste groep Avantianen te gaan trainen. Dit jaar starten we t.o.v. vorig jaar eerder met
de lessen. Als de vorst op tijd verdwenen is en de banen volgens planning rond 20
maart zijn opgeleverd willen we in de week van 26 maart beginnen met de lessen.
Tevens is het dit jaar mogelijk om te kiezen voor een kortere lescyclus. We bieden
namelijk twee lesperiodes van tien weken aan (zie schema hieronder). Arthur zal
de lessen op maandag en dinsdag verzorgen en Lennart de lessen op woensdagavond. Bij overinschrijving zal er uitgeweken worden naar de donderdagavond.
Op de site van Avanti staat het inschrijﬀormulier waarmee je je voor de lessen kan
opgeven. Ook vind je daar het lesreglement met informatie over de tarieven en de
voorwaarden m.b.t. regenverlet.
Hopelijk tot snel op de tennisbaan!
Arthur van Keulen & Lennart van Campen

Tarieven tennisles voorjaar/zomer 2018:
Tien weken:
Twintig weken:

EUR 128,00
EUR 250,00
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HEMEL EN VAGHEVUUR!
■ tekst: Mariëtte van der Zwet

Geert van Halen in zijn proefbrouwerij Het Vaghevuur

E

en bijzonder, speciaal voor Avanti
gebrouwen biertje uit het Vaghevuur! Dat zal het komende jaar
gebruikt worden als prijs of geschenk
bij bijzondere gelegenheden. Wie en
wat zit erachter?
“Loop maar zover mogelijk door naar
beneden”, mailt Geer van Halen mij. Na
één trap komt-ie me al tegemoet maar
daarna is het een wirwar van trapjes
en poorten en deuren en kasten en
leidingen en vaten en weet ik wat. Het
ziet er piekﬁjn uit. Een brouwerij moet
ook schoon zijn natuurlijk “maar als je
bedenkt”, zegt Geert, “dat dit hier een
zandhoop was om de Commanderie te
stutten”, en dat dat gebouw zelf al uit
de middeleeuwen stamt, dan verbaast
me dat toch. Een prachtige ruimte om
mensen te ontvangen en ze een leuke
dag te bezorgen. En dat doet Geert
dan ook. In zijn proefbrouwerij maken
mensen – in groepen als bedrijfsuitje,
vrijgezellenfeestje of familiegebeurtenis - hun eigen biertje. Dat is het
hoofddoel! Maar het eveneens in deze
kelder gevestigd Biermuseum, de bieren brouwkennis van Geert zelf en zijn
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entertainend vermogen maken zo’n
bierdag compleet.
De proefbrouwerij Het Vaghevuur zit
naast de echte brouwerij de Hemel.
Toen wij nog jong waren, gingen we
allemaal weleens op de ﬁets vanuit
Nijmegen naar De Raaf in Malden waar
Herm zijn witte bier brouwde en er zelfs
ooit een festival omheen organiseerde.
Deze brouwerij ging terug in de handen
van een grote bierbrouwer. Herm kocht
vervolgens de Commanderie van St. Jan
om er zijn eigen nieuwe brouwerij De
Hemel te vestigen.
Door een beetje geluk en op tijd de juiste dingen gedaan te hebben, kon Geert
op zijn 43ste stoppen met zijn werk als
regio-directeur bij Entrea. (nee, nee,
geen gouden handdruk!) Tijd om iets
heel anders te gaan doen. Hij werd
duikinstructeur, ging naar Thailand, kon
daar toch niet echt aarden en keerde
na een jaar weer terug. Vervolgens pendelde hij twee jaar lang op en neer naar
Brussel om daar een Bierbrouwersopleiding te volgen. Om dat prachtig
ambachtelijke vak daarna

Bier van Het Vaghevuur met het
Avanti etiket.

te praktiseren, zocht hij contact met
Herm, et voilà! Het Vaghevuur paste
mooi naast de Hemel.
“Mijn eigen bier winnen!”
Op zoek naar een andere sport kwam
Geert via vrienden bij Avanti terecht.
Balgevoel door zijn volleybalervaring en
de beweeglijkheid van het badmintonnen maken dat-ie het goed doet. Nu, na
een jaar al, gaat hij competitie spelen.
“En ik wil natuurlijk mijn eigen bier
winnen!” bij de clubkampioenschappen
of wat voor toernooi dan ook. Werkenderwijs leert hij de mores op de baan:
wat roep je als een bal uit is, hoever ga
je in discussie of dat waar of niet waar
is. We roddelen er even een beetje op
los, met het biertje erbij, en komen tot
de slotsom dat dat nou juist zo leuk is
aan zo’n club, ieder zijn ding en eigenaardigheid, maar we vinden vooral dat
de sfeer bij Avanti eigenlijk zo bijzonder
gemoedelijk is. Hij kijkt nu al uit naar de

zomeravonden, om na het spelen aan
één van die tafels buiten te zitten en te
kletsen, witte wijn te drinken (de meiden) of bier natuurlijk met de mannen…
Daar, aan zo’n tafel, is ook het idee ontstaan van het prijsbiertje! Een andere,
erg lekkere vorm van sponsoring waar

Avanti blij mee mag zijn.
Als ik na een uurtje naar huis ﬁets, krijg
ik nog een biertje mee en ik bedenk
me dat ik mijn IkPas periode nu al niet
gehaald heb!

INPLANNEN VOOR DE BARDIENST
Vanaf nu kun je je inschrijven voor
de bardienst op mijn.knltb.club : zoek
Avanti, meld je aan met bondsnummer
en wachtwoord en kies een bardienst.
Vriendelijk verzoek om je bardienst al
in te plannen voordat je in de week van
20 maart je pasje ophaalt. Dat is vooral
ook handig als je jouw pasje door iemand anders op wilt laten halen. Pasjes
worden alleen meegegeven als jouw
bardienst, of van degene voor wie je
het pasje op haalt, ingepland staat.

Plan
bij voorkeur
je bardienst in
voordat je
je pas
ophaalt!

Eventueel kunnen we natuurlijk , net als
voorgaande jaren, tijdens het afhalen
van het pasje jouw bardienst samen
inplannen.
Nieuw is dat je komend jaar ook tijdens
de competitiedagen bardienst kunt
doen. Dan kun je ook genieten van
spannende wedstrijden. Die bardiensten zijn: zaterdag 10-14, 14-18, 18-21
uur, zondagen 13:30-17:30 uur en vrijdagavonden 19:30 tot 24:00 uur.

KNLTB, FORMULIER RECHT VAN BEZWAAR
Het bestuur laat het volgende weten
over de KNLTB: De KNLTB wil geld gaan
verdienen met het laten benaderen van
KNLTB-leden door hun partners. Als
je niet wenst te worden benaderd via
de telefoon of post met aanbiedingen

vanuit KNLTB en/of haar structurele
of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van onderstaand formulier:
https://knltb.nl/overig/formulieren/
overig/formulier-recht-van-verzet/
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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

REDACTIONEELTJE
Het is weer een laatste-momentkan-het-nog-ja, hoor-het-kan-nognet-Kantlijn geworden, maar toch!
Hij ligt er weer. Leuk om te weten
dat-ie gelezen en gewaardeerd
wordt. Om dat zo te laten blijven,
dagen we je graag uit! Kom eens
met een stukje, een oproep, een
puzzel, gedicht, een column (hoewel onze vaste Hawkeye niet te
evenaren is) maar iets ànders mag
het ook zijn. En foto’s zijn ook zeer
welkom. Het lijkt ons handig om
een pool van ‘fotografen’ te hebben omdat en zodat niet iedereen
altijd bij elk evenement aanwezig
is of hoeft te zijn. Belangstelling?
Mail naar redactie@avanti55.

Oproep

Schrijf eens een
stukje, een column,
een puzzel, een
gedicht.
Doe mee in een
pool van fotografen.
Belangstelling?
Mail naar redactie@avanti55.

Mariëtte van der Zwet

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,
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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De ledenpassen worden dit jaar op 5 avonden
uitgereikt:
• Maandag 19 maart: 19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 20 maart: 19.30 tot 21.00 uur
• Woensdag 21 maart: 19.30 tot 21.00 uur
• Donderdag 22 maart: 19.30 tot 21.00 uur
• Vrijdag 23 maart: 19.30 tot 21.00 uur
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