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VAN DE VOORZITTER

W

aarde Avantianen,
Het is vandaag vrijdag 8 juni. Deze
lente kent de nodige extremen. Het
begint eind maart met de Russische kougolf
die de aanleg van onze banen enorm vertraagt.
Als lid van de Gravelbijters, de groep die
groundsman Paul Hoﬀs ondersteunt, beleef je
dat allemaal intens mee. Wanneer is de vorst
uit de grond, zodat we weer verder kunnen
en krijgen we de banen dan nog wel op tijd
klaar? Maar in de laatste week van maart kan,
onder het strakke regime van Paul, keihard
gewerkt worden! Zo vieren we zondag 1 april
niet alleen Eerste Paasdag maar ook de eerste
tennisdag met een sfeervol Openingstoernooi.
Het nieuwe seizoen is nu pas echt begonnen,
het bestuur draait op volle toeren. Onze kersverse penningmeester Hans Witteveen wordt
meteen al geconfronteerd met een stroeve
inning van de contributie doordat de KNLTB
een nieuw module in gebruik genomen heeft,
met kinderziektes. Excuus aan allen die daar
last van ondervonden, het lag zeker niet aan
de penningmeester!
Onder aanvoering van bestuurslid Peter van
Campen, tevens voorzitter van de Technische
Commissie, storten wij ons vervolgens met 17
teams op de voorjaarscompetitie. Dat betekent
voor mij niet alleen spelen op zondag maar
ook af en toe aanmoedigen op de vrijdagavond
en de zaterdag. Dat levert vervolgens toepasselijke anekdotes op voor bij het Slotbanket
(een ﬁlmpje is verspreid onder de teamcaptains). Nu de competitie weer voorbij is en wij
nog schor zijn van het toejuichen van de beide
dreamteams die kampioen werden, maken wij
ons gereed voor de clubkampioenschappen
dubbel.

Intussen proberen we ook het park weer wat
te verfraaien. De feestelijke verlichting van ons
park wordt ter hand genomen. En we zijn nog
op zoek naar sponsoren die met naam en logo
op nieuwe winddoeken achter de banen 3, 4
en 5 willen prijken. Weet jij zo’n sponsor neem
dan contact op met het bestuur!
Op woensdag 25 april waren we met alle
Nijmeegse tennisvoorzitters aanwezig bij de receptie van The Insiders. Onze buren, opgericht
in 1943!, vieren dit jaar hun 75-jarig bestaan.
Ook dit jaar gaan we weer vrolijk verder met
de prettige samenwerking met The Insiders.
De gezamenlijke labelavond op de maandag is
vorig jaar goed bevallen, doorgaan! Ook het
Open Toernooi in de vierdaagseweek heet
weer het Avanti Insiders Open. De commissie
is een unieke Marktplaatsactie gestart voor
het goede doel. Je leest er alles over in deze
Kantlijn.
In deze editie staat ook de aankondiging van
het Invitatietoernooi. Het is gelukt om een
geheel nieuwe commissie te formeren onder
leiding van Annelies van Uden en Rien Cosijn.
Avantianen, geniet met volle teugen van dit
tennisseizoen. Léés niet alleen over de evenementen, maar doe daar vooral ook aan mee.
Zou echt heel leuk zijn…!
Groet aan allen,

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Op de voorpagina: zaterdag herenteam 1, kampioen 2e klasse, vlnr.: Erik Verschuren (supporter), Remco van
Oers, Roel Jansen, Patrick van Otterlo, Tim van Noort, Fotograﬁe Fons Goosen.
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
I

VA-certiﬁcaat voor alle barvrijwilligers
Het bestuur vraagt wederom aandacht
voor het IVA-certiﬁcaat. De gemeente
Nijmegen controleert de sportclubs
hierop. Concreet betekent dit dat ieder
lid die bardienst draait moet beschikken over een IVA-certiﬁcaat (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken). In de
afgelopen jaren hebben 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 er nog niet over beschikken
dit certiﬁcaat zo spoedig mogelijk te
halen. Dit kan eenvoudig door naar
de volgende link te gaan: 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 wordt het
automatisch per e-mail naar jezelf en
naar het secretariaat verstuurd.
Pasjes lidmaatschap
Een aantal leden heeft nog niet zijn of
haar pasje opgehaald. De pasjes zijn no-

dig om af te hangen voor de banen en
om het clubgebouw binnen te komen.
Graag hiervoor contact opnemen met
de bartypes via bartypes@avanti55.nl.
Nieuwe leden
We mogen in 2018 de volgende nieuwe
leden begroeten: Niek de Bruijn, Merel
Broekhuizen, Floris Verbunt, Jernst
Tempelaar, Ine van de Laar, Nadine
Arets, Han Konings, Annemieke Vervoort, Annemarie Sprokkereef, Martijn
van Nie, Willem Marten, Lieke Bisschop,
Marc van Berkel, Flip van Alphen, Henri
Janssens, Tom Buys, Thijs Uphoﬀ, Jan
Willem Gugelot, Eveline Huis in ’t Veld,
Kees Zoon, Betty Bergman. We zijn blij
met jullie komst en hopen dat jullie
snel de weg (her)vinden op de baan en
binnen de vereniging. Yvonne de Graaf
zal als coördinator nieuwe leden jullie
daar eventueel bij begeleiden. Zij is te
bereiken via vonel53@gmail.com
Ondanks deze versterking van de club
willen we graag nog meer nieuwe leden
verwelkomen. Dus als jullie kennissen,
buren of vrienden hebben die overwegen om te gaan tennissen, nodig ze uit
of laat ze contact opnemen met Anneloes van Brussel ledenadminstratie@
avanti55.nl

Dick Onderwater, secretaris
Baanbezetting
Hoewel er in vergelijking met de voorgaande jaren een groeiende belangstelling is om op de ochtenden te spelen
is er overdag en zeker in de middagen
volop ruimte om te spelen. Voor wie
daartoe in de gelegenheid is, is ’s middags afspreken echt een aanrader. Ook
op de zondagen 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 valt het
daarentegen met de drukte reuze mee.
Baanverlichting
Bestuur wil de leden complimenteren
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 namelijk, voor 23.00
uur. Laten we het zo houden!!

UITWISSELING INSIDERS-AVANTI

D

e Insiders organiseren dit jaar deze
uitwisseling op 7 juli van 13.00 tot
17.00 uur, kosten € 2,50. Opgeven via

toernooicommissie@avanti55.nl “Het
niveau van sportiviteit en gezelligheid is
hoog. Dus een sportieve, leuke dag met

hapjes toe is gegarandeerd’’ zegt de
toernooicommissie, dus snel opgeven!

INRICHTING PARK

W

ilde je altijd al meedenken over
de inrichting van het park? Heb
je goede ideeën om het uiterlijk van de
club nog aantrekkelijker te maken?
Wil je de komende maanden meedenken over het nieuwe terras en over het
nieuwe meubilair?
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Ben je handig en kun je af en toe je
handen uit de mouwen steken?
Dan ben je geknipt voor de accomodatiecommissie, de ACTIE!
Meld je aan via beheer@avanti55.nl
of spreek er eens met iemand over. De

ACTIE bestaat uit Marianne Kalthoﬀ en
Liesbeth van de Brugge; zeer recent is
Paul v.d. Wielen toegetreden. Lex Bouts
en Peter van Campen zijn de meedenkende bestuursleden.

PRIVACY EN AVG BIJ AVANTI ‘55

A

vanti ‘55 is een bij de KNLTB aangesloten vereniging. Daarom beschikt
niet alleen Avanti maar ook de KNLTB
over persoonsgegevens van leden van
Avanti. Vanaf 2018 gebruikt Avanti voor
de ledenadministratie de software van
de KNLTB. De enige andere partij met
wie persoonsgegevens (alleen namen
en adressen) gedeeld worden, is Editoo,
de drukker/verspreider van het clubblad. Editoo voldoet aan de AVG.
Clubleden die toegang hebben tot delen van de ledenadministratie, hebben
dat vanuit een speciﬁeke rol: beheerder
ledenadministratie (en overkoepelend beheerder), penningmeester, lid
communicatiecommissie, barcommissie/bartypes, beheerder afhangbord,

competitieleider. Hierbij is - naar de
mogelijkheden van de KNLTB-software alleen de functionaliteit van de bijbehorende rol aangevinkt.

vacy. Het aanspreekpunt voor vragen,
wijzigingen en klachten is het bestuur,
bij voorkeur te bereiken via privacy@
avanti55.nl.

Om diverse redenen kan het van belang
zijn voor sommige (commissie)leden
om andere leden per mail of telefonisch
te kunnen bereiken. Daarom wordt af
en toe een ledenlijst met deze gegevens
verstuurd naar de voorzitter/trainers/
wedstrijdcommissie/toernooicommissie. Ook teamcaptains krijgen voorafgaand aan de competitie een lijst om
invallers te kunnen benaderen.

Op dit moment biedt de KNLTB-software niet erg veel mogelijkheden om
gegevens verder af te schermen. Wel
kan aangegeven worden dat de ledenpasfoto van een lid niet zichtbaar is
voor anderen.
Namens het bestuur, Peter van Campen
Ledenadministratie: Anneloes van
Brussel

Het Avanti privacybeleid (dat op 25 mei
2018 in werking is getreden) is online
te bekijken op: www.avanti55.nl/pri-

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL EN MIX
De clubkampioenschappen enkel en
mix worden dit jaar gehouden van
maandag 3 september tm zaterdag 8

september. Op zaterdag wordt er alleen
overdag gespeeld met zaterdagmiddag
de ﬁnalepartijen. Je kunt je inschrijven,

alleen via internet, via www.toernooi.
nl. Er wordt op elk niveau gespeeld.

INVITATIETOERNOOI 2018

31 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER
Stof je houten racket af, trek je witte tennisoutfit aan en go back to old
school. Schrijf je in en nodig een partner uit voor een weekend vol tennispret (www.toernooi.nl), of kies voor de koppeloptie en wij zorgen
ervoor dat je naast nieuwe tennistalent op de baan staat. Het wordt
hoe dan ook een onvergetelijke ervaring.
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COMPETITIES
W

interhard(t) 2018-2019
De inschrijving via www.toernooi.
nl zal de hele zomer open staan (zoek
op een toernooi met de naam Winterhard(t). 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 en
hoef je waarschijnlijk geen verhindering
op te geven.

Zomeravondcompetitie 2018
Tot 27 juni wordt deze competitie elke
woensdagavond gespeeld. Er is één
baan vrij voor recreanten.
IVA-CERTIFICAAT (VERANTWOORD
ALCOHOLGEBRUIK) VOOR COMPETITIESPELERS
Als competitiespeler draai je een
bardienst tijdens de competitie. Behaal
je certiﬁcaat op www.nocnsf.nl/iva .

Peter van Campen
namens de technische commissie,

e: tc@avanti55.nl, t: 06-13368419
Gewoon even doen als je dit nog niet
gedaan hebt! Vul bij het mailadres van
de verantwoordelijke voor de bardienst
in: secretariaat@avanti55.nl .

Inschrijving najaarscompetitie 2018
gesloten
De najaarscompetitie loopt van half
september tot eind oktober. Er zijn veel
inschrijvingen voor vrijdagavond en
zaterdag. De TC zal teams samenstellen
en kijken of iedereen geplaatst kan worden door teams van vrijdagavond naar
zaterdag te verhuizen.
Voorjaarscompetitie 2018
Op zondag 3 juni is tijdens het slotbanket teruggeblikt op de voorjaarscompetitie. Vanwege het mooie weer
konden de zestig aanwezigen buiten
op het terras het gebeuren meemaken. Kampioensteams Zaterdag Heren
1 van captain Patrick van Otterlo en
Zaterdag Gemengd 50+ 2 van captain
Paul Smeets werden als kampioen
gehuldigd. Getreurd werd er om de
degradatie van het vorig jaar gepromoveerde Zaterdag Dames 1 van captain
Josien van Geel en om het ook gedegradeerde Zaterdag Heren 2 van captain
Luc de Wildt. Pas laat in de middag
werd bekend dat ook Zaterdag Dames
2 van captain Dee de Leeuw na telling
van de sets in de onderlinge wedstrijd
met de andere degradatiekandidaat,
het net niet gehaald had. Voorzitter
Lex Bouts blikte op zijn eigen wijze met
een ﬂitsende conference terug op de
competitie. Hij heeft aangekondigd
als voorzitter te stoppen, maar bij dit
Avanti-event hopen we nog jaren van
hem te mogen genieten. De conference
is geﬁlmd en ter verspreiding verstuurd
naar de teamcaptains.
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Heren 1 vlnr. Tim van Noort, Roel Jansen en Patrick van Otterlo. Er ontbreken: Crisiu Langenberg, Remy Loo, Remco van Oers

Gemengd 50+2 vlnr.: Bert Lagerweij, Mirjam Meijer, Rob Gerritsen, Marianne Kalthoﬀ, Fons
Goosen, Mariëtte vd Zwet, Paul Smeets.

DE COMPETITIEVOORBEREIDING
ZATERDAG AVANTI MIX 2
N
a het uitkomen van de winter-Kantlijn, kreeg de redactie spontaan
onderstaande bijdrage toegestuurd.
Hoewel de actualiteit inmiddels achterhaald is – de competitie is voorbij; ze
zijn vierde geworden – willen we jullie
dit niet onthouden! Leuk toch?
De competitievoorbereiding bestond
toen wij nog studenten waren en bij
Slow speelden uit een simpele regel.
De voorbereiding begon de avond voor
de eerste competitiedag in de kroeg

(meestal Café de Fuik) en wie het eerste
naar huis toe ging, die zou de volgende
dag enkelen. Je moet namelijk weten dat ons team (Willemijn, Sabine,
Monique, Marjoleine, Stephan, Bart en
Wout) eigenlijk allemaal niet zo graag
een enkel spelen. Sommigen zullen wel
beweren dat ze het graag doen, maar
door allerlei omstandigheden komt het
er vaak toch niet van.
Waar wij andere jaren graag in de kroeg
het startschot gaven en tot de late uurtjes doorgingen, is er dit jaar gekozen

vlnr: Stephan Huisman, Marjoleine Dobbelaer , Sabine de Haas
Monique Bourgondiën , Wout Linsen, Willemijn van Gurp, Bart
Steeghs.

,

voor de kindvriendelijke locatie ‘Nimma’ in Nijmegen. De setting is misschien
veranderd, het fanatisme en enthousiasme is als vanouds aanwezig! Zwangerschappen en bekkeninstabiliteiten
kunnen ons niet stoppen, dit jaar gaan
we weer het beste op tennisgebied in
ons naar boven toe halen en maken we
er weer een superleuk jaar van!
Met sportieve groet,
Wout Linsen

En nog een foto met een schare trouwe fans! :

20-30-ERS TOERNOOI OP 7 JULI
Vorig jaar sloegen we het over maar dit
jaar gebeurt het weer! We organiseren
wederom een fantastisch 20-30-ers
toernooi. En jij kan erbij zijn op zaterdagavond 7 juli vanaf 19.00 uur! Omdat
we vorig jaar even een pauze ingelast
hebben, zijn we wat ruimhartiger in het
leeftijdsbeleid. Zit je op het randje, net
40 + , dan bof je deze keer dat je mee
mag doen!

Het wordt een avond vol (tennis)
gezelligheid met een gouden randje.
We gaan eerst een aantal rondes met
elkaar tennissen en sluiten af met een
gezellige borrel. Mocht je deze avond
een introducé(e) mee willen nemen van
dezelfde leeftijdscategorie dan is hij/zij
van harte welkom.
Als het goed is, heb je over dit toernooi een mailtje gekregen. Aanmelden

kon tot 24 juni maar je kan het nog
proberen door snel een berichtje te
sturen naar leenlammers@hotmail.
com. Vermeld daarbij je speelsterkte en
eventueel ook de naam en speelsterkte
van je introducé.
Wij zien jullie graag op zaterdagavond
7 juli!
Wout Linsen & Marleen Lammers,
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HET IS WEER GEZELLIG BIJ AVANTI!
De bartypes zijn blij!
Het seizoen 2018 is al een aardig eindje
op scheut, dus we hebben inmiddels
goed zicht op het verloop van de
bardiensten. En het gaat goed! Bij het
afhalen van de pasjes ontvingen we al
veel medewerking. Heel wat mensen
planden direct hun twee of drie bardiensten van dit jaar in en dat vonden
wij natuurlijk geweldig! Dank aan al die
welwillende leden! Dankzij hen is de
barbezetting voor een groot deel van
het seizoen al rond.
Nieuw dit jaar is dat de bardiensten
tijdens de voor- en najaarscompetiedagen ook door niet-competitiespelers
kunnen worden vervuld. Dat is nog

even wennen. Het blijkt toch moeilijk
om die vrijdagavonden en zaterdagen
volgeboekt te krijgen. Aan het eind van
dit seizoen evalueren we dit en laten
via de Kantlijn weten hoe we dit het
volgende seizoen gaan doen.
Wat te doen als je een afgesproken
bardienst toch niet blijkt te kunnen?
Belangrijk is dat je dan eerst zelf een
vervanger regelt via mijn.knltb.club.
Kijk op welke datum je wel zou kunnen
en vraag degene die op die dag ingepland staat met jou te ruilen. Lukt dat
nu helemaal niet, stuur dan een mail
aan de bartypes bartypes@avanti55.nl.
Wij kijken dan of we je op weg kunnen
helpen.

Stuur svp géén mailtjes óver je bardienst naar de ledenadministratie. Daar
ben je echt aan het verkeerde adres. Via
bartypes@avanti55.nl bereik je een van
de bartypes.
Na de gezellige bardiensten in het
voorjaar kijken we nu uit naar een
mooie Avanti-zomer. Met als hoogtepunt natuurlijk het Avanti-Insiders Open
Toernooi. We hopen je daar allemaal
te zien, voor of achter de bar! Aan de
bartypes zal het niet liggen!
Hettie Maters, Liesbeth van der Brugge,
Ingrid van Hoorn

KERSTCRUISE VAN PAUL EN KARIN
Vorig jaar werd de hoofdprijs in de
jaarlijkse goede-doelenloterij tijdens
het Open Toernooi gewonnen door Paul
van Rosmalen. Hij won een kerstcruise, beschikbaar gesteld door de ﬁrma
“SijFa Cruises B.V.” Samen met zijn kersverse nieuwe vriendin ging hij op cruise.
Met onderstaand verslag en de foto’s,
kunnen wij er ons een voorstelling van
maken!

op de sfeervolle kerstmarkt aan de voet
van de Dom met heerlijke glühwein
en bratwurst. We hebben genoten
van de mooie bezienswaardigheden
in deze prachtige steden. Na een
lange dag slenteren in de kou en een
avondje drinken, swingen en gek doen
op de boot sliepen we heerlijk in op
het ronkende geluid van ons varende
cruiseschip.

Al rollend met onze koﬀers door de
binnenstad van Nijmegen kwamen we
aan bij de Waalkade en konden we
meteen inchecken bij de kerstman. We
waren bang dat we een boot vol grijze
duiven zouden aantreﬀen maar dat
viel gelukkig mee. Het schip de “Ms de
Rigoletto” zag er verrassend jeugdig,
gezellig en luxe uit. Onze hut was knus
met prachtig uitzicht op het water.

We kijken terug op een verrassend gezellig en goed verzorgd bootreisje. We
hebben samen veel lol gehad en leuke
mensen ontmoet. Later als we oud en
grijs zijn gaan we het nog eens over
doen met “De Zonnebloem”.
Al rollend met onze koﬀers over de be-

Elke avond zijn we verwend met een
heerlijk diner en live muziek of een
entertainment programma. Er waren
twee dames ingehuurd die de gasten op hilarische wijze vermaakten.
Natuurlijk was ik, Paul, weer het haasje,
zie foto!
De kerstboot heeft ons naar Keulen
en Bonn gebracht. Het was erg koud,
maar we hebben ons goed vermaakt
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Kerstmarkt by night

sneeuwde paden weer terug naar huis,
de kerstdagen tegemoet……….
Paul van Rosmalen en Karin van Broekhuizen

Paul is weer het haasje

I

n het clubhuis staat een Berini bij de
heren kleedkamer met een affiche.
Kun je die Berini kopen? Neen. Die
Berini staat symbool voor oude spullen
die iedereen wel ergens heeft staan of
ongebruikte dingen die best nog wat
waard zijn. Weggooien is zonde. Op
Marktplaats zetten is ook zo wat. Daar
hebben we wat op bedacht. Wij komen
ze ophalen en plaatsen ze op Marktplaats. Het geld wat daaraan verdiend
wordt, komt ten goede aan de Stichting
Vrienden Hospice Bethlehem., het goede

MAAK
JE KELDER EN GARAGE
LEEG VOOR
HET GOEDE DOEL

doel dat verbonden is aan het Avanti
Insiders Open van dit jaar.
In het clubhuis gaan we een thermometer ophangen om je op de hoogte
te houden van de stand. Daar liggen
ook flyers met alle informatie over de
werkwijze. Ben je geïnteresseerd mail:
noel.buining@hotmail.com of bel: 0613070645.
De Open Toernooi Commissie

VOOR STICHTING
VRIENDEN
HOSPICE BETHLEHEM
advertentie
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15 T/M 22 JULI 2018:

AVANTI-INSIDERS OPEN

H

et is bijna zover: in de Vierdaagse week organiseren we
weer ons supergezellige Avanti
Insiders Open, voor de derde maal
samen met onze buren, The Insiders.
Je kunt je inschrijven in de categorieen 3 tot en met 8, enkel, dubbel en
mix (max. 2 onderdelen). We maken
voor alle onderdelen poules (indien de
capaciteit het toelaat) zodat iedereen
meerdere wedstrijden kan spelen. Je
kunt inschrijven tot 1 juli via www.
toernooi.nl.
Onlosmakelijk verbonden aan dit
toernooi is het kiezen va een goed doel.
Dit jaar is dat de Stichting Vrienden
Hospice Bethlehem geworden. Hospice
Bethlehem is een laatste verblijfplek
voor mensen die ziek zijn, in hun laatste
levensfase verkeren, en voor wie thuis
sterven niet wenselijk of niet mogelijk
is. Het team van professionals en vrijwilligers maakt dat Hospice Bethlehem
een huis is, waar men zich veilig kan
voelen en de verzorging krijgt die nodig

is. Meer informatie kun je vinden op de
website: www.vriendenhospicebethlehem.nl.
We organiseren vóór en tijdens het
toernooi diverse activiteiten om geld
voor het Hospice binnen te halen.
Een daarvan is een Marktplaats Aktie,
waarbij mensen spullen kunnen aanbieden die wij voor hen via Marktplaats
verkopen. Noël Buining coördineert
deze actie (noel.buining@hotmail.
com of bel: 06-13070645). Uw bijdrage
daaraan is natuurlijk van harte welkom.
Verder is er een Loterij waarvoor onze
sponsoren diverse prachtige prijzen in
petto hebben.
Zoals andere jaren rekenen we weer op
grote deelname van onze eigen leden.
Geef je zo snel mogelijk op. Ook als je
niet meedoet, is het wel heel gezellig
om een avondje te komen kijken naar
leuke en soms spannende wedstrijden.
Je kunt genieten van de heerlijke catering van Berthy Serveert uit Millingen
aan de Rijn. Zij verkopen elke avond

De Open Toernooi Commissie: vlnr. :
Noel Buining, Joek Poort, Nelleke Klomp, Marian de With, Dick Onderwater, Fons Goosen
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heerlijke broodjes, soep, salades, een
warme maaltijd en een toetje voor een
zacht prijsje.
Hapjes
Iedere avond worden publiek en spelers getrakteerd op hapjes, bereid door
leden van Avanti of Insiders. We hebben daar een budget voor. Vind je het
leuk dit een avond te doen, meld je dan
bij een van de onderstaande commissieleden of via OTC@avanti55.nl.
Avanti Insiders Open toernooi,
Van Haapsstraat 78
zondag 15 juli – zondag 22 juli 2018
dagelijks vanaf 14 uur
Inschrijven via www.toernooi.nl
De OpenToernooiCommissie,
Nelleke Klomp, Dick Onderwater, Marian de With, Fons Goosen, Joek Poort,
Noel Buining
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SPORT EN INTELLIGENTIE
■ tekst: Hawkeye

D

e Staat van Oranje is een interessante vierdelige NPO-serie. Het
onderwerp is niet de kwaliteit
van het gravel bij Avanti, dat zou een
korte documentaire zijn (“Zoals ieder
jaar het beste gravel van Nijmegen en
verre omstreken!”) maar een onderzoek
naar de teloorgang van het Nederlandse voetbal.
In de eerste aﬂevering vroeg verslaggever Jeroen Stekelenburg zich af hoe
voetballand Duitsland na een aantal
zwakke jaren rond de millenniumwisseling in 2014 weer ‘gewoon’ wereldkampioen kon worden. Naast de durf om
enkele jonge, vernieuwende trainers
een kans te geven in de Bundesliga,
viel vooral de andere benadering van
spelers op. Zelfmanagement is het
kernbegrip. Spelers worden geacht
verantwoordelijkheid te nemen om in
de wedstrijd optimaal te kunnen presteren. Niet alleen moeten ze ongewenst
gedrag in hun vrije tijd vermijden, op
tijd naar bed, niet drinken, gezonde
voeding, maar ook op het veld moeten
ze zelfstandig te kunnen handelen. Ze
worden geacht vooruit te denken en
intelligente beslissingen te nemen. Niet
voor niets hadden 13 van de 23 Duitse

WK-spelers het VWO-niveau, terwijl dat
er bij Nederland maar één was (Stefan
de Vrij).
Sport en intelligentie hebben een
ambigue relatie. Wetenschappelijk
onderzoek uit 2016 wees uit dat mensen die weinig sporten intelligenter
zijn. Mensen met een hoog IQ zouden
zich minder snel vervelen, vaker in
gedachten verzonken zijn en dus niet
snel een sport gaan beoefenen. En dan
nog hooguit een denksport – voormalig
wereldkampioen schaken Gari Kasparov
heeft een IQ van 190. Aan de andere
kant toont Gronings onderzoek (2011)
aan dat een topsporter per deﬁnitie
slim is. “Doelgericht werken, motivatie
en vooral slimheid, vormen de sleutel tot succes. Het werkelijke verschil
tussen top- en gewoon talent is dat de
besten niet alleen beter wisten wat ze
op het veld moesten doen, ze déden
dat ook.” Dat zou de KNVB zich toch
aan kunnen trekken, gezien de crisissituatie waarin het Nederlands elftal zich
bevindt. Er mag meer worden geselecteerd op intelligentie.
Terug naar het gravel van Avanti. Traditiegetrouw is het opleidingsniveau van

tennissers al vele malen hoger dan dat
van voetballers, maar dat van Avantileden is daarbovenop nog eens bovengemiddeld. Dit is zeker af te lezen aan
de kwaliteit van de gesprekken buiten
de baan, zowel qua inhoud als humor,
als ook aan de zeer leesbare bijdragen
in onze onvolprezen Kantlijn. Of dat
ook naar voren komt in het spelniveau
binnen de witte lijnen, in relatie tot de
leeftijd van veel Avantianen, laten we
even in het midden. Maar wel mag hier
worden gezegd dat de club beretrots
mag zijn op voorzitter Lex, die tijdens
de afsluiting van de voorjaarscompetitie zijn bovennatuurlijke intelligentie,
creativiteit en observatievermogen wederom heeft omgezet in een gloedvolle,
hilarische reﬂectie op de verrichtingen
van alle teams.
We kunnen niet controleren of Lex
op tijd naar bed gaat en aan gezonde
voeding doet, maar hij denkt vooruit en
neemt altijd intelligente beslissingen.
Hij voldoet daarmee aan de maatstaven
van het Duitse elftal. En aangezien wij
graag het succes van Duitsland willen
kopiëren, tippen wij de eeuwig jonge
Lex als nieuwe man voor Oranje.
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NIEUWS VAN DE
TRAINERS
Tweede cyclus gestart

De eerste trainingscyclus van 2018 zit er op en dat betekent dat we zijn gestart met de tweede trainingscyclus van 10 weken. Er hebben zich voor de
eerste cyclus meer dan 50 enthousiaste Avantianen aangemeld en we hopen
dan ook dat er dit keer net zo veel enthousiastelingen zullen zijn.
Deze tweede cyclus loopt door tot 1 oktober (zie schema met data).
Arthur zal de lessen op maandag en dinsdag verzorgen en Lennart geeft de
lessen op woensdagavond. De lessen van Lennart starten twee weken later
op 4 juli.
De aankomende cyclus is ideaal om aan je techniek te werken als je van plan
bent om na afloop van de voorjaarscompetitie wat minder wedstrijden te
gaan spelen. We kunnen dan wat meer werken aan technische veranderingen die doorgaans wat meer tijd en aandacht vragen.
Daarnaast zullen we veel dubbelspeltraining aanbieden voor de lessers
die juist van plan zijn in de zomermaanden aan open toernooien te gaan
deelnemen. Inhoudelijk betekent dit dat we dan naast techniektraining wat
meer op het tactische vlak gaan trainen.
Open toernooi
Verder willen wij hierbij nog een oproep doen om je in te schrijven voor het
Avanti Insiders Open. Wij hopen dat veel Avantianen zich inschrijven voor
dit gezellige toernooi! Inschrijven kan t/m 3 juli.
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Trainerstip
Richt je in de toernooiperiode op slagen die je goed
beheerst! Daar win je immers de meeste punten mee
en zo vergroot je je kans op de overwinning. Maak je
wapen(s) sterker tijdens je trainingen en trek op die
manier sneller die overwinning over de streep.
Succes!

Wist je dat?
•

•

•

Lennart en Arthur de mogelijkheid aanbieden om
proeﬂessen te volgen. Heb je nog nooit les gehad
en wil je graag eens weten wat een tennisles bij
Avanti inhoudt, geef je dan op voor een gratis
proeﬂes. Dit kan je doen door een mail te sturen
naar trainersavanti55@gmail.com Je kan je hiervoor opgeven als groep of individueel.
Het ook mogelijk is om overdag lessen te nemen.
Dit kan van maandag t/m woensdag tussen 10:00
en 16:00 en op vrijdag van 10:00 tot 19:00. Als
je hier meer informatie over wil stuur dan een
e-mail naar bovenstaand adres.
Arthur sinds dit seizoen competitie speelt bij
Avanti. Op de zaterdag heeft zijn team, Gemengd
1, zich na hun promotie van vorig jaar op een
knappe manier weten te handhaven.

TennisKennisQuiz
1. Welke Nederlandse tennisser stond bekend onder
de bijnaam ‘The Flying Dutchman’?
2. In welk jaar werd Lennart clubkampioen in het
herenenkelspel?
a.
2004
b.
2005
c.
2006

5. John Isner heeft het record van meeste aces in één
wedstrijd op zijn naam staan. Hoeveel aces sloeg hij in
die wedstrijd?
6. Tijdens een slagenwisseling roept iemand uit het
publiek ‘uit’. Eén van de spelers stopt en vraagt om
een let. De tegenstander weigert dit en claimt recht te
hebben op het punt. Dit is:
a.
juist
b.
onjuist

3. Wat is de exacte hoogte van het net en waar meten
we deze hoogte?

7. Welke Duitse tennisser heeft twee keer op de ATP
tour tegen Rafael Nadal gespeeld en beide wedstrijden gewonnen?

4. In de 11e eeuw werd in een Europees land een
balspel gespeeld dat vrijwel zeker als de directe voorloper van het tennis kan worden beschouwd. In welk
land vond het tennis hiermee zijn oorsprong?

Stuur jouw antwoorden voor
1 augustus naar trainersavanti55@gmail.com en maak
kans op een blik Dunlop ballen.
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PODO- EN FYSIO
THERAPIE
BOTTENDAAL
■ tekst: Mariëtte van der Zwet

H

et groene doek
“Waar hangt het dan”? “Achter
baan 1”! Het hangt er inderdaad maar
het was me niet opgevallen, dat veel te
donkergroene doek van Fysio- en Podotherapiepraktijk Bottendaal. Nou ben
ik geen graadmeter wat het opmerken
van reclame-uitingen betreft maar ik
snap het bronnetje van ergernis! De
zwarte tekst verdwijnt in dat doek, en
dat doek in het hek en dat hek in de
heg. Jammer, ze verdienen beter, dus,
gelukkig, er wordt aan gewerkt!
Deze fysio-podotherapie praktijk sponsort Avanti niet zomaar, vertelt Helen
de Vries, Avanti-lid èn podotherapeut:
we zijn een vereniging met veel ‘wat
oudere leden’, hoe je het ook wendt
of keert, en dan wil er nog wel eens
wat opspelen aan de voeten! Lang niet
iedereen is er van op de hoogte dat
problemen aan de voeten of elders aan
het bewegingsapparaat op te lossen
zijn en je daardoor veel meer plezier uit
het tennissen haalt. Helen zíet het, ze
‘leest’ de voeten, de benen, de bewegingen van ons, eigenlijk altijd als ze
mensen ziet, en ze weet!
Ze kijkt niet alleen bij ons. De Vierdaagse is in dit opzicht een fenomeen!
Het fascineert haar hoe - met name
de laatste uren van zo’n dag - mensen
scheef of met tot bloedens toe bezeerde voeten binnenstrompelen.. . Wat
beweegt mensen toch, al die kilometers, vier dagen lang? Vragen we ons af.

Tja, dit jaar doen zes van haar collega’s
mee. Het leeft onder iedereen, zullen
we maar zeggen.
Keizer Karelplein
Niet alleen in mijn gewone schoenen
maar zelfs in mijn tennisschoenen draag
ik steunzolen, aangemeten door René
Ottens, collega van Helen en eveneens
lid van Avanti. Als ik in de hal van hun
praktijkruimte zit te wachten om de
nieuwe op te halen, is het een komen
en gaan van cliënten en medewerkers. Trap op, trap af, deur in, deur uit,
linksaf, rechtsaf… het lijkt het naastgelegen Keizer Karelplein wel! En echt,
er hangt een lekker energiek, sportief
sfeertje en iedereen is even aardig!
Binnen de twee maatschappen (fysio
en podo) werken ruim dertig medewerkers: fysiotherapeuten, podotherapeuten, receptionisten, masseurs, pedicuren, een lab-medewerker die de zolen
en zelfs aangepaste slippers of sandalen
maakt. Ach, neem zelf even een kijkje
op hun website https://bottendaal.
com/podotherapie/ om het aanbod te
ontdekken. En ook de locaties. Want de
Graafseweg aan de rand van Bottendaal
mag dan de hoofdlocatie zijn, er wordt
op veel verschillende plekken gewerkt,
in Nijmegen, in de regio en zelfs in de
randstad!
Ballet, theater en nogmaals de Vierdaagse
Ik had graag haar woning in de Ooij, dat
mooie rijtje witte huizen in het oude

spoorwegemplacement, bewonderd
maar de keuken op de Graafseweg was
toch het handigst. Helen en ik spreken
elkaar op een moment van schijnbare
rust in haar drukke bestaan. Zij is degene namelijk die wekelijks naar Amsterdam reist voor het vaste spreekuur bij
het Nationaal Ballet! Als balletliefhebber ben ik benieuwd hoe dat ontstaan
is. Heeft ze ooit zelf aan ballet gedaan?
Nee, dat niet, never! Wat blijkt? Tijdens
haar opleiding Podotherapie in Eindhoven had ze een bijbaan in een café
waar ook muziek- , theater-, en dansvoorstellingen plaatsvonden. Wat later
mocht ze zelf gaan programmeren. Haar
interesse was gewekt, zodanig zelfs dat
ze na haar opleiding Theaterwetenschappen is gaan studeren in Utrecht.
Na eerst nog een baan in Groningen
kwam ze 15 jaar geleden in Nijmegen
wonen en heeft ze jarenlang in LUX de
theaterprogrammering gedaan. Van
het één kwam het ander. Zo ook het
contact met dansers van het Nationaal
Ballet en hun heel speciale vragen over
aanpassingen van spitzen en bandjes en
weet ik wat allemaal. Ballet is pijnlijden,
maar het mag ietsje minder tegenwoordig. We vragen ons even hardop af:
wat drijft iemand toch om dat te doen,
ballet, vooral klassiek ballet, zo tot het
uiterste gaan met je lijf? De schoonheid, de schijnwerpers, het applaus?
We weten het niet. Ach, zegt Helen,
eigenlijk toch hetzelfde als de drijfveer
van de vierdaagselopers!
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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

Invitatietoernooi,

31 augustus en 1 september

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

Kantlijn|19

20|Kantlijn

