Van de Voorzitter…
Beste Avantianen,
Afgelopen 15 juni lag de vorige Kantlijn bij de
drukker, een Kantlijn waarin we op dat moment
nog niet met de volle zekerheid konden stellen dat
het terras en bar open zouden gaan. Inmiddels
genieten we weer met volle teugen van ons terras
en de geweldig gepimpte bar. Vele sportieve hoogtepunten, waaronder de clubkampioenschappen
met een record aantal deelnemers, een voortreffelijk georganiseerd Absolute Beginners toernooi,
het nieuwelingentoernooi onder de bezielende
leiding van Yvonne de Graaf, het twintig-dertigers
toernooi, zelfs een straattoernooi en ook nog het
eerste gesloten Insiders-Avanti-slow toernooi. Een
dikke sportieve pluim dat we dat toch allemaal
hebben kunnen laten doorgaan, top, wie had dat
begin dit jaar gedacht!

Zelf ben ik blij dat we weer in het gewone ritme
zijn gekomen, lekker tennissen en…. Nee, zo
gewoon is het nog niet, tennissen zonder dat
napraten-met-een-borrel-erbij… Het is het ritme
van het nieuwe normaal met vooraf reserveren
en nog steeds rekening houden met de corona
maatregelen!
Ik wens jullie allen een gezond, gezellig en sportieve rest van het jaar toe! En dat we elkaar toch
vaak mogen zien.
Gegroet,
Bob Klaver,
Voorzitter Avanti ’55.

Eind augustus vierden we ons lustrum, 65 jaar,
deze keer zonder een groot feest (zou dat dan nog
komen als Covid-19 voorbij is?). Esther van Borselen en Rien Cosijn hebben tijdens het invitatietoernooi op ludieke, kleurrijke wijze stilgestaan bij ons
lustrum. De heer Verver, zoon van onze oprichter,
kwam langs en genoot zichtbaar van de goede
sfeer die onze vereniging kenmerkt. Natuurlijk vertelde hij de nodige mooie verhalen over zijn vader
en diens liefde voor onze vereniging. Over vijf jaar
hoopt hij er weer bij te kunnen zijn.

Foto voorpagina: Esther van Borselen en Rien Cosijn bij de afsluiting van het invitatietoernooi Circle of Life.
Ze maken de cirkel van de Circle of Life.
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Redactioneeltje
Avanti en ik zijn van hetzelfde jaar.
Schoot ik aanvankelijk nog in de lach,
me op onverwachte momenten realiserend dat ook ik 65 ben, langzamerhand
krijg ik – net als Avanti – behoefte aan
een nieuw beleidsplan. Wat ga ik doen?
Straks. Pensioen? Hoe gaat het verder?
Het thema van het Lustrum Invitatietoernooi was mooi gekozen. We
worden met zijn allen ouder, krijgen

kwaaltjes, nieuwe heupen of knieën, er
worden mensen ziek en weer beter, en
soms ook niet…
De tot voor kort nieuwe generatie dertigers zijn intussen bijna veertigers: er
lopen steeds meer kleine kindjes rond,
voor wie iedereen wel even opa en oma
wil zijn. En intussen bestormt opnieuw
een nieuw cohort ons clubhuis en de
banen.

Van de bestuurstafel
Najaar en winter blijven tennissen!
Ook dit jaar spelen we door in de winter. De banen blijven in principe open
tot begin februari. Wanneer de banen
door weersomstandigheden onbespeelbaar zijn, wordt dit via de website
bekend gemaakt. Vanaf begin februari
tot maart zijn alle banen gesloten.
Nieuwe leden
We mogen in de tweede helft van 2020
de volgende nieuwe leden begroeten:
Jens van Hooff, Bouke Koeneman, Gaia
Janssen, Mariëtte van Wel, Wouter Hafkamp, Martine de Jong, Hans Jorritsma,
Rob van der Elsen, Tineke Hooijmans,
Andrej Zaslove, Cornelis Zandt, Marjoleine Dobbelaer, Bart Peters, Sam Boss,
Erwin Hardeman, René Monshouwer,
Lotte Hendriks, Peter van Lith, Stein
Driessen, Renée Huismans, Iris Langhout, Francien Tromp, Karin Peters,
Felice Franssen, Ellen Mastenbroek,
Lodewijk Monshouwer, Jaimy Falize,
Roos Monshouwer, Martin Buunk, Els
van Uden, Yannick Frijters, Anne Brus,
Jasper Olthuis, Egbert Schretlen, Ruben
Timmermans, Mickey van de Vorle,
Fleur van Welie, Marjolein de Groot,
Mandy Jansen, Joan Luites, Erik Smits,
Hugo Ayres en Lars Bakkenes
We zijn heel blij met jullie komst. Een
aantal van jullie weet de weg al aardig
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Mariëtte van der Zwet
eindredacteur Kantlijn

Wat gaat Avanti doen? Met De Kantlijn?
Ik was verrast te horen dat SLOW – toch
een soort jongerenvereniging – nog
steeds een papieren clubblad heeft
en dat dat ook gewaardeerd wordt.
Enthousiast leveren er een paar – inmiddels Avantianen - een bijdrage voor
deze Kantlijn. Lees verder en kijk terug
op deze zomer die een hele bijzondere
werd.

■ tekst: Dick Onderwater, secretaris

te vinden op de baan en binnen de vereniging. En voor de echte nieuwkomers:
als je vragen hebt stel ze aan de trainer,
aan de coördinator nieuwe leden
Yvonne de Graaf (vonel53@gmail.com)
of aan iemand van het bestuur.
Slottoernooi
Zondag 29 november 10.30 tot 15.30
uur wordt samen met de Insiders het
Slottoernooi georganiseerd. Een gezellig
toernooi voor iedereen! Inschrijven kan
via toernooicommissie@avanti55.nl. Zie
verderop in deze Kantlijn.
Geluidsoverlast en verlichting
Een vereniging midden in een woonwijk
brengt enkele beperkingen met zich
mee. Zaken waar we mee rekening
moeten houden. We willen geen hinder
veroorzaken voor de buurt ten gevolge
van de verlichting, of ten gevolge van
geluidsoverlast. Qua verlichting gaat
het momenteel best goed. Op alle
dagen van de week mag er tot uiterlijk
23.00 uur met verlichting gespeeld
worden.
Qua geluidsoverlast hebben we de afgelopen periode twee meldingen gehad.
Rechtstreeks van de buurtbewoners aan
het bestuur, dus gelukkig niet via de
gemeente. Een van de meldingen betrof

het geluidsniveau van onze enthousiaste trainer die op baan 3 lesgaf. Die hebben we diezelfde dag nog omgezet naar
baan 2. De andere melding betrof gezelligheidsgeluidsoverlast. Voor een deel
zal dat gekomen zijn doordat een team
vanwege corona langer buiten bleef,
onder de tent, en daar muziek ging
spelen en mee ging zingen. Gelukkig zijn
dit soort meldingen de uitzondering en
weet het overgrote deel van onze leden
goed om te gaan met dit thema.
Nieuwjaarsreceptie en ALV 2021
Het nieuwe jaar ligt nog heel ver weg.
Maar wellicht toch goed om alvast
zondag 3 januari te reserveren voor de
Avanti Nieuwjaarsreceptie. Het doorgaan van de receptie is echter helaas
afhankelijk van de coronasituatie op dat
moment. Via Nieuwsbrief of via de site
zullen de leden hierover geïnformeerd
worden.
Voor de Algemene Ledenvergadering,
die gepland staat voor woensdag 17
februari om 20.00 uur, geldt dat het
doorgaan afhankelijk is van de coronasituatie op dat moment. Ondertussen zijn
we al begonnen met de voorbereidingen voor deze ALV en de aankomende
bestuurssamenstelling.

Inmiddels hebben zich ook genoeg
leden aangemeld om samen de schouders onder het komende beleidsplan te
zetten. Janneke Braam werkte aan het
vorige plan mee en is er nu ook bij.
Gemiste barinkomsten
Onze penningmeester Hans probeert
nog steeds een vergoeding van het rijk
te verwerven voor de gemiste barin-

komsten in de lock-downperiode. Daarnaast zijn we bezig met een tijdelijk
contract voor het onderhoud van de
huidige verlichting van de tennisbanen.
Website/Nieuwsbrieven
Zoals we in de afgelopen tijd merkten,
kan de besluitvorming rondom Corona
snel leiden tot wijzigingen van maatregelen. Het bestuur probeert door mid-

Slottoernooi
Dit bijzondere seizoen sluiten we
samen met de Insiders af op zondag
29 november met het slottoernooi.
Je schrijft je individueel in maar er
worden dubbels en mixed-dubbels gespeeld. Het toernooi begint om 10.30
uur. Neem je eigen lunch mee. Tijdens
de lunch zorgen wij – als de coronamaatregelen het toelaten - voor een
drankje. Er is geen inschrijfgeld.

De inschrijving sluit op vrijdag 27
november om 12.00 uur en het wedstrijdschema ontvang je op zaterdag
de 28e. De prijsuitreiking is om 15.30
uur. Je krijgt per e-mail het wedstrijdschema. Inschrijven via: toernooicommissie@avanti55.nl
Ad Wellens, toernooicommissie

del van Nieuwsbrieven en de website
van Avanti alle leden te informeren over
deze ontwikkelingen. Mocht je recent
geen Nieuwsbrieven – de laatste was op
20 augustus - hebben ontvangen, stuur
dan opnieuw je naam en emailadres
naar: ledenadministratie@avanti55.nl

Labelavonden
De labelavonden gaan weer op
inschrijvingen tot nader bericht, zie
clubinfo van 5 oktober jl.
Op 23 november hopen we het labelseizoen op gezellige en feestelijke
manier af te sluiten.

Samenwerking Avanti ‘55 met
The Insiders en NSLTC Slow.
De afgelopen periode ben ik regelmatig
door leden benaderd met de vraag hoe
het nu zit met onze samenwerking met
de buren, The Insiders en ons contact
met Slow. Om jullie hierover te informeren, schrijf ik dit stuk. Leden die al jaren
lid zijn kennen waarschijnlijk wel onze
bijzondere band, voor nieuwe leden
behoeft dit enige uitleg.
Avanti ‘55 is een vereniging met momenteel een stijgend aantal leden, dit
komt onder andere door de overstap
van diverse leden vanuit het studententennis van NSLTC Slow. Onze buurvereniging The Insiders daarentegen is
een vereniging met een dalend aantal
leden, momenteel minder dan 60.
Avanti is een vereniging die het beheer
over het park en de banen zelf uitvoert middels een constructie met de
Stichting Valkenburg als eigenaar van
het park. Het park en de banen van The
Insiders zijn eigendom van de gemeente Nijmegen. Er wordt door leden wel

eens voorgesteld om te fuseren, echter
gezien bovenstaande constructie is dit
niet zo simpel als het lijkt. Daarnaast
hebben beide verenigingen een eigen
cultuur, identiteit, langetermijnvisie en
leeftijdsopbouw. In de afgelopen jaren
hebben we steeds meer zaken samen
met The Insiders opgepakt, denk aan de
labelavonden, het Open Avanti-Insiders
toernooi en het indien mogelijk ter
beschikking stellen van banen van The
insiders voor competitie of toernooien
van Avanti.
Naast de samenwerking met The
Insiders is de afgelopen periode ook de
samenwerking met Slow verder geïntensiveerd. Er hebben zich inmiddels al
aardig wat (ex) Slow leden aangemeld
als lid van onze vereniging. Fantastisch,
ze brengen veel tennissers van verschillend niveau mee, nieuwe energie,
bestuurservaring en gezelligheid. En
ex-Slowaak Amir volgt zelfs de trainersopleiding en geeft ondertussen nu al
lessen bij Avanti.

Intentieverklaring?
Dat alles bracht ons als bestuur op het
idee om beide clubs uit te nodigen
om een intentieverklaring tot verkenning van de verdere samenwerking
te onderzoeken en de mogelijkheden
tot formalisering daarvan. Van beide
verenigingen kregen we te horen dat ze
dat een stap te ver vonden gaan maar
wel enorm blij en tevreden zijn over de
samenwerking zoals we dat nu doen
met elkaar. Daarop hebben we besloten
om dit te respecteren; we blijven wel
nieuwe mogelijkheden verkennen. Het
slottoernooi bijvoorbeeld, zal dit jaar
voor het eerst een gezamenlijk Avanti/
Insiders Slottoernooi zijn.
We zullen ook de komende tijd als bestuur in gesprek met beide andere besturen blijven: op naar een nog mooiere
samenwerking met respect voor ieders
cultuur en identiteit!
Bob Klaver,
Voorzitter Avanti ‘55
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Hart voor de baan!
Een onderhoud met Paul Hoffs
■ tekst: Lidwine Houben,

gastinterviewer

walsen, bespelen, slepen en besproeien) in elkaar en zo ontwikkelt er zich
een stabiele ondergrond: de vlakke
baan. Tijdens het spelen ontstaat er
oppervlakkige schade. Door op de juiste
manier te slepen wordt de gravel dan
weer egaal over de hele baan verdeeld.
Dat moet zorgvuldig en op de juiste
manier gebeuren.
Hoe werkt het slepen?
Sleep niet alleen het speelveld maar
het hele baanvak. Dus van betonrand
tot het net en ook tussen de banen
in. Hiermee zorg je dat de gravel ook
buiten de baan in beweging blijft en
voorkom je groene aanslag van mos en
algen. Sleep met één hand, hierdoor
blijft de plank op de grond liggen en
vlakt zo de grotere hoopjes gravel uit.
Het net doet vervolgens de rest. Sleep
in rondjes van buiten naar binnen met
de plank schuin naar het midden van de
baan gericht(zie foto). Hiermee houd
je de gravel op de baan. Voor het beste
resultaat, loop je niet hard maar wandel
je in een stevig tempo door.

Je kent het wel, lekker getennist of net
een spannende wedstrijd achter de rug.
De volgende spelers staan al te trappelen. Snel nog even de baan slepen
en dan gezellig een drankje doen. Met
die baan komt het wel goed, toch? De
gravelbanen van Avanti zijn tenslotte
wereldberoemd in Nijmegen en omgeving. Elders in deze Kantlijn wordt zelfs
gesproken over het goddelijke gravel!
Wat kan hier nou mis gaan?
Nou, heel wat blijkt als ik op een
zonnige vrijdagmorgen in september
hierover met Paul Hoffs spreek. Hij is
al jaren verantwoordelijk voor onze
banen. Hij heeft hier echt hart voor en
doet er het hele jaar alles aan om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk
bespeelbaar zijn. Maar dit jaar loopt
het anders.
Volle bak
De lockdown viel exact op de dag dat
het jaarlijks voorjaarsonderhoud was afgerond. Alles was klaar voor het nieuwe
seizoen. Niet in maart maar alsnog in
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mei gingen de banen open om te bespelen. Dat ging niet zoals in andere
jaren, geleidelijk, maar de banen werden direct vanaf ‘s morgensvroeg tot
’s avonds laat intensief bespeeld. Ook
worden er meer trainingen dan ooit
gegeven. Opgeteld wordt er veel meer
gebruik van de banen gemaakt dan andere jaren. Avanti blijkt een bruisende
club met actieve leden. Een positieve
ontwikkeling dus. Maar dit heeft ook
een keerzijde.

teem is er voor Paul ook wat veranderd.
Kon hij vóór COVID-19 nog ’s ochtends
bekijken welke baan extra onderhoud
nodig had (dan kon hij deze ter plekke
de baan ‘afhangen’) nu moet hij vier
dagen van tevoren reserveren om er
zeker van te zijn dat de baan nog vrij is.
Voor het dagelijks onderhoud is dat net
zoiets als het voorspellen van het weer
vier dagen vooruit, zegt hij. Dat komt de
kwaliteit van de banen niet ten goede.
En dat gaat hem aan het hart!

De banen hebben door het intensieve
gebruik veel te lijden, stelde Paul vast.
Normaal worden de banen vanaf maart
geleidelijk bespeeld. Hierdoor bouwt
een baan langzaam haar stabiliteit op.
Dit jaar was het direct volle bak. Vaak
treft Paul de banen slecht - of zelfs
helemaal niet - gesleept aan als hij ’s
ochtends komt. Te vaak wordt er te
lang doorgespeeld of beginnen mensen
weer voordat de baan goed droog is.

Goed nieuws
Het goede nieuws is dat meer zorg en
aandacht van onze kant een hele verbetering op kan opleveren. De start van
het seizoen kunnen we niet overdoen.
Maar de banen zo goed mogelijk achterlaten na het spelen, dat hebben we
als spelers zelf in de hand. Eerst even
een opfriscursus.

Onderhoud na reservering?
Met de invoering van reserveringssys-

Zelf gleuven en kuilen herstellen
Veel tennissers maken bij het serveren
een schrapende beweging met de neus
van de schoen door de gravel. Met de
bekende gleuven/kuilen achter de baselijn tot gevolg. Als deze tijdens het spelen ontstaan, schuif deze dan dicht met
je schoen voor je de volgende service
slaat en houdt zo de schade beperkt. En
als je wat langer op de baan staat, sleep
dan tussendoor eens éénmaal met het

sleepnet over en achter de baselijn. Zo
blijft de baan vlak en wordt deze sneller
stabiel.
Spelen bij regen?
Het idee bestaat dat je kunt spelen ‘totdat er plassen op de baan’ verschijnen.
Een grote misvat-ting! Paul waarschuwt
uitdrukkelijk om de gravelbanen ‘bij regen’ niet te bespelen. Gaat het echt-er
regenen tijdens het spelen, stop dan direct en sleep de baan nog voordat deze
te nat wordt om te slepen (gaat glimmen). Zo blijven de banen vlak. Heeft
het geregend en staan er plassen op
de baan, wacht dan tot deze weg zijn.
Slepen door de plassen is helemaal uit
den boze! Hiermee wordt gravel weggetrokken, de kuil nog dieper en slibt de

baan dicht, met het gevolg dat bij een
volgende regenbui het nog langer duurt
voordat het water wegtrekt.
In het reglement van de club wordt
deze richtlijn al precies beschreven (zie
de website:
www.avanti55.nl/home/parkreglement)
De banen vormen ‘de basis’ van onze
club. Paul is hiermee begaan en doet
er alles aan om ze in goede staat te
houden. Wij spelers kunnen hieraan
dus een grote bijdrage leveren. Zo kan
Paul de conditie van de banen op peil
brengen en houden! En kunnen wij
trots blijven op de beste gravel-banen
van Nijmegen en omgeving!

De gravelbaan
De toplaag van een gravelbaan bestaat
uit ‘hoekige’ korrels van o tot 2 mm
groot. Deze korrels grijpen (o.a. door
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Invitatietoernooi: Circle of Life

Dit Invitatietoernooi 2020 stond in teken
van het 65-jarig bestaan van Avanti’55
en had als thema, hoe toepasselijk bij
het bereiken van zo’n leeftijd, Circle
of Life. Met 50 inschrijvingen werd
een nieuw record gevestigd. Gelukkig
konden we ook dit jaar uitwijken naar
onze buren, The Insiders, om voldoende
banen ter beschikking te hebben. Bij
inschrijving ontving elke deelnemer
een met het clublogo bedrukt mondkapje, dat uiteraard een waar gadget is
geworden!
Hadden we die nog?
Veel animo en aanmeldingen, achter
de schermen alles tot in de puntjes

verzorgd, wat kon er nog misgaan?
Vrijdagavond, 18:25 uur, alles gereed
voor de eerste ronde om 18:30 uur…
en plots kwam de regen met bakken uit
de hemel vallen. In korte tijd stonden
de banen blank. Op voorhand waren
spelers al geïnformeerd dat door de
grote opkomst wedstrijden niet ingehaald konden worden. De eerste twee
rondes hebben de spelers met lede
ogen moeten toekijken hoe de plassen
steeds groter werden en het water niet
weg leek te zakken. Naast de baan hield
men echter de moed erin. In overleg
met groundsman Paul Hoffs mocht hier
en daar voorzichtig gesponst worden!
Hadden we die nog, die sponzen?

Maarten van Borselen draait aan het Wheel of Fortune

Esther van Borselen met de stekjes van een tradescantia plant
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Geleidelijk aan bleken enkele banen
weer bespeelbaar; eerst bij de Insiders,
daarna baan 3 en uiteindelijk stond
iedereen rond 20:30 weer lekker te
ballen!
Gitaarklanken in de nacht
De sfeer zat er goed in, op en naast de
baan, temeer omdat er nog muzikaal
vertier in het verschiet lag. Ondanks
tot het bot te zijn nat geregend en nog
geen wedstrijd te hebben gespeeld
kon Michael Dean met zijn zang onder
professionele begeleiding van Laurens
Sluyterman op de gitaar de aanwezigen
laten wegdromen op zijn mooie klanken
en gitaarspel. Bert Lagerweij nam de
microfoon over en voerde vol passie
het publiek mee naar vroeger tijden,
wederom begeleid door Laurens. Na
nog een gezellige vrijdagavond dropen
de spelers uiteindelijk langzaam af naar
huis, om zichzelf van een goede nachtrust te voorzien voor de volgende dag.
De morning after
Want deze dag begon al om 9:30 uur
met een fanatieke warming-up. Terwijl
Rien op de achtergrond er alles aan
deed om de haperende techniek te
herstellen, werd dit euvel ruimschoots
gecompenseerd door het enthousiasme
van de deelnemers én van Esther en
Marjolein als ware zij Olga en Duco.
Met opgerekte spieren, losse heupen
en vooral veel plezier kon de nieuwe
dag van start gaan.

ningen van de wedstrijdleiding – dank,
Peter van Campen! - enkele potten
tijdens de lunch inhalen.) Of men luisterde aandachtig naar de inspirerende
lezing ‘I lov life’ gehouden door Karin
Kringhout en Coby Ringeloord over de 9
cirkels van het leven.
Liefde en aandacht
Na alle wedstrijden werd zorgvuldig
de uitslag berekend en mochten de

prijswinnaars draaien aan het Wheel
of Fortune om hun prijs te bepalen.
Overigens vertrokken alle deelnemers
naar huis met een stekje van een
tradescantia of begonia plant. Zo heeft
iedereen een mooi aandenken aan een
echt Avantiaans weekend, dat met de
nodige verzorging, liefde en aandacht
hopelijk mag blijven groeien – net zoals
het tennisspel van onze deelnemers en
hun invités.

Bedankt voor jullie enthousiasme,
flexibiliteit, fanatisme en aanwezigheid,
al wat het toernooi tot een daverend
succes heeft gemaakt. Wij hopen jullie
volgend jaar weer te mogen verwelkomen bij het Invitatietoernooi!
Namens de invitatiecommissie Rien
Cosijn en Esther van Borselen,
Mandy Jansen, enthousiast deelneemster

Absolute Beginnerstoernooi
Op zondag 6 september was er het Absolute Beginnerstoernooi. De naam van
het toernooi heeft mogelijk vooraf wat
mensen afgeschrikt wat ook wel een
beetje de bedoeling was. Want dit toernooi is echt bedoeld voor mensen die
nog niet graag aan andere toernooien
mee willen doen maar wel graag willen
leren wedstrijden te spelen. Omdat de
naam misschien ietwat oneerbiedige
klinkt, zou het zomaar kunnen dat het
volgend jaar onder een andere naam op
de kalender staat.
Bij het begin kreeg iedereen nieuwe
overgrips en een sleutelhanger met een
kleine tennisbal. 28 spelers hadden zich
ingeschreven en waren ook aanwezig:
jong en oud, net dit seizoen begonnen,

maar ook mensen die al een paar jaar
tennissen en graag wedstrijden willen
leren spelen en zelfs enkelen die nog
geen lid waren maar na het toernooi
wel! Wij waren content met deze 28
deelnemers want met 5 banen konden
iedere ronde 20 spelers een balletje
slaan. Lekker veel wedstrijdjes dus.
Steeds dubbels van 30 minuten waarbij
de games door geteld werden.
Gekreun versus rust
Terwijl de spanning op de banen bij
andere toernooien voelbaar is, heerste
er nu totale rust op de banen. In plaats
van het ‘normale’ gekreun en de strijd
om in en uit, hoorde je nu alleen af
en toe een vraag over wat een juiste
opstelling zou kunnen zijn en tips van

de trainers Bernd Lenten en Lennart
van Campen.
Tussen de wedstrijden door was er een
heerlijke ‘corona proof’ lunch waarbij
de broodjes gesmeerd waren door
Bernd, de hummus gemaakt door Lennart, de quiches en de soep door Anneloes van Brussel (moeder Lennart). Met
dank aan Bé Lenten (vader Bernd) voor
het schema van het toernooi en aan
Liesbeth van der Brugge en Astrid van
Ommen (beiden Acccie) voor hulp met
de bar en het in goede banen leiden
van de lunch.
Volgend jaar doen we het zeker weer!
Lennart van Campen, trainer

Lunchprogramma
Het zonnetje liet zich zien en zowel
spelers als toeschouwers genoten
ondertussen van de getalenteerde
en humoristische accordeonist op de
achtergrond. Met zijn papegaai op zijn
schouder voldeed hij aan menig verzoekje van het publiek. Het energiepeil
van de spelers werd vervolgens aangevuld door een lunch, zeer smakelijk en
coronaproof: met een persoonlijke goodiebag ruimschoots gevuld met fruit,
broodjes en drinken vonden spelers een
plek langs de baan, waarop ook tijdens
de lunch werd gespeeld. (De fanatiekelingen die vrijdagavond door de regen
een wedstrijd moesten missen, konden
dankzij hun flexibiliteit en de inspan-
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Corona-proof, jubileum
clubkampioenschappen 2020
23 juni t/m 4 juli

■ tekst:Liesbeth van der Brugge

Het lijkt alweer zo lang geleden maar
het allereerste toernooi ten tijde van
Corona waren ‘Clubkampioenschappen 2020’ Of we er zin in hadden? Wat
een inschrijving! Liefst 140 Avantianen
verdeeld over 18 categorieën hadden er
duidelijk weer zin in om een wedstrijdje
te spelen. Alle onderdelen in een tijds-

bestek van 2 weken? Hoe doe je dat,
Corona-proof?
Onder het motto ‘Fit en Gezond’ publiceerde de wedstrijdcommissie, buiten
de al bekende RIVM-richtlijnen, spelregels voor de wedstrijden o.a. spelen op
tijd, doortellen van de games, eigen bal-

len, alleen spelen op de gereserveerde
banen 3, 4 en 5, op tijd komen en na de
wedstrijd het park weer verlaten, geen
publiek enz. Geen wedstrijdleiding fysiek aanwezig en de eindstand doorgeven via de whatsapp naar een daarvoor
vrijgegeven 06 nummer.

De ‘Corona meisjes’ checken de finalisten Egbert Kets en Amir Khodaie
Gaat het werken?
Dinsdag 23 juni, de eerste wedstrijddag
met 15 partijen. Zou onze opzet gaan
werken?
Meteen om 9.00 uur een succesvolle
test aan de hand van de wedstrijd in
de HE hoogste categorie, Amir Khodaie
-Tycho Janssen. De eerste eindstand,
8-6, kwam door! En ook de volgende en
de volgende en zo de gehele dag door.
Het werkte! ‘Digitale’ opluchting.
Maar nog 12 wedstrijddagen met 186
partijen te gaan…
Voor de wedstrijdcommissie was het
niet alleen maar thuiswerk en uitslagen
lezen en publiceren. Bijna allen deden
zelf mee en verzorgden de berichtgeving op locatie! Een mix van veel verrassende en ook verwachte uitslagen
maar bovenal veel spelvreugde. En ook
niet onbelangrijk, ondanks de sombere

voorspellingen voor de tweede week,
bleef het bij slechts een regenachtige
avond.
SFEER!
Per 1 juli mocht de bar en dus ook het
clubhuis opengesteld worden. Bar- en
accommodatiecommissie hadden voor
een duidelijk corona-proof geheel
gezorgd. Aparte routes en zitjes en
natuurlijk de 1.5 meter afstand. Het was
wennen.
Op naar de finaledag. Op de vrijdag
daaraan voorafgaand nog 24 partijen
met veel kampioenskandidaten. Zaterdag de finales met een ‘fysiek’ bemenste wedstrijdtafel, publiek langs- en
prachtig tennis op de banen. SFEER op
het park! Pas laat in de middag klonken
de ‘slotakkoorden’ van deze bijzondere
aflevering van de clubkampioenschap-

pen in de vorm van dankwoorden.
Dank van voorzitter Bob aan alle commissies die hadden meegeholpen aan
het welslagen van deze eerste coronaproof kampioenschappen. Dank van
wedstrijdvoorzitter Betty Vissers aan
alle spelers voor inzet en enthousiasme
en een speciale dank voor groundsman
Paul Hoffs en Joek Poort van Digitaal
afhangen. Hun medewerking was cruciaal gebleken!
De ‘speciaal ingevlogen’ Corona
meisjes M&M verzorgden op originele
wijze de prijsuitreiking met een flesje
coronabier voor alle finalisten, waarna
de nieuwe clubkampioen 2020 Egbert
Kets, traditiegetrouw, afsloot met een
woord van dank!

Finalisten en Poulewinnaars Corona Clubkampioenschappen 2020
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Het 1e “geslowten” toernooi

Covidtennis
■ tekst: Hawkeye

Nu de wereld in zijn greep wordt
gehouden door onzichtbaar kleine
beestjes, staat ook de hele sportwereld
op zijn kop. Wij hebben dat allemaal
gemerkt: een paar maanden sloot
ons park, totdat de regering besefte
dat tennis van alle sporten het meest
coronaproof is: alle aerosolen waaien
probleemloos weg in de buitenlucht
en anderhalve meter afstand houden
is al helemaal geen probleem. Contactsporten als voetbal en wielrennen, met
veel toeschouwers op kleine afstand,
hebben het veel moeilijker: sporters
moeten vaak worden getest en publiek
is grotendeels verbannen.
Over de hele breedte klagen topsporters over gebrek aan sfeer in de
stadions. Het gebrek aan publieksgeluid
demotiveert zowel sporters als kijkers.
De commerciële belangen dwingen tot
creatieve ingrepen, zoals het kunstmatig toevoegen van stadiongeluiden bij
televisie-uitzendingen. Een heel raar
idee, dat iemand achter een soundmixmachine applaus, zangkoren en
fluitconcerten verzorgt bij live beelden,
daarmee overigens ook de beleving beTijdens de Nijmeegse 4-daagse week
werd dit jaar een ‘gesloten’ toernooi gespeeld. Gesloten omdat Open nog even
niet mocht vanwege het hardnekkige virusje dat rondwaart. Hoe gingen leden
reageren op een gesloten toernooi?
Gesloten werd een beetje Open
Iemand vertelde me dat je het met die
term wel kon vergeten, wie doet er nu
mee met een gesloten toernooi? Na
2 weken hadden we nog maar enkele tientallen aanmeldingen, dus wij
vreesden met grote vreze. Maar wat
gebeurde er in de laatste week voor de
deadline om in te schrijven? Dagelijks
verdubbelde het aantal aanmeldingen
– het leek wel dat virus - en uiteindelijk
deden er 157 mensen mee in 14 onderdelen en werden er 147 wedstrijden
gespeeld.
‘Gesloten’ (alleen voor Avantianen en
Insiders) was ondertussen al wat meer
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open geworden omdat introducees
mee mochten doen. Naast 108 Avantianen deden 18 Insiders mee, een
flink aantal Slow’ers (diegenen die de
overstap naar Avanti nog niet hadden
gemaakt) en nog wat leden van andere
tennisclubs!
Mazzel?
Het werd een prachtig gebeuren;
mensen snakten duidelijk weer naar de
sfeer en gezelligheid die Avanti eigen
is. Dat de bar open mocht, was uiteraard een belangrijk element hierbij. Er
gaan geruchten dat er avonden waren
waarbij de laatste mensen het clubhuis
pas na 3 uur verlieten. Gelukkig zijn
de Corona regels op geen enkele wijze
overtreden daarbij, gezien het feit dat
Avanti niet als Corona brandhaard is
benoemd in de pers. Of hebben we
gewoon mazzel gehad??
De winnaars doen er verder niet toe,

ïnvloedend (als de achtergrondgeluidmixer het virtuele publiek laat fluiten
voor een dubieuze scheidsrechterlijke
beslissing). Maar de sporters zelf hebben er niets aan, op het sportveld blijft
het doods als een amateurwedstrijd
in de vijfde klasse onderafdeling op
zondagochtend – met louter wat onverstaanbaar masculien geschreeuw. Heel
raar dat nog niemand op het idee is gekomen om die achtergrondgeluiden ook
in het stadion te laten galmen. Sporters
zullen er gemotiveerder door raken,
het niveau zal stijgen en het (televisie)
publiek is de grote winnaar.
Voor Avanti geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Tribunes hebben we niet,
elke wedstrijd kent gemiddeld twee
toeschouwers die makkelijk afstand van
elkaar kunnen houden, als ze al niet
uit één huishouden komen. Voor de
meeste tennissers is dat een zegening,
want meer volk langs de baan zorgt
voor meer druk – nog los van de hoogsensitieven onder ons, die alle gesprekken op het terras woordelijk kunnen
volgen en daardoor vreselijk worden
afgeleid.

Toch lijkt het mij raadzaam om de
ontwikkelingen van de achtergrondgeluiden-uit-een-doosje nauwlettend te
volgen. Bij tennis heb je niet zoveel achtergrondgeluid nodig, integendeel zelfs,
het moet Wimbledon-stil zijn tijdens de
rally’s, maar als je een mooie bal slaat,
kan een klein applausje heel stimulerend zijn. Hetzelfde met een gevalletje
pech, waar een welgemikt ‘oooww’ kan
helpen bij de noodzakelijke verwerking
van dat lullige netballetje op setpunt.
Hawkeye stelt daarom voor om de
komende virusperiode hiermee te gaan
experimenteren bij Avanti. Om dat in
goede banen te leiden, moet er een
achtergrondgeluidcommissie komen,
met een heuse achtergrondgeluiddesigner en een achtergrondgeluidmanager.
Moet lukken toch? Niet alleen stuwen
we daarmee het speelplezier tot grote
hoogten, ook zetten we zo wereldwijd
een trend. Een structurele vernieuwing
van het tennis, dat begon met een column in de Kantlijn. Klinkt nu al goed.

want onder deze omstandigheden kon
niemand verliezen. Er was weliswaar
sprake van een - coronaproofe - prijsuitreiking, maar zonder acts en zonder
loterij was het wat sobertjes. Tja, er zal
maar eens een coronasnotje op een van
de prijzen zitten…. Afijn, volgend jaar
hopen we uiteraard weer op een echt
Open Avanti/Insiders toernooi, want we
hebben de Maldenaren, de Beekenaren, de Groesbekers en de Wijchenaren
toch wel gemist dit jaar.
Geslowten
Door de grote betrokkenheid van veel
(ex-)Slow leden op de baan en tot
laat erbuiten hebben we het toernooi
uiteindelijk het “Geslowten toernooi”
genoemd!
De GTC-commissie,
Marian, Nelleke, Geert, Jernst, Laurens
en Bert.

Beeldverslag geslowten toernooi, Anna Bakker
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Competitienieuws
Baanbezetting: in principe is er tijdens
alle competities minstens 1 baan voor
recreanten, behalve op de 7 zaterdagen van de voorjaarscompetitie. N.B.:
omdat de voorjaarscompetitie 2020
verplaatst is naar het najaar, geldt dat
nu voor de zaterdagen half september
t/m eind oktober 2020. In november
zijn er wellicht nog enkele inhaaldagen
voor speeldagen die eerder door slecht
weer uitvielen. Afsluiten met een slotbanket is vanwege Corona dit jaar niet
mogelijk.

Winterhard(t)competitie 2020-2021
De inschrijving voor de Winterhard(t)
competitie 2020-2021 is 30 september gesloten. Op zondag 22 november
komt de Winterhard(t) naar Avanti. Dan
kunnen leden van Avanti die recreatief
willen tennissen van 10:00 tot 16:00
uur bij The Insiders terecht.
Voorjaarscompetitie 2021
De individuele inschrijving hiervoor zal
naar verwachting open staan van eind
oktober tot half december, wanneer de

Amir Khodaie, onze nieuwe trainer!
Alles op zijn plek
Daarnaast ben ik – over hobby’s
gesproken! - data-analist en beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs
aan de Radboud Universiteit. Begin
dit kalenderjaar heb ik mijn onderzoekmaster behaald en was ik op zoek
naar een baan. Na een periode van
weinig spannende gebeurtenissen
vroeg een mede-Avantiaan en goede
vriend van mij, George Rouwhorst, of
ik samen met hem de tennistrainer
opleiding wilde volgen. Dit was iets
wat ik ambieerde maar nooit eerder
heb doorgezet. In eerste instantie zou
ik starten met lesgeven bij een andere
tennisschool buiten Nijmegen. Echter,
voordat daar werk van was gemaakt,
namen Lennart en Bernd contact met
mij op met de vraag of ik het leuk vond
om les te komen geven op Avanti. Zo
halverwege juli leek alles in een keer op
zijn plek te vallen. Samen werden we
toegelaten voor de opleiding, kreeg ik
de baan bij de universiteit aangeboden
(met hele leuke collega’s, waartoe ook
de Avantiaan Jernst Tempelaar behoort)
en mocht ik starten met lesgeven bij
Avanti. Ik ben erg enthousiast! Het
ideaalbeeld wat ik van ‘later’ had, is
precies hoe het nu is.

Peter van Campen
namens de technische commissie,
e: tc@avanti55.nl, t: 06-13368419

precieze inschrijfvoorwaarden van de
KNLTB bekend zijn. Zoek op toernooi.
nl naar een toernooi met de naam
“Avanti”. Nadat de inschrijving gesloten
is, gaat de TC teams samenstellen.

Op de vraag aan Amir of hij zichzelf
wilde voorstellen in de Kantlijn kreeg
ik – zo leuk – direct een enthousiaste
reactie, zie hier:

Team D1 17+, coronaproof, samen in de auto terug van een wedstrijd in Nuenen
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“Maar weinig mensen maken van hun
hobby hun werk. Maar ik ben daar één
van - op twee fronten van mijn leven
zelfs! Op negenjarige leeftijd ben ik
gestart met tennissen. De eerste acht
tennisjaren won ik eigenlijk alleen
maar de sportiviteitsbeker tijdens
clubkampioenschappen. Toernooi- of

competitiekampioen zijn leek een verre
droom. Ergens rond mijn negentiende
leek het kwartje ineens te vallen. Het
gevoel dat je opeens transcendeert en
het spel opeens snapt en weet wat je
moet doen. Ondertussen ben ik 27 jaar
oud, nog semi Slow-lid en sinds kort
dus aangesloten als derde trainer van
Avanti. Ik wil graag anderen helpen om
ook dat gevoel te krijgen. En ik probeer
om mijn enthousiasme, mijn kennis van
wedstrijdtennis, techniek en manier van
denken omtrent tennis over te brengen.

Goddelijk gravel
Ergens maakt dat mij een geluksvogel.
Avanti is een ontzettend gezellige club,
iets waar Patrick en Eva van Otterlo mij
een aantal jaren geleden al op wezen.
En toen ik na mijn studententijd lid
werd, viel het me op dat vrijwel iedereen in is voor een gezellig praatje. Mijn
enthousiasme voor deze club bleek aanstekelijk, aangezien veel tennisvrienden
(en óók mijn vriendin Mandy Jansen) de
overstap naar Avanti hebben gewaagd.
Terecht ook, want het spelen op zulk
goddelijke gravel is een waar genot; iets
wat iedereen eens moet meemaken.”
Amir Khodaie
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AVANTI DIGITALE HELPDESK
De KNLTB clubapp
In de KNLTB ClubApp kunnen leden nu
ook zelf hun wachtwoord voor knltb.
club wijzigen.
Resrveren van een baan
Bij het reserveren van een baan kun
je de begintijd aanpassen doordat je,
nadat je op het plusje gedrukt hebt dat
ongeveer overeen komt met de tijd
die je wil, op die tijd achter het woord
“Begin” te klikken en dan omhoog of
omlaag te scrollen in stapjes van 5
minuten, naar de tijd die je precies wil.
Probeer bij de drukke tijden ‘s ochtends
en ‘s avonds geen onbruikbaar “gat”
over te laten, maar direct aan te sluiten
aan een andere reservering.
Door een fout in het systeem van de
KNLTB ClubApp hebben gebruikers op
17 september stapels met notificaties
(push-berichten) ontvangen. KNLTB.
club/LISA heeft daarvoor excuus aangeboden. In de ClubApp kan een gebruiker
deze notificaties ook zelf uitzetten: klik
op “Meer” (rechtsonder), klik op “App
instellingen” en zet dan alle of een deel
van de notificaties uit.

Nieuwsbrief niet ontvangen?
Iemand met een klacht over de bezorging van de digitale nieuwsbrief zou
eerst dit moeten controleren:
1) Misschien heb je per ongeluk in
Outlook op een verkeerde toets gedrukt
terwijl je zo’n nieuwsbrief las. Dan komt
de afzender op een lijst van geblokkeerde afzenders te staan en gaat de mail
automatisch naar een Spam-bakje.
2) Veel personen gebruiken hun mailboxen via een geconfigureerde omgeving in plaats van via de webversie.
De geconfigureerde omgeving van je
mailbox toont meestal niet zowel de
spam- als de reclame mailbox. Check je
spam en reclame inbox daarom via de
webversie. Bijvoorbeeld: via
https://webmail.telfort.nl/mail/main of
https://webmail.kpnmail.nl/mail/logon.
asp.
Vragen? Problemen met de KNLTB ClubApp? Stuur een schermafdruk mee!
Peter van Campen, tc@avanti55.nl

Eindelijk gerechtigheid!
Tijdens een spontaan bezoek aan zijn
vroegere club begon oud-Avantiaan
Maarten van der Velden er meteen
over. Híj was clubkampioen in 1978
en niet Sander Geurts (“die deed dat
jaar gelukkig niet mee...”)! De stoffige
trofeebeker uit 1978 was het bewijs.
Zijn neef Roel Jansen en goede vrienden Maarten en Esther van Borselen
kenden het verhaal al jaren. Zodra het
over Avanti ging, uitte Maarten zijn
frustratie over dit feit. De bijna jarige
tennisser was dan ook zeer verrast en
als een kind zo blij toen hij onlangs zijn
naam op het vernieuwde bord van de
clubkampioenen zag staan. “Dit is het
mooiste cadeau voor mijn zestigste
verjaardag!”
Maarten van Borselen
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BESTUUR EN
COMMISSIES
Bestuur
Voorzitter:
Bob Klaver, 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
Externe zaken:
Lex Bouts
Commissies:
Barcommissie: Hettie Maters
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
Bert Lagerweij, otc@avanti55.nl
Sponsorcommissie: Ivo Felix,
sponsorcommissie@avanti55.nl
Accommodatiecommissie
Astrid van Ommen
beheer@avanti55.nl
Trainers:
Lennart van Campen, Bernd Lenten,
Amir Khodaie, trainer@avanti55.nl

Oprichter Avanti’55, Ed Verver
Omdat het Invitatietoernooi tevens
het Lustrumtoernooi was kwam Ed
Verver op bezoek op uitnodiging van
oud-voorzitter Lex Bouts. Ed Verver
is de zoon van de oprichter van
Avanti ’55 en de Stichting “Valkenburg”, Willem Verver. Later stuurde
Ed deze foto’s en begeleidende
mailtje met een prachtig kijkje in het
verleden:
Willem Verver
“Tevens ook een foto van ons gezin
ten tijde van de oprichting. Dat

Michel Haen

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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Op 6 september j.l. is Michel Haen
overleden. Michel was een aantal
jaren lid van Avanti. Hij viel op door
zijn humor en zijn grote klusvaardigheden; van dat laatste heeft Avanti
dankbaar gebruik gemaakt! Qua

jochie links op de gezinsfoto dat ben ik;
de koerier die door mijn vader oneindig
werd ingezet om de stencils, brieven,
vergaderverslagen e.a. zaken de verenigingen betreffende per fiets te brengen
naar alle overige bestuursleden. Dat
spaarde postzegels uit en het was goed
voor mijn conditie zo hij zei. Bovendien
was het goed voor mij mee te werken
en te zien dat er veel komt kijken bij het
runnen verenigingen. Later heb ik dat
ook ervaren. Mijn 2 broers waren altijd
foetsie als mijn vader weer eens op
zoek was naar een koerier…. hij wachtte
gewoon tot ie mij weer zag!”

tennis is hij nooit echt boven komen
drijven, dat was ook zijn ambitie niet.
Wel kwam hij regelmatig kijken naar de
tennispartijen van zijn levenspartner
Corin Smaal.
Vele kennen Michel als muzikant. Hij
was lid van Kladderadatsch, de Vakantieband en Horen en Zien.
Zelf mocht ik Michel regelmatig ontmoeten bij de wiskundebijlessen die ik
gaf aan zijn zoon Jip. Na de bijles gingen
wij de tuin in om onder het genot van
een biertje het leven te bespreken. Dat
gaf behalve pret ook een stevige band.
Met hem biljarten had ik vaker gewild,
maar hij vond mij eigenlijk niet goed
genoeg.
Wij wensen Corin en drie zonen Jasper,
Jelle en Jip heel veel sterkte toe bij het
verwerken van het verlies van Michel.
Lex Bouts
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De woorden “van wel” en “van nie” zijn regelmatig in combinatie op Avanti te horen, als het erom gaat of een bal in of uit is.
Zondag 20 september werd dit verpersoonlijkt tijdens een competitiewedstrijd, waar Cecile van Wel als invaller speelde in het
team van aanvoerder Martijn van Nie.

