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TEKENINGEN
Rob Wolf

Winnen moet je ook leren, is de
tennisuitspraak van de afgelopen
maanden die me het meest is bijgebleven. Het was na afloop van een
set in een competitiewedstrijd, die
ondanks twee setpoints toch naar
de tegenstander ging. En het waren
niet eens zo moeilijke situaties,
maar net op het cruciale moment
maken we het niet af. het is net als
een getalenteerde voetbalspits die
- je snapt niet hoe - erin slaagt nde
bal met open goal toch drie meter
over schiet. Uit vorm wordt er dan
gezegd.

Colofon				28

Moge de beste winnenj. Nog zo’n
uit spraak. Maar wie is de beste?
degene met de meeste techniek, de
grootste snelheid en het beste spelinzicht? Of degene met het meeste
geluk? Of degene met het grootste
doorzettingsvermogen, met de beste mentaliteit? het hele probleem is
natuurlijk voer voor de

Inlegvellen:
Inschrijfformulier tennislessen Ellen
Inschrijfformulier tennislessen Leo
Inschrijfformulier invitatietoernooi
Foto kaft:
Doorkijk frietkar open toernooi
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Verder bevat deze ‘In de Kantlijn’ de
vaste rubrieken. Speciale aandacht
vraag ik voor:
1. de verbeterpunten
2. het barrooster
3. de aankondiging van het Invitatietoernooi. Vind een leuk tennispersoon van de andere sekse die geen
lid van Avanti ’55 is. En doe mee.

vele psychologen binnen Avanti ’55,
maar iedereen die wel eens een wedstrijd speelt loopt ertegen aan. Waarom
verlies je de eerste set met 2-6, win
je de tweede met 6-2 en wordt het in
de derde 7-5 of zelfs een tiebreak?
Ofwel: waarom sla je de ene keer alle
ballen net uit , en komen ze de volgende
keer stuk voor stuk net in? En wat is de
psychologische kant van het mislukte
stiftballetje?
Kortom: zijn er sportpsychologen in
de zaal die mij kunnen uitleggen hoe je
kunt leren winnen zodat die verdomde
returns niet meer uit gaan?

Tenslotte. In een vereniging met een
goed functionerende voorzitter is het
onvermijdelijk dat deze in het clubblad
een meer dan gemiddelde aandacht
krijgt. Dat wil dan niet zeggen dat de redactie aan persoonsverheerlijking doet.
Ik wil ditmaal een uitzondering maken.

Wat heeft deze ‘In de Kantlijn’ na deze
inleidende ontboezeming te bieden?
Het is een typische midzomeraflevering met veel Open Toernooi. In het
weekend dat ik dit schrijf (7 juli) kun je
een kanon op het tennispark van Avanti
’55 afschieten. Behalve wat tieners en
ouders met kinderen heerst er de rust
van het doodtij. Nu u dit leest (half
augustus) is het niet anders, maar in
de tussentijd heeft het op Avanti gebruist. En dan bedoel ik niet alleen het
bier. Onder het motto ‘al mos ik krupe,
die bal goat over ’t net’ was het hier
‘Open Toernooi’. U leest het verslag
verderop in dit nummer. Wilt u foto’s
in kleur zien, kijk dan op de website
www.avanti55.nl.

Als u Lex Bouts dezer dagen met een
roodkoperen glans op zijn gelaat ziet
rondlopen, dan komt dat niet zozeer
door de zomerzon, als door het feit
dat hij inmiddels twaalfeneenhalf jaar
voorzitter van Avanti ’55 is.
Proficiat.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
LEO PETERS
Op woensdag 10 september 2003 hoopt
onze groundsman Leo Peters de zeer
respectabele leeftijd van 65 jaar te bereiken. Het is onvermijdelijk, Leo gaat met
pensioen! Het bestuur heeft met Leo afgesproken dat zijn expertise voor de club
behouden blijft middels een freelance overeenkomst. Toch willen wij het ‘afscheid’ van
Leo niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wij bieden Leo een receptie aan op de
finalezondag van de clubkampioenschappen dubbel op zondag 14 september vanaf
17.00 uur!!

INVITATIETOERNOOI
In het weekend van 30/31 augustus wordt
weer het jaarlijkse spectaculaire invitatietoernooi gehouden. Zoek iemand van het
andere geslacht van buiten AVANTI en
schrijf je in voor dit mixed-dubbel toernooi
voor alle categorieën.
Zie ook en maak gebruik van het inschrijfformulier middenin dit nummer. Mocht dit
niet lukken dan ben je toch welkom op
het feest (zaterdagavond). Dit is het enige
toernooi dat door het bestuur wordt georganiseerd maar er is ook weer een (bijna)
geheel nieuwe evenementencommissie. Zij
staan garant voor een sensationele randprogrammering!
OPEN TOERNOOI 2003
We beleefden dit jaar in de 4-daagse week
een zeer geslaagd Open Toernooi met als
thema Nijmegen. Ook langs deze weg wil
het bestuur de commissie en allen die meewerkten bedanken voor hun enorme inzet.
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Sponsoring
Het bestuur zou graag in contact komen
met leden die gelieerd zijn aan een bedrijf,
dat onze vereniging zou willen sponsoren.
Een advertentie in ons clubblad is al welkom, maar daarnaast zou je als sponsor je
kunnen richten op zaken als jeugd, Open
Toernooi e.d.
Neem contact op met een bestuurslid.

de bar worden ingevuld.
U stopt 3 euro in één van de daartoe aanwezige enveloppen (ook achter de bar).
Vergeet daarbij niet uw naam en de speeldatum op de enveloppe te vermelden. U
deponeert deze enveloppe in de kopijbus
naast de deur van de herenkleedkamer.
Let op: er wordt streng gecontroleerd op
bevoegdheid tot spelen. Misbruik wordt
gestraft! Niet alleen bestuursleden dienen
het afhangbord te controleren. Het is de
taak van alle leden om misbruik tegen te
gaan. Iedereen heeft de bevoegdheid om
clandestienen van de baan te halen. Zie
ook; Verbeterpunten. Het bestuur

INTRODUCEREN
Wat te doen indien u met iemand van buiten
AVANTI op ons park wilt tennissen:
Raadpleeg eerst de beheerder of, indien
deze afwezig is, een bestuurslid. Na toestemming moet het introductieschrift achter

VEURUUT

OPEN TOERNOOI

Sondag 13 juli: Veuruut!
‘t open toernooi is begunne. Klokslag 1 uur
hies veurszitter Lex Bouts de geel/zwèrte
Avanti vlag en heet alle 211 deelnèmers
ien vloeie.nd Nimwèègs van hèrte welkum
bij desze Nimwèègse edisie van Avanti’55
Open Toernooi.

Jeup Peerenbeum schient ien ‘n bloedvorm
te stèken, dus doar verwachte we dit joar
veel van. Ien de gemengd dubbel wilde ‘t
vandoag nug nie so lukke, moar hou ‘m ien
de goate.
Oek ien de DE7 werd vandoag tut ‘t bittere
einde gestrèden. Op de foto sag ‘t d’r nug
veelbelovend uut veur Mariëlle Busink,
moar loater sou de overwinning toch noar
Annemiek Heutink gôn. Moar, Mariëlle
sien we loater desze week nug uu.tgebreid
terug ien de mix en de dubbel. Drie onderdeule, heerluk.
De open toernooi commissie stoat d’r dit
joar weer bieszonder fleurig op. Vorig joar
Grieks blauw, dit joar fris rosze. Kum dus
‘ns kieke. Morge goat oek de Qualitaria
open!

tijdens het INVITATIETOERNOOI
BUURTFEEST VAN GROENEWOUD ZATERDAG 30 AUGUSTUS
Zaterdag 30 augustus is behalve het invitatietoernooi ook het buurtfeest (voor
kinderen en volwassenen) van Groenewoud.
Dit vindt plaats in en om het onlangs geopende prachtige speel(tuin)park
achter de NSG. De Van den Boenhoffstraat, deels de Valkenburgseweg en
deels de Van Haapsstraat zullen aansluitend aan het park worden afgezet
voor doorgaand verkeer, gedurende zaterdagmiddag en -avond. Deelnemers
en bezoekers van het invitatietoernooi en de feestavond kunnen dus het
beste via de d´Almarasweg de Van Haapsstraat in en uit rijden om Avanti te
bereiken.
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking en het begrip,
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Terwiel de res van Nimwèège e.o. sich richting centrum hej begève veur de opening
van de Somerfeeste, beginne de eerste
tennissers ôn hullie eige Somerfeeske
Goadègesloage deur ‘t oek dit joar weer
uters deskundige publie.k ginge open
toernooi cracks Rietje Rurink en Jeup Peerenbeum vórtvoarend van stèrt op bôn 1
tègen Hetsie Moaters en Paul Goedknegt.

Moandag 14 juli
Vandoag begun ‘t toernooi dan eigenluk
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Moandag 14 juli
Vandoag begint ‘t toernooi dan eigenluk
pas ech, mee ‘n utermoate vul programmöj. ‘t was dag 1 veur Avanti’s eige
Qualitaria de Christels, woar de friete, de
sloatjes en ‘n enkele Nimwèègse burger
vlut over de teunbank ginge. Geen sin om
te koke vanavond? Kum noar Avanti.

Reinier Ligtenberg, Thomas Klien wun van
Hub Thies. Jós Schillings had weinig moeite mee Stefan van de Berg en Wim Busink
stond, mee succes, heel lang op de bôn
tègen Rub Meure.
En nug veel meer spannende pèrtije. Nie
ie.jereen was effe geboeid. Dag van Lent
vandoag, goap...

Vandoag meteen al de eerste, stevige
confrontaties ien de He3 35+. Paul Janse
wun van Rick Fleure, moar nie van Gejo
Bogie. Aldric le Can had wille winne van
John Pèters (nie op de foto, en oek nie
op de bôn!), moar wun van invaller Rub le
Pair. Arnold Hakse leek ien noppes op s’n
achternoam en verleur van Tum Lodewiek.
Michel Clerrek wun van Res Meijer. ’twas
ontiegelijk oplette....
Heugstônd spel oek ien de He5. Téé heug
bienöj veur Jan Komdeur. Mog die bal óit
nug noar bènede kome, dan groag afgève
bij de wedstriedtoffel.
Veel lange pèrtije. Jerry Wikkeling (die
sien we nug voaker) wun ien drie sets van

Dinsdag 15 juli
Terwiel de mèrsleiding van de Vierdoagse de route 10 km hej ingekort vanwege
de hitte, worde de wedstriede op Avanti
steeds langer. Tut diep ien de nach werd
d’r nug gestrèden op Woalbrug 5, woar
Ingrid van Heurn en Etty Godding ‘t opnoame tègen not so Slow doames Iris Schoafsmöj en Christel van Benthum, die loat
moar voldôn weer huuswoarts keerde.
Ien de brandende hitte begunne de eerste
spèlers al om 3 uur ôn hullie pèrtije. ‘t publiek vog om de loatste schaduwploatse
en wedstriedleidingôndachtsvelder ‘spruui’
Wim Busink had s’n tengels vul ôn ‘t bèregene van de boane. ‘t sou nug lang dure
veur de plasse op Woalbrug 5 weer opgedrógd woare. Plasse op de bôn bij Avanti.
Knap heur.
Veel doames op de bôn vandoag. Annette
Meuns had weinig moeite mee Xenia Stalpers. Ans Pèters en Niekje van de Lavoir
hadde ‘t net iets minder wèrrem dan Christel Veldkamp en Corry Jansse en ginge
mee de wins ôn de hoal. Manun Reniers
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Woensdag 16 juli
Derde dag. Altijd lastig. Tropische temperaturen. Om het publiek overeind te houden,
werd al in de middag begonnen met het
uitdelen van watermeloenen. De wachttijden tussen de wedstrijden werden steeds
langer. Spelers sjokten loom over de baan.
Wedstrijdleider Rob Vullings, toch al een
zware week, kreeg het veel te warm tegen
Harry Langhout. De cooling down zal nog
dagen duren.
Na de middagwedstrijden begon het wachten pas goed. Gelukkig was het erg gezellig
langs de baan.
Helemaal niet gezellig was het voor Bert
Lagerweij, die na een zinderende partij met
partner José Poels tegen Tanja de Vries en
Leo Schrijver, de winst net zag ontsnappen.

had meer las van de spettèrende eende op
bôn 5 dan van Esther Rambach en wun ien
twee sets. Loat op de avond nug ‘n woare
sustermórd op Woalbrug 3, woar Liesbeth
van der Brugge en Monique de Kerf ‘t opnoame tègen Sonjöj Tettero en Tineke Poldermans. Wie souwe dè gewunne hebbe...

Op desze 2e dag van ‘t toernooi werd selfs
de hulp van bure Insiders al ingerupe. Pèter
van Lith en veursitter Lex Bouts speelde
hier, ien volstrekte rus en anonimiteit, hullie
pèrtij tègen Tim Rutjes en Frank Pèters,
en wunne. Lastig speule bij de Insiders,
want geen telbordjes, vonde Mirandöj Louwe Kooiemans en Ine van de Loar. Mee
‘n streep ien ‘t groavel veur iejere goame
kan ‘t oek. Mirandöj had uteindeluk ‘n poar
streepjes veur op Ine.
‘’t was vandoag prettig druk, moar de wedstriedleiding hej alles volledig onder controle’, aldus Wim ‘spruui’ Busink, ‘alleen jammer dè de desperadus op sien’. Woensdag
sien se d’r weer.

Rond een uur of 12 kon eindelijk de laatste wedstrijd de baan op. Fred Hendriks
en Manon Reniers tegen Laijla Kadic en
Jacques Driessen . En prompt barstte het
onweer los.
Op de vierde dag gaat het vast weer beter.
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Donderdag 17 juli
Poeh, even geen Nijmeegs meer, na de
dag van Groesbeek.
Een wat natte dag. Wedstrijdleidingaandachtsvelder ‘sproei’ Busink stond al om
half 3 uur op de baan om ervoor te zorgen
dat de banen er weer tiptop bij zouden liggen bij aanvang van de wedstrijden. Prompt
begon het te regenen.
Het in allerijl toegestroomde Rapiditas publiek kijkt ademloos toe hoe het Avanti gra
vel al dit overtollige sproei- en regenwa
ter moeiteloos zou verwerken. Alleen al de
aanblik van die prachtige gravelbanen is die
€7.50 inschrijfgeld al meer dan waard.
Of was het publiek misschien gekomen
voor de partij van het altijd lastige Rapiditas
duo Henk Arts en Wim Spaan tegen Avanti
sterren Maarten Wolf en Gerard van Tilburg? Even leek het erop dat Rapiditas met
de overwinning aan de haal zou gaan, maar
thuisgravelspelers Maarten en Gerard lieten
zich niet van de wijs brengen.
Ook Rob Avanti le Pair moest het opnemen
tegen een Rapiditas talent. Jerry Wikkeling
vocht voor ieder punt, maar had geen antwoord op de speciaal voor Avanti ontwikkelde jumping body-check forehand.
Please don’t try this at home! Het kan echt
alleen op Avanti-gravel.
Diep onder de indruk van het gravel was
ook Tom Lodewijk, die het in de HE3 opnam tegen Harry Langhout (die van 2 sets

tegen Rob Vullings. Om half 5 begonnen de
heren aan hun wedstrijd. En waren de rest
van de avond niet meer van het gravel te
slaan. Nou ja, Harry Langhout helaas uiteindelijk wel.
De wedstrijdleiding vond het inmiddels welletjes. Heerlijk gravel om op te spelen natuurlijk, maar de partijen duren zo wel heel
erg lang. De rest van de avond werden alle
derde sets vervangen door lange dasbreuken. Gelukkig maar. Mooi op tijd klaar voor
de verjaardag van Mieke.

De banen zelf hadden nog uren door kunnen gaan.
Vrijdag wordt heel speciaal. ‘Avant(i) la
lettre gravelfan Geo Bogie himself speelt
vanavond maar liefst twee partijen.
Kom kijken, kom kijken.
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Vrijdag 18 juli - Eindelijk gladiolen
Voor diverse mensen was het vandaag de
dood of de gladiolen (of de K-tie-break).
Terwijl de laatste lopers nog over de St. Annastraat binnensjokten, gingen Boy Kneepkens en Els van Straaten (ja, die flitsende
dame op de foto, ze is het echt) van start
tegen Kees Zoon en Judith Cornet in de
GD7. Voor Judith was de dag van Groesbeek net iets te lang geweest. De spannende driesetter werd uiteindelijk gewonnen
door Boy en Els. Dat begon al goed.

anne Kalthoff speelden een bloedstollende
partij tegen Geerte Nijman en Jacqueline
Berns in de GD7 en verloren de K-tiebreak.
En dat terwijl Marielle Busink toch eerder op
de dag had gezegevierd met vader Busink
(er zijn elk jaar meer Businks op Avanti).
Ook Patrick van Otterlo en Paul Goedknegt
braken hun nek over de K-tiebreak tegen
Jan Komdeur en Barteld de Boer. Fred van
der Sluijs en Petra Buitelaar buitelden over
elkaar in de K-tiebreak tegen Tanja de Vries
en Leo Schrijver.
Afgezien van die K-tiebreaks was het eigenlijk weer heel erg gezellig. Nu het weekend
nog.
Zaterdag 19 juli
Yippie! ik sta in de finale! En met mij natuurlijk nog vele anderen. Prefinaledag, dus
er werd gestreden om al die felbegeerde
finaleplaatsen.
Het publiek werd weer enorm verwend vandaag.
Eindelijk eens een keer geen K-tiebreaks,
want de wedstrijdleiding had veiligheidshalve maar vast anderhalf uur per partij
gepland. Hoogstaand spel, spannende
partijen. Prachtige servicebewegingen. Au,
m’n rug.
Spannende partijen. Liesbeth Meij tenniste de sterren van de hemel tegen Mireille
Weijers en later nog eens met Rob Vullings
tegen Aldric le Can en Jacqueline Schuurmans. Het kon allemaal niet op.

Vervolgens betrad Geo Bogie het Avanti
gravel voor zijn partij HE3 tegen Tom Lodewijk. Drie uur lang stuurden de heren elkaar
van links naar rechts en nog een paar keer
terug. Geo was de lachende winnaar.
Dat kon nog wel eens een hele lange dag
gaan worden. De wedstrijdleiding greep in
en voor alle partijen werd overgeschakeld
op de vervangende lange tie-break in de
derde set.
Deze tie-break (het woord K-tiebreak is al
gevallen op Avanti) zou nog velen opbreken
later op de avond. Mariëlle Busink en Mari-
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Laat op de avond de ene bloedstollende
partij na de andere. José Schonenberg nam
het uren en uren op tegen Manon Reniers,
en met succes.
Rob le Pair en Wim Busink speelden een
heerlijke wedstrijd op publieksbaan 3. Hier
zag het er nog niet naar uit, maar Rob zou
uiteindelijk net op de nipper winnen.

Terwijl Dj’s Diaz ‘n Dnuff zich in het zweet
draaiden om iedereen naar de dansvloer te
lokken, verhuisde het ook deze avond weer
uiterst deskundige publiek naar baan 1 voor
een prachtige wedstrijd van Michel
Clerk tegen Aldric le Can, en zou daar blijven tot diep na middernacht . Morgen wordt
het Boogie Can Can in een swingende HE3
finale.
Daarna werd het een dolle boel. Schokkende beelden uit de van Haapsstraat. Het
bleef nog lang onrustig.
Op naar de zondag. Finales, prijsuitreiking.
De burgemeester komt. U ook?
Er is nog 1 doos desperados en er zijn echt
nog maar een paar loten...
Zondag 20 juli

Hèè, hèè. Nou dè was me de week wel.
Erg wèrrem en erg vermoeiend. Moar seer
de moeite woard
Nöj de lange, lange finoaledag sat ‘t d’r
weer op. De burgemeester had de priesuutreiking nie gehoald, moar zullie gelukkig
wel. Eindeluk ech Nimwèègs.

Dank ôn alle deelnèmers veur al die
prachtige wedstriede en dank ôn ‘t uters
deskundige publiek dè oek dit joar weer
toestrómde.
Dank ôôn alle bèrdienstdroaiers en alle
andèren veur hand- en spandienste tiejes
dit toernooi.

En natuurluk dank ôn ondsgedèlegeerde
Ferd Vriemuud. Wij hebbe genote. Op nou
noar Rapiditas Open en tut volgend joar.
houje.
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CIJFERS VAN HET OPEN TOERNOOI
Inschrijvingen
210 deelnemers, afkomstig van 37 verenigingen hebben ingeschreven op 323 onderdelen
(gemideld 1,5 onderdeel per deelnemer).
Avanti 68, Rapiditas 31, Nijmegen Quick 14,
Slow 12, Berg en Dal 11, Malden 10
één onderdeel: 116 (55%)
twee onderdelen: 79 (37%)
drie onderdelen: 15 (7%)
77 deelnemers waren jonger dan 35 jaar
(36%)
DE3
HD3
HE3 35+
GD3 35+
HE4
HD4
GD4
HE5
DE5
HD5
DD5
GD5
HE6
DE6
HD6
DD6
GD6
HE7
DE7
HD7
DD7

4
3
16
3
7
4
3
17
3
22
4
7
20
6
7
10
12
17
8
5
7

GD7
HE8
DE8
HD8
DD8
GD8

10
8
11
4
7
6

afval
afval
afval
poule
afval
afval

wedstrijden
207 wedstrijden, waarvan 55 driesetters
(27,5%)
winnaars
Avanti
Slow
Rapiditas
Malden
Berg en Dal
ETC
PIT
Duiven
Union
Volta
Altec

poule
poule
afval
poule
afval
poule
poule
afval
poule
afval
poule
afval
afval
afval
afval
afval
afval
afval
afval
afval
afval
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15
10
7
3
2
1
1
1
1
1
1

FOTOCD OPEN TOERNOOI
Tekst bij verslag en foto’s Open Toernooi:

Stuur een berichtje naar comcie@avanti55.
nl
Met: naam en adres en aantal gewenst
CD’s
Maak €5 over op rekeningnummer
48.11.31.663
Tnv Tennisvereniging Avanti’55 onder vermelding van: foto CD

Tijdens het Open Toernooi zijn een kleine
600 digitale foto’s gemaakt.
De sfeer van het Open Toernooi 2003 is te
beleven aan de hand van foto’s en verslagen op de website van Open Toernooi .
Klik via www.avanti55.nl door naar de
website van het Open Toernooi.

Zodra het geld is overgemaakt zal de CD
opgestuurd worden.

Bestellen van ALLE foto’s van het toernooi
kan als volgt:

V I JF
V E R B E T E R P U N T E N
Het bestuur zal vanaf deze editie van ‘In de Kantlijn’ een lijst gaan bijhouden van verbeterpunten. Het doel daarvan is om extra aandacht te vragen voor zaken, die NIET goed gaan
binnen onze vereniging. Hier volgt een lijst van 5 punten in volgorde van overlast c.q. frustraties die ze bezorgen (1 = meest enz.)
1.
Introduceren zonder te betalen
2.
Bardienst: niet komen, niet schoonmaken bij het sluiten
3.
Doorhangen op het afhangbord
4.
Verkeerd behandelen van de banen als er (nog) plassen op staan
5.
Kleding en schoeisel
Toelichting:
1.
Om te introduceren dienen de aanwijzingen op de eerste bladzijde van 		
het introductieschrift opgevolgd te worden. Dit geldt met name ook voor 		
ouders die hun kind introduceren.
2.
Het gebeurt nog steeds dat leden hun afgesproken bardienst niet nakomen. 		
In geval van overmacht is het de bedoeling om m.b.v. het barrooster een 			
vervanger te vinden, waarmee je de bardienst kunt ruilen. En volg na je bar-		
dienst de aanwijzingen voor het schoon achterlaten op!
3.
De bedoeling van het afhangbord is ook dat je meteen kunt zien wie al het 		
langst op de baan staan, opdat er eerlijk kan worden afgehangen. Door-			
hangen is dus bedrog en is verboden. Zie ook de aanwijzingen bij het 			
afhangbord achter het raam.
4.
Er zijn leden die er niet voor terugdeinzen om met het sleepnet het water 		
van de baan te slepen. Dit is funest voor de banen.
5.
De banen mogen uitsluitend met ‘echte’ tennisschoenen worden betreden. 		
Let daar ook op als u iemand introduceert! Wat betreft de tenniskleding wil 		
het bestuur zich zeker niet betuttelend opstellen. Wel geldt dat bijv. voetbal-		
kleding is verboden. Verder zullen leden individueel worden aangesproken 			
wanneer zich nieuwe ongewenste interpretaties van het fenomeen ‘tennis			
kleding’ voordoen.
LEDEN van AVANTI, trek de schoen aan die je past. Help mee de sociale hygiëne binnen
Avanti te verbeteren en te bewaken! Zorg ervoor dat we niet allerlei maatregelen moeten
gaan verzinnen. De club is van ons allemaal!
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ZOMERAVONDCOMPETITIE

Verslag zomeravondcompetitie

Op woensdagavond 25 juni is de traditionele afsluitavond van de zomeravondcompetitie gehouden.
Het onderling toernooitje werd nipt gewonnen door team1 (klasse t/m 7) met Willy
Baak, Hans Giesbertz, Magda Wolters en
Dory v Weel. Rinus Sengers en captain
Loes de Kok waren afwezig, Judith Cornet
viel in. Op maar enkele puntjes werden ze
gevolgd door team 1 klasse 8/9.
Voorzitter Lex hield een sprankelende conference waarin de competitie doorgenomen
werd, met bijzondere aandacht voor de
huldiging van de kampioensteams:

Kampioenteams
- team 1 (klasse 8/9) met Maarten Wolf,
Gerard v Tilburg, captain Wim Dolmans,
Willie Hipke, Liesbeth vd Brugge en Pien
Offerhaus.
- team 3 met Chris Lahey, Jo Hounjet, Ben
Vermeulen,
Nicoline Hendriks, Nellie Schreurs en captain Els van Straaten.
Tot volgend jaar!
Peter van Campen
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL
Er waren 60 inschrijvingen. Er zijn 83 wedstrijden gespeeld
Zaterdag vierden we de verjaardag van
onze voorzitter. Zondag was het druk,
spannend en gezellig en vierden we tussendoor nog het 12½ jarig jubileum van de
voorzitter, druk weekend voor die man. We
hebben deze aflevering ook een héél jonge
winnaar (14 jaar) kunnen bewonderen in de
HE6 en als het geen toetsweek was geweest bij veel scholen dan hadden er nog
veel meer jeugdige spelers meegedaan.
Maar wij verwachten hen, net als in 2002,
weer bij het dubbelkampioenschap in september (daarover elders in dit blad meer).
Dank voor jullie sportieve bijdrage aan een
heerlijk toernooi.

Van maandag 16 juni t/m zondag 22 juni
hebben we de clubkampioenschappen
Enkel gespeeld. Het was een prima toernooi met veel goede wedstrijden, mooie
wedstrijden, spannende wedstrijden en
soms ook hele lange wedstrijden. We
hebben twee dames ‘s avonds laat (00.15
uur), na twee sets, van de baan moeten
halen omdat ze alle punten van de wedstrijd wilden spelen. Je staat daar maar in
je eentje, soms ver weg op baan 5, vaak
zonder publiek, heroïsch strijd te voeren
tegen die ander. We hadden prachtig weer,
hoefden geen wedstrijd te verplaatsen en
iedereen heeft zich mooi gehouden aan de
afspraken m.b.t. de verhindertijden en dat
deed de commissie heel goed. Er hing een
prima sfeertje en in de loop van de week,
en zo hoort dat ook bij een toernooi, werd
het steeds spannender en gezelliger. Omdat er niet al te veel inschrijvingen waren
en de weervoorspellingen bijzonder goed,
konden we allemaal poeltjes spelen en de
hele week volplannen.
Cat.
HE4/5
DE4/5
HE6
HE7
DE7
HE8
DE8
DE9

Inschr.
9		
3		
11
10
6		
11
7		
3		

De wedstrijdcommissie: Hettie, Annette,
Emile
Tenslotte hieronder de winnaars op een rij.
Gefeliciteerd!!

Winnaars:
1 Rob Vullings		
1 Anneloes van Brussel
1 Lennart van Campen
1 John Karskens		
1 Josien van Geel
1 Maarten Wolf		
1 Yve de Vries		
1 Desirée vd Boom
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2 Rob le Pair
2 Mieke Godding
2 Leo van de Pas
2 Jos Schreurs
2 Pien Geertse
2 Willy Baak
2 Marieke Veldkamp
2 Oliva Peters

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL
In september is het weer zover, van maandag 8 september t/m zondag 14 september.
Het wordt weer een spetterend toernooi,
we hebben al gebeden en kaarsjes opgestoken voor mooi weer. In 2002 heeft dat
goed geholpen, wij hebben ook nu weer
grote verwachtingen. Ook nu weer zullen
we zoveel mogelijk proberen in poultjes te
spelen.Vorig jaar hadden wij 52 dames en
o

DD9

o
o

DD8
HD8

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GD8
DD7
HD7
GD7
DD6
HD6
GD6
DD5/4
HD5/4
GD5/4

53 heren = 105 deelnemers
Vorig jaar hadden wij 81 dames en 100
heren = 181 inschrijvingen
Er werden toen 104 wedstrijden gespeeld.
De winnaars van vorig jaar zullen ongetwijfeld erg gebrand zijn op het verdedigen van
hun titel. Om het geheugen van de winnaars op te frissen hieronder nog even de
palmarès.D AVANTI

1. Lianke Breekland/Pien Offerhaus
2. Desirée vd Boom/Jeanine Wessels
Martine Gerritsen/Marieke Veldkamp
1. Niek Bargeman/Peter v Campen
2. Han Haukes/Hans Vermeulen
Mieke vd Zee/Fons Goosen
Karin Baken/Marleen Stalenhoef
Noël Buining/John Karskens
Corinne vd Venne/Mart de Weerd
Marion Brouwer/José Poels
Jan Willem Brandt/ Mark Thunnissen
José Poels/Bert Lagerweij
Anneloes v Brussel/Ellen Moritz
Wim Busink/Rob Lepair
Daniëlle v’t Hullenaar/Wim Busink

We hebben vorig jaar hebben heel veel
rekening gehouden met heel veel verhindertijden. Dit jaar zullen wij ons ook weer
vriendelijk maar ook erg resoluut opstellen
m.b.t. de verhinderingen.
Wij hopen op veel inschrijvingen.
Spreek elkaar aan, daag jezelf en anderen
uit, probeer eens wat en schrijf in.
Elders in dit nummer kunnen jullie ook het
reglement vinden.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij de
wedstrijdcommissie.
Hettie Maters, Annette Moons, Emile
van Tienen
Contactadres:
Emile van Tienen
E-mail: wedstrijdcie@avanti55.nl

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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gen zal per categorie gekozen worden
voor een afval- of poule-schema. De
commissie kan in de loop van de week
nog beslissen over de afhandeling
van een poulesysteem. Als er in het
weekend veel ruimte is kunnen er bv.
kruisfinales worden gespeeld Bij onderinschrijving op een bepaald onderdeel
kan de wedstrijdleiding dat onderdeel
laten vervallen of samenvoegen met
een ander onderdeel.
7. Een speler(ster) dient minimaal 15
minuten voor aanvang van een geplande wedstrijd aanwezig te zijn. Indien u
op de geplande tijd niet aanwezig bent,
kan de wedstrijdleiding uw partij verloren verklaren.
Voor het verlaten van het park dient
u zich op de hoogte te stellen van de
volgende te spelen partij.
8. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per
persoon, te voldoen aan de wedstrijdtafel.
9. De inschrijving sluit op woensdag 3
september. Het wedstrijdschema zal
vrijdagavond 5 september in het clubhuis worden opgehangen. De deelnemers moeten zelf gaan kijken wanneer
ze moeten spelen.
10. In het weekend kan elke deelnemer
worden ingedeeld om een bardienst te
draaien, in de loop van de week krijgen
jullie daarover bericht van de barcommissie.
11. Iedereen die inschrijft verklaart zich
akkoord met bovenstaande punten.

Reglement Clubkampioenschappen dubbel 2003.
Jullie kunnen inschrijven via internet
www.toernooi.nl of d.m.v. een inschrijfkaart. Een inschrijfkaart dient volledig
te zijn ingevuld, vergeet het KNLTB-lidnummer niet, en kan worden gedeponeerd in de kopij-bus in het clubhuis.
Aanvang van de wedstrijden op werkdagen om 19.00 uur. In het finaleweekend kan er zomogelijk al om 9.00 uur
begonnen worden.
Aanvang laatste partijen op de weekdagen: 22.00/22.15 uur.
Gelijktijdige deelname aan andere toernooien is niet toegestaan.
Verhinderingen: Een deelnemer mag
slechts één avond als verhindertijd
opgeven en de verhindertijd van de
partner mag daarvan niet afwijken.
(verhindering per koppel). Een inschrijving van een koppel waarvan de verhindertijd niet op elkaar is afgestemd
wordt niet verwerkt. Als een deelnemer
zich opgeeft voor twee onderdelen mag
hij/zij geen verhindertijden opgeven.
Degene die inschrijft houdt zaterdag
13 en zondag 14 september geheel ter
beschikking voor het toernooi.
Het is niet de bedoeling dat een deelnemer, zodra het wedstrijdschema bekend is, zijn agenda verder volplant. De
wedstrijdcommissie kan in de loop van
de week het wedstrijdschema moeten
wijzigen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvin-
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TENNIS IN NIJMEGEN
Vereniging

opger.

sen./jun.

JEUGD AVANTI

contributie banen

ondergrond topper(s)

Avanti
1955
420/100
97/60
5
gravel
						

OpenT. juli
Invitatie aug.

Brakkenstein 1968

55+toernooi

294/86

73/45

4

canada

Insiders
1943
180/80
80
2
gravel
						
						
		
Lent
1976
500/100
199/100
8
gravel
						
		
Lindenholt
1979
670/140
109/64
10
kunstgras
						
		
Quick Nijm. 1889
460/200
107/65
6
gravel

Clubkamp.

Quick 1888

1983

100/50

95/85

3

gravel

Toss-avond

Rapiditas

1935

830/280

115/70

11

gravel

Open T. juli

Slow

1962

220/43

43

10

kunstgras

Open t. okt.

Smash ‘70
1970
600/120
106/70
9
kunstgras
						
						
		
Swift
1904
150
100
2
gravel
						
		
Tachys
1967
480/120
108/74
5
kunstgras
						
						
Union
1935
345/40
104/61
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5
3

kunstgras
gravel

Ladies/
Huism.T.
Onderlinge
Lent Open juli
Zuurkool T
Open T juli
Open vet.

Hallo allemaal
Amper zijn de clubkampioenschappen
voorbij en de blaren van het applaudisseren op mijn handen genezen of we gaan
weer op weg naar nieuwe toppunten van
tennisgenoegen.
De kampioenschappen waren gezellig en
ook goed. De nieuwe lichting heeft mooie
partijtjes laten zien en het is duidelijk dat
er veel talent is wakker geworden, dit
voorjaar. Veel blijven tennissen dus en…
hou het prikbord in de gaten. Je kunt je
altijd wel ergens voor inschrijven.

de oudere jongemannen hoewel ook daar
het publiek zich als dank had mogen opofferen. De commissie vond het alleen jammer dat er niet zoveel inschrijvingen waren
als verwacht, hoewel Lex, de voorzitter van
de club jaloers keek naar ons opkomstpercentage. Maar misschien moeten we het
volgend jaar toch naar een andere tijd of
voor een andere formule kiezen. Jullie hebben het zo druk, met proefwerkweken en
met het op kamp gaan met school of met
andere sportclubs. Het is niet anders. We
gaan het nog eens bekijken. Maar gezellig
was het. Heb je de foto’s op de website al
bekeken? WWW.avanti55.nl. De commissie
heeft trouwens geen klachten gekregen
over ongepaste kleding. Hoera. Alleen
pluimen over de kwaliteit van onze jeugd.
En dat is, behalve naar jullie zelf, ook een
compliment naar Ellen.

Teamt. maart
Open T. aug.
SBO okt.
Midzomern. T.
WespenT.
Open T.,
Invit.T,
G-tennis
Open T. juli

En ook Ellen zal jullie tippen wanneer je
met toernooitjes mee kunt doen. In de
middenmoot van de jeugd werd het felst
strijd geleverd. Jammer dat we niet meer
meiden hebben, want daar ging het erop,
fantastisch. En zo mooi was het om te
zien hoe trotse vaders en broers na de
wedstrijd de banen veegden voor de uitgeputte strijdsters. Waar zie je dat tegenwoordig nog. Dat vegen zat er niet in voor

Het toernooi voor 15-25 jarigen dat een
week later stond gepland, is niet doorgegaan. Er waren geen inschrijvingen dus
dan doe je weinig, niet? Ook dit toernooi
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Het toernooi voor 15-25 jarigen dat een
week later stond gepland, is niet doorgegaan. Er waren inschrijvingen dus dan doe
je weinig, niet? Ook dit toernooi wordt nog
eens onder de loep genomen. Misschien
was het te snel na de kampioenschappen,
of misschien moeten jullie in de senioren
clubkampioenschappen nog nadrukkelijker
laten zien dat de oudere jeugd van Avanti
niet onder doet voor haar senioren. Maar de
angst om tegen de jeugd ten onder te gaan
moet door de senioren overwonnen worden. Gelukkig voor de senioren was er ook
geen enkel jeugdlid dat had ingeschreven.
Goed, dit is nu allemaal voorbij en richten
wij ons nu op de toekomst. De volgende
evenementen staan te popelen om door
jullie gespeeld te worden

HET UITWISSELINGSTOERNOOI
Zoals jullie weten, en zo niet dan nu, hebben Union, Brakkenstein en Avanti de
afspraak dat jeugdleden elkaar kunnen
uitnodigen om bij elkaar te komen spelen
zonder bijbetaling of zo. Gemakkelijk, als
je op dezelfde school maar op een andere
club zit. Dat geldt al helemaal voor de middelbare scholieren. Eens per jaar nu komt
de jeugd van deze drie clubs tegen elkaar
uit in een toernooi. Dit jaar spelen de lagere
scholers op 27 augustus bij Brakkenstein,
van 14.00 tot 16.00. De winnaars (dat waren wij vorig jaar) nemen de wisselbeker

een jaar mee naar huis.
Middelbare scholieren tennissen op 5 september bij Avanti. Van 16.30 tot 20.00. We
hopen dat een flink aantal spelers van ons
dan gastheer zal zijn.
Inschrijven op het prikbord.

AANKONDIGING MINI-MAXI TOERNOOI
Op zondag 7 september wordt van 9.30 tot
17.00 het mini-maxi toernooi gehouden.
Elk jeugdlid kiest een taaie opa, een snelle
oma, een vrolijke oom, een knappe tante of een aanverwant artikel uit en schrijft
daarmee in voor dit toernooi. Dus. Op het
prikbord. Dus.
En denk eraan. Al lijkt het nu alsof je tijd
genoeg hebt om in te schrijven, dit toernooi
is het mooiste van het jaar en zeeeer gewild. We kunnen maar een beperkt aantal
koppels laten spelen dus…maak nu vast
afspraken, leg een claim op je favoriete
speelmaat en schrijf je zo snel mogelijk in.
Vergeet het niet, wacht niet te lang. Het
Mini Maxi Toernooi is toppie, zorrug dat ju
urbij kom. Dus.
De jeugdcommissie wenst iedereen nog
een plezierig staartje van de vakantie en
SEE YOU IN COURT ofwel TOT OP DE
BAAN.
					
Roel
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ELLEN’SPLACE
Clubkampioenschappen

maar wel een belangrijke regel voor Avanti,
want we gaan natuurlijk voor het winnen,
maar wel op een sportieve manier!
Winnaar Thomas

Hoewel de inschrijving me wat tegenviel,
zijn de kinderen die mee hebben gedaan
me helemaal niet tegengevallen!
Als ik eerlijk ben had ik van de MINI’S nog
niet zoveel verwacht, maar ik heb Inge
bijvoorbeeld lange rally’s zien spelen en
Sybren had al door dat ie de bal precies
daar moet spelen waar de ander niet staat.
Prachtig!
Bij de jongens tot en met 10 jaar deden
Carlo, Floris en Coen voor het eerst mee
en ook daar heb ik hele leuke wedstrijden
gezien met Wolf als uiteindelijke winnaar.

De meisjesenkel tot en met 12 jaar schijnt
echt een spektakel geweest te zijn. Helaas
kon ik niet aanwezig zijn, maar ik heb alle
verhalen gehoord over deze zinderende
partij tussen Anki en Lot, waarbij Lot uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken…..

Hij heeft het ook geprobeerd in de categorie
tot en met 12 jaar, maar daar speelde hij
eigelijk meer tegen zichzelf dan tegen de
tennisballen….. waardoor hij in de partij
tegen Lukas gediskwalificeerd is wegens
wangedrag op de baan. Geen leuke regel,
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Bij de jongens tot en met 14 heeft skatefan
Roan gewonnen, maar hij had wel een
beetje mazzel dat Martijn met een schouderblessure zat en Antoine vergeten was
dat hij zich ingeschreven had…Ruben
heeft het hem nog het moeilijkst gemaakt,
maar ja die tennisfreak traint ook twee keer
in de week.

Tennislessen en selectie
In de eerste week van september gaan we
weer door met de lessen die in juli gestopt
is vanwege de zomervakantie. De maandaggroepen hebben nog vier lessen, de
dinsdag- en woensdaggroepen nog zes en
de donderdaggroepen nog vijf.
In september kun je je weer inschrijven
voor de wintertraining. In de winter zullen
we ook starten met een selectie, maar
daarover later meer……

AVANTI BRIDGE DRIVE
Ook dit jaar is er wederom de “Avanti bridgedrive”.
Wanneer?
Waar?		
Tijd?		

Vrijdagavond 3 oktober 2003
In het clubhuis
Aanvang 19.30 uur

Inschrijving is mogelijk voor paren, waarvan minimaal één persoon
lid is van Avanti.
De inschrijving stopt bij het bereiken van het maximaal aantal
deelnemers (18 paren).
Inschrijven is mogelijk tot 1 oktober 2003.
Inschrijfgeld: € 3 p/p.
Heb je interesse? Geef je telefonisch of via e-mail op bij Ad Wellens.

Bij de jongens tot met 17 waren bedroevend weinig inschrijvingen; drie om precies
te zijn, waarbij een van de drie Antoine
was….dus toen waren er nog twee over:
Paul en Gijs. Deze finale heb ik helaas ook
niet kunnen zien, maar ik geloof dat Paul
mazzel heeft gehad dat ‘de nieuwe regel’
niet toegepast is…..

Het actieve bestuur en jeugdbestuur
Op deze plaats wil ik het actieve bestuur en
jeugdbestuur namens mijzelf en de kinderen bedanken voor hun inzet het afgelopen
zomerseizoen!!!!!!!
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TENNISLESSEN TENNISLESSEN

TENNISLESSEN TENNISLESSEN

TENNISLESSEN 2E CYCLUS

TENNISLES OP WOENSDAGOCHTEND

In het najaar, v.a. eind augustus, zal er weer worden gestart met tennislessen. Wil je van
de partij zijn, zorg dan dat je je inschrijfformulier zo snel mogelijk inlevert. Nog sneller als je
telefonisch opgeeft.
Ik wil proberen, bij een gering aantal aanmeldingen, de lessen zoveel mogelijk op een
avond te plannen.

In de wandelgangen hoor ik Avantianen vaak zeggen dat ze iets aan hun service zouden
moeten doen. Anderen zouden wel een betere backhand willen leren of iets heel specifieks, zoals een dropvolley. Etc, etc.
Ik wil de mogelijkheid aan deze Avantianen bieden om in privé-lessen van een half
uur te werken aan een gewenst onderdeel van het tennisspel.
De bedoeling is dat je twee of drie privé-lessen met mij afspreekt. Soms kan het handig
zijn om bijvoorbeeld twee weken tussen de lessen te plannen, zodat je eerst zelf kunt oefenen met de, door mij, aangeboden tips.
De kosten zijn 15 Euro voor één les van een half uur, 28 Euro voor twee lessen van een
half uur en 41 Euro voor 3 lessen van een half uur.
Je kunt mij bellen om een afspraak te maken: (als ik niet thuis ben kun je de voicemail
inspreken, ik bel dan zo spoedig mogelijk terug)
Ellen

Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven voor:
a. Groepslessen
b. Individuele (privé) lessen
Enkele mededelingen vooraf:
1. Een cursus omvat 5 tennislessen gespreid over 5 aansluitende weken.
2. Een lesuur duurt 50 minuten.
3. De lesgelden worden bij de eerste les voldaan.
4. Het lesgeld bedraagt voor:
5 lessen / 4 personen: € 34,50 per persoon.
5 lessen / individueel: € 69,00 per half uur.
5. Indien er zich maar 3 personen voor een bepaald uur hebben opgegeven, wordt de
lestijd teruggebracht
tot 40 minuten.
6. Indien de cursist wegblijft om welke redenen dan ook, wordt de les geacht te zijn gegeven.
7. Er wordt gelest op dins-, woens-, en donderdagavond.
8. Er wordt geen regendag ingehaald
Heb je vóór 25 augustus nog niets gehoord, of wil je informatie bel dan even naar:
Leo Nefkens

TENNISLESSEN

OP VRIJDAGOCHTEND

Ik start vrijdag 5 SEPTEMBER met een serie van 5 of 6 lessen (afhankelijk van het weer) op
de vrijdagochtend op Avanti. Wil je meedoen, geef je dan op via formulier in de In de Kantlijn
In de laatste week van augustus laat ik je via telefoon of mail weten of je mee kunt doen. Heb
je op maandag 1 september nog niets gehoord bel me dan even:
Ellen

VERSCHIJNINGSDATA “IN DE KANTLIJN”
Indien u kopij wilt inleveren dient u er rekening mee te houden dat tussen de datum van de
deadline en het verschijnen van de desbetreffende editie een productietijd van een maand
zit.
De deadlines voor 2003 zijn als volgt:
Nummer 4
15 september		
verschijnt 3 oktober
Nummer 5
8 november		
verschijnt 29 november
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COLOFON
A V A N T I ’55 			

VAN HAAPSSTRAAT 78, POSTBUS 1522 3229025		

				

6501 BM NIJMEGEN

				

WWW.AVANTI55.NL

B E S T U U R
VOORZITTER			

LEX BOUTS		

SECRETARIS			

LIESBETH VAN DER BRUGGE

			

PENNINGMEESTER		

JAN WILLEM GUGELOT		

			

ACCOMMODATIE & BAR		

KEES ZOON		

TENNISZAKEN SENIOREN		

TON DE BEUKELAER		

JEUGDZAKEN			

WILLEMIEN NOORDRAVEN

LEDENADMINISTRATIE		

MONIQUE DE KERF 		

				

C O M M I S S I E S
TECHNISCHE COMMISSIE		

BERT LAGERWEIJ		

WEDSTRIJDCOMMISSIE		

HETTIE MATERS			

BARCOMMISSIE			

CHRIS LAHEY			

TOERNOOICOMMISSIE		

PAUL VAN DEN ING		

JEUGDCOMMISSIE		

CHARLES SIVRE			

COMMUNICATIECOMMISSIE		

MARIANNE KALTHOFF		

			

comcie@avanti55.nl				

IN DE KANTLIJN
HOOFDREDACTEUR & REDACTIE

MARIANNE KALTHOFF		

REDACTIE			

ROB WOLF		

VORMGEVING			

FONS GOOSEN		

DRUK				

DRUK & VORM, NIJMEGEN

ADVERTENTIES			

LEX BOUTS		

28

