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kant
tekeningen

Kanttekeningen
Nieuwe leden: welkom!
Dit is een bijzonder jaar om lid te
worden van Avanti ’55 dat anders dan
de naam doet vermoeden, geen 55
jaar maar 50 jaar bestaat. Het wordt
een jaar met nog meer feestelijke
gebeurtenissen dan gebruikelijk, dus
wat dat betreft vallen jullie, nieuwe
leden, met de neus in boter.
Ook al wie een, twee, tien, twintig
of dertig jaar lid van onze club is,
wees welkom. Gouden leden heeft
Avanti niet, van die diehards die met
eigen handen het eerste kleedlokaal
hebben opgebouwd en nog gespeeld
hebben met rackets die bespannen
waren met kattendarmen. Maar er is
wel veel clubtrouw. Wie in oude Kantlijnen en Muurtjes (zo heette het
clubblad oudtijds) bladert, komt veel
bekende namen tegen. In 1983 staat
bij de evenementencommissie: Paul
van den Ing.
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V A N
En bij de ereleden de heer J. Berson.
Toen al.
Met ingang van dit seizoen is de naam
van het clubblad gewijzigd. Het is een
kleine subtiele verandering die vooral
een praktische reden heeft. Tot nu
toe luidde de naam In de Kantlijn. Dat
is inhoudelijk wel correct. De redactie doet haar werk als het ware in de
kantlijn van het clubleven. Maar het
bekte niet in zinnen als: ‘Wij konden
lezen in de In de Kantlijn dat …’. Dus
is het voortaan gewoon Kantlijn.
De eerste aflevering van het jaar
bevat altijd veel praktische informatie. Ook nu. Het bestuur, de verantwoordelijken voor de competities,
de barcommissie, de jeugdcommissie
en trainer stellen jullie op de hoogte
over het komende seizoen.
Kijk vooral of jouw naam is opgenomen
in het barrooster en controleer of
je ook kunt op de bedoelde avond. Zo
niet, neem dan tijdig contact op met
de barcommissie, telefoon …
Een paar bijdragen vallen buiten het
standaardpakket. Er is een korte
terugblik op de nieuwjaarsreceptie.
Mariëtte van de Zwet is langs gegaan
bij de stille kracht van de vereniging,
degene die velen van ons beter laat
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tennissen: Leo Nefkens. En voor
iedereen die wil weten wat hij/zij
eigenlijk doet tijdens het tennisspel
(en met die kennis gewapend toch
nog een topper hoopt te worden), is
Tennis voor dummies aan een weinig
kritische beschouwing onderworpen.
Over de gebeurtenissen van het
komende seizoen zullen jullie via de
Kantlijn – let op de bijgesloten Evenementenkalender – en de website
(www.Avanti55.nl) worden geïnformeerd. Voor het overige wenst de
redactie iedereen mooi weer, veel
tennisplezier, eclatante overwinningen en snel vergeten nederlagen.
Rob Wolf.

D E VOORZITTER

Geachte Avantianen,
Bij het schrijven van deze bijdrage aan de
‘In de Kantlijn’ (2 maart) is het buiten winter
met sneeuw en vorst. Dat betekent dat de
aanleg van de banen ernstig stagneert.
Toch is groundsman Paul Hoffs optimistisch
en hoopt vóór 1 april klaar te zijn. Dan kan
het seizoen echt gaan beginnen. De voorbereidingen zijn dit jaar uniek. Dat komt
vooral door de begeleiding en uitvoering
van de renovatie van het clubhuis en het
organiseren met de jubileumcommissie van
een hopelijk onvergetelijk seizoen 2005. De
start van dit jaar was in elk geval veelbelovend met een sfeervolle nieuwjaarsreceptie.
De ledenvergadering werd weer matig
bezocht (ongeveer 30 leden). José Poels
hield er een heldere presentatie van de
renovatieplannen clubhuis. Het enthousiasme dat in het algemeen heerste zal naar wij
verwachten door jullie allen worden gedeeld
als eind maart ons clubhuis wordt opgeleverd. Het bestuur is José zeer erkentelijk
voor de wijze waarop zij van begin af aan
de plannen, de organisatie en de uitvoering
mee gestalte geeft.
Tijdens de ledenvergadering werd ook afscheid genomen van Kees Zoon, bestuurslid accommodatie en barzaken. Heel harte-

lijk dank aan Kees voor zijn zeven bestuursjaren. Kees zal zijn opvolger Hans van den
Hombergh nog tot 1 april inwerken.
Een speciaal welkom voor de ongeveer 55
(!) nieuwe leden, die na hun wachtlijstperiode eindelijk mee mogen doen. Jullie vallen
met neus en al in het jubileumjaar en dat
zal gevierd worden!
Doe allemaal mee aan het openingstoernooi. Na het bewonderen van het bord bij
de ingang en het clubhuis, het nuttigen van
de eerste consumpties en het hijsen van de
vlag ter officiële opening van het seizoen
gaan we eindelijk weer op gravel tennissen.
Doe dat voorzichtig want de banen moeten
ook nog ingespeeld worden.
Tot slot wil ik nogmaals melden dat dit echt
mijn laatste jaar als voorzitter wordt. Na 15
jaar is het goed dat er in januari 2006 een
opvolger komt.
Ik wens jullie een verrukkelijk en sportief
jubileumseizoen!
Tot ziens bij het openingstoernooi,
Lex Bouts, voorzitter.
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VAN

DE BESTUURSTAFEL

Thema van 2005, 50 jaar Avanti ’55.
Ieder jaar kiest het bestuur een item van
het Avantiaanse, dat extra aandacht behoeft, tot het thema van het jaar. Als logisch
vervolg op het thema van 2004, ‘het jaar
van de voorbereiding voor de viering van
het 50-jarig jubileum’ is 2005 natuurlijk uitgeroepen tot
HET JAAR VAN HET JUBILEUM!
Voor het jubileumprogramma: zie verder in
deze editie en de evenementenkalender.
Naambord bij de ingang.
Het bestuur heeft in het kader van het jubileum voor een jubileumgeschenk gezorgd.
Het is een nieuw naambord bij de ingang
van ons park.
Roken in het clubhuis.
Er zijn drie aanleidingen om een rookbeleid
af te spreken:
vragen op de ledenvergadering
het opgeknapte clubhuis
ontwikkelingen van wetgeving op rookgebied.
Het bestuur kondigt bij deze de volgende
maatregel af: Roken in het clubhuis is vanaf 1 maart 2005 verboden tot 20 uur (ook in
het weekend). Na 20 uur wordt roken gedoogd, maar alle gebruikers wordt verzocht
om zoveel mogelijk buiten te roken.
Bestuurssamenstelling.
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Sinds de ledenvergadering van 13 januari
2005 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Wij hebben afscheid genomen van
Kees Zoon. Zeven jaar lang heeft Kees
de portefeuille accommodatie beheerd, de
laatste jaren i.c.m. barzaken. Hij is opgevolgd door Hans van den Hombergh.
De algemene ledenvergadering.
In deze In De Kantlijn vind je een besluitenlijstje van een matig bezochte ledenvergadering van 13/01/2005. In de laatste
editie van dit blad (no.5) zullen de notulen,
als onderdeel van de jaarstukken, in zijn
geheel verschijnen.
Renovatie clubhuis.
Onder leiding van interieuradviseur José
Poels is er de afgelopen twee maanden
hard gewerkt om het clubhuis een betere
uitstraling te geven. Bij het uitkomen van
deze editie zal de renovatie gereed zijn.
Banen.
De aanleg onder leiding van groundsman
Paul Hoffs is dit jaar ernstig vertraagd door
de weersomstandigheden in de tweede
helft van februari en begin maart. Toch
hoopt Paul alle banen eind maart op te
leveren. Denk eraan dat de banen in het
begin nogal zacht zijn. Sleep met zorg en
vul kuiltjes na! Wij danken de vrijwilligers
die Paul bij de aanleg hebben geholpen.

Openingstoernooi.
Zondag 3 april is het traditionele openingstoernooi voor alle senioren. Doe daar
aan mee! Dit gezelligheidstoernooi, het
eerste buitentoernooi in het jubileumjaar, is
ook ideaal voor nieuwe leden. Het seizoen
wordt dan tevens officieel geopend, inclusief het gerenoveerde clubhuis. Voor alle
informatie over toernooi en jubileum, zie
elders in deze editie.

14.00 – 17.00 uur.
Alle overige leden ontvangen de pasjes per
post.
Het is de bedoeling dat het pasje vóór de
start van het seizoen in uw bezit is mits de
contributie op tijd is betaald.
Vanaf maandag 4 april is het gebruik van de
pasjes 2004 verboden!

Activiteitenkalender.
Hij is er weer bij . Alle belangrijke eveneLedenbestand.
OPENINGSTOER- menten staan erop Het voorkomt
dat je vergeet voor evenementen
Na even zoveel opzeggingen
NOOI
in te schrijven en het voorkomt
zijn bij de senioren 32 nieuwe
3
APRIL
de situatie dat je niets vermoewachtlijsters uitgenodigd om lid
dend naar ons park komt om
te worden. Bij de junioren zijn
een bal te slaan en er is een evenement
dat er 21.
aan de gang op alle banen! Let vooral op
de activiteiten in het kader van Avanti 50!
Introductie voor nieuwe leden.
We rekenen op een grote en enthousiaste
Op dinsdag 29 maart zal de introductie van
deelname en aanwezigheid!
nieuwe leden zijn om 19.30 uur. De beginners onder hen krijgen na afloop een gratis
Reijers Sport.
kennismakingstennisles van onze trainer
Deze belangrijke sponsor van AVANTI ’55
Leo Nefkens.
heeft weer een aanbieding voor alle leden:
op vertoon van de ledenpas: 10% korting
Ledenpasjes 2005.
op alle artikelen. Bovendien nodigen ze u
afhalen pasjes:
uit om in de week van 2 t/m 9 april tenni- voor competitiespelers: woensdag 30
sinkopen te doen voor het nieuwe seizoen.
maart vanaf 20.30 uur tijdens de teambuilGedurende deze week profiteert u van
dingsavond.
een korting van 15 % op de niet afgeprijsde
- voor nieuwe seniorleden: dinsdag 29
artikelen.!
maart, tijdens de introductieavond.
Zie bijgevoegde flyer.
- juniorleden: woensdag 30 maart tussen
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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 jubileum,
jeugd, Open Toernooi e.d.. Neem contact
op met een bestuurslid of een lid van de
sponsorcommissie.
Buren.
Met de buren naast baan 5 zijn een aantal
afspraken gemaakt om de overlast te beperken. Het is verboden om over het hek
geslagen ballen zelf uit hun tuin te gaan
halen. De buren zullen verzamelde ballen
regelmatig op het park terugbezorgen.
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 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
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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.

RESTYLING

CLUBHUIS

Advertenties op het prikbord.
Het bestuur heeft besloten om het ophangen van (privé)advertenties op de prikborden in het clubhuis te verbieden. Op
verzoek kan het bestuur een uitzondering
maken voor NIET commerciële doeleinden.
Uiteraard is het een ieder toegestaan om
in ons clubblad te adverteren tegen de bestaande tarieven. Voor de z.g. ‘kleine boodschappen’ is in ons clubblad een rubriek.
AVANTI SITE.
Bezoek dit jaar, juist voor actuele informatie, ook de site van Avanti.weer regelmatig.
www.avanti55.nl
Wens.
Tot slot wenst het bestuur iedereen een fantastisch jubileum tennisseizoen toe. Moge
je sportieve- en alle andere verwachtingen
worden overtroffen!
Het bestuur
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BESLUITENLIJST ALGEMENE LEDEN
VERGADERING
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering,
donderdag 13 januari 2005
Financieel jaaroverzicht 2004
Naar aanleiding van een vraag over de lage
winstmarge van de barexploitatie zegt de
penningmeester toe dat met de barcommissie maatregelen zullen worden afgesproken
om het ‘ weglekken’ van inkomsten tegen
te gaan.
Benoeming kascommissie:
Wim Busink treedt af. Maarten Wolf blijft en
Eric Bouwmeister treedt toe. Marianne Kalthoff is reserve.
Aanpassing clubhuis.
José Poels geeft een uiteenzeting van de
plannen aan de hand van de tekeningen en
monsters van de te gebruiken materialen.
Er worden enkele vragen gesteld over keuze kleur van de bar en keuze van materiaal/
kleur/duurzaamheid van de vloer. Nadat de
vragen naar tevredenheid zijn beantwoord,
brengt de voorzitter de aanpassing clubhuis
in stemming: Tegen: 0 leden, onthouding 4
leden, voor stemmen 25 leden.
Begroting 2005 en vaststellen contributie
Na de toelichting op de begroting door de
penningmeester en het beantwoorden van
enkele vragen wordt de begroting en daar-
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WE BESTAAN 50 JAAR
EN DAT WILLEN WE WETEN

mee ook de voorgestelde verhoging van de
contributie in stemming gebracht.
Tegen: 0 leden, onthouding: 2 leden, voor
stemmen 29 leden.
De contributie voor 2005 wordt daarmee
vastgesteld op € 114,- voor senioren en €
70,- voor junioren.
Bestuursverkiezing volgens rooster
Er hadden zich bij de secretaris geen tegenkandidaten gemeld waardoor aftredend
en herkiesbare Ton de Beukelaer is herkozen. Kees Zoon, accommodatie & bar was
niet herkiesbaar en de door het bestuur
voorgestelde opvolger van Kees, Hans van
den Hombergh, werd benoemd.
Rondvraag
Mede naar aanleiding van vragen zal het
bestuur nog voor de opening van het seizoen een beslissing nemen over een te
voeren rookbeleid.

NIET ROKEN

in het clubhuis
tot 20.00 uur
(ook niet in het weekend)

De Avantiaan is uit zijn winterslaap. In november 2004 kon u geen tennisbal meer
zien, u gaf zich over aan Sinterklaas,
Kerstman, boswandelingen in besneeuwde
bossen, ging met een boek in de hoek,
sloeg misschien af en toe een balletje in de
hal of op winderige grasbanen, en haalde
uw sociale contacten weer aan. Uw eerste
voorzichtige ontmoeting met uw collega-Avantiaan was bij de Nieuwjaarsreceptie
van uw GOUDEN tennisclub en/of bij het
wintertoernooi op 19 februari jl

Openingstoernooi, fotoexpositie
Maar nu is er geen ontkomen meer aan.
Komend seizoen maakt Avanti zijn faam als
tennissende feestclub weer meer dan waar.
We vieren dit jaar ons gouden jubileum, en
dat zult u weten ook! De officiële opening
van het jubileumjaar is op zondag 3 april,
het openingstoernooi! Er is wel wat veranderd in de tussentijd. De discussies over
het clubhuis zullen veranderen van toon en
aard! Op 3 april zult u constateren waarom…
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van de barcommissie
Na de onnavolgbare opening door voorzitter
Lex, hebt u even tijd om de foto-expositie
‘50 jaar Avanti’ te bezichtigen, maar daarna gaat u de baan op! U kunt inschrijven
middels het inschrijfformulier, dat u elders
in de Kantlijn vindt, of via de website www.
Avanti55.nl
Maar dat is nog maar het begin. Clubkampioenschappen, open toernooi, slottoernooi,
ladies day, mini-maxi, licht- en slottoernooi,
alles staat in het teken van goud, zowel
voor junior als senior!
Jubileumtoernooi
En dan, in het eerste weekend van juli is er
het tweedaags jubileumtoernooi voor alle
leden, met een prachtig feest op zaterdag
2 juli, met optredens van vocaal Avanti-toptalent! Hebt u verborgen verlangens
op zanggebied, een optreden voor een
uitzinnig en positief kritisch publiek, meldt
u dan aan bij de jubileumcommissie. Het is
dé kans op eeuwige roem in Groenewoud
en verre omgeving… Klinkt dit nog wat
cryptisch, in een volgende aflevering van
de Kantlijn lichten we wat meer sluiers van
deze tip op.
Invitatietoernooi
Het traditionele Invitatietoernooi zal worden gehouden in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 september. U kent de
formule. Een Avantiaan nodigt een invité
van buiten de club uit en vervolgens wordt
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er een weekend lang getennist, gepraat met
oude bekenden én.... feestgevierd. Dit jaar
natuurlijk in het teken van gouwe ouwe!
Kent u oud-Avantianen, van wie u denkt dat
ze het leuk vinden om oude banden aan
te halen, laat het ons weten! Het moet één
grote reünie worden van nieuw en oud! Het
gezelligste toernooi van Avanti wordt dit jaar
namelijk heel bijzonder: we gaan terug in de
tijd. The fifties zullen herleven! Dus zoek
nu reeds een (tennis)partner voor het eerste weekend van september en geef je over
aan nostalgie…
Jubileumboek
Intussen wordt hard gewerkt aan een jubileumboek onder het motto ‘Tenniscult(uur)
in Groenewoud, Avanti 50 jaar’, dat in een
beperkte oplage medio 2005 het licht zal
zien. Bijdragen hiervoor, in welke vorm dan
ook, zijn welkom. Mail naar redactie@avanti55.nl.
Avanti bruiste, bruist en zal bruisen!
Namens de jubileumcommissie,
Willem van Gerwen

Beste Avantianen,
Toch altijd weer een mooi moment, het
schrijven van een stukje voor de Kantlijn
aan de vooravond van het seizoen. Zelfs
nu het Nijmeegse land wit gekleurd is, verlang ik naar de warme kleur van het gravel.
Kortom: het begint weer te kriebelen. Trainen in de hal is natuurlijk leuk, maar er gaat
niks boven het ervaren van de elementen
die het tennisspel aantrekkelijk maken: zon,
een zoel windje, gravel en een gezellig
clubhuis.
De barcommissie is druk bezig met het
bedenken en uitvoeren van plannen om die
gezelligheid in het clubhuis te vergroten.
Inmiddels is het barrooster voor de eerste seizoenshelft compleet en ingesloten
elders in deze Kantlijn. Ik dank Thomas
en Jan Willem voor hun bijdrage hieraan.
Daarnaast dank ik natuurlijk ook al die
Avantianen die een of meerdere vrije avonden beschikbaar stellen om voor ‘bemensing’ te zorgen. Daar heeft iedereen veel
plezier van.
Bij de barcommissie speelt goede communicatie een sleutelrol; u kunt zich dat
voorstellen. Het betreft diverse contacten
met commissies, leveranciers, leden en
vrijwilligers. Om dit goed te laten verlopen
volgt hier een overzicht van wie waarvoor
verantwoordelijk is binnen de barcie met
telefoonnummer. Indien er vragen zijn of
opmerkingen dan weten jullie wie je kunt

11

aanspreken.
Myriam Lieskamp (3550342) > als voorzitter verantwoordelijk voor de algemene
lijnen.
Wilma Emonds (3551558) > als secretaris
verantwoordelijk voor o.a. het draaiboek.
Patrick van Otterlo (3784298) > als plv.
voorzitter o.a. verantwoordelijk voor het
barrooster.
Frans Tullemans (06-25076376) is –samen met Dave Baken (024-3220690)
verantwoordelijk voor inkoop drank en alle
‘klussen’ rondom de bar.
Carla van den Broek (3230713) is –samen
met Hettie Maters- verantwoordelijk voor
de inkoop ‘food’, de kleine kas en de EHBO-trommel.
Vanuit het bestuur is met ingang van dit
jubileumseizoen Hans van den Hombergh
verantwoordelijk voor de accommodatie en
dus de bar.
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om een aantal verbeteringen te
noemen:
Er is een draaiboek ontwikkeld, dat al onze
taken aan tijd en personen koppelt, hierdoor wordt de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd;
Er is slechts een kleine prijsverhoging doorgevoerd;
Het assortiment zal iets worden uitgebreid;
De barbezetting tijdens de zomeravondcompetitie is regulier ingepland;
Ondersteuning van diverse commissies

(hapjes/drankjes);
Het organiseren van een ‘bedankavond’
voor de vele vrijwilligers die de barcie hebben geholpen; ook dit seizoen zal deze gehouden worden op de eerste vrijdagavond
in november, te weten 4 november vanaf
20:30 uur.
Alle vrijwilligers die dit seizoen een bardienst draaien en daarvoor graag wat uitleg
ontvangen, nodig ik hierbij uit om op dinsdag 29 of woensdag 30 maart in het clubhuis te komen en aldaar de fijne kneepjes
van het ‘barvak’ te leren kennen.
In een van de laatste Kantlijnen van het
vorige seizoen was beloofd dat de nieuwe leden van de barcie zich nog zouden
voorstellen. Hierbij stel ik u voor aan onze
voorzitter:
Mijn naam is Myriam Lieskamp. Ik ben
sinds kort voorzitter van de barcommissie.
Mijn taak is vooral het coördineren van het
een en ander. Dit jaar gaan we werken met
een draaiboek. Elk evenement en iedere
activiteit krijgt een plaats in het draaiboek,
gekoppeld aan contactpersonen. Van ieder
onderdeel maken we een lijst met zaken die
geregeld en ingekocht moeten worden e.d.
Dat kan een simpele handeling zijn (terrasdeuren van het slot te halen bij een groot
feest als nooduitgang) tot de inkoop van de
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drank en eten. Het inroosteren van de barbezetting is ook een hele klus, maar door
de inzet van vele vrijwilligers lukt het ieder
jaar weer. Extra hulp is echter altijd welkom.
Lid zijn van Avanti betekent voor mij dat
je ook een bijdrage kunt leveren aan het
goed reilen en zeilen van een tennisclub om
fijn een potje te kunnen tennissen en daar
draait het wat mij betreft uiteindelijk allemaal om. Tot slot heb ik een fulltime baan
als trainer/adviseur bij de Onderwijsbond
CNV, een prachtbaan die veel tijd kost en
waarvoor ik het hele land voor doorreis. Dat
betekent voor degenen die mij bellen voor
het een of ander omtrent de barcommissie
meestal mijn antwoordapparaat krijgen;
stuur daarom liever een e-mail naar barcie@avanti55.nl. Uw bericht komt dan automatisch bij de barcommissie terecht.
Tot slot nogmaals: wil je wat kwijt richting
de barcie, zeg het ons gewoon. Je kunt
het ook noteren in het daarvoor bedoelde
schrift achter de bar of een berichtje achterlaten op de website.
Namens de barcommissie wens ik alle
Avantianen een plezierig jubileumseizoen!
Patrick van Otterlo.

LEO NEFKENS, EEN INTERVIEW

Leo Nefkens: wie, hoe en wat is hij eigenlijk?
“Ha”, dacht ik toen de redactie mij voorstelde
om Leo Nefkens eens te interviewen, “dè
kans om hem eens terug te pakken!” Ja,
ondergetekende heeft, zoals zoveel herintredende of beginnende tennissers, ook les van
hem gehad. En geleden onder zijn cynisch-spottende manier van aanwijzingen geven. Bij
mij duurde het destijds even voor ik daarmee
overweg kon en Leo erachter kwam dat zijn
stijl bij mij niet werkte. Waarna ik toch nog
veel leerde en hem als tennisleraar steeds
meer kon waarderen. Maar als toeschouwer

vanaf het terras knijpt mijn gevoelige zieltje
af en toe weer samen als ik zie hoe Leo met
toegeknepen ogen en zo’n bepaald lachje
om zijn mond iemand onbeholpen achter de
bal laat rennen onder het uitroepen van een
opmerking die ik me niet meer kan (of wil)
herinneren. “Ik zou er mee ophouden, als
ik jou was”, denk ik dan vol medelijden met
het slachtoffer.
Op één van de Avantifeestjes heb ik Leo
eens ziens dansen, salsa, met zijn vrouw;
dat was zo leuk om te zien, zo ontspannen
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het tennissen, vooral bij beginners.
en “lekker los in het lijf”; dat maakte mij al
milder gestemd over hem. Maar toch ga
Zelf heeft hij het tennissen van zijn vrouw
ik zijn gedrag ter sprake brengen, dacht ik
geleerd en is vanuit de praktijk, via scholing
terwijl ik hem belde voor dit interview! “Dit
bij de KNLTB (waarbij je eerst moet “vooris het antwoordapparaat van Leo, Layla
spelen” om je talenten te laten zien, alvoen Pamela Nefkens”, klonk het tot twee
rens je toegelaten wordt tot de
keer toe melodieus door de
LEO. LAYLA,
cursus) tennisleraar geworden.
telefoon. Gelukkig komt het
PAMELA KLONK
Sinds ’86 geeft hij les bij Avanti,
toch tot een afspraak. Leo
HET MELODIEUS
voorheen bij Lindenholt, waar
ontvangt me heel hartelijk
hij sinds ’97 ook weer tennist –
in zijn huis in de Geerkamp
niveau 5, veteranen klasse 1- , en een club
waar bloemen op tafel staan, zijn aardige
in Beers. Hun mooie dochter, die af en toe
echtgenote thee voor ons zet en ik meteen
even de kamer binnen komt waaien, heeft
met de deur in huis val. Ik weet niet meer
het sportieve kennelijk van haar ouders geprecies hoe dat kwam, maar we hebben
ërfd: zij geeft aerobics en allerlei verwante
het er onmiddellijk over en hij weet meteen
trendy sportlessen zoals poweryoga.
wat ik bedoel. Tja, hij kan wel eens wat cru
overkomen, beaamt hij, maar wat hij wil, is
Leo’s tennisfavorieten zijn de oude rotten
de mensen plezier in het tennissen bijbrenJimmy Connors en John McEnroe, “echte
gen! En als dat op de ene manier niet lukt,
bijters, daar hou ik van”, daar rekent hij
dan maar op een andere! Het klinkt even
zichzelf ook toe: iemand die het van zijn
gewoon als geloofwaardig. Eigenlijk ben ik
snelheid moet hebben en als een muur
er meteen over uitgepraat.
alles terugslaat. Sowieso wil hij graag winnen. Altijd. Een reden om niet met de fiets
Maar de thee is nog niet op. Hij geeft blijk
naar zijn werk te gaan is dat hij het niet kan
van zijn betrokkenheid als tennisleraar,
laten andere fietsers in te halen. En steeds
weet bijvoorbeeld nog met wie ik jaren
zo bezweet aankomen op het belastingkangeleden les had en hoe zij speelden. Hij
toor is niet altijd even prettig. Andere hobonthoudt gezichten en vrijwel alle namen
by’s: ijsschaatsen en rolschaatsen en –tot
door meteen iets met iemand te associëmijn verrassing- motorrijden op zijn Suzuki
ren. Hij vraagt na hoe het gaat als je comuit ‘86. Muziek? Layla is gek van Frans
petitie speelt of aan een toernooi meedoet.
Bauer (een levensgrote kartonnen Frans
Hij vindt het leuk als iemand vorderingen
staat in de hal) en Leo van Otis Redding en
maakt en plezier krijgt in het lessen en in
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soul! En dansen, ja, dat doen ze – nu Layla
om gezondheidsredenen allang niet meer
tennist - heel graag samen.

Hoe bot Leo op de baan soms kan overkomen, laat je niet weerhouden, hij is een
goeie tennisleraar en galant is hij ook! Geheel in die stijl helpt hij me na afloop van
ons gesprek weer in mijn jas. Je moet hem
gewoon een beetje leren kennen, denk ik
nog, terwijl ik terug fiets.

Onlangs waren ze sinds een aantal jaren
weer eens in Spanje op vakantie. Het voelde als thuiskomen, vertelden ze
PLEZIER
met een zekere gelukzaligheid.
INHET
Zou het te maken hebben met het
TENNISSEN
terug verlangen naar de warmte
van hun geboorteland, Indonesië? Ze weten in ieder geval al waar ze
na hun pensionering willen wonen!!! Maar
beiden werken en hebben nog een aantal
jaren te gaan, Leo is 54 (Layla heb ik niet
gevraagd). En lesgeven? “Ik vind het echt
nog steeds leuk en stop pas als ik niet meer
gemotiveerd ben”, en hij meent dat.

Mariëtte van der Zwet
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DE GOUDEN NIEUWJAARSRECEPTIE
Van de honderden keren die ik inmiddels
van de Benedenstad naar de Van Haapsstraat ben gefietst, was deze verreweg de
winderigste. Het stormde op zaterdag 8
januari. Ik heb zelden zo hard moeten trappen, maar, zo zei de optimist in mij: ‘Dan
heb je op de terugweg, als je lekker aan de
champagne hebt gezeten, in ieder geval
wind mee.’
Onderweg vroeg ik me af hoe het pad van
het hek naar de ingang van het clubhuis
eruit zou zien. De afgelopen jaren was dat
pad gemarkeerd geweest met lichtjes. En
ik hoopte tegen beter weten in (de storm),
maar blijkbaar had ik behoefte aan licht in
de duisternis.
Ik moest nog even geduld oefenen. Buiten
was het donker, maar binnen straalde alle
lampen van het clubhuis me tegemoet.
Meer nog zelfs, want de nijvere werk(st)ers
die verantwoordelijk voor de versiering waren, hadden veel glimmend en reflecterend
materiaal gebruikt.
Verder was het een onmiskenbare nieuw-
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jaarsreceptie. Er waren een hoop leuke
mensen, hoewel de allerleukste

wel erg snel waren vertrokken. Het was
dan ook een stuk drukker dan andere jaren, omdat alle leden persoonlijk met een
opwekkende nieuwjaarskaart waren uitgenodigd om samen het glas te heffen op een
mooi gouden verenigingsjaar. Toch was het
bestuur niet echt tevreden, want er waren
nog steeds veel meer Avantianen afwezig
dan aanwezig. Voor de aanwezigen was
dit wel zo prettig, want nu was er van alles
genoeg: plaats, champagne en lekkere
hapjes.

Een ander onmiskenbaar receptionair
element was de speech van de voorzitter,

waarin hij de aanwezigen onder meer liet
meedelen in zijn eigen ruime ervaring op dit
gebied. Voortaan weten we dat we tijdens
een receptie geacht worden zo’n twintig minuten met iemand te converseren en dan te
switchen. Een ware doodzonde is om, terwijl je staat te praten, voortdurend je ogen
door de zaal te laten dwalen om te zien
welke nog interessantere gesprekspartner
er nog meer zijn.
Uniek voor deze receptie was de fototentoonstelling die Willem van Gerwen had

gemaakt. Aan de wand hingen zes forse
panelen waarin Willem foto’s uit het verre
en nabije verleden van Avanti had gegroepeerd. De meeste aanwezigen hadden
het veel te druk met elkaar om de expo
uitgebreid te bewonderen, maar ze krijgen
komende maanden nog vaker de kans.
Tenslotte was er een professioneel buffet
met een overvloed aan soep, kazen, paling,
haring en andere lekkernijen.
Rob: ‘Hmm, wat lekker. Ben jij dat allemaal
wezen kopen?’
Wilma: ‘Ja, … en wij samen (ze wijst naar
Christel) hebben alle schalen (ze wijst naar
de tafel voor haar en de bestuurskamer
waar nog véééél meer staat) versierd.’

Rob: ‘Hmm, nou als je op zoek bent naar
een ander vak, dan kunnen jullie zo de
catering ingaan.’
Het was een geslaagde avond.
Rob Wolf
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TENNIS

VOOR

DUMMIES

een boekbespreking
Patrick McEnroe, Peter Bodo, Tennis voor
dummies, Amsterdam 2004, 376 blz. ISBN
90-430-0931-8

Je slaat het boek open en meteen op de
eerste bladzijde staat hoe je een tie-break
speelt. Eindelijk, dacht ik, nu weet ik het
voor eens en altijd. Dan volgen er twintig
bladzijden loos (inhoudsopgaven, een aanbeveling van Richard Krajicek en een van
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John McEnroe, broer van auteur Patrick
die als tennisser ook niet mis was) en pas
daarna begint het boek echt.
‘Tennis voor Dummies’ is een flink boek
dat compleet wil zijn. De spelregels, de
eerste beginselen, de verschillende slagen,
tactiek, blessures, alles komt aan bod.
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan
het toptennis: de grand slam toernooien,
het ATP-circuit, de tien beste mannen en
vrouwen van de afgelopen dertig jaar en
de tien beste wedstrijden aller tijden: Rosewall – Laver 1972; Borg –McEnroe 1980.
Het is een selectie waar de liefhebbers het
natuurlijk geweldig mee oneens kunnen
zijn, maar er zitten leuke verhalen over
spannende wedstrijden met verraassende
uitslagen bij.
Hoewel negentig procent van de tekst zakelijk is de opzet systematisch en de layout saai, is ‘Tennis voor Dummies’ volgens
mij een verslavend boek voor iedereen die
wat meer van tennis wil weten. Dat komt
vooral omdat er zo ontzettend veel relevants in staat. In hoofdstuk 3 dat over ‘het
juiste materiaal’ gaat, lees je eerst in twaalf
bladzijden alles over het racket, dan een
bladzijde over de schoen en vervolgens
vier

over tennisballen. In een half uurtje ben je
goed op de hoogte van de eisen waaraan je
materiaal moet voldoen.
Je wordt daarnaast bij de les gehouden
doordat de schrijvers –helemaal volgens
het Dummieconcept- je voortdurend bij de
les houden door kadertjes en alinea’s die
vooraf worden gegaan door picotgrammen:
Belangrijk! Spelerstip! Pas op!
Een paar voorbeelden.
‘Elk lid van het dubbelteam mag beginnen
met serveren, de keuze is vrij,. Het is aan
te raden dat de betere serveerder begint.’
(blz. 74)
‘De lob is met name geschikt als een heldere zon het zicht van je tegenstander belemmert … een lob tegen de zon inspelen is
het oudste trucje van het boek.’ (blz. 192)
Het is maar dat je het weet, hoewel …
Soms zijn de schrijvers (of de vertaler)

knap onbegrijpelijk. ‘Een van de dodelijkste
momenten om een dropshot te spelen, is
als je doet alsof je een approach gaat spelen, maar de slag op het laatste moment
verandert in een dropshot.’ (blz. 193) Wat
een approach is, wordt jammer genoeg niet
uitgelegd.
Maar ondanks een enkel schoonheidsfoutje
is ‘Tennis voor Dummies’ een aanrader voor
de tennislezers onder ons. Het is overigens
te leen bij de Openbare Bibliotheek.
Rob Wolf
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J E U G D

A V A N T I

-30 maart is er overdag het openingstoernooi, ophalen van de pasjes en introductie
nieuwe junioren.
-In april starten de trainingen.
-De indeling van de competitieteams vind
je hieronder. De precieze data en verdere
afspraken krijg je te horen op 30 maart
s’avonds. Dan is er een informatieavond.
Hier worden ouders verwacht van de kinderen die competitie spelen, kinderen zijn
natuurlijk ook welkom.

Zaterdagochtend gemengd t/m 14 jaar
Anki Witte
Lot Sivré
Wolf Hoek
Bram Janssens
Zaterdagochtend jongens t/m 17 jaar
Julius Witte
Bas Maassen
Elkin van de Putten
Rik Sivré

Competitie-teams jeugd 2005

Dit jaar is een bijzonder jaar. Avanti bestaat
50 jaar en dat is niet niks. Je ouders waren
zelfs nog niet eens geboren of liepen in hun
luier rond. In 1955 werd er nog met zware
houten tennisrackets gespeeld en was
tennis vooral een sport voor mensen met
veel geld.
Tja en 2005 is alweer begonnen met een
geslaagd wintertoernooi in januari en voor
het komende jaar staat er weer van alles te
gebeuren.
Sportief relaxen noem je dat.
En nu is het bijna zover…. Dat de banen
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van Avanti weer open gaan. Stof je racket
maar vast af en kijk of je alsmaar grotere
voeten nog in je tennisschoenen passen.
Sla maar vast een balletje voor op de
stoep of droom lekker van een zonnig gravelveld met het geluid van ballen op het
racket en ‘ace, deuce, uit, in, setpoint, let
………,…………………………
Belangrijk om te weten:
-Kijk goed naar de agenda die in deze
Kantlijn staat en bewaar deze. Je weet dan
voor het hele jaar wat er te doen is.
-Je ontvangt in maart een brief met informatie over 2005. Ook een brief om je op te

Woensdagmiddag-gemengd t/m 12 jaar:
Nina Maassen
Juul Looymans
Pim Boonstra
Robin Joppen
Floris Jespers
Woensdag-middag jongens t/m 12jaar
Rik Bors
Stefan Russel
Sybren Noordraven
Yannick Kampschröer
Joep Wijnhoven

Als laatste wil de jeugdcommissie bij deze
KITTY Straetmans van harte bedanken
voor de inzet van de afgelopen jaren. Nou,
en dat is wel even wennen zonder Kitty.
De jeugdcommissie bestaat nu uit Charles
Sivre, Jose Thiecke, Mart de Weerd en
Mareti Koopmans. Willemien Noordraven
zit voor jeugdzaken in het bestuur. Als je
dus een vraag hebt over het een of ander
kun je bij een van hen terecht.
Veel plezier in het komende tennisseizoen!!
Mareti Koopmans

Vrijdagmiddag-middelbare school
Thomas Rossen
Carlo Schoorl
Mark Luijcks
Gief de Gruijter
Ward Gugelot
Reserves:Stan en Rens Maassen
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C O M P E T I T I E S
Competitie 2005
De opstelling van de competitie 2005 staat
op de Avanti website (www.avanti55.nl).
Daar staan ook de speeldata van de verschillende competities vermeld.
Dit is ook van belang voor iedereen die
geen competitie speelt. Op de website en
de evenementenkalender kun je zien wanneer de competitietijden zijn.
Lees deze documenten zorgvuldig!
Zo voorkom je teleurstellingen.
De voorbereidingsavond van de zaterdagen zondagcompetitie zal plaatsvinden op
woensdagavond 30 maart as. om 20.30 uur
in het clubhuis. Hierbij worden alle competitiespelers uitgenodigd om de competitiebescheiden in ontvangst te nemen en afspraken te maken m.b.t. schema’s, eventuele
invallers e.d. De aanvoerder van het team
dient ervoor zorg te dragen dat er minimaal
een persoon van het team aanwezig
Tot 30 maart!
Bert Lagerweij

Zomeravondcompetitie 2005

categorie 8/9.
o Er is een nieuwe categorie: voor speelsterkte 5/6/7. Die moeten waarschijnlijk ook
verder reizen, we hebben er geen team
voor opgegeven dit jaar.
o Er wordt 4 maal getraind voor het begin
van de competitie, op zaterdagochtend op
de banen bij het Gymnasion (Universitair
sportcentrum). In verband met de meivakantie zijn de data 9/16/23 april en 14 mei
geworden.
o De speeldata zijn 18/25 mei en 1/8/15/22
juni.
o De barcommissie roostert de bardienst
op de competitieavonden gewoon in, die
hoeft dus niet meer door een thuisspelend
team verzorgd te worden. Wel worden alle
zomeravondspelers op een ander moment
voor de bardienst ingeroosterd.
o Heren die mee willen doen als speler of
reserve, zijn nog steeds van harte welkom,
er hebben zich namelijk zoals gebruikelijk
weer veel meer dames dan heren opgegeven.
o Hopelijk zijn er genoeg reserves om met
slechts twee heren per team in te delen.
Ook heren die op zaterdag spelen mogen
dit jaar invallen op de zomeravond, mits ze
de juiste speelsterkte hebben.

T E N N I S L E S S E N
EERSTE CYCLUS
TENNISLESSEN
De tennislessen zullen in de tweede week van april weer van start gaan.
Wil jij van de partij zijn, zorg dan dat jij je inschrijfformulier vóór 26 maart a.s. inlevert.
Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven voor:
Groepslessen
Individuele (privé) lessen
Enkele mededelingen vooraf:
Een cursus omvat 10 tennislessen gespreid over 10 aansluitende weken.
Een lesuur duurt 50 minuten.
De lesgelden worden bij de eerste les voldaan.
Het lesgeld bedraagt voor:
10 lessen / 4 personen: € 75.- per persoon.
10 lessen / individueel: € 150.- per half uur.
Indien er zich maar 3 personen voor een bepaald uur hebben opgegeven, wordt de lestijd
teruggebracht tot 40 minuten.
Indien de cursist wegblijft om welke redenen dan ook, wordt de les geacht te zijn gegeven.
Er wordt gelest op dins-, woens-, en donderdagavond.
Een regendag wordt ingehaald.
Heb je vóór 1 april nog niets gehoord, of wil je informatie bel dan even naar:
Leo Nefkens					

Peter van Campen

o Er zijn vijf teams bij de KNLTB opgegeven, vier in de categorie 7/8/9, een in de
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MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE

HERINNERRING AAN BEN MAASSEN
Op 22 januari 2005 is Ben Maasen overleden. De laatste jaren was Ben T-lid van
Avanti, maar daarvoor een actieve competitiespeler. Ben is door een val van een steiger in de rolstoel terecht gekomen en kreeg
eind vorig jaar ook nog eens die dodelijke
ziekte.
Vele Avantianen herinneren zich Ben als
een gedreven tennisser, die het spelen van
de herencompetitie ieder jaar weer als een
uitdaging zag. Hij was een echte sportman
met een voetbalverleden. Hij vertelde graag
over de tijd waarin hij als centrale verde-

diger van Brakkenstein furore maakte. De
laatste jaren zagen we Ben nog regelmatig
als supporter bij het veteranentoernooi van
Rapiditas. Ben Maasen is nog geen 63 jaar
oud geworden.
Wij wensen Rieky en zijn zonen Eric en
Harold veel sterkte bij de verwerking van dit
verlies, waaraan zo’n lijdensweg was vooraf
gegaan.
Lex Bouts, voorzitter

LABELAVOND
Labelavond: iedere maandagavond vanaf
4 april
Iedere maandag vanaf 19.00 uur is er labelavond. Bij aankomst, kan ook later op
de avond, levert u uw clubpasje in en wordt
door de commissie met drie anderen ingedeeld. Elk half uur wordt er gewisseld. Vooral voor de nieuwe leden een ideale manier
om andere Avantianen te leren kennen en
het spelpeil snel en gezellig te verhogen.
Natuurlijk hopen wij – de toernooicommissie
- ook onze trouwe bezoekers van de afgelopen jaren weer te kunnen begroeten.
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Oproep:

Voor de verdere uitbouw van onze
digitale communicatiemogelijkheden is het van groot belang om
van alle leden (die in het bezit zijn
van)

het e-mailadres

te ontvangen.
Graag dit zo spoedig mogelijk
doorgeven aan het secretariaat =

secretariaat@avanti55.nl
het bestuur.

Opzeggingen lidmaatschap, verzoeken
om (verlenging of beëindiging van)
t-lidmaatschap en adreswijzigingen
graag (en uitsluitend) schriftelijk richten
aan de ledenadministratie (Zie Colofon
achter in dit blad).
Opzegging
Met betrekking tot het opzeggen van het
(t-)lidmaatschap, verzoeken om
(verlenging van) t-lidmaatschap, verzoeken om omzetting t-lidmaatschap
in een regulier lidmaatschap dienen
uiterlijk 1 december voorafgaande aan
het volgende tennisseizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen; na
die datum zullen dergelijke verzoeken
en opzeggingen niet (kunnen) worden

gehonoreerd.
De ledenadministratie wil u graag op het
volgende wijzen:
Besparing
Met ingang van het tennisseizoen 2003 zal
aan de leden, van wie de contributiebetaling niet door middel van automatische
incasso plaatsvindt, € 5,- administratiekosten worden berekend.
Dat betekent dat u dus flink op uw contributie bespaart als u overgaat tot automatische
incasso. Hoe u daarvoor in aanmerking
kunt komen, kunt u navragen bij diezelfde
administratie. Telefoonnummer: zie Colofon, achterin dit blad.

VERSCHIJNINGSDATA 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 betreffende editie een productietijd van drie weken zit.
De deadlines voor 2005 zijn:
Nummer 2
20 mei		
Nummer 3
25 juli		
Nummer 4
12 september
Nummer 5
28 november

verschijnt 10juni
verschijnt 13 augustus
verschijnt 1 oktober
verschijnt 17 december
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