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KANT

TEKENINGEN

Juli 2005. Wat een maand. Aanslagen
in Londen, het proces tegen Mohammed B. De media zijn vol van terreur
en dreiging. Het lijkt soms wel oorlog.
Volgens sommigen is het dat ook.
Maar ondertussen gaat het leven
gewoon door. Tijdens de vierdaagseweek is Nijmegen vol met mensen
en muziek. Daarna is het stil in de
stad: iedereen is op vakantie.
Tijdens een broeierige donderdagmiddag, terwijl onweerswolken het
zwerk verduisteren, ga ik in gedachten terug naar 1955, het jaar waarin
onze vereniging werd opgericht. Ook
toen was er dreiging. De Koude Oorlog. De Russen stonden aan het ijzeren gordijn, 300 kilometer ten oosten
van Nijmegen. Ze beschikten over de
atoombom. Veel mensen vreesden dat
het slechts een kwestie van tijd was
voordat ze die zouden gooien. Armageddon, het einde van de beschaving.
Maar ook toen ging het leven gewoon
door. Sterker nog. Mensen keken
vooruit. Ongehinderd door de dreigende atoomoorlog kregen ze kinde
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ren, of richtten scholen en tennisclubs
op.
Aan dit optimisme in duistere tijden
hebben we Avanti ’55 te danken. Hoe
duister de huidige tijd ook mag worden,
op Avanti kunnen we altijd een ongecompliceerd balletje slaan.
Juli 2005 was voor Avanti ’55 in de
eerste plaats de maand van het sprankelende jubileumtoernooi, 2 en 3 juli,
waar 112 leden om de “Avanti Gold Cup”
streden, terwijl zeker zoveel mensen
het feest op zaterdagavond bezochten. Er was een smartlappenfestival,
begeleid door het orkest ‘Naam zonder
zangeres’ onder leiding van Avantiaan
Peter Smaal. Meer dan twintig zangers
en zangeressen beklommen het podium
met wisselend succes, maar wel steeds
tot vermaak dan wel bewondering van
het publiek.
Dat er tijdens dit weekend nog meer is
gezongen, kunt u in deze Kantlijn lezen.
Voor het overige is het business as
usual. Verslagen, aankondigingen en het
barrooster. Het clubleven van deze
maanden ontvouwt zich in deze aflevering van de Kantlijn. Op twee bijdragen
wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen.
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Onze starinterviewster Mariëtte
van der Zwet heeft ditmaal haar
oog laten vallen op Rietje Roerink,
geen lid van Avanti, maar wel al
jaren deelneemster aan het open
toernooi
Omdat de deadline voor deze aflevering onverwachts naar voren
schoof, en omdat de jeugdcommissie
integraal op vakantie was, heb ik Ellen Moritz gevraagd of zij met een
artikel kon inspringen. Binnen twee
dagen had ze haar stukje af. Met
zo’n vaart – ook wat ze schrijft –
kan Ellen, als ze er genoeg van heeft
om als tennisjuf te werken, altijd
nog de journalistiek in.
Tenslotte wijs ik op de advertentie
hiernaast. Eindelijk een boek dat
niet over Nijmegen 2000 gaat! Ontdek de roots van je eigen club, die
ooit de kleuren geel en zwart droeg,
maar van de spelende leden smetteloos wit verlangde.
Rob Wolf

JUBILEUMBOEK
Een gouden bal
in het Groenewoud

JUBILEUMBOEK
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van AVANTI ‘55
Het boek komt uit in het weekend van het invitatietoernooi
(3 en 4 september 2005)
voorintekenprijs: € 7,50
De voorintekenlijst ligt in het clubhuis.
De voorintekening sluit op 1 september 2005.
verkoopprijs: € 10,00
NB: De voorintekenprijs was abusievelijk gesteld op € 5,00.
Wie van de voorintekenaren zich om deze reden wil terugtrekken,
gelieve dit voor 15 augustus aan het bestuur door te geven.
Onze excuses voor het ongemak.
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DE BESTUURSTAFEL

JUBILEUMTOERNOOI
Het jubileumweekend van 2 en 3 juli was
zowel volgens de organisatoren als de
deelnemers als de bezoekers als andere
betrokkenen van goud! Er tennisten 112
deelnemers in gelijkwaardige teams, er
was een sfeervolle receptie met lovende sprekers, een karaokeband met veel
Avantiaans smartlappenzangtalent, een
cultureel ontbijt met zang van ‘de Strepsils’
en met het beroemde duo René en Ben op
de zondagmiddag dat ook de prijsuitreiking
met slotlied muzikaal omlijstte.
Zie ook elders in dit nummer.
INVITATIETOERNOOI 2005
In het weekend van 3/4 september wordt
weer het jaarlijkse spectaculaire invitatietoernooi gehouden. Het thema is
‘de jaren 50’. In het kader van het jubileum
zullen ook oud-Avantianen deelnemen!
Zoek iemand van het andere geslacht
van buiten AVANTI en schrijf je in voor dit
mixed-dubbel toernooi voor alle categorieën.
Maak gebruik van het inschrijfformulier
middenin dit nummer.
Mocht meedoen niet lukken dan ben je
toch welkom als toeschouwer en/of op het
feest (zaterdagavond).
Dit is het enige toernooi dat door het bestuur wordt georganiseerd maar er is ook
weer een evenementencommissie bezig.
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Zij staan garant voor een sensationele
randprogrammering!
OPEN TOERNOOI 2005
We beleefden dit jaar in de 4-daagse week
een zeer geslaagd Open Toernooi met als
thema ‘50 jaar Avanti’. Ook langs deze weg
wil het bestuur de commissie en allen die
meewerkten complimenteren en bedanken
voor hun enorme inzet.
OVERIGE EVENEMENTEN IN SEPTEMBER / OKTOBER
* Donderdag 1 september de inmiddels traditionele Ladies Day van 9.30 – 14.00 uur.
* MiniMaxitoernooi op zondag 11 september van 9.30 – 17.00 uur.
* Clubkampioenschappen dubbel senioren van maandag 12 t/m vrijdag 16 september ’s avonds en zaterdag 17 en zondag 18
september.overdag.
* Lichttoernooi van donderdag 29 september t/m vrijdag 7 oktober.
* Slot – en lichttoernooi junioren op zaterdag 1 oktober van 16.00 – 20.00 uur.
* Slottoernooi senioren op zaterdag 29 en
zondag 30 oktober.
KUNSTLICHT
Het bestuur is erop gewezen dat te vaak
het kunstlicht nog brandt na 23 uur. Volgens het gemeentebesluit Wet Milieubeheer Horeca Sport en Recreatie is het
alleen toegestaan de lichtinstallatie te ge
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bruiken tot 23 uur.
Allen die tijdens het zomerreces (van de
bar) in de avonduren tennissen en diegenen die vanaf 22 augustus bardienst
draaien gelieve hier zeer consciëntieus op
toe te zien.
BARDIENST
Ook in dit nummer van De Kantlijn staat
een barrooster. Kijk daar zorgvuldig naar,
want het gebeurt nog steeds dat het mis
gaat. Kun je niet op de voor jou aangegeven datum, ruil dan tijdig!! Stel je clubgenoten niet voor onverwachte onaangename
verrassingen.
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.

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.
INTERNET
Bezoek ook weer regelmatig de site van
AVANTI = WWW.AVANTI55.NL

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.
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VERBETERPUNTEN
Er zijn weer een aantal 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 willekeurige volgorde die
overlast c.q. frustraties opleveren:
Tennissen zonder af te hangen
Bardienst: niet nakomen, niet schoonmaken bij het sluiten
Doorhangen op het afhangbord
Verkeerd behandelen van de banen als er
(nog) plassen op staan
Niet terugleggen van ballen in het ballenkastje
Negeren van het verbod om zelf ballen uit
de tuin naast baan 5 te halen.
Toelichting:
Door niet af te hangen ontstaat er een
onoverzichtelijke situatie. De regel is dat
men zonder pasje GEEN recht heeft om te
tennissen.
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 bardienst de aanwijzingen
voor het schoon achterlaten op!
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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. Doorhangen is dus bedrog
en is verboden.

JUBILEUMTOERNOOI
Roverdeling.
Het bestuur en de jubileumcommissie danken alle medewerkers en sponsors van het ‘
gouden’ jubileumweekend.
Setdressing park			
Paul van den Ing

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.
Het slot van het ballenkastje is kapot, daar
wordt aan gewerkt. Dat betekent NIET dat
de in het kastje aanwezige ballen meegenomen kunnen worden. Hier zal streng op
worden toegezien.
Bij baan 5 hangt een bordje aan het hek
met de tekst: ‘Verboden ……..’. Het is de
bedoeling dat men zich daaraan houdt.
Leden van Avanti, help mee de sociale
hygiëne binnen Avanti te verbeteren en te
bewaken. Zorg ervoor dat we niet allerlei
maatregelen moeten verzinnen. De club is
van ons allemaal!
Het bestuur.

Setdressing clubhuis		
Opzetten/afbreken tent		
Ontvangst met gebak		
Consumptiebonnen		
					
Koffie/thee			
Drank				
Bardienst			
Broodjes				
Wedstrijdleiding			
Aanleg & onderhoud park		
-
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Els Kuijpers
Frans Tullemans
Wilma Emonds, Christel Veldkamp
Hanos, Lex Bouts
Liesbeth van der Brugge
Barcommissie
Dave Baken
Deelnemers
Yve de Vries, Willy Schaap
Toernooicommissie
Paul Hoffs

Emotioneren voorzitter		
Receptie: Meisjes receptie		
Catering				
					
					
					
Serveren			
Kleding bestuursleden		
Ceremoniemeester		
Opzetten podium			
Muziek				
Disco				
Ontbijt				
					
					
					
Ontbijtkoor			
Band steeds langer bezig houden -

-

Muzikale omlijsting zondagmiddag		
					
Winkeltje			
					
					
Fotografie			
					
					
Video				
Ideeën, voorbereiding 		
Scenario en coördinatie			
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Els van Straaten

Marloes en Odette
Wilma Emonds
Christel Veldkamp
Jeanine Wessels
Henriëtte Philips
Bartel den Boer, Jan Willem Brandt
Van Tilburg Mode te Nistelrode
Willem van Gerwen
Paul van den Ing
Naam zonder zangeres olv Peter Smaal
Maarten Wolf
Wilma Emonds
Christel Veldkamp
Myriam Lieskamp
Sonja Tettero
De Strepsils olv Leo van de Pas
Willem van Gerwen
René Mulder
Ben Derks
Marianne Kalthoff
Liesbeth van der Brugge
Personeel: Bas & Roel
Hettie Maters
Rob Vullings
Willem van Gerwen
Marianne Kalthoff
de Jubileumcommissie:
Lex Bouts
Liesbeth van der Brugge
Wilma Emonds
Willem van Gerwen
Marianne Kalthoff
Liesbeth Meij
Christel Veldkamp
Ad Wellens
Rob Wolf
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SMARTLAPPENSMASH

					
						
Smartlappen:			
Judith Cornet & Maarten Wolf
Christel Veldkamp & Miep Thuyls
Liesbeth Mey en Hettie Maters
Rob Wolf & Oliva Peters
Annette Moons & Mieke van der
Zee
Els van Straaten & Boy Kneepkens
Bert Lagerweij & Eef Hoogenkamp
Anneloes van Brussel
…..dank aan iedereen die erbij was in het ‘ gouden ‘ weekend van 2 en 3 juli!
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WONDERFUL LEX
Op de avond van het jubileumfeest van
Avanti ’55, 2 juli 2005, zong Els van
Straaten dit lied voor voorzitter Lex Bouts.
Melodie: Wonderful Life, Mathilde Santing

WONDERFUL LEX
Daar staat hij nu voor
de laatste keer
dat doet een beetje
zeer			
		
wij zijn nu even stil
zie ons hier staan hier,
helemaal alleen
er is spijt bij iedereen
Wij zijn nu stil en droef
t’ was zo’n leuke en spannende tijd dit
maakt ons stil en droef
t’ was zo’n leuke en spannende tijd		
		
De bal vliegt nu, zo doelloos rond
weg hij die Avanti bond			
weg humor op de club			
				
en waar gaat hij heen?
Oh waar gaat hij heen
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SLOTLIED JUBILEUMTOERNOOI

De club zonder naam
of zomaar ergens heen
zie ons hier staan
hier, helemaal alleen,
oh, waar gaat hij heen?
Wij zijn nu stil en droef
t’ was zo’n leuke en spannende tijd
dit maakt ons stil en
droef
t’ was zo’n leuke en
spannende tijd
Zie hem nu staan
hier helemaal alleen
upstraight in the sunshine

no need to laugh, but cry
onze voorzitter, voorzitter Lex
geen speech, geen grap, geen act
het was wonderful, wonderful Lex
geen speech, geen grap, geen act
het was wonderful, wonderful Lex
geen speech, geen grap, geen act
het was wonderful, wonderful
Lex

gezongen door voorzitter Lex Bouts tijdens de prijsuitreiking,
begeleid door René Mulder (saxofoon) en Ben Derks (gitaar)
Melodie: De Troubadour , Lenny Kuhr
Het werd in 55 opgericht
Dit park was toen nog geen gezicht
Nu is alles er dus ook kunstlicht, Met 50 jaar
De tennissport was nog heel duur
Toch was het clubhuis maar een oude schuur
Nu hebben we zelfs ook een oefenmuur, Met 50 jaar
En Avanti is nu groots gegroeid
Dat liet ook de pers niet ongemoeid
Een club die nog lang niet is uitgebloeid, Met 50 jaar Met 50 jaar
Lai, La La La
Zij kwamen overal vandaan
Voor Avanti’s 50 jaar bestaan
En Willem kondigde de sprekers aan, Met 50 jaar
De emoties liepen daarna hoog op
Met smartlap ‘t clubhuis op z’n kop
Avantianen zongen zich naar de top, Met 50 jaar
En nu is dit weekend zo voorbij
Een grote tennis- en feestpartij
Nu tot slot van alles zingen wij, Met 50 jaar Met 50 jaar
Lai La La La
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DE BARCOMMISSIE

JUBILEUM ARTIKELEN
Prijslijst : Jubileum- en andere Avanti artikelen
Polsbandje				
Mok Avanti 50, crème			
Mok Avanti 50, zwart			
Sportpetje				
Rugzakje: kleur: rood/blauw/groen/wit
Wijn, ‘ een Gouden club’ 			
t shirt kinderen Avanti 50			
t shirt Heren Avanti 50			
t shirt Dames Avanti 50			
Horloge 					

-

€ 3,€ 4,- (per 2: € 7 ,50)
€ 4,- (per 2: € 7,50)
€ 4,€ 5,€ 5,€ 7,50
€ 9,€ 11,Hoogste bieder

Deze artikelen zijn te verkrijgen via
Marianne Kalthoff
Liesbeth van der Brugge
in het ‘ Avantiwinkeltje’ ,openingstijden: zaterdag en zondag 3 en 4 september 2005
(gedurende het invitatietoernooi)

Ook dit jaar is de eerste helft van het seizoen afgesloten met een spetterend Open
Toernooi. Namens de barcommissie bedank ik iedereen van de OTC die indirect
ervoor gezorgd heeft dat een substantieel
deel van de begrote baromzet weer zeker
is gesteld. Ook alle vrijwilligers die door
het draaien van een bardienst een bijdrage
hebben geleverd aan het Open Toernooi:
bedankt!
Voor zover ik het kan inschatten is het
toernooi goed verlopen. Nieuw dit jaar was
de inzet van (semi) professionele krachten
achter de bar tijdens de avonduren. Graag
verneem ik jullie reactie hierop, zodat we
volgend jaar voldoende inzicht hebben
over de eventuele voortzetting hiervan. De
samenwerking tussen OTC en barcie was
ook goed; eventuele leerpunten nemen we
mee naar volgend jaar.
Voor wat betreft de tweede helft van dit
tennisseizoen komt de barcommissie nog
een aantal keer bij elkaar om wat zaken
af te stemmen. Het barrooster is reeds
gemaakt en vindt u elders in de Kantlijn
terug. Uiteraard vragen de komende activiteiten nog om wat inspanning van ons
en de diverse vrijwilligers. Dit gaan we
weer met veel plezier doen. Hierbij is elke
hulp welkom; ik vraag u dan ook om een
serieuze overweging te maken, zich aan
te melden bij de barcommissie. Vele han-
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den maken immers licht werk en daarnaast
is het nog gezellig ook! Opgeven voor het
draaien van een of meer bardiensten kan
natuurlijk ook altijd. Wellicht kunnen we het
zomerreces na vijftig jaar afschaffen?!
Ik wens jullie een fijne tweede helft van dit
seizoen toe.
Namens de barcommissie,
Patrick van Otterlo.

Zomerreces Bar
Gedurende deze periode
18 juli - 23 augustus wordt
alleen de sleutel van het
licht meegegeven door het
sleuteladres, zie voordeur
clubhuis. De bar is tijdens het
zomerreces gesloten
Het bestuur
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RIETJE ROERINK,
EEN INTERVIEW

In het kader van het Open Avanti Toernooi vroeg Berna mij om – ter afwisseling
van haar jaarlijkse sfeerbeschrijving –
dit keer eens een toernooideelnemer te
interviewen. Dit moet dan wel iemand zijn
die al vaker meedeed, vonden wij, het
liefst iemand die een béétje opvalt dus
werd het:
Rietje Roerink!
Lange benen, superslank, een dot grijs
haar (?), gebruinde huid, een vriendelijk,
fijn gezicht, altijd met gestifte, roze lippen en ogen met blauwe schaduw erboven
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en daarbij: altijd hartelijk, belangstellend, een op het eerste gezicht overdreven vriendelijkheid. Wie in de afgelopen
jaren ooit deelnam aan een open toernooi
bij Avanti weet wie Rietje is, je hoeft
haar maar één keer gezien te hebben. En
nog sterker: als Rietje ooit kennis met
jou heeft gemaakt – en die kans is grootvergeet ze je nóóit meer.
Alleen al het verzoek of ik haar een paar
vragen mag stellen voor een Kantlijninterview levert voldoende stof op om een
hele pagina mee te vullen. “Wat énig, Mariëtte, ja, natuurlijk wil ik daar aan mee

we eerst afgeleid door de Avantifowerken. Wanneer gebeurt dat nou nog
tografe – zit mijn haar wel goed, haar
dat men belangstelling heeft voor elkaar?
haar zit altíjd goed, daar doet ze niet
Ga je dan ook privé-vragen stellen? Dat
moeilijk over! Vervolgens moet ik goed
mag, hoor, natuurlijk mag dat, wat leuk!!!
bij de les blijven want Rietje heeft de
Maar moet je dan niet iemand anders neneiging zelf met vragen en opmerkingen
men, ik ben niet zo’n goeie hiervoor, maar
en vooral complimenten te komen: over
wel leuk…” enzovoort!
mijn kleding, mijn schoenen, mijn petje,
We spreken af elkaar de volgende dag –
mijn frisse jeugdigheid, (Wat heet! Wat
op de finaledag van het toernooi - ergens
je zegt ben je zelf!), “maar je hebt ook
te treffen. Vandaag moet er getennist
wat meegemaakt in je leven, dat merk ik
worden, eerst zij en dan ik, en daarop
meteen”. En hoe leuk het bij Avanti is,
moet je je helemaal kunnen concentrewat een enige club, zulke aardige mensen,
ren, focussen, waarschuwt ze. En tijdens
fijne organisatie, en altijd van die leuke
de barbecue zou ze wel willen maar dat
thema’s, lekkere dingen om te eten en
zit er niet in want “ik ben vegetarisch
ik hou zo van zoetigheid, goh, de eerste
geworden, weet je, ik heb kinderen, ja en
keer toen er een speech in
die werden vegetarisch
het Spaans werd gehouden,
en… nou, ja, als jij dan het
LEUKE THEMA’S
geweldig, en altijd die belangvlees neemt, dan eet ik
LEKKERE DINGEN
stelling, die sfeer, daarom
wel wat er nog bij zit…en
kom ik steeds weer terug.
dan kunnen we toch wel
“Echt”, zegt ze “ik ben altijd blij als ik
praten…”. Maar nee, hoewel ik niet vegehier vandaan weer naar huis ga, schrijf
tarisch ben, zijn hamburgers en worstjes
dat maar op, want dat is echt zo”.
niet aan mij besteed, de volgende dag
dus.
Waar moet dit naar toe, denk ik na een
uur, want behalve dit bovenstaande heb
Terwijl de lucht dreigt met regen nemen
ik nog geen normale vraag – hoe blijf je
wij plaats op het achterste bankje bij
zo mooi slank en fit op jouw leeftijd?baan 3, haar paraplu bij de hand. Voor
kunnen stellen, maar we hebben het wel
we daar zitten, heeft ze me al drie keer
over dingen die nou niet meteen voor
aan iemand voorgesteld en uitgelegd wie
een artikel in een clubblad bestemd zijn.
dat is, hoe ze hem of haar kent en hoe
Hoewel ik best mocht vertellen dat ze
aardig hij of zij wel niet is. En niet om
nog altijd haar mans achternaam gedat zomaar te zeggen maar omdat ze dat
bruikt, Roerink, een Twentse achter
méént. Eenmaal op het bankje worden
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naam, terwijl ze al zolang gescheiden zijn
en ze toentertijd zeer verdrietig was. En
nooit had kunnen vermoeden dat dat haar
zou gebeuren. Geen kwaad woord mag
over hem gezegd worden, door niemand.

Inmiddels is het regenpauze, de banen
staan werkelijk blank. Rietje, die wilde
wachten op de prijsuitreiking en de loterij, gaat uiteindelijk weg – dag lieve schat
hier, dag lieverd daar, dag lieve Mariëtte
- en geeft mij een kus en haar lotje. De
wedstrijden worden eerst in de hal afgemaakt. In afwachting daarvan zit ik thuis
achter de computer en vraag me af hoe
ik van dit unieke mens een schriftelijk
portret kan maken, want eigenlijk is ze
zoals je haar ziet en zoals je haar ziet
doen maar dan in het echt!

Ontroerd. Jaren later heeft ze ooit nog
iets moois beleefd met een vijftien jaar
jongere man. Maar nu is het goed zoals
het is. Tennissen is haar lust en leven geworden. Ook, zeker nu, nu ze al weer lange tijd “hersteld” is van borstkanker. Ze
is begonnen op haar achtenveertigste en
speelt, inmiddels drie en
zeventig jaar, nog altijd
Ik ga terug voor de prijsDRIE EN ZEVENTIG
uitreiking en de loterij.
op niveau 6 wat ze zo lang
JAAR,,
De lotjes zijn persoonlijk
mogelijk wil behouden. Ze
NOG ALTIJD OP
NIVEAU 6
doet alleen nog dubbels en
maar op die ene staat haar
naam, Rietje Roerink. De
heeft tijdens dit toernooi
in een pouletje twee wedhoofdprijs is een sauna-arstrijden net verloren maar wel twee keer
rangement bij de Thermen en als Bert
“nummerrrr…. 27!” blèrt, roep ik dat dat
twee en een half uur op de baan gestaan.
En daarna zo ontzettend gezellig en fijn
die van Rietje is en dat ik haar die prijs
persoonlijk zal gaan brengen. De voltalgepraat met de tegenstanders, zulke
leuke mensen!
lige commissie is het daarmee eens. Wie
gunt deze hartverwarmende vrouw niet
Behalve naar tennis en bardiensten bij
een dito prijs?
Rapiditas gaat er veel tijd naar alles wat
er gebeurd rond haar (klein)kinderen;
Mariëtte van der Zwet
wekelijks reist ze naar Rotterdam om op
te passen. De aandacht over en weer van
de kleinkinderen is haar veel waard, maar
oma zijn is vermoeiender dan tennissen!
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PRIJSUITREIKING OPEN TOERNOOI
50 jaar, Avanti, 50 jaar

50 jaar, Avanti, 50 jaar

50 jaar, Avanti, 50 jaar

50 jaar, Avanti, 50 jaar

gouden club aan de van

een club vol jeugd en

Haapsstraat

senioren

50 jaar, Avanti, 50 jaar

50 jaar, Avanti, 50 jaar

staan we hier al op de

550 in totaal

baan

50 jaar, Avanti, 50 jaar
een wachtlijst die erbij
wil horen

.

50 jaar, Avanti,
50 jaar
moet je zien
hoe het erbij
staat

we zingen “de
week was toch
weer ideaal”
met dank aan
jullie allemaal
nu nog even muzikaal
daarom zingen we allemaal!
50 jaar, Avanti, 50 jaar
50 jaar, Avanti, 50 jaar
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WINNAARS OPEN TOERNOOI
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HE3 25+		
DD3 25+		
HE3 35+		
HD3 35+		
GD3 35+

Ian van Deijck
Angelique Engelen, Bernie Brader-Schmitz
Alexander Buter,
René Obbes, Ian van Deijck
Jacqueline Schuurman, Hans Meijer

HE4 25+		
HD4 25+		

Frank Peters
Maurice Aspers, Jeroen Reijnders

HE5 25+		
HD5 25+		
DE5 25+		
DD5 25+		
GD5 25+

Arthur van Keulen
Tim Ariaans, Patrick van Otterlo
Anneloes van Brussel
Josephine Jansen, Ingrid van Run-Looten
Josephine Jansen, Rob Le Pair

HE6 25+		
HD6 25+		
DE6 25+		
DD6 25+		
GD6 25+

Jan Sutmuller
Hans de Beukelaer, Bert Lagerweij
José Poels
Mieke Godding, Toos Verheyden
Petra Buitelaar, Fred van der Sluijs

HE7 25+		
HD7 25+		
DE7 25+		
DD7 25+		
GD7 25+

Michiel Morren
Sander Damman, Patrick Prinse
Ellis Vissers, Yve de Vries
Dory van Weel, Els van Straaten,
Dory van Weel, Fons Goosen

HE8 25+		
HD8 25+		
DE8 25+		
DD8 25+		
GD8 25+

Frank Claassens,
Peter van Campen, Emile van Tienen
Mieke van der Zee
Karin Radstake, Mariska Assink
Mariëtte van der Zwet, Peter van Campen

INVITATIETOERNOOI 2005
3 EN 4 SEPTEMBER
.

MIXED INVITATIETOERNOOI
Terwijl het open toernooi net achter de rug is zijn wij alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor het invitatietoernooi.
Het thema is:

de jaren 50

en heeft natuurlijk alles te maken met het 50-jarig bestaan van
onze roemruchte tennisclub Avanti.
Dus: Zoek een leuke partner en schrijf je in.
Het wordt namelijk weer een echt ouderwets knalweekend, op de baan
maar natuurlijk ook ernaast met zaterdagavond een swingfeest.
Judith Cornet, Liesbeth Meij en Maarten Wolf
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JEUGDTRAINER ELLEN

Aan alle jeugdleden,
Op een woensdagavond bel ik vanuit Zutphen naar mijn voicemail….’Hoi Ellen, met
Rob Wolf….de deadline voor de komende
kantlijn is onverwacht naar voren geschoven en er is niemand van de jeugdcommissie in Nederland……zou jij een stukje voor
de jeugd willen schrijven?’ Natuurlijk Rob!
Hierbij zal ik me eerst even proberen te
vermommen als Mareti Koopmans, want
volgens mij schrijft zij deze stukjes normaal
altijd. In mijn gedachten zie ik Mareti nu
achter haar computer zitten(volgens mij
heb ik op die computer ooit nog eens dik
van Gief verloren met een tennisgame….).
Ik vermoed dat als eerste het Jubileumtoernooi in haar op zou komen, dus laat ik
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daar maar even mee beginnen. Op 2 en 3
juli was het zover. Avanti vierde haar 50ste
verjaardag en er werd gestreden, gelachen,
ontbeten, gebaald en gezweet door teams
van 10 personen. In elk team zat ook een
jeugdlid en dat maakte het eigenlijk hartstikke leuk. Ik zie bijvoorbeeld nog voor me
dat Ward moest spelen tegen zijn vader. En
als ik me niet vergis konden zelfs de blitse
schoenen van Jan Willem hem niet redden….Het was een geweldig weekend en
als je nog even na wilt genieten kun je naar
de site www.avanti55.nl surfen om de foto’s
te bekijken.

zijn is het misschien leuk om eens naar de
instructie van de service te kijken. Je kunt
hier goed zien dat topspelers de tussengreep kiezen als servicegreep!
Verder is er in de clubkampioenschappen weer hard gestreden om de fel begeerde titels te veroveren. Sommigen is
dit natuurlijk gelukt en anderen grepen net
naast de bekers, maar speelden prachtige
wedstrijden. En dan zijn er altijd nog de
kinderen die het lef hebben om voor het
eerst mee te doen. Veel punten haal je
vaak nog niet, maar je doet wel je eerste
wedstrijdervaring op. De resultaten zijn op
prachtige foto’s vastgelegd die je in het
clubhuis kunt bekijken.

De tennislessen starten weer op maandag
29 augustus (week 35) en na de vakantie
kun je het hoogtepunt van het Avanti-jaar
verwachten: HET MINI-MAXI-TOERNOOI.
Let goed op de inschrijflijsten in het clubhuis, want dit mag je echt niet missen!
Vervolgens zijn er nog de onderlinge UITWISSELINGEN met Union en Brakkenstein
en ergens in oktober is het SLOTTOERNOOI.
Tot op de baan!
Ellen Moritz

Als we het toch over tennissites hebben; op
de site www.knltb.nl kun je doorklikken naar
ontspanning en vervolgens naar instructie. Voor degene die echt geïnteresseerd
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL

en Chris Laheij hun poulewedstrijden gewonnen. Alle finales waren al gespeeld die
zondagmiddag, maar Chris en Arie hebben
ons bijna tot de zon onderging vermaakt
met hun spannende partij op baan 4: uiteindelijk door Chris gewonnen met 5-7,
6-2 en 7-6. En het publiek vermaakte zich
op de bank bij baan 3!!
Ook Yve de Vries en Berna Hendriks wonnen hun poulewedstrijden in de 7, de finale
was minder spannend; Yve won overtuigend met 6-2 en 6-0.
Hetzelfde gold voor Bert Lagerweij en Noel
Buining, alle poulewedstrijden werden
gewonnen. Maar de finale was bij hen wel
heel erg spannend. Bert won de 1e set met
6-1, verloor de 2e met 6-7, ging ergens
door zijn enkel, en verloor daardoor misschien wel die beslissende 3e set met 7-5.
Maar Noel speelde goed en vast.

Kan je het je nog herinneren? Voor het
jubileumtoernooi en het Open Toernooi
werden in juni de clubkampioenschappen
single gespeeld.
Het werd niet groots en misschien ook wel
wat laat aangekondigd, en waarschijnlijk
hebben zich daardoor minder mensen ingeschreven. Ook blessures belemmerden
kampioenskansen bij een aantal vaste
coryfeeën.
Toch verhinderde dit niet dat er in die
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ene week in juni erg leuke wedstrijden
werden gespeeld, en natuurlijk hebben de
besten gewonnen.
Maar dames spelend in de 8 categorie,
waar waren jullie eigenlijk? Alleen Nellie
Schreurs had zich in de 8 categorie ingeschreven, maar heeft bij gebrek aan meer
inschrijvingen meegedaan (en goed gespeeld) in de 7 categorie. En is dus eigenlijk kampioen in de 8!
Bij de heren in 8 hadden Arie Stroobant

De spanning was ook voelbaar op baan 1,
bij Ton en Hans de Beukelaer in de 6. Zij
speelden een spannende beslissende 2e
set, gewonnen door Ton met 7-5, de eerste
was al met 6-0 door Ton gewonnen. Je
vraagt je dan af hoe die broederstrijd vroeger thuis ging.
Mieke Godding won de 6 categorie van
Hettie Maters met 7-5 en 7-6, pffff spannend was het, lekker gespeeld ook maar

Mieke heeft gewonnen.
Bij de dames in de 3/4/5 categorie konden
we dit jaar gelukkig een poule met 3 speelsters maken. Meestal is ook hier het aantal
inschrijvingen veel te laag. De beslissende
wedstrijd werd tussen Liesbeth Meij en Anneloes van Brussel op baan 2 gespeeld (en
daar was Anneloes blij mee!). Liesbeth won
overtuigend met 6-0 en 6-2.
De heren categorie 3/4/5 was goed bezet,
Patrick van Otterlo, Joost Schillings en Jan
Willem Brandt wonnen hun poule wedstrijden, Harry Wijnhoven werd beste 2de, zij
speelden halve finales op zaterdag.
Zondag speelden Jan Willem en Patrick de
finale.
Patrick werd met 6-2, 6-2 clubkampioen in
het jubileumjaar, en was hier blij mee.
Maar nu allemaal inschrijven voor de
clubkampioenschappen dubbel van 12
tot 18 september.
Jullie kunnen je inschrijven vanaf midden
augustus via toernooi.nl of met de inschrijfkaart die ook rond die tijd in het clubhuis
hangt.
Tot dan, Liesbeth, Annette, Hettie
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ZOMERAVONDCOMPETITIE 2005
Als u dit leest is de competitie al weer lang
achter de rug, misschien wordt het al weer
tijd om na te denken over het inschrijven
voor de competitie 2006? Toch nog even
wat over de afgelopen zomeravondcompetitie...
Als laatste van de competities werd de
zomeravondcompetitie (ook wel woensdagavond- of gezelligheidscompetitie genoemd) na zes competitieavonden afgesloten op 29 juni met het traditionele onderling
toernooitje.
De regen die na afloop van het toernooitje
ervoor zorgde dat het officiële gedeelte
van de avond in het clubhuis plaatsvond,
kon als zinnebeeld gelden voor de hele
competitie: aan het eind was toch niet alles
zonneschijn...
Het toernooitje werd gewonnen door team
4 (captain John van de Haterd, Frans Tul-
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lemans, Karin van de Braken, Yvon ten
Brummelhuis, Anne-Karien van Eupen). Het
vermelden van de namen van de winnaars
op de ooit door Els Kuijpers bedachte zomeravondzon kon helaas geen doorgang
vinden, omdat bij de door iedereen toege-

Teunissen). Deze beide teams waren ook
in de competitie hoog geëindigd.
De resultaten van de vijf teams in de competitie werden (voor de laatste maal?)
geschilderd in een gloedvolle toespraak
van voorzitter Lex, zoals gewoonlijk vol
persoonlijke details.
Daarna stortte men zich op de geweldige
hapjes die Henriëtte Philips bereid had.
Ook deze avond was de bardienst weer
uitstekend verzorgd: door een prima initiatief van de barcommissie hoefden de
zomeravondspelers niet zelf de bardienst
te draaien, maar werden ze op een andere
dag ingeschakeld.
Over de resultaten in de competitie kunnen

we vrij kort zijn. Financieel was het een
goed jaar: doordat er geen kampioenen in
de competitie waren, kon sterk op bloemen
bezuinigd worden.
Ook in de weekendcompetities waren de
resultaten (een enkel kampioensteam
daargelaten) over het algemeen niet erg
succesrijk. Het zal dan ook niemand verbazen dat in de nabije toekomst koppen
gaan rollen in de Technische Commissie,
die verantwoordelijk is voor het competitietennis. Daarover waarschijnlijk meer in een
volgende Kantlijn.
Peter van Campen

juichte opknapbeurt van het clubhuis dit
kleinood verdwenen is. De winnaars werden op korte afstand gevolgd door team 1
(captain Els van Straaten, Hans Giesbertz,
Ben Vermeulen, Myriam Lieskamp, Mieke
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LABELAVOND
Labelavond: iedere maandagavond.
Iedere maandag vanaf 19.00 uur is er labelavond. Bij aankomst, kan ook later op
de avond, levert u uw clubpasje in en wordt
u door de toernooicommissie met drie anderen ingedeeld. Elk half uur wordt er gewisseld. Vooral voor de nieuwe leden is dit

MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE
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.

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.
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De deadlines voor 2005 zijn:
Nummer 4, 12 september, verschijnt
1 oktober
Nummer 5, 28 november , verschijnt
17 december

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
Wie de contributie niet door via automatische incasso betaalt, worden € 5,- administratiekosten 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.
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BESTUUR EN COMMISSIES
Avanti’55			
				
				

Van Haapsstraat 78				
Postbus 1522, 6501BM Nijmegen
www.avanti55.nl

BESTUUR
Voorzitter			
Secretaris			
				
Penningmeester			
				
				
Accommodatie & Bar		
Tenniszaken Senioren		
Tenniszaken Jeugd		

Lex Bouts			
Liesbeth van der Brugge					
Prof. Cornelissenstr. 21, 6524PE Nijmegen
Jan Willem Gugelot					
Past. Wichersstr. 3A, 6525TL Nijmegen
Postbanknr. 957648
Hans van den Hombergh		
Ton de Beukelaer		
Willemien Noordraven		

Ledenadministratie		
				
e-mailadres:			

Monique de Kerf			
Hermelijnstraat 27, 6531JV Nijmegen
ledenadministratie@avanti55.nl

Barcommissie			
Communicatiecommissie		
				
Jeugdcommissie			
Technische commissie		
Toernooicommissie		
Wedstrijdcommissie		

Myriam Lieskamp		
Marianne Kalthoff						
redactie@avanti55.nl
Charles Sivré			
Bert Lagerweij			
Paul van den Ing		
Hettie Maters			

Eindredacteur			
				
Vormgeving			
				
Interviews			
Fotografie			
Druk				
Advertenties			

Rob Wolf			
redactie@avanti55.nl
Fons Goosen			

Ereleden

Jan Berson, Brorda van der Linden

LEDENADMINISTRATIE

Commissies

Kantlijn
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Mariette van der Zwet
Willem en Hettie
Druk en Vorm			
Lex Bouts			

