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‘God is rond’, schreef de Nijmeegse
theoloog Patrick Chatillon Cournet in
NRC Handelsblad de dag, nadat meer
dan acht miljoen Nederlanders met
zweet in hun handen naar de thriller
tegen Ivoorkust hadden gekeken. De
televisiewedstrijd is de eredienst van
voetbal, de ronde god.
De tennisbal is veel minder goddelijk.
Want wie keken er op zondag 11 juni
naar de finale op Roland Garros? Een
paar verstokte voetbalhaters en mijn
moeder van 83, die de wedstrijd van
Nederland tegen Servië/Montenegro
niet kon aanzien. Veel te spannend!
Nadal en Federer zijn superieure
sporters, die niet voor niets evenveel
miljoenen verdienen als Ronaldinho en
Henry, maar als het er echt op aankomt, zet tennis het land niet op zijn
kop. Tennis is gewoon sport, en zal dat
ook blijven.
Omdat wij (zomeravondteam 8-1) dat
weten, verplaatsten wij de kampioenswedstrijd, die we op woensdag 21 juni
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de oproep van Myriam Lieskamp,
de voorzitter van de barcommissie,
die op zoek is naar maar liefst drie
nieuwe vrijwilligers (m/v). Neem haar
noodkreet serieus, want de bar is het
hart van Avanti ’55 en zonder goed
functionerende barcommissie wordt
de vereniging in zijn hart geraakt.
Er is ook leuk nieuws. De commissie,
Deze tweede Kantlijn van dit seidie het invitatietoernooi van 2 en 3
zoen komt een paar weken later dan
september voorbereidt, laat al van
u gewend bent. De reden is dat de
zich horen. We mogen ons verheugen
redactie graag de resultaten van het
op een oud-Hollandse ambiance van
hele lenteprogramma in dit nummer wil
molens, tulpen en degelijke
opnemen. Inclusief de clubInvitatie
fietsen.
kampioenschappen enkel en
toernooi
Wat de Open Toernooicomde zomeravondcompetitie
Oud
missie in petto heeft, is nog
die tot nu in het derde
Hollands
in het ongewisse. Dat toernummer (midden augustus)
nooi begint op maandag 17
aan bod kwamen. Of helejuli. Dan is het WK voorbij, hebben
maal niet.
de goddelijke kanaries gezegevierd
De Kantlijn bevat dit keer dan ook alle
en wordt er even niet gevoetbald. Als
uitslagen van dit voorjaar en staat
je niet op vakantie bent en geen Vierverder vol met bijdragen van, voor en
daagse loopt, dan is er die week geen
door de jeugd. De jeugdcommissie en
betere tijdpassering dan het Open
de jeugdleden zijn ook ditmaal uiterst
Toernooi van Avanti ’55.
actief geweest. We openen met het
Rob Wolf
portret van Jeanine Wessels, de kersverse competitieleider van de zomeravondcompetitie. Mariëtte van der
Zwet is op zoek gegaan naar de mens
achter de functionaris en heeft haar
gevonden.
Bijzondere aandacht vraag ik voor
tegen Tachys speelden, zonder slag
of stoot van 7 naar 5 uur. Agenda’s
aangepast, werkafspraken verschoven, want om 9 uur moest Nederland
tegen Argentinië. Tachys speelde in
het oranje, wij werden tweede, maar
Nederland is door.
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PORTRET JEANINE WESSELS

die me op haar spoor zette en die met haar
in het woensdagavondteam zit. En dan ook
nog heel actief! De eerste keer bellen: niks,
geen gehoor, niet thuis; de tweede keer: man
aan de lijn, “nee, ze is, geloof ik, bij Avanti”,
stond op de baan, dus niet te pakken gekregen; derde keer: dochter aan de telefoon,
“nee, mama zit in het café!”. Om half acht ’s
avonds? mmh…
Bleek ze achteraf met de technische commissie van Avanti ergens aan tafel in een
eetcafé te zitten. Uiteindelijk trof ik haar
toevallig overdag een keer thuis.

De aantekeningen liggen al enkele weken
klaar, gemaakt op een inhaalcompetitiezaterdagmiddag, waar Jeanine Wessels
een invalbardienst draaide en we tussen
de bedrijven door een leuk heen en weer
gesprek hadden. We sprongen van de hak
op de tak.
Toch komt het er nu pas van, na een bloedhete dag op het Ordina Open in Rosmalen, om
van deze aantekeningen een mooie “Jeanine”
te maken. Vooral een leuke “Jeanine”. Omdat
ze dat ook is. Vindt ook onze hoofdredacteur
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fout, ze daar eindeloos over kan doorzeuren over waaròm ze het in godsnaam niet
zelf heeft geregeld. (waarna ze vertelt over
hoe ze via het aanschaffen van een mobieltje kaartjes kon krijgen voor de voetbalwedstrijd tegen Australië, die ze uiteindelijk niet
gezien heeft!!!)

We probeerde voor diezelfde week een
afspraak te maken en omdat ze al zoveel
van huis was, combineerde we het één met
het ander. Op zaterdagmiddag bij Avanti,
waar ze behalve de bardienst, ook nog met
een teamgenoot een afspraak had met een
sponsor voor hun woensdagavondteam,
tjongejonge.

Indertijd heeft ze een poosje in Engeland
gewoond en rechten gestudeerd in GroJeanine is zo iemand die al een tijdje, een
ningen “omdat mijn vriendje dat ook deed”.
jaar of vijf, rondloopt bij Avanti zich niet
Toen dat uit was en ze weer terugkwam in
afvragend of ze er wel of niet bij hoort: ze
haar geboortestad Nijmegen, is ze psychovoelt zich er gewoon thuis en wil ook wel
logie gaan studeren. Eenmaal afgestudeerd
wat doen. Dus heeft ze met ingang van dit
als klinisch psycholoog koos ze
seizoen de werkzaamheden van
niet voor het therapeutenvak. Ze
Peter van Campen van de techeen
nische commissie overgenomen.
heerlijke wilde meer actie, iets ontwikkeDaarmee heeft ze nu de verantaura van len, “zich op een ander manier
bemoeien met iemands leven”,
woordelijkheid voor de gang van
lichtheid
zoals ze zelf het noemt.
zaken rond de zomeravondcompetitie. Jeanine regelt nu eenmaal
De zaken en de liefde doet ze met één en
graag! En, lijkt het wel, alles met een vriendelijk gezicht, lachend zelfs, zogauw je haar dezelfde partner – Hans - met wie ze een
eigen bedrijf heeft. ‘Wessels en Van Haanaanspreekt.
del’, communicatietraining” staat er in het
telefoonboek. Jeanine werkt als reïntegraLater in het gesprek, als ik vraag of ze nog
eigenschappen bezit die we niet zo gauw bij tiedeskundige, loopbaanbegeleider en als
mediator. Via aanbestedingen komt ze aan
haar vermoeden, bekent ze dat ze er soms
erg veel voor over heeft iets geregeld te krij- opdrachten bijvoorbeeld van gemeentes.
Een mooi resultaat als je je als klein bedrijf
gen en daarbij alles het liefst in eigen hand
presenteert naast al die grote bedrijven en
wil houden. En dat ze het niet kan uitstaan
uiteindelijk de opdracht binnenhaalt!
dat, àls ze iets uit handen geeft en het gáát
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ieder daarin heeft, over haar ouders. Nergens wordt het zwaar. Als we het, terugkomend op haar bedrijf en samenwerking met
anderen, hebben over spiritualiteit, wuiven
we dat beide een beetje lacherig weg; het
mag er wel zijn, het is er ook, maar daar
praat je niet over.
Toch kan ik niet anders besluiten dan met
de volgende zin: Om Jeanine hangt een
heerlijk aura van lichtheid…

Van een zeker idealisme is sprake als ze
over haar werk als mediator vertelt. Jeanine
doet dat hoofdzakelijk bij stellen die in een
echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn en
waar kinderen in het geding zijn. Het gaat
haar dan uitsluitend om het belang van de
kinderen: “dat doe ik niet voor het geld,
maar wel voor de kinderen”.
Jeanine, net als ik 51 jaar, is zelf moeder
van 3 kinderen, Laura van 16, Zita van 10
en Mart van 8 jaar. Een heel gezin dus. We
hebben het over haar moeder-zijn, over
mijn niet-moeder zijn, over de angsten die
elke ouder kent, over het gezin waaruit ze
afkomstig is, als één na jongste, de plek die

Mariëtte van der Zwet
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JEUGDCORNER
Het is de bedoeling dat dit een vaste rubriek in de Kantlijn wordt: voor de jeugd en
door de jeugd gemaakt. Er zijn een paar
vaste onderdelen zoals “Achter het racket
van…”en “De pen”, daarnaast zullen Anki
en Lot enkele actuele/leuke/spannende etc.
onderwerpen onder de loep nemen.
Deze keer een verslag van twee competitie-

teams. Als jullie ideeën hebben over onderwerpen neem contact op met Anki of Lot.
In deze jeugdcorner staat de “oudere”
jeugd centraal, de volgende keer is de “jongere” jeugd van Avanti aan de beurt.

Muziek:
Top 40 muziek vind ik erg leuk en R&B.
Gavin DeGraw vind ik een goede zanger.
Films:
Scary Movie en Don’t tell Mom vind ik leuke
films.
Lezen:
Ik ben abonnee van de Hitkrant en de Voetbal International. Boeken van Artemis Fowl
vind ik erg leuk. Dat zijn mysterieboeken.
Op de basisschool las ik boeken van Susan
Cooper, die een serie over “De Duistere
Vloed Cyclus” schreef.
Hekel:
Ik heb een hekel aan vroeg opstaan.
Lievelingseten:
Ik houd erg van pannenkoeken en pizza.

Naam:
Lukas de Graauw,
14 jaar, tennist al 7 jaar bij Avanti.
School:
Ik zit op het NSG in 3 VWO. Muziek vind ik
het leukste vak. Als profiel ga ik Economie
& Maatschappij kiezen, omdat ik later die
richting op wil. Natuurkunde vind ik een
stom vak en dat kan ik gelukkig volgend
jaar laten vallen!
Hobby’s:
Iedere maandag heb ik pianoles en ik oefen vaak. Verder houd ik van muziek luisteren en computeren.
TV:
Mijn favoriete tv-programma’s zijn ‘Top of
the Pops’, ‘GTST’ en ‘Wie is de Mol?’.
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Leuke herinnering aan Avanti:
Mijn leukste herinnering is dat ik
met Lot Sivré de finale van de
mix heb gewonnen van Ruben
Hoek en Anki Witte tijdens de
clubkampioenschappen in 2004.
Lastige tegenstander:
Iemand die punten wil maken en
heel aanvallend speelt.
Ergeren aan:
Als ouders zich bemoeien met
het in of uit zijn van een bal.
Eigenlijk vind ik dat je er met de
tegenstander uit moet komen, of
een let moet spelen.
Vakantie:
Ik ga het liefst naar Griekenland
of Italië op vakantie, want daar

is het lekker warm en doen we leuke dingen. Deze zomer ga ik naar
Egypte en daar gaan we piramides
bekijken.
Tips voor jeugdcommissie:
Misschien kan de jeugdcommissie
vaker toernooien en activiteiten
organiseren. Omdat er al zo weinig
toernooien zijn, vind ik het ook wel
jammer dat de clubkampioenschappen in een week zijn, waar heel
veel mensen weg zijn.
Lot en Anki

JEUGDCOMPETITIE
Verslag Competitieteam t/m 17 jaar, zaterdagochtend
In dit team zitten Lukas de Graauw (14),
Lot Sivré (15), Julius (17) en Anki Witte
(14).
Wedstrijd 1: Malden – Avanti 4-1
Lukas was deze wedstrijd afwezig, vanwege een familieweekend. Gelukkig kon
Daan Stroobant invallen. ‘Ondanks dat het
een goede tegenstander was, hadden we

zaterdagochtend

toch meer punten kunnen pakken’, zei Anki,
maar het was de eerste competitiewedstrijd,
dus we moesten allemaal nog inkomen.’ Lot
en Anki: ‘Malden speelde verdedigend en
dit vinden wij allebei de moeilijkste tegenstander.’ Julius pakte het enigste punt, hij
won zijn enkel met een tiebreak.
Wedstrijd 2: Avanti – Helster 4-1
Lukas en Lot waren aan het enkelen, terwijl
Anki en Julius mixten. Lot en Lukas wonnen
beiden na een driesetter. Het waren leuke
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en sportieve partijen. Ook Anki en Julius
wonnen in de tiebreak in de driesetter.
Helaas verloren Lot en Anki de damesdubbel, maar Lukas en Julius maakten dat
goed door de herendubbel te winnen.
Wedstrijd 3: Rapiditas – Avanti 0-5
‘Dit vonden wij de minst leuke wedstrijddag’, waren Lot, Lukas en Anki met elkaar
eens. Toen Anki samen met Lot ging dubbelen werd het een vervelende en onsportieve
wedstrijd. Julius heeft wel een leuke enkel
gehad. De herendubbel ging er wel sportief
aan toe, al vonden Julius en Lukas dat de
tegenstanders niet serieus speelden. Maar
we waren tevreden met het resultaat.
Wedstrijd 4: Avanti – Hoge Wick 4-1
Deze wedstrijd werd verzet, omdat de
tegenstanders op vakantie waren. De inhaalwedstrijd kon helaas niet op Avanti
gespeeld worden, dus moesten wij naar
Oosterhout toe. Julius won met gemak de
enkel. Anki verloor daarentegen haar enkel.
Zij en haar tegenstandster waren wel aan
elkaar gewaagd. Lukas en Lot wonnen de
mix erg overtuigend. De damesdubbel was
iets lastiger, maar uiteindelijk werd ie toch
gewonnen.
Wedstrijd 5: Haanenbergh – Avanti 0-5
Feike ter Wal viel deze wedstrijd voor Anki
in, want Anki had een kampioenswedstrijd

van voetbal. Lukas had een moeilijke enkel,
zijn tegenstander speelde aanvallend en
maakte mooie punten. Lukas verloor de
eerste set , maar de 2 volgende pakte hij.
Ook Lot had een stevige partij, maar zij wist
ook te winnen. Julius en Feike wonnen hun
partijen.
Wedstrijd 6: Avanti – Bemmel 3-2
Eerst was deze wedstrijd verregend, daarom werd hij ingehaald op Hemelvaartsdag.
Anki kon daardoor niet, want ze ging naar
Eindhoven. Rosa van Bronswijk kon voor
Anki invallen. De mix met Julius verloor
ze, maar dat maakte ze weer goed in de
damesdubbel. Opnieuw enkelden Lot en
Lukas. Lukas won gemakkelijk, alleen Lot
had het moeilijker. Zij verloor in de tiebreak.
Lukas en Julius wonnen opnieuw de dubbel.
Wedstrijd 7: Avanti – De Oorsprong 4-1
De laatste wedstrijd van het seizoen; de
strijd om de tweede plek. Lukas en Anki
hadden een hele leuke mix. Er waren mooie
rally’s en de vier tennissers waren aan
elkaar gewaagd. Nadat ze de eerste set
hadden gewonnen, wonnen Lukas en Anki
ook de 2e set met 7-5. Lot verloor nét haar
enkel in de 3e set met een tiebreak. Julius
won zijn enkel gemakkelijk. De dubbel van
Lot en Anki werd een spannende pot. 2x op
rij wonnen ze de set met een tiebreak.
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Julius en Lukas wonnen alweer met gemak
de dubbel. Er werd zo lang getennist dat ze
het half drie zagen worden. ‘Wij vonden dit
alle vier de leukste tennismiddag!’

gen. Alleen was het jammer dat we geen
kampioen zijn geworden! Maar met de 2e
plaats zijn we zeker tevreden!
Lot en Anki

Resultaten:
Alle vier waren ze tevreden over hun uitsla-

JEUGDCOMPETITIE VRIJDAG

Verslag Competitieteam t/m 17 jaar, vrijdagmiddag
Dit team bestaat uit Feike ter Wal, Rosa
van Bronswijk, Eline van Eijk, Laura van
Ekelen en Kelly Tiecke. Kelly heeft een
blessure opgelopen en kon daardoor de

laatste paar wedstrijden niet mee doen.
Algemeen
Bij de vrijdagmiddag competitie gaat het er
wat anders aan toe.
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Je speelt 4 wedstrij den, twee damesdubbels en 2 enkels. Elke partij duurt
drie kwartier. De puntentelling wijkt ook
af van het officiële. Er worden geen sets
gespeeld, maar de games worden doorgeteld. Als je een wedstrijd wint met drie
games verschil, krijg je drie punten. Win je
een wedstrijd met 1 of 2 games verschil,
dan zijn 2 punten voor jou en 1 voor de
tegenstander. Met gelijk spel krijgen beide
ploegen 1,5 punt. Rosa: ‘Ik vind het wel
jammer dat het niet officieel is, want deze
puntentelling vind ik niet leuk.’ Laura voegt
daar aan toe: ‘Het is ook wel raar dat iedereen tegen één team twee keer moet
spelen. Die wedstrijd zouden ze beter weg
kunnen laten.’ De vrijdagmiddagcompetitie
telt niet mee voor de sterkte van je pasje,
wat natuurlijk jammer is.
Leukst competitieteam
Feike en Eline vonden de Ooij de leukste
tegenstander, omdat die even sterk waren,
zodat het spannende wedstrijden werden.
Laura vindt dat ook en voor haar was het
extra leuk, want ze kende veel mensen uit
dat team.
Minst leuk competitieteam
Rosa, Eline en Laura waren het met elkaar
eens dat Tachys de minst leuke tegenstander was. Die meisjes waren niet zo goed
en daardoor werden de wedstrijden saai.

Feike vond Quick de minst leuke tegenstander.
Lastige tegenstander
Een vraag aan deze speelsters luidde: is
voor jou een aanvallende speler of juist
een verdedigende speler de moeilijkste
tegenstander? Voor Feike: ‘Iemand die
alle ballen terug slaat vind ik een moeilijke
tegenstander.’ Laura is het niet met Feike
eens: ‘Een aanvallende speler vind ik het
moeilijkst. Rosa vindt iemand die steeds
hoge ballen slaat een lastige tegenstander.
Resultaat
Dit team van Avanti is tweede geworden,
hun concurrent de Ooij werd kampioen.
Rosa, Feike, Eline en Laura moeten nog
één vrijdagmiddag vrij houden voor tennis en dan weten ze of ze kampioen zijn!
Feike: ‘Ik ben niet zo tevreden met de resultaten, want we moesten allemaal tegen
meisjes die jonger zijn en dan ga ik slechter
spelen.’ Eline vond dat haar enkel wel iets
beter kon, maar voor de rest was ze wel
tevreden. Ook Rosa is tevreden, maar zei
ze: ‘Ik vind het wel jammer dat de meeste
teams minder goed waren. Daardoor werd
het saai. En je leert er niks van.’ Laura
vindt dat ze het goed hebben gedaan, maar
daaraan voegde ze toe: ‘Het kan altijd beter.’
Lot en Anki
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Het vrijdagmeidenteam (zie verslag verder)
is op 1 punt na tweede geworden.

Trainingsgeld
Sinds eind mei corresponderen naam en
gironummer weer, dus u kunt het trainingsgeld weer overmaken. Ter herinnering het is 105 euro per kind en u kunt
het geld overmaken op gironr. 8350549
tnv C.J.M. van Eijden te Nijmegen onder
vermelding naam kind(-eren). Wilt u het
trainingsgeld voor 15 juli overmaken?

Afsluiting competitiespelers 24 juni
Op 24 juni houden we een afsluiting
voor alle competitiespelers. Jullie worden om 18.00 uur verwacht bij Avanti.
Bij mooi weer gaan we barbecuen bij
het Wylermeer, bij slecht weer gaan we
bowlen.

Clubkampioenschappen 26 juni-2 juli
De clubkampioenschappen zijn verschoven
naar 26 juni- 2 juli. Dit omdat veel middelbare scholen in de oorspronkelijk geplande
week proefwerkweken hebben.
Competitie
Dit jaar hebben we met 5 teams meegedaan: 2 teams op de zaterdag en drie
teams op de vrijdag. De resultaten zijn over
het algemeen zeer goed. Het zaterdag
jongensteam t/m 14 jaar is op de vijfde plek
geëindigd. Het zaterdag gemengd t/m 17
jaar is tweede geworden (zie verder het
verslag in de Jeugdcorner). In de vrijdagcompetitie deden drie teams van Avanti ’55
mee. Het eerste jongensteam is kampioen
geworden. Daan, Tim, Mark, Carlo en Gief
van harte gefeliciteerd.
Het tweede jongensteam had het vrij zwaar,
maar wist af en toe toch nog wat punten bij
elkaar te sprokkelen.

Het “vakantie zit er weer op”- event 11-12
augustus
We starten dit event op 11 augustus voor
de basisscholieren met een pyjamatoernooi
en slapen in het clubhuis. We eindigen het
programma met een lunch op 12 augustus.
De middelbare scholieren worden rond de
lunch verwacht op 12 augustus. Hoe het
programma er precies uitziet, horen jullie
nog. We willen de avond afsluiten met een
darttoernooi. Dus zorg dat je terug bent van
vakantie en geef je op. Je kunt je inschrijven op een lijst in het clubhuis.
Jeugdredactie
Op onze oproep hebben zich twee leden
aangemeld om samen met iemand van de
jeugdcommissie de Kantlijn voor de jeugd
te “vullen”. Lotte Sivré en Anki Witte zijn
de nieuwe jeugdredactieleden en zullen de
“jeugdcorner” verzorgen.
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Afscheid commissieleden
Mart de Weerd en José Thiecke hebben
begin dit jaar de jeugdcommissie verlaten.
Mart was een aantal jaren penningmeester
en José was jaren commissielid. Mart en
José, bedankt voor jullie inzet!
E-mail adressen
Wij hebben al heel veel e-mail adressen,
maar nog niet van iedereen en veel e-mail
adressen zijn hotmails en als we iets per
mail versturen krijgen wij deze in groten
getale retour.
Hierbij vragen wij u een mailtje te sturen

naar met de mededeling e-mail en naam
jeugdlid zodat wij een nieuw bestand van
e-mailadressen kunnen aanmaken en jullie
op een snelle wijze kunnen informeren
Data om alvast te noteren:
6 september
uitwisselingstoernooi basisscholieren
8 september
uitwisselingstoernooi middelbare scholieren
10 september
Mini/maxi toernooi

BELEIDSPLAN JEUGD 2006-2008
Kwaliteit door Betrokkenheid
Beleidsplan jeugd 2006-2008
Dit jaar is de jeugdcommissie gestart met
nieuwe impulsen en ideeën. Ook heeft ze
een beleidsplan opgesteld voor 2006-2008.
Hierin staat waar we naar toe willen en
welke activiteiten we daarvoor inplannen.
Hieronder volgt een samenvatting.
Wij willen op de eerste plaats de betrokkenheid van de jeugd vergroten. Als de
betrokkenheid van de jeugd groter is, zal

dit ook gevolg hebben voor de kwaliteit. We
willen dus niet een kweekvijver worden voor
tennistalent maar wel een jeugdafdeling,
waar de jeugd een hoge mate van betrokkenheid heeft, en die een uitstraling heeft
van: bij Avanti moet je komen tennissen,
want hier is het leuk en bestaat een redelijk niveau.
Momenteel telt Avanti 110 jeugdleden in de

16

leeftijd van 7 tot en met 18 jaar. De verdeling van de jeugd is erg ongelijk. Op de eer
ste plaats zijn er momenteel meer jongens
(61%) dan meiden (39%) lid en zit 60% van
het aantal leden in de leeftijdscategorie
van 11 tot en met 14. In de leeftijd van 7 tot
en met 10 jaar hebben we momenteel 12
leden, dus ongeveer 10 % van het aantal
jeugdleden.
Wij zijn van mening dat je een jeugdafdeling moet hebben met een gelijke verdeling
van jongens en meiden en een genoeg
aantal leden per leeftijdscategorie. Dit om
de jeugd van dezelfde leeftijd met elkaar te
laten tennissen en om activiteiten te laten
slagen. Wij willen ons vooral richten op de
jeugd tussen de 8 en 16 jaar. Wij streven er
dan ook naar om het aantal jeugdleden uit
te laten groeien: in elke leeftijdscategorie
ongeveer 20 kinderen..
Naast de ledengroei willen we de communicatie met het bestuur verbeteren door
onder andere een lid van de jeugdcommissie toe te voegen aan het bestuur. Ook zijn
we bewust dat als we onze ideeën willen
waar maken dit financiële gevolgen heeft.
De commissie wil de komende jaren enkele
sponsorachtige activiteiten organiseren.
Voor het komend jaar staan de volgende
activiteiten op het programma (dit naast de
al bestaande activiteiten) :
Discussie met het bestuur over het beleids-

plan
Een vijftal labelvrijdagmiddagen met aansluitend een activiteit zoals darten
Afsluiting voor de competitiespelende jeugd
Uitwisselingstoernooi met Brakkenstein en
Union organiseren in september
Contact opnemen met andere jeugdbesturen om eventueel gezamenlijk dingen op te
pakken
Informatie via Kantlijn, publicatiebord en
website verbeteren
Sponsor zoeken voor shirtjes competitiejeugd
Loterij bij het Mini/maxi-toernooi
Wij hebben er zin in en gaan ervoor.
Eerste overleg met bestuur hierover.
Op 30 maart jl. hebben wij ons eerste overleg gehad met het bestuur over dit beleidsplan. In dit overleg zijn we gekomen tot de
volgende punten:
Het bestuur en de jeugdcommissie zijn het
erover eens dat er een probleem ligt bij de
leeftijdsopbouw van de jeugd: er is een zeer
kleine groep jeugdleden tussen de 7 en 10
jaar
Het is zeer moeilijk om voor de jeugdleden
een vaste trainer te vinden. Dit in verband
met het relatief beperkt aantal trainingsuren
die de jeugd heeft
Ook is het moeilijk om een evenwichtige samenstelling van competitieteams te krijgen
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Het bestuur en de jeugdcommissie gaan
gezamenlijk verder nadenken over een
visie van de jeugd voor de toekomst binnen
de vereniging. Over de inhoud van deze

Hoi allemaal,

discussie zullen wij jullie in de komende
Kantlijnen op de hoogte houden.
De jeugdcommissie

DE PEN

Dit is “de tweede pen” en ik heb de eer om
als tweede te mogen.
Ik, Daan, zit nu 6,5 jaar op tennis bij Avanti
en ik vind het hier erg leuk en
gezellig.
Wat ik vooral leuk vind, is dat
er zoveel voor de jeugd gebeurt, maar wat ik echt heel
jammer vind, is dat de laddercompetitie er niet meer is.
Ik heb een paar jaar geleden
samen met Tim, Gief, Ward,
Carlo de woensdagmiddag
competitie gedaan, die we toen hadden
gewonnen.
Dat hadden we nog maar net behaald. Ook
heb ik een keer de jongens enkel gewonnen en samen met Gief de jongens dubbel.

VAN DE BARCOMMISSIE

Ik hoop dat wij dit jaar weer zo leuk kunnen
als de vorige jaren.
Ook wil ik aandacht geven voor
de minder leuke dingen die er
in de tijd dat ik hier tennis zijn
gebeurd. Ik heb jarenlang hele
leuke, interessante tennislessen
gehad van Ellen Morritz die er
helaas niet meer bij is. Ook was
er Charles die zich hard in had
gezet voor de jeugd. Hij is er
helaas ook niet meer bij.
Tenslotte wil ik iedereen veel tennisplezier
wensen.
Ik geef “de pen” door aan Lot Sivré, bedankt Lot ;).
Daan
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Van de barcommissie
De bar draait al weer twee maanden op
volle toeren met eerst de zaterdag- en de
zondagcompetitie en nu de woensdagavondcompetitie.
Zoals u wellicht gezien heeft, doen wij er alles aan, om het bargebeuren zo goed mogelijk te laten verlopen. Laat ik u vertellen,
dat is geen sinecure. Maar we hebben een
uitstekend draaiboek, alle evenementen
zijn onder de leden van de barcommissie
verdeeld en ieder heeft zijn eigen taak.
Zo zorgt Dave Baken steeds voor het op
peil houden van de drankvoorraad. Sinds
kort is daar, op verzoek van Peter van
Campen, als experiment het bier LEFFE
bijgekomen. De krat was zo leeg. Het is
natuurlijk de vraag of Peter hier alleen verantwoordelijk voor is geweest.
Ineke Dibbits checkt iedere week het kof-

fiezetapparaat, gooit de lege flessen weg
en kijkt het frituurvet na. Ineke schikt her en
der ook wat stoelen en tafels.
Patrick regelt het barrooster en zorgt voor
de wijn. Daar doet hij geweldig werk mee.
U ontvangt ook een mail ter herinnering
aan de te draaien bardienst. We doen er alles aan dat de bar daadwerkelijk open gaat.
Komt er echter een bardienstdraaier niet
opdagen, dan gaat de bar niet open. Dat is
jammer voor al die mensen die graag een
kopje koffie willen drinken of een Leffe.
Dan hebben we Mieke die alle kasten bestickerd heeft. Zo kunt u alles terug vinden
en ook weer terug zetten in de juiste kast.
Daarnaast houdt Mieke het draaiboek feilloos bij, zodat nieuwe barcommissieleden
zo de zaken kunnen overnemen. In de barcommissie zit verder nog Carla. Zij doet de
boodschappen bij de groothandel en zorgt
voor alle de tosti’s, olijven, pinda’s
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en servetten. Is er iets op, schrijf het in de
agenda en het komt op de boodschappenlijst. Het is alleen niet zo, dat u het vandaag
in de agenda schrijft, het morgen gehaald
is. Enig geduld is fijn.

·

Enkele tips voor wie bardienst heeft:
·
Zet u de lege flessen zonder statiegeld
in de krat onder de bar en niet, zoals
de laatste tijd vaak gebeurde, her en
der verspreid in de keuken en achter
de bar.
·
Het ophalen van de sleutel bij het
sleuteladres mag wat stipter. Want zo
iemand moet elke dag om 19.00 thuis
zijn om de portemonnee en de sleutel
af te geven. U snapt het dilemma als
de sleutel niet tijdig opgehaald wordt.
Komt iemand wel of niet? Zal ik nog
even wachten of niet? En dat soms 4

keer per week. Dus op tijd de sleutel
halen zou geweldig zijn.
Er komen regelmatig klachten van het
schoonmaakbedrijf, dat er niet opgeruimd is achter de bar: vuile asbakken, vuile afwas. Dat is heel vervelend,
of voor de schoonmaakdienst, of voor
de volgende bardienstdraaier die de
rommel van een ander moet opruimen.

Tenslotte: Drie leden van de barcommissie
stoppen aan het einde van dit seizoen. Niet
omdat het zoveel werk is, hoor, maar om
andere redenen.
En als u denkt, dat is echt iets voor mij,
meldt u zich dan aan bij de ondergetekende.
Myriam Lieskamp, voorzitter barcommissie

VAN DE BESTUURSTAFEL
Banen:
Na hard werken door Paul Hoffs (en hulp
van diverse Avantianen) zijn de banen net
op tijd (vanwege het koude weer) voor de
start van de competitie in gebruik genomen.
De competitie zit er op en de resultaten vind
je elders in dit nummer.
Commissieledenbijeenkomst:
Het is de bedoeling dat in september er
een avond wordt georganiseerd waarbij het
bestuur de commissieleden uitnodigen om
over van alles van gedachten te wisselen.
Hierbij kun je denken aan; taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, communicatie, etc. De commissieleden krijgen hierover
nog nader bericht.

Toernooien.
Van 16 t/m 23 juli wordt het Open Avanti
toernooi gehouden.
Op zaterdag 2 en zondag 3 september het
invitatietoernooi. Een aankondiging vind je
in deze Kantlijn.
Ter herinnering hieronder nog een aantal
clubregels:
Voeten vegen

Sponsering
Wij roepen iedereen op die of gelieerd is
aan een bedrijf of zelf een bedrijf heeft en
onze club wil sponsoren. Dit kan op verschillende manieren, zoals een advertentie
in het clubblad, de jeugd of het opentoernooi. Neem contact op met één van de
leden van de sponsorcommissie of iemand
van het bestuur.
Ballen.
Het ballenkastje wordt niet meer gevuld met
ballen door de club omdat ballen nogal snel
verdwenen. Wel kunnen er ballen worden
gekocht bij de bar (zolang de voorraad
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strekt). Een blik ballen (gebruikte) kost
€2.50.

De vloer in het clubhuis komt beter tot z’n
recht als er zo min mogelijk gravel op terecht komt. Daarom doen wij nogmaals een
dringend beroep op iedereen buiten flink te
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stampen en binnen goed te vegen.
Geen kinderen achter de bar.
Kinderen willen hun ouders nog wel eens
helpen als ze bardienst hebben. Misschien
best leuk, maar het mag niet. Vuile glazen
en kopjes ophalen mag natuurlijk wel.
Buren
Er zijn afspraken gemaakt met de buren
om de overlast te beperken. Het is niet
toegestaan om ballen die over het hek zijn
geslagen zelf op te halen. De buren zullen
gevonden ballen regelmatig op het park
terugbezorgen.
Introducé
Als je met iemand die geen lid is van Avanti
op ons park wilt gaan tennissen, raadpleeg
eerst de groundsman Paul Hoffs of als hij
niet aanwezig een bestuurslid. Na toestem-

ming vul je je naam in het introducéschrift
in (ligt achter de bar). Je stopt 3 euro in één
van de daarvoor bestemde enveloppen.
Vergeet niet je naam en de speeldatum
te vermelden. De enveloppe stop je in de
kopybus naast de deur van de herenkleedkamer.
Clandestien spelen is niet toegestaan. Het
is een taak van alle leden om misbruik
tegen te gaan. Iedereen is daarom ook
bevoegd om clandestienen van de baan te
halen.
Advertenties op de prikborden.
Het is niet toegestaan om privé advertenties
op de prikborden op te hangen. Wel kan in
het clubblad geadverteerd worden tegen
bestaande tarieven.Op verzoek kan het
bestuur een uitzondering maken voor NIET
commerciële doeleinden.
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INVITATIETOERNOOI 2006

Reserveer alvast in je agenda en zoek een leuke partner voor het gezellige
Invitatietoernooi op zaterdag 2 en zondag 3 september
Programma volgens beproefd recept:

COMPETITIES
De competitie weer achter de rug. De Technische Commissie, die de competitie, de
training daarvoor en de afsluitavonden regelt, gaat dit alles nog evalueren, om te proberen het volgend jaar nog beter te doen.
Een paar suggesties zijn: 35+ mix-teams op
zaterdag en het gebruik van grasballen als
er volgend jaar weer op kunstgras getraind
wordt. Daarnaast was het waarschijnlijk het
laatste jaar dat Henk Witjes ons trainde en
het eerste jaar zonder conference van Lex

bij de afsluitavond. Hieronder een terugblik
van de compe-titieleiders van de competities: Marleen Stalenhoef voor de dames
van de donderdag, Eef Hoogenkamp voor
de zaterdag, Hettie Maters voor de zondag
en Jeanine Wessels voor de zomeravond.
Ook alle anderen die meegedaan hebben
aan de competitie of bv. banen, bar of spelers verzorgd hebben: bedankt!
Peter van Campen

Zaterdag overdag gezelligheid en tennissen
Zaterdagavond 2 september: GROOT FEEST
Zondag weer verder tennissen, inclusief KATER, doch met voldaan gevoel
Ook dit jaar hebben we weer een inspirerend thema, dat in het volgende nummer bekend wordt gemaakt. Namens de commissie: graag tot dan!

Judith en Liesbeth zijn al vrolijk onderweg
Yve fietst ook die kant op
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ZATERDAG COMPETITIE
Elk jaar hopen competitiespelers dat het 7
zaterdagen fatsoenlijk weer is (weinig wind
en/of regen, niet te koud en een beetje
zon), zodat je met plezier je favoriete hobby
kunt bedrijven. Dit jaar bleek dit helaas een
utopie. Alles bij elkaar hebben we 2 zonnige
speeldagen gehad en 5 (zelf een ongepast
woord invullen !!) zaterdagen. De prestaties
van de verschillende 18+ teams zijn desondanks goed te noemen.
Mix 4
Mix team 4 is in haar klasse op een zesde
plaats geëindigd met 11 punten uit 7 wedstrijden. De mannen in dit team hebben
waarschijnlijk toch wel wat geleden onder
de mindere weersomstandigheden (het
kan ook aan de tegenstanders hebben gelegen!), want het waren vooral de dames
die de punten hebben gescoord. Jammer
Jo, Rob en Chris, maar volgend jaar zijn er
weer nieuwe kansen.
Mix 3
Dat Bert Lagerweij aanvoerder was van
zaterdag mix 3 (voor het eerst sinds zijn
terugkeer uit de USA), was duidelijk te merken aan de eindklassering. Vorig jaar bijna
gedegradeerd en dit jaar op een paar punten na…, maar toch net niet. Men reikte tot
een verdiende derde plaats in de 3e klasse .

Mix 2
Ontzettend spannend was de strijd die door
het 2e mix team deze competitie is gestreden. Na de promotie van verleden jaar
was het dit jaar zaak zich in de 1e klasse te
handhaven. Dat bleek niet makkelijk te zijn:
De tegenstanders waren sterk, een paar
keer werd ongelukkig verloren en tot overmaat van ramp waren er ook nog enkele
blessures (Ingrid en Mark). Op de laatste
speeldag keek men dan ook het degradatiespook recht in de ogen: er moesten 2
punten gescoord worden tegen het sterke
Sprenkelaar 1 uit Apeldoorn. Zo niet, dan
was degradatie een feit. Maar er kwam hulp
uit onverwachte hoek. Daar waar ik het
begin van dit stukje wat mopperde over het
weer, speelde deze, altijd onvoorspelbare
component, juist nu een (dubieuze) positieve rol. Wat was het geval: Sprenkelaar kon
op de inhaaldag maar één dame inzetten.
Gevolg: de damesdubbel moest worden
opgegeven. Vervolgens maakte Ingrid van
Run de vreugde in het Avanti kamp compleet door haar afgebroken single partij
in 3 sets te winnen. Einduitslag Avanti 2
–Sprenkelaar 1: 2-3 waardoor Avanti 2 dus
niet degradeerde en zelfs als 5e eindigde.
Gefeliciteerd, Hettie, Josefien, Ingrid, Harry, Mark en Ton met het behoud van jullie
plaats in de 1e klasse.
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Mix 1
Volkomen verdiend behaalde zaterdag mix
team 1 met een grote puntenvoorsprong
(31 uit 7 tegen 22 uit 7 voor de nummer 2
Liemers) het kampioenschap in de 1e klasse. Dit betekent voor volgend jaar promotie
naar de hoofdklasse. Een uitstekende prestatie.
Van harte gefeliciteerd: Anneloes, Marianne, Gejo, Marcel en Jacco.

den met duidelijke cijfers verslagen, waardoor we hopen dat de KNLTB een verzoek
om volgend jaar dit team een klasse hoger
in te delen, zal honoreren.
Heren 2
Tenslotte Heren 2, zij eindigden in de 4e
klasse op de 7e plaats met 14 punten uit 7
wedstrijden.

Heren 1
Ook Heren 1 presteerde naar behoren. Zij
haalden een 2e plaats in 3e klasse heren.
Alleen het team van Ewijk bleek een maatje
te groot voor Patrick, Leo, Michel, Ronald,
Gijs en Jan -Willem. Alle andere teams wer-

Vanaf deze plaats wil ik alle competitiespelers, invallers, de barcommissie, en niet op
de laatste plaats de groundsman(nen) bedanken voor hun enthousiasme en positieve inbreng tijdens de competitie van 2006.
Eef Hoogenkamp

Kampioensteam Zaterdag Mix 1.
Vlnr: Marcel, Marjan, Gejo, Jacco en Anneloes.
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ZONDAG COMPETITIE
Een terugblik op “de zondag”

ten pinken nadat ze vergeten waren om de
punten mee te nemen.

Een competitie waar je nog met heimwee
aan terug denkt, aan die spectaculaire
overwinning(en), die ene bal die je nog net
haalde, of die tegenstander die helemaal
gesloopt de baan verliet, waar jij met de
overwinning op zak de hele week van hebt
nagenoten, etc, etc.
Zo zou eigenlijk je herinnering aan de zondagcompetitie van 2006 moeten zijn, maar
natuurlijk zijn er ook onnodige verliespunten, die dag waarop je alleen maar tegen
jezelf liep te knokken, de tegenstander je
alle hoeken van het veld liet zien en het bij
jou allemaal niet lukte…
Het Heren 1 team met Bartel, Joost, Niels,
Rob en Thomas heeft het goed gedaan, ze
zijn als 3e -met een klinkende overwinning
als sluitstuk op de laatste competitie dag
op kampioen Irminloo geëindigd. En over
die ene zondag dat 60% van het team een
weekendje weg was hebben we het niet
meer J.
Het Dames 1 team met Berna, Corine, Janneke, Josien, Judith en Yve hebben het seizoen met een 4e plaats afgesloten. Leuke
wedstrijden gespeeld tegen jonge meiden,
die zo af en toe een pubertraan weg moes-
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Het 1e zondag 35+ mix team met Freddy,
Ingrid, Lex, Mieke en Peter is, ook dankzij
de regelmatige invalbeurten van Rob, op de
5e plaats geëindigd, best goed gezien het
aantal blessures.
De competitie van het 2e zondag 35+ mix
team was spannend; Annette, Fons, Hanneke, Joek, Mieke en Noël hebben het nu
met een 5e plaats afgesloten, kampioen
Bakkershaag heeft maar 4 punten meer
behaald. Dus volgend jaar, als Annette d’r
tenniselleboog helemaal hersteld is, weer
meedraaien in de top?
Betty, Dory, Mariëtte, twee maal Kees en Mart
vormden het 3e zondag 35+ mix team, ze zijn
op de 7e plaatst geëindigd (een close finish
met nr. 6 en 5) en dat betekent degradatie
naar de 3e klasse. Jammer want ze hebben
goed gespeeld, misschien een beetje pech
met de tegenstanders.
Hopelijk is de KNLTB het ermee eens dat
ze volgend jaar weer 2e klasse spelen. We
gaan vragen of het mogelijk is om dit team
volgend jaar weer in de zelfde klasse uit te
laten komen. Duimen dus!

Het 4e zondag 35+ mix team
had gewoon pech dit jaar, met
maar 4 teams in de hele competitie betekende dit dat er 2 maal
tegen dezelfde tegenstander
moest worden gespeeld en als
de andere 3 dan net iets sterker
zijn dan is die laatste plaats niet
te ontlopen. Maar die andere 3
teams hebben het niet cadeau
gekregen, ze hebben er veel
3 setters voor moeten spelen.
Ans, Gerard, Hennie, José en
twee maal Peter gaan het in
2007 gewoon weer proberen in
de 3e klasse.

echt niet zo duidelijk was. En met 3 punten
meer waren ze 3e geworden.

Het 5e zondag 35+ mix team, in een nieuwe samenstelling met Bernard, Fred, Geert,
Hanny, Ingrid en Mirjam, heeft het moeilijk
gehad en is laatste geworden in de poule.
Het was wennen aan het speltempo van de
tegenstanders, maar volgend jaar komt er
een nieuwe kans in de 3e klasse.

Natuurlijk ontbreken er namen want zonder
de “zondag” invallers had het er anders
uitgezien daarom dank ook aan: Boy, Henk
O, Jo C, Leo, Liesbeth, Martin, Rob, Roel,
Tim, Willem, Wim, en Wim Jan.

Het Heren 35+ 1 team is op een 5/6 plaatst
geëindigd en dat was niet aan het spel en
spelvreugde af te zien. Jan Willem, René,
Rob en Theo hebben het meer dan gezellig
gehad, spannende wedstrijden gespeeld
waarin het verschil met de betere teams

Hettie Maters

e

Ik hoop dat het voor iedereen niet alleen op
de baan gezellig is geweest maar dat het
ook na afloop een plezierig samenzijn was.
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ZOMERAVONDCOMPETITIE
Dit jaar waren de weersomstandigheden op
de woensdagavonden zeer grillig met veel
natte en koude avonden, maar ook heerlijke tropische avonden. De laatste avond
van de zomeravondcompetitie werd er in
een gezellig zonnetje gespeeld en met een
dit vakantiegevoel eindigt alweer de zomeravondcompetitie van 2006.
Ondanks deze slechte weersomstandigheden hebben de 6 teams zich uitstekend
geweerd. De trainingen van Claudia hebben effect gehad! Tijdens de wedstrijden
spookten de tactische en strategische aanwijzingen van trainster Claudia door onze
hoofden. Een scherpe forehandcross vlak
achter het net, een service door het midden
én crossballen waardoor de tegenstander
meer loopt dan hem/haar lief is, hebben
tijdens de games menig succespunt opgeleverd en ………tsja, uiteraard ook menig
punt gekost! Maar wie niet waagt, wie niet
wint en gewonnen is er! Helaas ook dit jaar
geen kampioenen maar de teams zijn op
een eervolle tweede dan wel op een derde
plaats geëindigd! Een resultaat dat met
gepaste trots in de Kantlijn vermeld kan
worden.
Sommige teams hebben het niet makkelijk
gehad met hun tegenstanders. De verschillen in onderlinge sterkte waren soms groot.

Voor nieuwkomers zonder competitie-ervaring, zoals het merendeel van de spelers in
team 2 (8/9) (Lucie, Oliva, Quirin, Paul en
Jan) werden ruw opgeschrikt bij de confrontatie met drie doorgewinterde 7-tegenspelers! Maar het team heeft manmoedig doorgespeeld en kan met 19 punten terugkijken
op een goede sportprestatie.
Voor team 1 (8/9) (Wilma, Henriëtte, Jeanine, Rob, René en Hans) dat al een aantal
jaren als vast team in deze competitie
speelt, was het tot op de laatste avond gemeen spannend. Met een gelijk aantal punten moest de laatste thuiswedstrijd de winnaar aanwijzen. Dapper heeft het team zich
geweerd, maar met een 3-5 verlies ging het
kampioenschap aan hun neus voorbij.
De 4 teams in de 7/8/9 categorie hebben
moeilijke, makkelijke én leuke partijen
gespeeld. De poule-indeling is willekeurig
waardoor de sterkste teams ‘op papier’
tegen zwakkere teams waren ingedeeld.
Avanti 2 (Ingrid, Desiree, Walter, Wim en
Kees) hebben te kampen gehad met blessures zodat dankbaar gebruik is gemaakt
van invalster Cécile Nelissen.
Avanti 1 (Mieke, Ellen, Lieke, Dave en
Ben) en Avanti 3 (Mareti, Nicolien, Willemien, Hans en Roel) hebben zware maar
leuke partijen gespeeld; er werden sets verloren ondanks de vele deuces en tiebreaks.
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Het Avanti 4 team (Yvon, Pien, Liesbeth,
Willy, Arie, John en invallers Han en Els
v. S.) hebben in een poule met een sterke onderlinge concurrentie gespeeld. De
puntenverdeling getuigt van spannende
wedstrijden; het verschil tussen winnaar en
laatst geplaatste is slechts 11 punten.
Kortom, het was een spannende, enerverende én gezellig zomeravondcompetitie
dit jaar. Voor mij was dit het eerste jaar als

dagleider en mede dankzij de ondersteuning van de TC (en met name van Peter!) is
alles goed verlopen. Ik hoop dat wij volgend
jaar weer met 6 teams kunnen starten. Ik
sluit mij aan bij de laatste opmerking van
Peter van Campen in de inleiding van deze
serie competitieverslagen: aan allen die
meegedaan hebben aan de competitie of
bv. banen, bar of spelers verzorgd hebben,
bedankt!
Jeanine Wessels

DONDERDAG DAMES
COMPETITIE
Alweer voor het derde jaar speelde ons
damesteam in de Hoofdklasse van de donderdagcompetitie. Tot ver in maart bleef
het flink vriezen en het was de vraag of de
Avanti-banen voor de eerste wedstrijddag
(6 april!) speelklaar zouden zijn. Dat lukte
maar net! De banen waren trouwens van
begin af aan supergoed verzorgd. Complimenten aan Paul en zijn helpers.
Onze start verliep moeizaam. Door ziekte
en blessures moesten wij vaak de hulp
inroepen van invalsters. Annet, Trinet, Marion, Inge en Clasien: bedankt voor jullie
inbreng en voor jullie gezelligheid.
Eigenlijk was de strijd na de eerste

speeldag al beslist. We verloren van Groesbeek, onze eeuwige rivaal, die elk jaar met
de eerste plek aan de haal gaat. Na de
tweede wedstrijddag nestelden we ons op
de tweede plaats in de poule en dat is zo
gebleven. Dat klinkt alsof het allemaal van
een leien dakje ging, maar daar waren heel
wat driesetters compleet met tiebreaks voor
nodig.
We kunnen terugkijken op een plezierig
verlopen competitie met leuke partijen tegen dito tegenstanders. En een tweede plek
in de Hoofdklasse is toch prima, al zeggen
we het zelf….
Marleen Stalenhoef
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
ENKEL 2006
MOOI WEER BIJ DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 2006
Ruim 10% van onze seniorleden en 2 juniorleden hadden zich ingeschreven voor
hun onderlinge strijd en dat terwijl ook elke
dag een belangrijke voetbalwedstrijd te
zien was op de T.V.
Wat betreft de inschrijvingen was het jammer dat er maar een voor de DE 3/4/5 was
en dus dit jaar niet gespeeld is, deelnemersaantal was nagenoeg gelijk aan vorig
jaar. Na planning en gepubliceerd op internet werd de commissie er op gewezen dat
er een heer in de 7 speelsterkte 6 had, dus
er moesten handmatig een aantal wedstrijden opnieuw gepland worden.
Ook heeft een heer zich i.v.m. blessure
moeten terugtrekken.
Maandagavond volle bak met veel 3 setters, zeer spannende wedstrijden o.a.,
Mark - Ton, Lucy – Henriette, Mariëlle –
Marieke, Geert – John, Marianne – Berna
en Peter S tegen Mark.
Dinsdagavond was een rustige avond, het
leek wel of iedereen iets anders te doen
had.
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Donderdag weer lekker volle bak, met als
afsluiting een zeer spannende partij van
Peter van C. tegen Cees.
Vrijdagavond, nog steeds mooi weer: hier
zagen we Ruben, (jeugdlid) een overwinning neerzetten in 3 sets tegen Bert in de
HE 6. Verder ook een 3 setter voor Ton
tegen Patrick, voor Wim tegen Joost en
voor Oliva tegen Marie-Jose.
Zaterdag, lekker zonnetje met 20 partijen:
van alles wat, ruime maar ook nipte overwinningen en helaas de opgave van Maria
tegen Cecile i.v.m. zweepslag. Maria bij
deze nog veel sterkte gewenst namens de
commissie. Twee 3 uur durende partijen
tussen Joost tegen Tim en Bernard tegen
Geert gooide het schema bijna in de war,
doch uiteindelijk eindigden we die dag rond
18.00 uur.
Zondag, finaledag, begon met de laatste
ronde van de poules (DE 6 en DE 8/9) en
om 11.30 uur met de eerste ronde van de
finales. Het weer begint te betrekken, niet
veel toeschouwers. Om 13.00 uur de laatste finale wedstrijden,
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blijven we de bui voor??. Sonja en Henriëtte willen graag hun finale partij op baan 5
spelen, maar baan 2 kwam op tijd klaar dus
helaas, voor de weinige toeschouwers dan
toch maar baan 2.
Het begint iets drukker te worden terwijl de
laatste partij de baan opgaat. De eerste
regendruppels beginnen te vallen, echter de
reeds gereserveerde hal kan worden afgezegd. Rond 16.00 uur de prijsuitreiking en
nog steeds is het droog.
Uitslagen:
HE 3/4/51e
2e
DE 6
HE 6

DE 7
HE 7

Mieke, Bert en Annette

LET OP: DE DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN ZIJN VAN 11 T/M 17 SEPTEMBER !!
Inschrijven mogelijk tot 3 september !!

Joost Schillings		
Tim Ariaans

1e
2e
1e
2e

Cecile van Wel
Annette Moons
Niels Rikken
Hans de Beukelaar

1e
2e
1e
2e

Hanny Kuiper
Mariëlle Busink
Noël Buining
Peter van Campen

DE 8/9 1e
2e
HE 8/9 1e
2e

Al met al een geslaagd toernooi, bekeken
vanuit de wedstrijdcommissie.

Opzeggingen lidmaatschap, verzoeken om
(verlenging of beëindiging van) t-lidmaatschap en adreswijzigingen graag (en uitsluitend) schriftelijk richten aan de ledenadministratie (Zie ‘Bestuur en commissies’ op de
laatste bladzijde).
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
Aan de leden, van wie de contributiebetaling niet door middel van automatische
incasso plaatsvindt, zal € 5.- administratiekosten worden berekend.
U kunt dus flink op uw contributie besparen
als u overgaat tot automatische incasso.
Hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen,
kunt u navragen bij de ledenadministratie.

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
twee weken zit.
De deadlines voor 2005 zijn:

Nummer 3: 25 juli
verschijnt voor 15 augustus
Nummer 4: 15 september
verschijnt 1 oktober
Nummer 5: 27 november
verschijnt 11 december

LABELAVOND

Sonja Tetteroo
Henriëtte Philips
Peter Smaal
Willy Baak

Iedere maandagavond vanaf 19.00 uur. Is
er labelavond. Bij aankomst, kan ook later
op de avond, levert u uw clubpasje in bij de
toernooicommissie die u met drie anderen
indeelt.
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Elk half uur wordt er gewisseld. Vooral voor
nieuwe leden een ideale manier om andere
Avantianen te leren kennen en uw spelpeil
snel en gezellig te verhogen.
De toernooicommissie
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Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis		
Van Haapsstraat 78		
				Postbus 1522, 6501BM Nijmegen
				www.avanti55.nl

Bestuur
Voorzitter			
Jan Willem Gugelot		
Secretaris			Hanny Kuiper			
				secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester			Josien van Geel			
Accommodatie & Bar		
Hans van den Hombergh		
Tenniszaken Senioren		
Ton de Beukelaer		
Tenniszaken Jeugd		
Willemien Noordraven		
Ledenadministratie
Ledenadministratie		
Liesbeth van der Brugge		
				ledenadministratie@avanti55.nl

Commissies
Barcommissie			Myriam Lieskamp		
Communicatiecommissie		
Marianne Kalthoff		
				redactie@avanti55.nl
Jeugdcommissie			Kees van Eijden			
Technische commissie		
Peter van Campen		
Toernooicommissie		
Paul van den Ing		
Wedstrijdcommissie		Annette Moons			

Kantlijn
Redacteur			Rob Wolf			
				redactie@avanti55.nl
Vormgeving			Fons Goosen			
				
Portretten			
Mariette van der Zwet		
Drukkerij				Druk en Vorm			
Advertenties			Lex Bouts			
Erevoorzitter			
Lex Bouts
Ereleden
		
Jan Berson, Brorda van der Linden
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