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Tennissend Overwinteren

Quick in onze buurt er nu een club is die
doorspelen in de winter mogelijk maakt,
zonder dat leden naar het andere eind
van Nijmegen of Malden hoeven te reizen
2)
Tennishallen sluiten (Oosterhout)
of verminderen het aantal banen (Racket
centrum), dus de capaciteit voor binnentennis neemt af
3)
De ongemakkelijke waarheid dat
ons klimaat aan het veranderen is, waardoor gravel banen langer open gehouden
kunnen worden. Zo houdt Rapiditas sinds
vorig jaar zijn banen in de winter open en
heeft daar goede ervaringen mee;

Het is begin september en het voelt nu al
aan als midden in de herfst en voor we
het weten is het alweer zover..
Ik herinner me nog dat ik me daar vorig
jaar niet druk om hoefde te maken. Ik
ging overwinteren in Azië en Australië,
geen straf kan ik wel zeggen.
Maar nu ontkom ik er ook niet aan, extra
zwaar om na zo’n 20 maanden weer een
grauwe winter mee te mogen maken.
Aﬁjn, we gaan maar zo veel mogelijk tennissen, dan is het zo weer zomer en zijn
onze banen weer open.

Verschillende scenario’s hebben de
revue gepasseerd:
a) het veranderen van baansoort bij
Avanti
b) het openhouden van de Avanti banen gedurende de wintermaanden
c) een vorm van samenwerking aangaan met Rapiditas in de winter

In het bestuur hebben we afgelopen
maanden uitvoering gesproken over
wat we onze leden in de winter kunnen
bieden.
Een aantal ontwikkelingen hebben
deze discussie in een stroomversnelling
gebracht:
1)
Het feit dat met Nijmegen

Zoals jullie eerder in de vorige Kantlijn en
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elders in deze Kantlijn kunnen lezen, hebben we, na lang discussiëren, gekozen
voor optie c), samenwerken met Rapiditas.
Het lijkt me zinvol om met jullie de argumenten te delen, op basis waarvan we
deze richting gekozen hebben.

willen we de komende maanden toetsen
en aan de orde stellen tijdens discussiebijeenkomsten rondom het beleidsplan
2008-2013.

Als eerste viel optie a), het veranderen
van baansoort af.
Waarom?
i)
Recentelijk onderzoek van de
KNLTB heeft uitgewezen dat onze banen
zich in uitstekende staat bevinden en
zeker de komende 5 jaar probleemloos
mee kunnen; Het zou kapitaalvernietiging
zijn om binnen die termijn de banen te
vernieuwen. En dat onze banen in uitstekende staat zijn, is deze zomer regelmatig bewezen door complimenten van
gasten en leden en het feit dat Rapiditas
tijdens hun open toernooi regelmatig naar
ons is uitgeweken, omdat onze banen zo
snel droog waren na hevige regenval.
ii)
Zo langzamerhand zijn we nog
een van de weinige clubs die gravel hebben. We zijn zelfs de enige middelgrote
club met gravel in Nijmegen en de verre
omstreken. Er zijn mensen die speciaal
lid worden of speciaal bij Avanti aan het
open toernooi deelnemen om eindelijk
weer eens op gravel te kunnen spelen.
iii)
Uiteraard het belangrijkste
argument is dat het bestuur het gevoel
heeft dat het merendeel van de leden de
voorkeur heeft voor gravel. Dit gevoel

Vervolgens hebben we optie c) later
prefereren boven optie b);
Dit op basis van:
I)
Het openhouden van gravel
banen gedurende de winter vergt een
aanzienlijke inspanning van een groundsman. Ons huidige contract met Paul
Hoffs voorziet in het onderhouden van
de banen gedurende de periode April tot
November en het speelklaar maken van
de banen in m.n. de maand Maart.
II)
Optie b) brengt (ongebudgetteerde) meerkosten met zich mee, waar m.n.
leden die reeds andere speelmogelijkheden geregeld hebben voor deze winter
niet op zitten te wachten.
III)
Als de winter tegenvalt zouden
er bij optie b) onnodige kosten worden
gemaakt, die door alle leden moeten
worden gedragen.
IV)
Rapiditas heeft meer dan voldoende capaciteit op hun park, om ook
Avanti leden die daar in de winter door
willen tennissen te laten spelen. Voor een
alleszins redelijke 35 Euro kunnen Avanti
leden hier gebruik van maken.
V)
Minimaal 3 avonden per week
zullen 9 van de 11 Rapiditas banen ver-

35 euro voor het doorspelen
in de winter bij Rapiditas
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Fietswereld Tunnessen
Groesbeekseweg 161
6523 NP Nijmegen
Telefoon :
(024) 322 97 65
Fax:
(024) 645 53 27
E-mail: peterfiets@zonnet.nl

Café Eten & Drinken, Groesbeeksedwarsweg 305
024-3888483, www.cafe-etenendrinken.nl
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daarbij nader onderzoeken.
Het moge hopelijk duidelijk zijn dat het
bestuur het aanbieden van een “overwinteringpakket” een serieuze aangelegenheid vindt.
Jullie input daarbij is van harte welkom,
twijfel niet om een bestuurslid aan te
spreken met je mening.

licht zijn, zodat ook Avanti leden door de
week ‘s avonds kunnen spelen.
VI)
Vanaf de winter 2008, verwacht
Rapiditas 4 banen overdekt te hebben
met een blaashal. Dit maakt wintertennis
op gravel gedurende alle weersomstandigheden mogelijk (niet voor die 35 euro
overigens, dat geldt voor buitentennis).
VII)
Rapiditas en Avanti hebben,
ondanks de grappen die we er soms over
(en weer) maken, een goede relatie en
we “bijten” elkaar niet.

Allen een goede herfst en winter toegewenst, vergeet niet mee te doen met
de “snert, slakken en slot toernooien” in
oktober.
En hou de website in de gaten voor
wintertoernooien, jaarvergaderingen
(hier komt nog een aparte Kantlijn over),
nieuwjaarsborrels, bridge avonden etc
etc.
Bert Lagerweij

Zie onder “van de bestuurstafel” verderop
in deze Kantlijn hoe je je voor dit wintertennis op kan geven.
We gaan dit een jaar uitproberen en
daarna evalueren. Op basis van deze
evaluatie zullen we ons beleid voor 2008
en verder bepalen. Optie b) zullen we

digitaal afhangen
Instructie digitaal afhangen.
Versie September 2007.

kunnen worden.
Hieronder een gebruiksaanwijzing; Het
systeem spreekt voor zich, dus volg de
logische stappen en je zult zien dat je
op eenvoudige wijze kan afhangen.
Heb je vragen of tips omtrent dit systeem, zet je opmerking dan in het schrift
“accommodatie” op de bar.
Gebruikershandleiding digitaal afhangen
met Jiba Afhangbord
Deze gebruikershandleiding is bedoeld
voor leden van tennisverenigingen waar

Zoals jullie kunnen zien hebben we nu
bij avanti (na wat vertraging) ook een
digitaal afhangsysteem. De rest van dit
seizoen 2007 zullen we benutten om het
systeem te testen en te introduceren bij
onze leden. Het traditionele afhangbord
buiten blijft dit seizoen dus leidend. Vanaf
de opening van het seizoen 2008 zal er
alleen nog met dit systeem afgehangen
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Is het druk op het park en weet je niet
meer exact voor welke baan en tijd je
hebt afgehangen, kies dan op het scherm
voor de knop ‘Afhangen’ en vervolgens
voor ‘Wanneer speel ik’.
Er wordt gevraagd je pas door de kaartlezer te halen en vervolgens wordt baan en
speeltijd getoond.
Hier kun je je reservering eventueel ook
wissen, door de knop ‘Wissen’ aan te tippen en opnieuw je pas door de kaartlezer
te halen.
Een andere manier om te zien wanneer
je speelt is het baanoverzicht. Kies voor
‘Afhangen’ en vervolgens voor ‘Overzicht
banen’. Hier kun je zien wanneer je kunt
spelen en op welke baan.

wordt afgehangen met het digitale Jiba
Afhangbord. Onderstaand wordt zo beknopt en bondig mogelijk uitgelegd hoe je
op je vereniging af kunt hangen.
Afhangen met behulp van touchscreen
en kaartlezer in clubhuis. In het clubhuis
hangt een touchscreen en een kaartlezer.
Met behulp van je KNLTB ledenpas kun
je daarop banen afhangen. Het touchscreen bedien je door met je vinger op het
scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich
voor zich.
Onderstaand de te volgen stappen.
1) Standaard staat het scherm op de
aanbiedingen pagina.
2) Tip met je vinger de knop ‘Afhangen’
aan.
3) Kies voor de knop ‘Alle vrije banen’
(of ‘Eerste vrije baan’, indien je sowieso
de eerste vrije baan af wilt hangen).
4) Het systeem vraagt nu om de passen
door de kaartlezer te halen. Zodra alle
passen door de kaartlezer zijn gehaald,
verschijnt het volgende scherm.
5) Tip de knop ‘Spelers bevestigen’ aan.
Het volgende venster verschijnt.
6) Hier kun je door een baan aan te tippen de baan naar keuze afhangen. Het
volgende venster verschijnt
7) De baan is afgehangen en je kunt
gaan tennissen op de aangegeven baan
en tijd.

Tips
1.
Je kunt alleen afhangen met je
eigen pasje. Ben je die vergeten, dan zijn
er geen reserve pasjes. Controleer dus
altijd even voor je naar de club gaat of je
je pasje bij je hebt.
2.
Je kunt pas afhangen in het
systeem als je gerechtigd bent tot spelen.
Je hebt dus je contributie betaald en je
hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst
contact op met de ledenadministratie van
je vereniging.
3.
Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld geschorst zijn. Het betreffende lid
is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte
gebracht.
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park. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met een van
de beheerders van het afhangbord op
de vereniging. De beheerders zijn: Wim
Busink Marianne Kalthoff en Bert
Lagerweij

4.
Doet je pasje het niet dan kan
het zijn dat de magneetstrook bevuild
is. Maak dit dan met je adem een beetje
vochtig en haal het zachtjes langs je
kleding. Let op dat je het niet beschadigd.
Houd het pasje ook weg van magnetische
velden net als je bankpasje. Probeer ook
altijd even een ander pasje om te kijken
of die het wel doet.
5.
Heb je toch problemen vraag
dan even hulp aan een ander lid op het

Voor meer informatie kijk ook op http://
www.jiba-afhangbord.nl/handleiding/#1

van de bestuurstafel
1)Wintertennis.
De peiling onder Avanti leden naar de
behoefte om voor €35 komende winter bij
Rapiditas door te kunnen tennissen heeft
voldoende geïnteresseerden opgeleverd,
om dit concreet aan te bieden;
Leden van Avanti kunnen het komend
winterseizoen (van 1 November tot 31
Maart) van de banen van Rapiditas gebruik maken. De banen zullen minimaal 3
avonden per week verlicht zijn.
Hiertoe dient men:
- Zich uiterlijk 15 Oktober op te geven. Dit kan via een mail.
- Uiterlijk voor 15 Oktober €35 Euro
overgemaakt te hebben op postgiro
957648, t.n.v. Tennisvereniging Avanti
’55, onder vermelding “Wintertennis 2007”.

Leden die tijdig aan beide voorwaarden
voldaan hebben krijgen voor eind Oktober tennispasjes, waarmee op Rapiditas
gespeeld kan worden gedurende die
periode.
In Maart 2008 evalueert het bestuur dit
aanbod..
2)Bestuursfunctie
Voor het seizoen 2008 is het bestuur op
zoek naar kandidaten voor de invulling
van een bestuurslid “recreatief tennis”.
Hier vallen o.a. onder:
- Nieuwe leden opvang, training en
nieuwe leden toernooi
- Senioren tennis overdag (te ontwikkelen)
- De labelavonden en eventueel labelochtenden (te ontwikkelen)
- Gezelligheidstoernooien (winter toernooi, openingstoernooi, invitatietoernooi,
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slottoernooi en/of nieuwe initiatieven)
Deze gezelligheidstoernooien zullen door
dit bestuurslid gecoördineerd worden,
de uitvoering zal in samenwerking met
andere commissies en ad hoc commissies geschieden.
- De wedstrijdcommissie (clubkampioenschappen).
Dit is een iets andere invulling van de
functie van het huidige bestuurslid seniorenzaken (Ton De Beukelaer, die per
komend jaar stopt), met als doel om meer
aandacht te geven aan de recreatieve
tennisser bij Avanti. De OTC en TC, welke nu onder Ton vallen zullen bij andere
bestuursleden worden ondergebracht.
Met name leden die nog niet zo lang
lid zijn en op recreatief niveau spelen
worden gestimuleerd zich kandidaat te
stellen. Als je interesse hebt, neem dan
contact op met een lid van het bestuur of
secretariaat@avanti55.nl
3)Sponsoren seizoen 2008
Het bestuur is bezig met de ontwikkeling
van een nieuw Sponsorbeleidsplan.
In lijn hiermee, heeft het bestuur in samenspraak met de huidige sponsorcommissie besloten dat sponsoring (weer)
een bestuursactiviteit wordt gedurende
het seizoen 2008.
De huidige sponsorcommissie bestaande
uit Liesbeth van der Brugge en Lex
Bouts, zullen medio september hun taken

overhevelen naar Josien van Geel en
Bert Lagerweij. Uiteraard zullen we voortborduren op het uitgebreide bestaande
sponsornetwerk. Het bestuur spreekt
hierbij haar dank en waardering uit voor
de vele inspanningen die Liesbeth en Lex
de afgelopen jaren verricht hebben om
sponsoren te werven en te houden.
Het bestuur roept tevens leden die een
bedrijf hebben of bij een bedrijf werken
op, om een vrijblijvend gesprek te hebben over sponsoring van Avanti ‘55. Meld
je hiertoe bij Josien of Bert.
4)Verschuiving datum ledenvergadering!
Door een aantal onvoorziene omstandigheden zal de algemene ledenvergadering
verplaatst worden van donderdag 10
januari naar vrijdag 18 januari. Noteer
deze datum alvast in je agenda.
Rondom de vergadering zullen er aantal
feestelijke activiteiten georganiseerd worden, om een hoge opkomst te stimuleren.
Parkreglement.
Ben je vergeten of je de pasjes nu wel of
niet mag doorgehangen, geen probleem,
vanaf half september hangt het nieuwe
parkreglement in het clubgebouw. Je kunt
de regels ook nog eens nalezen op de
website van Avanti.
Digitaal afhangen.
Avanti gaat digitaal. Het digitale afhangbord wordt op 18 September opgehangen

10

en krijgt een plaatsje binnen. De regels
veranderen niet. Er kan nog steeds 40
minuten gespeeld worden, daarna zul je
opnieuw moeten ‘(digitaal) afhangen’. We
zullen de rest van dit seizoen gebruiken
om het systeem te testen en te introduceren bij alle leden. Vanaf het nieuwe seizoen zal het systeem volledig in gebruik
worden genomen en kan er alleen nog
digitaal worden afgehangen.

5 Euro administratiekosten per persoon.
Alle leden die nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort het
verzoek een machtiging af te geven. Dit
kan nu ook al via een mail aan josien.
vangeel@planet.nl (vermeld hierbij het
bankrekeningnummer en de namen van
de personen waarvoor de machtiging
geldt) of telefonisch via 024-3224622.
Opzegging lidmaatschap
Het einde van het tennisseizoen bij
Avanti nadert. We wijzen er nogmaals
nadrukkelijk op dat de Avantianen die
besluiten hun lidmaatschap op te zeggen, dit vóór 1 december moeten doen
bij de ledenadministratie. Na deze datum
gaat de KNLTB aan de slag met de tennispasje voor het komende tennisjaar
en worden er per lid kosten gemaakt.
Ook de begroting voor 2008 wordt mede
bepaald aan de hand van het ledenaantal
op 1 december. Opzeggen na 1 december betekent dan ook dat er nog een jaar
contributie betaald moet worden.

Park
Oplettende Avantianen hebben gemerkt
dat er een nieuw trapje is geplaatst als
je van het terras naar baan 4 en 5 wilt en
dat er bij baan 1 en 2 nieuwe winddoeken
hangen met de naam van onze sponsor
Spac Sport.
Machtiging Automatische Incasso
Een groot deel van de Avantianen heeft
al een machtiging voor automatische incasso van het contributiegeld afgegeven.
Dit bespaart vooral een hoop tijd, maar
daarnaast ook administratiekosten. Wanneer je een machtiging afgeeft bespaar je
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De verwondering van
MarK Thunnissen
Vandaag is dat zover. Zoals afgesproken
neem ik wat lekkers mee naar zijn huis
terwijl hij voor de kofﬁe zal zorgen. Ooit
was er sprake van dat hij bij mij in de
straat kwam wonen maar mijnheer nam
geen genoegen met een poppenhuisje
in de wijk Volksbelang! Ik kon het niet
geloven dat iemand zoiets zou weigeren.
Maar ja, daarvoor in de plaats kreeg hij

Op weg, laatst, naar mijn werk ﬁetste ik
Mark Thunnissen bijna voorbij. Wachtend
voor het stoplicht aan de Oranjesingel
maakten we even een praatje en toen
daarna onze wegen zich scheiden, nam
ik me voor hem uit te nodigen voor een
Avantiaans Kantlijngesprek. Waarvan ik
dan een verslag dien te maken……
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dan ook een stekkie aan de Hazelaarstraat! En nu kan ik me voorstellen dat
dit helemaal zijn plek is, zijn basis. Sober
ingericht, parketvloer, forse hoekbank,
grote schilderijen erboven. Op de grote
houten tafel staat zijn laptop en een
chique breedbeeldscherm waar je ook
tv op kunt kijken. Het huis heeft boven
voldoende ruimte voor zijn atelier en door
de ligging op de hoek, de voordeur aan
de zijkant en een poort aan de achterkant, lijkt het helemaal op zichzelf te
staan. Van de oudere dame die hij als
buurvrouw heeft, heeft hij geen last. De
tuintjes aan de voor- en achterkant zijn
een beetje een wildernis, maar wel met
een veelbelovende jonge wonderboom
er midden in; uit de tuin van Jan Berson
raadde ik en dat klopte.
Als ik binnenkom, valt me meteen het
schilderij op dat tussen de voorramen
hangt. Een in pastel getekend portret van
een dame, waarin ik trekken van Mark
meen te zien en ik veronderstel dus dat
het zijn moeder is. “Het is niet mijn moeder”, zegt hij, nog voor ik er naar vraag,
maar, inderdaad, ze heeft er wel iets
van weg. Zijn moeder is nog niet zo lang
geleden verhuisd naar het westen van het
land. Hij is de jongste uit het gezin. Later
in ons gesprek blijkt hoe belangrijk zijn
familie eigenlijk voor hem is geweest. En
dat hij die veiligheid van familie of een
ander soort netwerk weer graag zou willen voelen.

Hoe zit het eigenlijk met zijn kunst?
De schilderijen boven de bank zijn van
hemzelf.

Is hij daar altijd al mee bezig geweest?
Nee, eigenlijk wist hij niet goed wat hij
wilde na de middelbare school. Hij werkte
hier en daar, volgde zelfs een tijd een
interne opleiding bij een bank en besloot
uiteindelijk naar de Tehatex - wat klinkt
dat van lang geleden - te gaan. Hij blijkt
van dezelfde lichting te zijn als Fons
(Goosen). Daarna is hij ruim vijf jaar
docent geweest op een LTS in Gennep.
Hij stopte toen er allerlei vernieuwingen
plaatsvonden en speelde met de gedachte met vrienden een eigen bedrijfje op te
zetten. Maar goed, je hebt het leven niet
altijd in de hand; soms gaan de dingen
anders. Dat bedrijf is er nooit gekomen.
Hij ging door met schilderen en leverde gebruikmakend van de BKR - de schilderijen in als contraprestatie.
Later is dat de WIK (wet inkomen kunstenaars) geworden en is “drie strepen
op een doek” zoals hij het zelf zegt, al
genoeg “om omzet te maken”. Ook die

15

regeling bestaat niet meer, de stok achter
de deur is daarmee verdwenen. Dat
maakt het soms wel lastig om actief in de
kunst te blijven waarbij hij zich overigens
nu meer concentreert op ruimtelijk werk
dan op het platte vlak. Hij werkt ernaast
trouwens ook een aantal uren voor cliënten van De Driestroom (een instituut voor
mensen/kinderen met een verstandelijke
beperking).

Als Mark toe is aan een
pauze, fietst hij naar de
Verwondering
Als Mark overdag toe is aan een pauze,
zo’n moment waarop mensen gewoonlijk
met hun collega’s wat wauwelen, ﬁetst
hij naar De Verwondering, een bijzonder
café in de stad. Het café wordt gerund
door mensen die vanuit hun christen zijn
een plek willen creëren waar iedereen
zich thuis voelt. Toen ze ermee begonnen, was Mark één van hun eerste vaste
klanten. Hij was gecharmeerd van de
sfeer en het idee erachter. Bekeerd hoeft
hij niet te worden, zijn katholieke opvoeding heeft hij achter zich gelaten. Wel
is hij geïnteresseerd in spiritualiteit en
gelooft hij dat het leven minder maakbaar
is dan menigeen denkt of wenst. Houvast
biedt datgene waar je wel wat aan kunt
doen: zorgen voor een gezond lichaam
bijvoorbeeld. Dat doet hij dan ook. Hij
maakt deel uit van een actief competitie
groepje en wordt regelmatig gebeld om te

tennissen. En anders slaat hij wel tegen
de muur! Het resultaat mag er zijn! (zie
de uitslagen elders in dit blad van de dubbelclubkampioenschappen!! mvdz)
Ik realiseer me later dat in dit soort
clubjes getennist wordt zoals mannen dat
meestal doen: om het tennissen, het spel,
het winnen of wat dan ook, in ieder geval
niet om te kletsen! En dat Mark zich daar
goed bij voelt! Toch is hij niet iemand die
een gesprek uit de weg gaat, integendeel,
maar hij lijkt daar ook iets anders voor
nodig te hebben: herkenning van het niet
alles in de hand hebben bijvoorbeeld of
aandacht voor minder materiële zaken.

Ik merk het op het eind van ons kofﬁeuurtje, als hij ontspannen op zijn bank hangt
en zijn ogen beginnen te glinsteren!
Verwonderd!?
Mariëtte van der Zwet
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jeugd

Mini-Maxi-toernooi
Afgelopen 9 september heeft het MiniMaxi-toernooi plaatsgevonden. Onder
vrijwel ideale weersomstandigheden, met
een grote opkomst, veel gezelligheid en
met tennis “voor elk wat wils” werden in
totaal 6 poules gespeeld. Uiteraard waren
er – naast de mini- en maxi-Marsen- ook
kleine prijzen (voor de maxi’s) en grotere
medailles (voor de mini’s). Met dank aan
Mariëlle Gerrits en Luc Buitinck voor de
uitstekende organisatie en verzorging.
Jeugdlabel
Op 23 september heeft er een jeugdlabel
plaats gevonden. Hou de website en je
mail goed in de gaten, want we willen dit
vaker doen!
Wintertraining
Op de kunstgrasbanen van het USC
(Universitair Sport Centrum) gaat Dorian
Driessen ook de komende winter lesgeven. De banen liggen maar een paar
honderd meter van onze eigen club af.
De hele wintertraining omvat 15 lessen,
begint in oktober en kost maximaal € 115.

De tijden dat we er terecht kunnen zijn:
dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag.
Dus deze winter lekker buiten tennissen!
Overleg met je ouders en schrijf je in
vóór 25 september door een mailtje te
sturen naar:
Bernard Harterink
(bernard.harterink@gmail.com)
Vermeld ook duidelijk welke
middag(delen) je zeker niet kunt, en met
welk vriendje of vriendinnetje je het liefst
samen traint. We proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Je krijgt
dan van ons zo spoedig mogelijk bericht.
Als je vragen hebt: stuur een mail naar
Bernard
Slottoernooi
Elders in deze kantlijn vind je de aankondiging voor het slottoernooi. Speciaal
voor de jongere jeugd wordt er zaterdagochtend gespeeld, en de oudere jeugd
kan meedoen op zondag. Meld je aan!
Quirin Sluijs
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meer flower dan power
dubbel en dwars in de “gezamenlijke
sigaretten” zat.
Het werd een wazig feest, voor impressies zie de foto’s op avanti55.nl.
John en Yoko hebben ons het hele weekend vergezeld, al waren ze wat bedlegerig.
De schema’s zaten goed in elkaar, het
weer was als tijdens Woodstock, de
muziek voerde ons terug naar vervlogen
tijden.
Geen onvertogen woord, 1 grote Peace
Man weet je.
Een enkele dame die niet bleek te bestaan, ook dat mag tijdens een ﬂower
power evenement, Jan deed het gewoon
met 4 andere vrouwen.
De aankleding was fantastisch, de banen
waren super, de ballen regelmatig ververst.
Dank aan allen, teveel om individueel te
benoemen, maar vooral, als je erbij was,
dank jezelf.
En als je er niet bij was, heb spijt, maar
zet je erover heen.
Op 30 en 31 augustus 2008 krijg je weer
een kans, in andere sferen, doch zeker
weer zo dat je spijt krijgt als je er niet
was.

Invitatietoernooi 2007:
Meer Flower dan Power
Hey Avantianen,
Weet je, het is alweer even voorbij en
waarschijnlijk zijn we allemaal weer uit de
roes en back in normal life.
In het weekend van 1 en 2 September
hebben we oude tijden herleefd.
Met 45 koppels is er niet gestreden om
het invitatietoernooi.
Niet gestreden? Nee, het ging tijdens dit
toernooi juist om het niet strijden, Peace
Man!
De prijzen werden gewonnen door de
echte winnaars, diegenen die de balans
het beste benaderden.

De hele club leek wel
in balans
Niet iedereen had “het begrepen”.
Maar diegene die het begrepen hadden,
hebben zo’n goed gevoel overgehouden,
dat dit gevoel is overgewaaid naar diegenen die het niet begrepen hadden.
En zo voelden we ons allemaal goed, de
hele club leek wel in balans dat weekend.
Weet je, vooral op zaterdagavond, tijdens
een niet onverbloemd feest.
Niet onverbloemd?
Nee man, bloemen waren er volop.
En niet alleen bloemen. Het gerucht gaat
dat de hasj die niet in de hasj cake zat,

Weet je, wij vonden het fantastisch om
het te mogen organiseren,
Yve de Vries, Liesbeth Meij, Annette
Moons, Theo Peters en Bert Lagerweij.
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ladies day

Donderdag 6 september, de eerste
donderdag van september, de Ladies-day
van Avanti. Wij, ik bedoel dan de dames
van het donderdagteam, Marieke, Trinet,
Marleen, Marion en ik hebben om kwart
over negen de kantine “aan kant”, de kofﬁe klaar ( met gebak uiteraard ) en staan
klaar om de deelnemers te verwelkomen.
Ieder jaar weer een luidruchtig gebeuren. Er wordt dan ook meteen heel wat
afgekletst en bijgepraat. De Groesbeekse
dames nemen wederom een grote, hele
grote zak kermissnoep mee. Dit wordt
een leuke traditie!!!

Tegen half tien mag ik het welkomstwoordje uitspreken. Leuk dat het voor
velen al een reünie wordt, leuk dat er
ook een aantal nieuwe gezichten is. Ik
verzoek iedereen voor de lunch de uitgereikte vragenlijst ingevuld in te leveren,
later op de dag zal de bedoeling daarvan
nog wel duidelijk worden.
Dan kunnen we gaan doen waarvoor we
toch ook gekomen zijn: “tennissen”. Tot
de lunch speelt iedereen twee wedstrijden van 45 minuten waarbij veel gelachen, maar ook geconcentreerd gespeeld
wordt !!??
Sporten maakt hongerig en een gedekte
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gevraagd heb om toch nog maar te komen meedoen met labelen. Iedereen zou
nu wel weer les willen hebben…….
Om vier uur is het tijd voor de borrel.
Blijkbaar heeft men het zeer naar de zin
gehad. Ik word spontaan gefêteerd op
een grote bos bloemen, het resultaat van
een stiekeme inzamelingsactie. Daar
wordt ik heel stil van ….en heb van dat
gebaar nog lang genoten.

tafel lonkt! Wij worden, met behulp van
anderen (!) een waar cateringbedrijf. Het
ziet er niet alleen subliem uit maar, zoals
later blijkt, smaakt het ook prima. Salades
in alle soorten, de ( warme hapjes ), de
bowl en het verse fruit doen het geklets
verstommen, en dat wil wat zeggen !!!
Dan komt de voorzitter met een woordje
van dank en een ﬂesje wijn voor de
organisatie en wenst iedereen nog een
gezellige dag. Zo zijn wij nog nooit in het
zonnetje gezet, lief hoor !!!
Dan is het tijd om de bedoeling van de ingevulde vragenlijsten duidelijk te maken.
Hiervoor geef ik het woord aan Liesbeth
Mey, Avantiaan en tennislerares.
Zij bespreekt de antwoorden op de gestelde vragen. Een van de vragen luidde:
“zou je nog les willen hebben ?”.Nou, wat
denkt u ? Van de dertig aanwezige tennisdames zijn er slechts drie die blijkbaar
vonden dat ze nog wat konden leren, de
overige vonden kennelijk dat er voor hen
niets meer te leren viel. Zelfoverschatting, zelﬁngenomenheid of wellicht zelfs
zelfkennis ( vanwege de leeftijd ) ???
Toch wordt iedereen verzocht om naar
baan 3, 4 en 5 te gaan voor een clinic.
Nou, dat was mooi om te zien, iedereen
luisterde geconcentreerd naar de “juf” en
voerde fanatiek alle opdrachten uit. Een
klas “grote kinderen” met veel lol en veel
plezier. Vooral de oefening “met velen
tennissen met maar een racket” zorgde
voor de nodige hilariteit. Men had er zo’n
plezier in dat ik op een gegeven moment

Even nog een paar andere resultaten uit
de enquête:
de meesten hadden een voorkeur voor het dubbelspel omdat men dit
gezelliger vindt of vanwege de leeftijd;
op de vraag naar iemands tennisidool blijkt ook de generatie: Björn
Berg, Agassi, Chris Evert, maar toch ook
Federer en Nadal ( = knap, mooi en vlug
!! ). Wij dames kijken blijkbaar graag naar
de heren !
op de vraag wat men nog zou
willen verbeteren bleek dat men in het
algemeen tevreden was over de eigen
vaardigheden, of zoals iemand schreef:
“t is goed zo”
En zo was het ook voor ons op deze dag.
“Ladies”, bedankt voor alle hulp, de hele
dag door.
Voor degene die nog nieuwsgierig is naar
de antwoorden op de quizvragen zijn de
vragen en antwoorden hierna opgenomen.
Karin Baken
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test je kennis
6.
Bij welk grand slam toernooi
hoor je regelmatig vliegtuigen overkomen?
7.
Wat is de huidige WTA ranking
van Michaela Krajicek?

Gezien hun leeftijd is het verbazingwekkend wat de dames weten.
Tijdens de Ladies Day (zie elders in dit
nummer) heeft Liesbeth Mey een ladies
clinic gehouden. Om ook de grijze cellen
te prikkelen opende ze met een quizz.
De redactie is verheugd dat Karin
Baken ook de mannelijke Avantianen de
kans geeft hun geheugens testen.
Hieronder volgen de vragen. Na enig
zoekwerk vind je de antwoorden verderop in deze Kantlijn. Maar … voor je
gaat zoeken, doe eerst een serieuze
poging minstens één goed antwoord
te geven. Dan heb je in ieder geval de
onwetende hoofdredacteur verslagen.
De quizzvragen
1.
Wat is de afmeting van een
tennisbaan (dubbel)?
2.
In welk jaar werd voor de eerste keer het toernooi Roland Garros voor
mannen gespeeld?
3.
In welk jaar van dit toernooi
stond Martin Verkerk in de ﬁnale?
4.
In welk jaar werd voor de eerste
keer het toernooi Roland Garros voor
vrouwen gespeeld?
5.
Welke Nederlandse won in 1927
als enigste tot nu toe Roland Garros?

8.
Hoeveel grand slam titels hebben Paul Haarhuis en Jacco Eltingh
samen gewonnen?
9.
Voor welke charitatieve instelling
zetten Paul Haarhuis en Jacco Eltingh
zich in?
10.
“Schultz slaat hardste service
ooit”, Hoe hard was deze service?
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clubkampioenschappen dubbel
10 - 16 september 2007
90 deelnemers, 4 minder dan vorig jaar.

die daarmee de eerste kampioenen van
het toernooi geworden zijn.

Maandagavond begon met regen, de
eerste ronde mocht 3 x pauzeren (regenstops) maar alle partijen werden gelukkig
volgens schema gespeeld. Helaas moest
Fred Hendriks zich terugtrekken wegens
een blessure. Daar bleef het niet bij, want
ook Bartel voelde een onwillige spier in
zijn hamstring; ze besloten de wedstrijd
op vrijdag uit te spelen, echter het bleek
een spierscheuring te zijn wat hem niet
belette om in deze week een geweldige
bardienst te draaien.

Donderdagavond, weer blessureleed,
dit maal van Kees van Eijden, Fred
Hendriks, Marion van der Linden en Rob
Wolf. Een nieuwe koppel in dit toernooi
voor de GD6, Roel en Inge, wisten Rob
en Jane in een driesetter klein te krijgen.
Vrijdagavond startten we een half uurtje
later vanwege regen. In de HD3/4/5 zagen we jong Avantitalent, Luuk en Roel,
schitteren tegen Ronald en Gijs en wonnen meedogenloos hun partij in 2 sets.
Een zonovergoten ﬁnale weekend
leverde veel mooie en lange partijen op.
Enkele deelnemers hebben zowat het
hele weekend op de baan gestaan, maar
zijn dan ook in de prijzen gevallen.
Al met al een geslaagd toernooi met
gezellig veel publiek.
Hopelijk tot volgend jaar,
De wedstrijdcommissie,
Annette, Betty, Cecile en Theo

Dinsdagavond was een rustige avond,
dat dachten Lisette en Maarten ook
toen zij de eerste set zonder problemen
wonnen, maar Yve en Noël gaven zich
niet snel gewonnen en wonnen dan ook
de tweede set in tie-break, helaas voor
hen de derde set ging toch weer naar de
tegenstanders.
Woensdagavond waren de weergoden
ons goed gezind. Janneke en Yve gingen
voortvarend de strijd aan met Jane en Lisette en kwamen als overwinnaars uit de
bus. Katja met Petra tegen Ellen en Lieke
maakten er een monsterpartij van, een
driesetter die rond middernacht eindigde
in een overwinning voor Petra en Katja

De Uitslagen:
DD3/4/5
1e Liesbeth Meij / Hetty Maters
2e Anneloes van Brussel / Marian van
Gerwen
HD 3/4/5
1e Mark Thunnissen / Thomas Klijn
2e Leo van de Pas / Patrick van Otterlo
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GD7
1e Hanny Kuiper / Fons Goosen
2e Berna Hendriks / Noël Buining
DD8
1e Petra Kat / Katja Laumans
2e Oliva Peeters / Lucy Pluymaekers
HD8
1e Geert Moll / Bernard van Houtum
2e Theo Peters / Martien Zwitserloot
GD8
1e Jeanine Wessels / Geert van Moll
2e Ingeborg Jansen / Jan Bilo

DD6
1e Yve de Vries / Janneke Braam
2e Lisette Verstegen / Jane Klein
HD6
1e Rob le Pair / Maarten Wolf
2e John Karskens / Mart de Weerd
GD6
1e Mieke Godding / John Karskens
2e Inge Nooijen Roel Tiemissen
DD7
1e Anne van Eupen / Marion Brouwer
2e Marijke Peeters / Jeanine Wessels
HD7
1e Paul van Rosmalen/Willem v. Gerwen
2e Fons Goosen / Noël Buining

slottoernooi
In het weekend van 27 en 28 Oktober
vindt het traditionele slottoernooi plaats.
We gaan het dit jaar iets anders doen
dan voorgaande jaren.
Het toernooi wordt gesplitst in 3 delen:

Zondag 28/10
van 10.30 uur – 15.00 uur:
Toernooi voor de gevorderde senioren +
de gevorderde junior leden
We hopen hiermee een grote deelname
van met name leden die nog niet zo lang
tennissen een toernooi op beginnersniveau aan te bieden.
Schrijf je in via www.toernooi.nl of via
bijgevoegd inschrijfformulier.
Inschrijven op individuele basis, er zullen
dubbels gespeeld worden.

Zaterdag 27/10
van 9.30 uur – 13.00 uur:
Toernooi voor de jeugd (m.n. de jongere
jeugd)
Zaterdag 27/10
van 13.00 uur – 17.00 uur:
Toernooi voor leden met maximaal 3 jaar
tenniservaring

Het toernooi wordt gezamenlijk georganiseerd door de toernooicommissie, de
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jeugdcommissie en het bestuur.
INSCHRIJFPROCEDURE SLOTTOERNOOI
Zaterdag 27 en Zondag 28 Oktober 2007
1) Schrijf je s.v.p. zoveel mogelijk in
via www.toernooi.nl.
Dit scheelt de organisatie namelijk een
heleboel tijd.
Als je dit nog nooit gedaan hebt, hierbij
een beschrijving van de procedure:
a) Ga naar www.toernooi.nl
b) Zoek in het veld vereniging: Avanti
c) Je krijgt dan een aantal toernooien te
zien
d) Kies: Slottoernooi 2007

e) Vul vervolgens de gevraagde gegevens in
f) Je kunt ook een proﬁel aanmaken,
zodat je de volgende keren de standaard
gegevens niet meer hoeft in te voeren.
g) Controleer de gegevens en verstuur ze
h) Je krijgt hiermee tevens een bevestiging van nschrijving.
j) De inschrijving sluit op woensdagavond 24 October.
Tevens zullen een link naar dit toernooi
onder “nieuws” bij www.avanti55.nl zetten, je komt dan direct op het slottoernooi
en kunt stap a t/m d overslaan.

2) Als je geen toegang tot internet hebt, schrijf je dan in via onderstaand formulier en
deponeer dit uiterlijk 24 Oktober in de kopijbus in ons clubhuis.
Naam
Telefoon
Mobiel
E-mail adres
Speelsterkte (dubbel)
Geeft zich op voor:
Aankruisen voor welk toernooi je je inschrijft
Zaterdag 27/10 van 9.30 – 12.00 uur:
Toernooi voor de jeugd
Zaterdag 27/10 van 13.00 – 17.00 uur:
Toernooi voor leden met maximaal 3 jaar tenniservaring
Zondag 28/10 van 10.30 – 15.00 uur:
Toernooi voor de gevorderde senioren + de gevorderde junior leden
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competitie 2008
De Technische Commissie (TC) is al weer
begonnen met het voorbereiden van de
competitie 2008, omdat de opgave van
het aantal teams aan de KNLTB voor 1
december verstuurd moet zijn. Daarom
is in deze Kantlijn een opgaveformulier
opgenomen. Dit formulier wordt ook naar
alle competitiespelers 2007 per e-mail
verstuurd. De inschrijving sluit op 4
november 2007.
Om problemen met niet-verwerkte formulieren of e-mails te voorkomen, zal
de TC de lijst met opgegeven spelers op
www.avanti55.nl publiceren, zodat men
zelf (voor 12 november) kan controleren
of de opgave verwerkt is en indien nodig
kontakt op kan nemen met Peter van
Campen, tel: (024) 323 44 68.
Voorafgaand aan de competitie wordt een
competitietraining (4 keer 1 uur) georganiseerd, naar alle waarschijnlijkheid op
zaterdagochtenden op de kunstgrasbanen van het Gymnasion.
Tijdens de competitie wordt de bardienst
(voornamelijk) door competitiespelers
verzorgd, daarom wordt van competitiespelers verwacht dat ze minstens
eenmaal bardienst draaien.
De speeldata voor 2007 (wijzigingen
voorbehouden) zijn te zien op:
http://knltb.nl/regionaal/districten.asp?reg
=1&dis=1&cat=2#550
Zomeravond:

14/21/28 mei en 4/11/18 juni.
Donderdag:
10/17/24 april en 8/15/22/29 mei.
Zaterdag:
5/12/19/26 april en 17/24/31 mei.
Zondag:
6/13/20/27 april, 18/25 mei en 1 juni.
De inhaaldata zijn nog onbekend.
N.B.: o) Er zijn nieuwe competitievormen mogelijk op de zomeravond. Ook
sterkere spelers kunnen meedoen in de
categorie 5/6/7 en er zijn ook
damesteams mogelijk. Er bestaat ook
een dubbelcompetitie in het najaar op
zaterdagmiddagen, maar er is nog niet
bepaald of er ruimte is, en zo ja hoeveel,
voor Avanti om daaraan deel te nemen.
o) De do/za/zo-afsluiting is op 1 juni.
o) De zomeravondafsluiting is op woensdagavond 25 juni.
o) Nadat de TC een voorlopige teamsamenstelling gemaakt heeft, zullen met de
teams de verhinderingen doorgenomen
worden, om te voorkomen dat hele of
halve teams gelijktijdig verhinderd zijn.
De samenstelling van de TC is:
Zaterdag: Liesbeth Meij
Zondag: Joek Poort (volgt Hettie Maters
op)
Zomeravond: Jeanine Wessels
Donderdag: Marleen Stalenhoef (aftredend)
Voorzitter: Peter van Campen
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPGAVE COMPETITIE AVANTI’55 2008
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail
Speelsterkte 2007 Enkel: Dubbel :
A) Geeft zich op voor de volgende competitievorm(en) en is minimaal vijf
maal beschikbaar:
Zaterdag
Gemengd
Dames
Heren
Zondag
Gemengd 35+
Heren 35+
Dames
Heren
Zomeravond (woensdag)
Gemengd
Heren
Dames
Donderdag Dames Dubbel
N.B.: Met cijfers 1,2 etc. de voorkeuren voor competitiesoorten aangeven
B) Geeft zich op als reserve voor:
Zaterdag
Zondag
Zomeravond
Donderdag Dames Dubbel
Eventuele opmerkingen of voorkeur voor team:
Uiterlijk 4 november mailen naar: tc@avanti55.nl
Controleer zelf uiterlijk 13 november op www.avanti55.nl of je opgave verwerkt is en
neem dan indien nodig kontakt op
met Peter van Campen
Indien geen e-mail, dan formulier opsturen naar: Peter van Campen.
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MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE
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
december, een maand voor de ledenvergadering van 18 januari

De deadline voor nummer 5 van 2007 is
4 december.De verschijningsdatum is 18

maandag labelavond

Nog een paar keer!!! Na het slottoernooi
moet je weer tot april wachten, voordat je

weer mag labelen.
De toernooicommissie

Antwoorden test je kennis
1. Wat is de afmeting van een tennisbaan (dubbel)? * 23,77 m lang en 10,97 m breed
2. In welk jaar werd voor de eerste keer Roland
Garros voor mannen gespeeld? * 1891
3. In welk jaar van dit toernooi stond Martin Verkerk op Roland Garros in de ﬁnale? * 2003
4. In welk jaar werd voor de eerste keer het
toernooi Roland Garros voor vrouwen gespeeld?
* 1897
5. Welke Nederlandse won in 1927 als enige tot
nu toe Roland Garros?
* K. Bouman

6. Bij welk grandslamtoernooi hoor je regelmatig
vliegtuigen overkomen? * US Open
7. Wat is de huidige WTA-ranking van Michaela
Krajicek? * 32e
8. Hoeveel grandslamtitels hebben Paul Haarhuis en Jacco Eltingh samen gewonnen? * Zes
9.Voor welke charitatieve instelling zetten Paul
Haarhuis en Jacco Eltingh zich in? * Memisa
10. “Schultz slaat hardste service ooit”, Hoe hard
was deze service? * 209 km per uur
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Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Accommodatie & Bar
Tenniszaken Senioren
Tenniszaken Jeugd
Ledenadministratie
Ledenadministratie
e-mailadres:
Commissies
Barcommissie
Communicatiecommissie
Jeugdcommissie
Technische commissie
Toernooicommissie
Wedstrijdcommissie
Kantlijn
Redacteur

Van Haapsstraat 78
Postbus 1522, 6501BM Nijmegen
www.avanti55.nl
Bert Lagerweij
Hanny Kuiper
secretariaat@avanti55.nl
Josien van Geel
Postbank nummer 957648
Banknummer 989208192
Hettie Maters
Ton de Beukelaer
Quirin Slujs
Liesbeth van der Brugge
Prof. Cornelissenstr. 21, 6524PE Nijmegen.
ledenadministratie@avanti55.nl
Yve de Vries
Marianne Kalthoff
redactie@avanti55.nl
Quirin Sluijs
Peter van Campen
Paul van den Ing
Annette Moons

Vormgeving

Rob Wolf
redactie@avanti55.nl
Fons Goosen

Portretten

Mariëtte van der Zwet

Drukkerij
Advertenties
Erevoorzitter
Ereleden

DPN
Lex Bouts
Lex Bouts
Jan Berson, Brorda van der Linden
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Wijntgensstraat 8
6525 DC Nijmegen
024 - 323 88 66
024 -323 71 68

Graafseweg 274 - 6532 ZV Nijmegen

Willem van Gerwen
Erik Lazeroms

06 53627681

TEKSTSCHRIJVERS

GLAS EN SCHILDERWERKEN B.V

G&L

DEJA VU
WONEN

EN

CADEAU

ARTIFORT • LABEL • LINTELOO • MOOOI • MOROSO
PALAU • PIET HEIN EEK • PILAT & PILAT

HOUTSTRAAT 57 6511 JM NIJMEGEN 024-323 94 93
WWW.DEJAVU.NL

metclubpas10%korting

