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Van de Voorzitter
Naast een moderner, eerlijker en overzichtelijker afhangsysteem, biedt dit
systeem ook relevante informatie ten
aanzien van m.n. de baanbezetting,
waar het bestuur en de commissies hun
voordeel mee kunnen doen. Ook zullen
we trachten met dit systeem het proces
rondom betalen voor introducés eenvoudiger te maken, door vanuit dit systeem
leden te belasten voor introductiegelden,
in plaats van de enveloppen met losse
euro’s in de gammele kopijbus.

Van Avanti ‘55 naar Diganti ‘08!
Beste leden,
Ja, ja, het is eindelijk zover.
De digitalisering gaat ook bij Avanti toeslaan. Na gedegen onderzoeken bij andere tennisclubs, hebben we als bestuur
de volgende conclusies getrokken:
1) Iedere zichzelf een beetje respecterende club heeft tegenwoordig een digitaal
afhangbord. Aangezien we onszelf meer
dan respecteren en dit vele voordelen
biedt, hebben we besloten er ook op over
te gaan. Onder bezielende leiding van
Wim Busink (een van de grootste tegenstanders van het huidige systeem), is een
internetaansluiting op het clubhuis en een
digitaal afhangsysteem tot stand gekomen, hetgeen half augustus geïnstalleerd
zal gaan worden. We gaan hier gedurende de korte periode mee experimenteren
en als dit experiment goed uitvalt, het per
September invoeren, anders per begin
van het nieuwe seizoen.

2) Websites spelen een steeds prominentere rol bij tennisclubs.
Ook Avanti heeft de afgelopen jaren
veel aandacht besteed aan het ontwikkelen hiervan. We gaan dit nog verder
uitbouwen. De website zal het digitale
communicatiemiddel worden tussen leden
en club/commissies. Een van de zaken
die we willen bewerkstelligen is dat de
ledenlijst met telefoonnummers en emailadressen beschikbaar gesteld wordt
op het afgeschermde gedeelte van de
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Momenteel zijn er 150 van de 500 leden
geregistreerd. Dat is nog veel te weinig.
Komende maanden willen we aanzienlijk
progressie maken om ons plan te doen
laten slagen. Hierbij dus een oproep aan
alle leden om zich te registreren;
Dit gaat heel eenvoudig door links op
onze website onder de inlog velden “Nog
geen account? Maak er hier een aan” aan
te klikken.

site, zodat Avantileden elkaar makkelijker
vinden.
In het kader van de privacybescherming
zal er iets geregeld worden voor personen die deze gegevens niet openbaar willen maken. Als zij dat kenbaar maken aan
de webmaster, zorgt die ervoor dat deze
gegevens niet op de ledensite worden
getoond.
3) Het papieren clubblad zal – net als bij
andere tennisclubs - geleidelijk verdwijnen. Alhoewel het even wennen zal zijn,
ontkomen ook wij er niet aan om serieus
te overwegen of we de papieren Kantlijn
gaan vervangen door de website en digitale nieuwsbrieven. De voordelen zijn evident: Meer up to date informatie, snellere
communicatie, aanzienlijke besparing op
druk en verzendkosten (nu zo’n €4.500
per jaar). Nadelen? Ja, men moet een
internettoegang en een e-mailadres hebben om de website te kunnen bekijken
en de nieuwsbrief te ontvangen. Voor
mensen die dit niet hebben, zal uiteraard
een oplossing worden gezocht.
Diverse clubs (zoals Rapiditas) zijn ons
voorgegaan en hebben er sinds dit jaar
al geen clubblad meer. Ons plan is om de
papieren Kantlijn in 2008 te reduceren en
daarnaast een start te maken met een
digitale nieuwsbrief. We beogen daarmee
een intensiever gebruik van de website.
Essentieel hiertoe is uiteraard dat we beschikken over de actuele e-mail adressen
van alle leden; Dit adres geef je door je te
registreren en actueel te houden op onze
website www.avanti55.nl

4) Reorganisatie communicatiecommissie (Kantlijn en website). Zoals jullie
wellicht weten heeft Rob Wolf aangegeven om na jaren het hoofdredacteurschap
te hebben vervuld, deze taak neer te
willen leggen. Wij bedanken Rob voor zijn
inzet.
In het kader van bovenstaande ontwikkeling hebben we besloten de integratie van
de website commissie en Kantlijncommissie in een communicatiecommissie verder
vorm te geven. Hiertoe gaan we het
hoofdredacteurschap van Rob integreren
in de functie van Marianne Kalthoff, als
voorzitter van de communicatiecommissie. Tevens treedt Jane Klein toe tot deze
commissie, die verder zal bestaan uit Mariëtte van der Zwet, Fons Goosen, Emile
van Tienen en Raoul Meuffels.
We hopen met dit plan een basis gelegd
te hebben voor de verdere modernisering
van communicatie van Avanti 55, zodat
we eind 2008 met recht onze naam kunnen aanpassen naar “Diganti 08”.
Bert Lagerweij.

3

VAN DE BESTUURSTAFEL
Buiten doortennissen in de winter op
gravel?
Het bestuur heeft zich beraden of er mogelijkheden geschapen kunnen worden
om gedurende de winter buiten door te
tennissen op gravelbanen. In overleg met
Rapiditas is het volgende aanbod ontwikkeld: Avantileden kunnen gedurende
de wintermaanden doortennissen op
de banen van Rapiditas voor €35. Dit is
aanzienlijk goedkoper dan winterlidmaatschappen elders of de hal en hiermee
kun je op gravel blijven spelen. Banen
zijn door de week ‘s avonds verlicht. Alleen bij regen en bij dooi zullen de banen
onbespeelbaar zijn. Het bestuur wil graag
weten of dit aanbod in een behoefte
voorziet.
Daarom een oproep om voor 15 september op een lijst in het clubhuis aan
te geven of je hier interesse in hebt of
niet:

Jeugd
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de nieuwe jeugdcommissie vorm
begint te krijgen. Onder aansturing van
Quirin Sluijs, bestuurslid jeugd, vormen
Luc Buitinck, Mariëlle Gerrits en Bernard
Harterink de nieuwe jeugdcommissie.
Er kan nog iemand bij. Als je interesse
hebt, meldt je dan bij Quirin Sluijs.
Accommodatie
De accommodatiecommissie begint tevens vorm te krijgen. Niet zozeer als een
“commissie”, doch meer als een pool van
mensen die de accommodatie beheren,
onder coördinatie van Hettie Maters, ons
nieuwe bestuurslid verantwoordelijk voor
accommodatie en bar.
Dank aan Paul van den Ing, Leo van
de Pas, Martijn Sijbers, Michiel Moret,
Bernard Harterink, Theo Peters, Wilma
Emonds, Liesbeth Meij, Noel Buining,
Mark Thunnissen, Jan Berson, Joseﬁen Janssen, Ingrid van Run en Harry
Wijnhoven voor hun medewerking om het
park voor het open toernooi in uitstekende staat te krijgen en te houden!

Naam
Heeft interesse om deze winter
(2007/2008) bij Rapiditas door te tennissen voor 35€.
Heeft deze winter reeds iets anders
geregeld, doch heeft interesse om in de
winter van 2008/2009 hier gebruik van te
maken.

Open toernooi
Het open toernooi is wederom een daverend succes geworden. De huidige open
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worden aan iemand anders (van Avanti of
daarbuiten). Kom in ieder geval naar het
feest op Zaterdagavond 1 September!

toernooicommissie heeft dit toernooi voor
het 5e achtereenvolgende jaar georganiseerd en is beloond met een “oorkonde
van eeuwige roem”. Na 5 jaar willen 5
van de 7 leden de open toernooi stok
doorgeven aan andere vrijwilligers. Een
aantal nieuwe mensen zijn reeds gevonden, er kunnen nog mensen bij, voor
ofwel het wedstrijdtechnische gedeelte
ofwel de omlijsting van het toernooi. Als
je interesse hebt, meld je dan aan bij het
bestuur.

Nieuwe leden welkom
We hebben nog steeds geen wachtlijst en
kunnen dus nog nieuwe leden gebruiken.
Stimuleer je vrienden en bekenden om
lid te worden van onze club, dit kan per
direct. Zie website onder lidmaatschap
voor details.
Beleidsplan
Het bestuur is bezig een beleidsplan voor
de komende 5 jaar te ontwikkelen. De
visie en beleidslijnen zullen dit najaar bij
de diverse commissie worden getoetst en
in de jaarvergadering van januari 2008
worden gepresenteerd.

Invitatietoernooi
Het traditionele invitatietoernooi vindt
plaats op 1 en 2 September aanstaande.
Als je geen partner kunt vinden, kun je je
individueel opgeven. Indien de inschrijvingen het toelaten zal je dan gekoppeld

ballen over het hek
Wederom heeft het bestuur klachten
gehad dat er leden zijn die over het hek
bij baan 5 klimmen om ballen in de tuin
van de buren op te halen. Dit is uitermate
storend voor de mensen die daar wonen
en is daarom absoluut verboden. Vandaar
nogmaals een dringend beroep aan alle
leden om dit niet te doen.

ballen die over het hek verdwijnen.
Ballen worden door de buren op regelmatige basis teruggebracht.
Laten we er samen op toezien dat de
goede relatie die we met onze buren hebben niet verstoord wordt, zeker niet door
zaken die eenvoudig te voorkomen zijn.
Deze goede relaties zijn belangrijk voor
Avanti.

Tegenwoordig wordt het ballenkastje
regelmatig met goede ballen ververst.
Speel met name op baan 5 met ballen uit
het ballenkastje en maak je niet druk om

Met dank voor jullie medewerking, Bert
Lagerweij.
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Christel

zomaar zeggen.

In verlegenheid gebracht, zo voelde
het. Ik belde Christel, al een tijd geleden, om haar te vragen voor een portret voor de Kantlijn. Ze reageerde met
dat aandoenlijke, beetje Achterhoekse
accent “leuk, Mariëtte, nja dat wil ik
wel”. En meteen erachteraan: “maar ik
ben wel benieuwd waarom, eigenlijk,
want ja, wat wil je mij nu vragen?”
Tjezus, ja, dat weet ik ook niet. Ik
wist natuurlijk wel waarom, maar …eh,
….“nou, gewoon, vind ik leuk…”. Haar de
ware reden onthullen: eigenlijk alleen
omdat ik je altijd al zo‛n mooie vrouw
gevonden hebt, nee, dat ging ik niet

Tussen dit telefoontje en de afspraak
zat meer tijd dan de bedoeling was.
Soms gaan andere dingen voor.
Inmiddels heeft ze haar 50-jarenfeestje gevierd. Op de uitnodiging,
waarmee ik vereerd was, stond iets
over een sabbatical; daar was ik ook
heel benieuwd naar. Wat gaat ze doen?
Stoppen met werken, nadenken, reizen?
Toen, voor het feest, precies op die
eerste zware-regendag van dit –inmiddels vergeten- prachtige voorjaar, pakte ik mijn blikken Panda. Op de dag van
onze praatafspraak, echter, was het
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lekker weer en legde ik het parcours
af op mijn tweewielige Rolls Royce: een
heerlijke ﬁetstocht via het Wylermeer
en Zyfﬂich naar Donsbruggen….
Ik hou helemaal niet van de Duitse taal,
maar deze plaatsnamen doen zo zacht
aan en passen helemaal bij dit weer en
deze afspraak, vind ik, de route zachtjes voor mezelf uitsprekend. Voor degene die het niet weten: Christel woont
net over de grens samen met Leo in een
prachtig huis met een minstens even
mooie tuin. Als een waakhond kwam hij,
Leo, in tuinbroek, naar voren toen hij
het hek hoorde opengaan. We begroetten elkaar hartelijk.
In een fractie denk ik terug aan het
moment op een feestje, jaren geleden,
dat ik Christel voor het eerst zag! Wat
een schoonheid! Geen “stuk”, maar een

Via het Wylermeer en Zyfﬂich naar Donsbruggen
klassieke schoonheid; ineens begreep ik
de inhoud van die term die ik vroeger
wel eens aantrof in de literaire boeken
die ik voor de lijst moest lezen. Dan
kwam er zo‛n soort beschrijving: “Een
blanke huid, zo glad en gaaf als in de
was gezet berkenhout, rood haar dat
er in golven omheen krult, kuiltjes in
de bleke wangen als ze lacht, groene
ogen...”. Zoiets dus. En ze was nog aardig ook!
Begeleid door het geblaf van Toby, haar

echte waakhondje, komt de schoonheid
van toen, gekleed in een makkelijke
zwarte broek en trui, naar buiten. Ze
nodigt me uit mee naar binnen te gaan
en ik voel me wat onwennig. Christel
en ik kennen elkaar niet goed maar zo
af en toe hebben we ineens van die
gesprekken die er toe doen. Over haar
moeder, over de liefde uiteraard, over
het lijf dat ouder wordt. En nu sta ik
ineens in haar of hun huis en even later
zit ik aan de thee op het terras en praten we wat met zijn drieën.
Tegen de tijd dat Leo opstapt, hebben
we nog maar een uurtje. Waarin ze vertelt dat die sabbatical niet is wat het
lijkt: ze gaan deze winter samen een
week of vijf door Thailand ﬁetsen, een
heerlijk vooruitzicht; nee, geen jaar
nadenken, gewoon doorgaan met haar
werk als ambulant begeleider bij het
ROC. We hebben het over het wonen in
Duitsland, het wennen, sowieso de stap
nemen om haar eigen huis achter te
laten, het kennismaken met de buurtbewoners - pas een buurtfeest gehad.
En over alles wat er in de loop der tijd
is aan komen waaien: het begon met een
parkiet, die na een paar dagen verzorging weer wegvloog. Vervolgens kwam er
een poesje aanlopen. Die adopteerde ze
maar meteen. Helaas, toen ze een keer
‘s avonds thuis kwamen, lag de poes
doodgereden op het pad. En ze vertelt
dat de dood van die poes, niet eens om
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het beestje zelf, zo aangrijpend was.
Ineens het besef dat de dingen plotseling anders kunnen gaan dan je dacht,
het onverwachte, het ondenkbare moet
niet gebeuren, maakt zo kwetsbaar.
Ook het overlijden van haar moeder,
nu twee jaar geleden, was ineens weer
dichtbij. Op mijn vraag of ze haar
moeder erg mist, zegt ze dat dàt het
eigenlijk niet is, “want het lijkt of ze er
nog is, daar in Bredevoort, alsof ik haar
zo kan bellen, ”.
Na de parkiet en de poes lag er op
een dag in de greppel naast het huis
een gestrande, onwel geworden Duitse
zwerver, een land”ﬁetser”. Hij heeft,
inmiddels opgelapt, het ziekenhuis verlaten en ﬁetst weer verder. Ze hebben

Het is hoogtijd om te gaan en er is
zoveel nog niet gezegd. Ze geeft me
een pot zelfgemaakte bessenjam en
kersensap mee en nodigt me uit een
keer te komen eten. Opeens vraagt ze
weer waarom ik haar nu eigenlijk had
gevraagd.. “ach,dat lees je vanzelf wel”,
draai ik erom heen, terwijl ik weer diezelfde soort verlegenheid voel als destijds aan de telefoon. Maar misschien is
het die onzekerheid wel waarom ze wat

Leuk om ze zo samen te zien
in hun paradijsje
geslotener overkomt dan ik haar dacht
aan te treffen.
Inmiddels heb ik daar gegeten, ze
kookt lekker, dat weet iedereen die
al eens aan het Open Toernooi heeft
deelgenomen! En het was gezellig. Leo
maakte een foto van ons in de tuin en ik
van hun. Het is een mooi stel, leuk om
ze zo samen te zien in hun paradijsje.
Maar voor de exclusieve aandacht voor
en van Christel ga ik haar een keer
bij mij te eten vragen, waarvan geen
verslag!

de ambulance laten komen, over zijn
ﬁets gewaakt, deze weer terugbezorgd
en hem weer uitgezwaaid, een wonderlijk verhaal. Vooral de betrokkenheid,
de zorgzaamheid waarmee Christel het
vertelt. Dat is Christel ten voeten uit.

Mariëtte van der Zwet
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een frisse wind, nieuwe bezems en
gammele zooi
Accommodatiecommissie (1 persoon)

letje en door overdreven fanatisme raakt
u onwrikbaar vast in de scheidsrechtersstoel. Zelf valt u onder personen, dus
blijf maar lekker liggen, de stoel zit nu
wel vast, maar daar zitten wij niet mee,
is hij echter beschadigd dan moet u met
stoel en al het boek zien te bereiken en
melding maken van de beschadiging.

Accommodatie is alles op het park wat
los en vast zit en niet voor verkoop bestemd is, met uitzondering van personen,
huisdieren en vee, maar wel weer gras.
Alles wat los zit; bijvoorbeeld een eierwekker. Ik heb er de afgelopen 3 jaar al 5
gekocht en ze verdwijnen met de regelmaat van de klok. Ik wijs er op dat het
niet is “regelmaat van de wekker”.
Alles wat vast zit; bijvoorbeeld een
lichtmast. Nu is daar laatst een reﬂectiescherm afgewaaid en werd het scherm
opeens alles wat los zit en valt dan
onder gammele zooi. Nu ben ik waar ik
wezen moet!

Verder kunt u hier alles kwijt over de
accommodatie; verbeter punten, wilde
ideeën, niet urgente kapotte zaken,
achterstallig onderhoud en wat er
meer in uw hersenpan ronddwaalt.
Het verantwoordelijke bestuurslid hiervoor is sinds kort Hettie Maters. Zelf, Paul
van den Ing, ben ik tot nu toe en sinds
nog korter het enige lid van de accommodatiecommissie.
Dit heb ik geweten, die Hettie waait als
een frisse wind, dat heb je als de deuren
niet goed sluiten, over het park en neemt
alle gammele zooi mee. Soms raak je dan
van de regen in de drup, lekkage bij de
schoorsteen.
Nieuwe bezems vegen schoon, ze heeft
er op kosten van de leden gelijk een gekocht. Maak de borst maar nat, dit wordt
wederom een contributieverhoging.
Midden in de nacht belt ze mij op: De

Het accommodatieboek
Beide gevallen kunt u melden in het ACCOMMODATIEBOEK, vastgebonden aan
de eerste paal van de bar. Het vastbinden
in verband met de ervaringen met de
eierwekker.
Nu denkt u natuurlijk dat alles wat los zit
en vast raakt ook in het boek moet. Ja,
lik mijn vestje. U heeft bardienst en de
vorige heeft niet goed schoongemaakt,
hierdoor zitten de glazen vastgeplakt, dat
moet niet in het boek. U slaat een bal-
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microfoon doet het niet.
Kijk zo moet het niet, dit valt wel onder
gammele zooi maar is niet urgent en
moet dus in het boek. Alle begin leidt
nog niet tot een goed einde, ik lijd wel.
Wat is urgent?
De hamvraag is: Wat is urgent? Stel je
hebt maar een been en er is wat mee dan
lijkt dit urgent maar is het niet want op
een been kun je toch niet lopen, heb je er
twee en een doet het niet dan is dit wel
urgent want inderdaad op een been kun
je niet lopen.
U staat te douchen, het licht valt uit en
het putje raakt verstopt, een ongeluk
komt zelden alleen, onmiddellijk bellen.
In de haast niet vergeten u blote lijf te
bedekken.
Denk dus eerst goed na voor je over urgente gammele zooi Hettie of Paul gaat
bellen. Telefoonnummers vindt u achter in
het clubblad.
Zelf heb ik het volgende meegemaakt.
Tijdens de prijsuitreiking van het open
toernooi heb ik drie enorme gaten in baan
4 veroorzaakt door illegale zooi, je had

er bij moeten zijn, dit is niet urgent want
we hebben nog vier banen. Tot mijn verbazing waren ze nog geen half uur later
al verdwenen, de gaten niet de banen.
Ik zag nog wel Paul Hoffs in het hok verdwijnen, dus soms lossen problemen op
zonder dat er een pen aan te pas komt.
Maar aan de andere kant, wie schrijft die
blijft dus kladder maar raak. Wel duidelijk zijn, met een opmerking: Een ander
afhangsysteem zonder naam kunnen wij
niets. Wat moet er dan anders? Ook zijn
wij, onder genot van een door u betaalde
consumptie, gaarne bereid om u persoonlijk te woord te staan. De kosten gaan
voor de baat uit!
Voor ik afsluit blijf ik nog met een vraag
zitten. Kan een commissie taalkundig of
juridisch wel uit één persoon bestaan?
Je staat voor paal als een eerstejaars
studentje kan opmerken dat je helemaal
niet in een commissie zit. Hoewel ik onder personen val mag het antwoord in het
accommodatieboek.
Ook namens Hettie, Paul van den Ing.
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jeugd
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen jeugd vonden
plaats van 11 tot 17 juni. Hoewel de kampioenschappen niet op de clubkalender
stonden waren er toch 30 deelnemers,
vooral dankzij een nabel actie van het
Avanti-bestuur. De weergoden waren ons
zeer goed gezind, want op een enkele
spat na heeft alles volgens plan plaats
kunnen vinden. En dat resulteerde in
een heel gezellig toernooi, met prachtige

partijen, mooie gevechten, en ook veel
lol, waarbij de ouders ook in groten getale
aanwezig waren. Elke ﬁnalist in zijn of
haar groep kreeg een medaille.
We kunnen terugkijken op een geslaagd
toernooi!
Nieuwe jeugdcommissie
Er is een nieuwe jeugdcommissie! Met
veel enthousiasme zijn Luc Buitinck,
Mariëlle Gerrits en Bernard Harterink
van start gegaan. De eerste vergadering samen met Quirin Sluijs, het
bestuurslid voor jeugd, heeft al een
schat aan nieuwe ideeën opgeleverd,
variërend van nieuwe activiteiten,
via werving tot de trainingen. Dat zal
ongetwijfeld leiden tot vele nieuwe
initiatieven en activiteiten!
Nieuwe jeugd-trainster
Helaas heeft Camille Janssen zijn
verband met Avanti niet kunnen
voortzetten, omdat hij een “offer you
cannot refuse” kreeg in de theaterwereld. Gelukkig is er voor snelle
vervanging gezorgd. Dit betekent
dat naast Robby de la Rambalje op
de woensdag we een nieuw gezicht
hebben voor de maandag, dinsdag
en vrijdag. Zij stelt zich hieronder
voor:
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Beste leden van Avanti’55,
Jullie zullen wel denken, wie is zij? Ik
zal me daarom even voorstellen. Ik ben
Dorian Driessen en vanaf augustus neem
ik de tennistraining over van Camile
Janssen. Ik ben 23 jaar en kom uit het
kleine dorpje Vianen in Brabant. Ik studeer Sport Gezondheid en Management
in Nijmegen, waar ik ook woon. Naast
mijn studie heb ik afgelopen jaar mijn
A-trainerslicentie behaald bij de KNLTB.
Ook heb ik al enkele jaren tennisles
gegeven aan jeugd en volwassenen. Een
mooie uitdaging ligt mij nu te wachten bij
Avanti’55. Voordat ik ging studeren heb ik
een aantal jaren full-time getennist waarbij ik de wereld over reisde om toernooien
te spelen. Een tijd stond mijn naam op

zowel de enkel- als de dubbelwereldranglijst van de WTA. Tegelijkertijd speelde ik
competitie in de Hoofdklasse gemengd op
zondag in Lelystad en in de Bundesliga in
Duitsland. Mijn speelsterkte is tegenwoordig 2. Ondanks dat ik gestopt ben met
full-time tennis, speelt tennis nog altijd
een zeer prominente rol in mijn leven. Tot
op de dag van vandaag vind ik tennis een
geweldige sport! Ik hoop mijn enthousiasme over te brengen op jullie. Ik heb er
heel veel zin in en ik hoop jullie snel te
ontmoeten!
Tot bij Avanti!
Met sportieve groet,
Dorian Driessen

minimaxitoernooi
Zondag 9 september vanaf 9.30 uur start
het welbekende minimaxitoernooi. Het is
de bedoeling dat een junior samen speelt
met een senior. Deze senior kan je vader,
moeder, opa, oma, tante, oom, buurvrouw
of buurman zijn enz. Deze hoeft geen lid
van Avanti te zijn.
Zorg dat je je vroeg inschrijft, want vol is
vol. Vermeld je speelsterkte en, wanneer
je dat weet, ook de speelsterkte van je
maxi en wie het is. Als je geen maxi kunt

vinden, dan mag je je ook alleen opgeven en proberen wij een maxi voor je te
vinden.
Vanaf 14 augustus kun je je inschrijven
in het clubhuis.
Eventuele vragen kun je stellen aan:
Mariëlle Gerrits
Luc Buitinck
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clubkampioenschappen enkel

Clubkampioenschappen enkel 2007

De maandag begon met een volle planning, volgens buienradar zou er een
behoorlijke bui komen maar het bleef
gelukkig maar bij enkele druppels. Wel
zorgde de partij van Eef tegen Paul in
de eerste ronde al meteen voor enorme
uitloop, die door meerdere partijen met 3
sets versterkt werd, zodat het de eerste
avond gezellig laat werd. Met warm weer
tot na middernacht op het terras zitten,
terwijl de tennissers voor een leuke pot
zorgen: wat wil je nog meer!

We hadden ongeveer evenveel inschrijvingen (60) als verleden jaar. De heren
in vooral de hoogste categorie (6-8),
HE3/4/5 lieten het wat af weten, daar
tegen over staat dat er meer dames in de
DE 3/4/5 en DE6 hebben ingeschreven;
helaas geen enkele dame voor de DE8
(vorig jaar nog 5). Voor de hele week was
er regenachtig weer voorspeld en dan
hoop je maar dat Nijmegen een beetje
gespaard zal blijven, gewoon eigenbelang natuurlijk, want anders loopt het
toernooi in de soep.

Dinsdag was het de partij van Marianne
tegen Mariëtte die ruim twee en half uur
geduurd heeft, de tijd van twee wedstrij-

18

haastwerk van. Vanaf ongeveer twee
uur (’s middags) begon een afwisselend
weerpatroon: bui, droog, stortbui, droog
etcetera. Voor de spelers was dat niet zo
leuk: telkens weer beginnen met een paar
games en dan weer moeten stoppen is
ook niet alles. Om nog maar te zwijgen
over de spieren die hiertegen protesteren. Uiteindelijk waren om een uur of half
elf bijna alle geplande wedstrijden toch
gespeeld waarbij Willy en Bernard de
slotshow hebben opgevoerd.

den. Even later ook Lex tegen Koen en in
de laatste ronde zelfs Theo tegen Geert
een driesetter die tot 24.00 uur heeft
geduurd.
Op donderdag maakte onze voorzitter
Bert er een marathonpartij van tegen
Ronald. Een ongelofelijk moment, waarbij
we getuige mochten zijn van een subtiele
bal van Bert net over het net, die door
Ronald gehaald werd waarbij volledig
lichamelijk contact van zijn lichaam met
de baan en haast de scheidsrechtersstoel
gemaakt werd en hiermee het ludiekste
en mooiste punt van de avond maakte.
Het werd zo laat dat de derde set op
vrijdag is gespeeld waarin Ronald de
overwinning opeiste.

Zondag begon in het zonnetje, alles ging
helemaal zoals gepland. Met name de
laatste ﬁnales waren van een zeer hoog
niveau, zowel qua tennis als qua spanning. Wie als laatste weggingen en hoe
laat, dat zullen we maar met de mantel
der liefde bedekken.........…

Vrijdag was de eerste avond die met
regen begon en daardoor later van start
ging. We hadden geen volle planning dus
ook geen problemen.Ook deze avond
ging de historie in met een prachtige
partij van Lex tegen Simon, waarbij we
genoten hebben van een mooie driesetter, gewonnen door Simon. Lex heeft in
jaren niet meer zo hard gewerkt op de
tennisbaan als dit jaar, per slot van rekening waren 2 van de 3 tegenstanders in
zijn poule bij elkaar opgeteld!! nog steeds
ruim 10 jaar jonger dan hijzelf.

De uitslagen en foto’s staan op bladzijde
22.

Zaterdag ging in het begin alles naar
wens. Betty en Hanny maakten er geen
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN
Ik geef mij op voor een groeps / individuele * cursus en wil deze volgen
met ………personen.
Eventueel met:
Naam:
Naam:
Naam:

……………………………….………………………….
Tel (privé): ………………...tel (werk): ………………..
……………………………….………………………….
Tel (privé): ………………...tel (werk): ………………..
…………………………………………………………..
Tel (privé): …………………tel (werk): …………………

De tijden waarop gelest kan worden zijn:
Dinsdag van 18.30 – 22.00 uur
Woensdag van 18.30 – 22.00 uur
Donderdag van 18.30 – 22.00 uur
De tijden waarop ik kan lessen zijn:

1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….

Naam: ……………………………………………………….man/vrouw*
Adres: …………………………………………………………………….
Postcode:……………..Woonplaats: …………………………………………….
Tel: …………………………….
Email: ………………………….
Beginner / halfgevorderd / gevorderd *
Aantal jaren getennist: ……….
•
omcirkelen wat van toepassing is
Datum: …………………………………………



Handtekening: …………………………………
Let op! Stuur je formulier met het verlangde lesuur naar:
Leo Nefkens

MIXED-INVITATIE TOERNOOI 2007
�
Het mixed invitatie toernooi (senioren) wordt gehouden in het weekend
van zaterdag 1 en zondag 2 september.
�
Op Zaterdag wordt er gespeeld van 10.00 – 22.00 uur.
�
Op Zondag wordt in principe gespeeld van 10.00 – 15.00 uur.
�
Op Zaterdagavond is er een spetterend feest, ook toegankelijk voor
Avanti leden die niet meedoen met het invitatietoernooi.
�
De sluitingsdatum voor inschrijving van het gezelligste toernooi van
Avanti55 is maandag 27 augustus.
De spelregels
�
Als Avantiaan nodig je een niet-Avantiaan uit om samen dit gemengd dubbel toernooi te spelen. Het aantal deelnemers is beperkt dus schrijf snel in.
�
Als je geen partner kunt vinden maar wel mee wil doen, geef je dan individueel op; De wedstrijdleiding zal dan trachten je te koppelen aan een andere
individuele inschrijving, mits het aantal inschrijvingen dit toelaat.
�
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per koppel en dient voor de 1e wedstrijd te worden voldaan.
�
Een overzicht van speeltijden wordt uiterlijk Woensdag 29 Augustus gepubliceerd op de website en in het clubhuis gehangen.
�
Houd ook rekening met het draaien van bardienst !
�
Rondom het toernooi zullen allerlei feestelijke activiteiten worden georganiseerd.
�
Opgeven gaarne via onze website of via mail naar bert.
lagerweij@kpnplanet.nl, onder vermelding van naam + speelsterkte en naam partner
+ speelsterkte en eventuele verhindering.
�
Als je niet over internet beschikt, dan kan je een hard copy van het bijgevoegde formulier in de kopijbus deponeren of opsturen naar:
Bert Lagerweij

Wij wensen je een sportief en gezellig toernooi.
De wedstrijdcommissie.

INSCHRIJFFORMULIER MIXED – INVITATIETOERNOOI
Zaterdag 1 en Zondag 2 September 2007
Naam
Telefoon
Mobiel
E-mail adres
Speelsterkte (dubbel)
Naam introducé
Speelsterkte introducé
Verhinderingen:
Per koppel mag er maximaal 1 verhindering opgegeven worden
volgens onderstaande tabel
Zaterdag 10.00 -14.00
Zaterdag 14.00 -18.00
Zaterdag 18.00 –22.00
Zondag 10.00 – 13.00
Zondag 13.00 – 16.00
Dit formulier in de kopijbus deponeren of opsturen naar:
Bert Lagerweij
Vermeerstraat 34
6521 LX Nijmegen

AVANTI

Invitatietoernooi
Zaterdag 1 en
zondag 2 september

Een avantiaan speelt met iemand van buiten de
club MIX:
zoek nu alvast je partner en schrijf je tijdig in
(inschrijfformulier in de kantlijn of in het clubhuis)

Zaterdag 1september
Flower Power party

Overdag gezellig tennissen of lekker lui langs de kant
liggen met een jointje of een glaasje rosé?
zaterdagavond: je dak uit,
in hogere sferen op de flowerpower party:
Trek je wonderlijkste outfit aan in stijl!
Succes voor de avond is verzekerd

HE3/4/5 1e Joost Schillings

2e Wim Busink

DE 5
HE 6

1e Anneloes van Brussel
1e Simon Knopper

2e Hettie Maters
2e Joek Poort

DE 6
HE 7

1e Jane Klein
1e Peter van Campen

2e Lisette Verstegen
2e Paul van Rosmalen

DE 7
HE 8

1e Inge Nooijen
1e Willy Baak

2e Hanny Kuiper
2e Arie Stroobant

De wedstrijdcommissie, Cécile, Theo en Annette
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shing chee yi (maandag)
“Iedereen kan een schip varen bij kalme
zee.”
Als de buienradarpuntenel Nijmegen
rechts laat liggen, is de organisatie van
zo’n open toernooi eigenlijk een eitje.
De enige hoge golven werden dan ook
veroorzaakt door de stokjes waarmee
deelnemers hun Wok & Stay noodles
moesten verorberen op Feng Shui Avanti.

partijen zijn natuurlijk te vinden op toernooipuntenel.
shing chee erh (dinsdag)
“Eet alles met twee poten behalve een
ladder, alles met vier poten behalve een
tafel en alles wat vliegt behalve een
vlieger”.
En dus vlogen de gefrituurde sprinkhanen
in zoetzure saus over de toonbank bij de
Wok & Stay Avanti, waar het ook vandaag
weer smullen was. Benieuwd waar ze ons
morgen mee verrassen. En ook op dag
2 waren de wedstrijden weer niet te versmaden. Roel het is z’n broer le Pair nam

En er werd natuurlijk volop getennist.
Aldrik wie kent ‘m niet le Can nam ’t
samen met Hans wie kent ‘m wel Bokern
op tegen Emile Gilbers en Rick Willems
en wonnen. Rick en Emile mochten het
vervolgens nogmaals opnemen tegen
Rob de oriëntaalse serene rust zelve Vullings & Jöran Moerkens en waren ditmaal
beduidend meer succesvol. Het sluitstuk
van de avond werd, hoe kon ’t ook anders, gevormd door Judith Cornet & Yve
de Vries tegen Jacqueline Bettinger & Annemarie Kirch. Judith en Yve hadden net
op tijd voor de regen de buit binnen. En
de uitslagen van al die andere mooie

’t op tegen Dennis Duivenbode en verloor
verrassend. Josephine Jansen en Harry
Wijnhoven waren net op tijd genoeg hersteld van hun toernooiwinst in Lent
om Hettie Maters en Rob Argante naar
huis te sturen. Het immer enthousiaste
en uiterst deskundige publiek kon tot laat
in de avond genieten van de herenenkels van Aldrik le Can en Carlo met zo’n
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naam verdien je ’t natuurlijk om te winnen
Poledrelli.
Voor meer uitslagen zie weeweetoernoopuntenel.

shing chee san (woensdag)
“Een boer moet heel lang met open mond
op een heuvel staan voordat er een gebraden eend in vliegt.”
Sneller ging het bij de Wok & Stay waar
de vis sneller gewokt en uitverkocht was
dan gevangen. Woensdag gehaktdag op
de banen waar Anneloes van Brussel - op
haar verjaardag nog wel – van Veronique Verhaegen verloor, maar eerder met

Hettie Maters won van Ingrid van Run en
Josephine Jansen. En wat te denken van
Peter van Campen die, met en zonder Judith Cornet, meerdere gebraden eenden
zijn kant op ziet komen. Het was weer
teveel om op te noemen, maar het staat
gelukkig allemaal op toernooipuntenel.
shing chee syh (donderdag)
“Beperkingen zijn slechts grenzen die wij
onszelf opleggen”
En zo is ’t maar net. Wederom onbeperkt
genieten weer bij de Wok & Stay. Waar
halen ze ’t toch vandaan! Geen beperkingen vandaag voor Bert Lagerweij en
Hans de Beukelaer die zichzelf tot laat
in de avond slechts de grenzen van het
tennisveld oplegden. Ademloos keek het
uiterst deskundige publiek toe hoe zij de
bloedstollende tie-break van de derde
set naar zich toe trokken. Buitengewoon
adembenemend - en allesstollend - was
eerder op de avond de gemengd dubbel
van de ‘team Vullings combinatie’ Adema
en Verheijden tegen Hanneke Vastbinder
en Arjan Bor, die pas 3 bittergarnituurtjes later weer aanspreekbaar waren.
Onbeperkt werd er genoten van Carlo
Poledrelli die dit keer met Liesbeth Meij
aantrad tegen Hans Meijer en Marinka
Beetsma. Een droomscenario. Onbeperkt
uitslagen op weeweeweetoernooipuntenel
en onbeperkt foto’s op de Avanti-site.
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shing chih wu (vrijdag)
“Als je naast je schoenen gaat lopen worden je sokken vies.”
En als ’t onbeperkt geregend heeft,
worden ze ook nooit meer schoon. Op
vrijdagmiddag regende ’t zo hard dat
de zelfs de buienradar tijdelijk van de
radar verdween maar ook daar werd de
wedstrijdleiding nauwelijks nerveus van.
Om half 4 vond op baan 1 en 2 nog het
olympisch kwaliﬁcatie toernooi
synchroonzwemmen plaats, maar vanaf 4
uur schoot Feng Shui Avanti bijna wolkeloos onder de buienradar door. Met heel
veel dank aan groenteman Paul Hoffs kon

wedstrijdleiding met twee vingers in heurlui neus het ﬁnaleweekend in.
shing chee lio ryh (ﬁnaleweekend)
“In elk verlies zit een winst, zoals elke
winst een verlies inhoudt”
‘Complete and utter bollocks’, aldus de
Duke of Kent die, samen met een vaag
bekend lid van de McEnroe clan, de prijsuitreiking op zondag kwam opluisteren.
Na de wolkbreuk van vrijdag ging
de buienradarpuntenel met een lichte
achterstand het ﬁnaleweekend in, zodat ’t
immer deskundiger wordende publiek
op beide dagen kon plaatsnemen op
redelijk droge bankjes. Op zaterdag was
de spanning op baan 1 t/m 5 tot laat in de
avond te snijden en dat gold ook voor de
overheerlijke saté en holzhackerbubenneckenschwanzengebraten die in de Wok
& Stay geserveerd werden. Verrassend
was ’t optreden van Dee-Jay John-Boy
Peters die tot diep in de nacht de echte
doorzetters op de dansvloer wist te hou-

iedereen vanaf half 6 weer de strakke banen op. Het was in ieder geval de avond
van Gejo hierbenikdan Bogie, die
zowel in de single als de dubbel zegevierde. En wat te denken van Els van
Straaten die, met partner Wilma van
Bronkhorst, Jacqueline en Ilse in drie sets
van de baan wokte. En zo dreef de
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Gelukkig werd de prijsuitreiking in de
tie-break derde set overtuigend en op
geheel eigenwijze gewonnen door Paul
KAAABOEMMMMMMM van den Ing die
de laatste verwoestende klap uitdeelde
vanaf baan 4.
Het zit er weer op.
Maar het is allemaal nog steeds te bekijken op toernooipuntenel

den en vervolgens een ‘droomﬁnale’
speelde door zich voor zijn herendubbelﬁnale te verslapen. John-Boy was
wel ruim en uitgeslapen op tijd voor zijn
herenenkelﬁnale tegen ex-titelverdediger
Gejo Bogie. Een prachtige ﬁnale om het
toernooi mee af te sluiten. De buienradarpuntenel die tijdens het weekend redelijk
op verlies had gestaan kwam verrassend
terug met een redelijk natte prijsuitreiking.

chinees voor beginners
Voor degenen die zich ook anderzins op
het open toernooi willen voorbereiden is
hier een korte cursus Chinennis voor beginners. Lastig, maar met een beetje oefenen
moet het lukken.

Qing ni zai shuo yi bian!
Die bal was echt uit, hoor!

Aan de wedstrijdtafel

Ni hui shuo ying wen ma Khik Han!
Als je dat nog één keer doet, haal ik de
bondsgedelegeerde erbij!

Qing ni zai shuo yi dian!
Die bal was echt in, hoor!

Ni hao
Hallo, ik kom me melden.

Bij de ‘Wok & Stay’

Zui jin hao ma?
Loopt alles op tijd?

Ni ying wen ma hui shuo!
Heel apart, Els, die gefrituurde sprinkhaan.!

Wo hui shuo yi Boy dian zhong wen
Die meneer die hier net zat, zei dat we als
eerste de baan op mochten.

Wo ting bu dong?
Kun je dat ook met stokjes eten?

Op de baan
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Finalisten:
HD3
1e Emile Gilbers/Rick Willems
2e Pieter Coenen/Gerjon Hannink
GD3
1e Sabine Doorman/Gejo Bogie
2e Marinka Beetsma/Hans Meijer
HE3 35+ 1e John Peters
2e Gejo Bogie
HE4
1e Richard Dirven
2e Gerjon Hannink
HD4
1e Rick Willems/Emile Gilbers
2e Hans Meijer/John Peters
HE5
1e Eugene Cosijn
2e Michiel Muhren
HD5
1e Michiel Hendriks/Ward Pero
2e Simon Knopper/Jelle Quak
DE5
1e Veronique Verhagen
2e Anneloes van Brussel
DD5
1e Hettie Maters/Annelous v Brussel
2e Josephine Jansen/Ingrid van Run
GD5
1e Suzanne Verheyden/Frank Adema
2e Josephine Jansen/Harry Wijnhoven
HE6
1e Koen Steens
2e Dennis Duivenbode
HD6
1eEugene Cosijn/Sander Dammam
2e Roel le Pair/ Rob le Pair
DE6
1e Anouk Pahlplatz
2e Clara Antonietti
DD6
1e Lisette Verstegen/Jane Klein
2e Annette Moons/Marleen Stalenhoef
GD6
1e Jacqueline Schuurman/Gerhard Toxopeus 2e Jane Klein/Bert Lagerweij
HE7
1e Tom Meurrens
2e Peter van Campen
HD7
1e Michiel Lamers / Henk Sonneveld
2e Fons Goosen/Noël Buining
DE7
1e Ellis Vissers
2e Yve de Vries
DD7
1e Mariëtte van der Zwet/Ria Romijnders
2e Karin vd Braken/José Schonenberg
GD7
1e Sanne Hazeleger/Tom Meurens
2e Mariëtte vd Zwet/Fons Goosen
HE8
1e Willem Verploegen
2e Theo Peters
DE8
1e Karin den Boer
2e Esther Hendriks
DD8
1e Ans Claassens/Marianne Kalthoff
2e Loes Meij/Anita Bakker
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terugblik
zomeravondcompetitie
Dit jaar waren de weersomstandigheden
op de woensdagavonden uitzonderlijk
mooi, prachtige avonden met heerlijke
temperaturen. En tot en met de laatste
avond werd de zomeravondcompetitie in
een gezellig zonnetje gespeeld. Het weer
op de afsluitavond viel minder mooi uit,
maar toch hebben wij deze competitie
met een vakantiegevoel beëindigd.

Quick hun laatste wedstrijd spelend,
kan bij winst een gedeelde 2de plaats
bemachtigen!
Team 2 en 3 hebben een 3de plaats
behaald.
Alleen Team 6 is dit jaar zwaar gestraft
door een gewijzigde categorie-indeling
(de categorie 8/9 werd opgeheven) en dit
heeft onevenredig zwaar op hun tennisprestaties gedrukt. Zij moesten spelen
tegen teams met overwegend 7-spelers
omdat de KNLTB – ondanks hun toezegging - geen rekening hield met de onderlinge speelsterkte tussen teams!

Dit jaar verschenen weer 6 teams aan
de start. De trainingen werden ditmaal
gegeven door een trainster uit ons eigen
midden, Liesbeth Meij! Niet alleen had
zij aandacht voor het positiespel, maar
zij zag zelfs kans aandacht de techniek
van menigeen te verbeteren. Vandaar dat
nu alom de roep om trainster Liesbeth in
2008 te horen is! Het ligt in ieder geval
niet aan haar dat in 2007 wederom geen
kampioen in de zomeravondcompetitie
heeft opgeleverd! De resultaten laten
echter een stijgende lijn zien.

Kortom, het was wederom een spannende, enerverende én gezellig zomeravondcompetitie!
De afsluitavond mocht er ook zijn, mede
doordat Peter van Campen het Holland
Spel introduceerde. Reeds na een viertal
vragen werd de winnares bekend: Lucy
Pluijmackers. Zij bleek de enige te zijn
die een rolstoelgebruiker op het mooie
Avanti-gravel tolereert. Met trots nam zij
de unieke hoofdprijs - een gezond fruitpakket – in ontvangst.
Op de website zijn hoogte- en dieptepunten van de teamcaptains (nog) te lezen
en voor volgend jaar hangen er weer
de foto’s van de competitieteams in het
clubhuis!
Jeanine Wessels

Amper 5 jaar geleden werden de dramatisch slechte resultaten van alle teams
door Lex in honende spot benadrukt. Dit
jaar kunnen wij met gerede trots terugkijken op een goed tennisjaar.
Twee teams, Avanti 1 en Avanti 5 zijn op
de 2de plaats geëindigd.
Ook Avanti 4, nu ik dit schrijf bij NMG-
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clubkampioenschappen
dubbel
Dubbelkampioenschappen 10 t/m 16 september
Inschrijven mogelijk vanaf begin augustus via www.avanti55.nl of www.
toernooi.nl
Inschrijfformulieren vanaf half augustus in het clubhuis

over snert en mosselen
Het lichttoernooi
Over snert en mosselen
Op 28 en 29 September en op 4 en 5 oktober kunt u, terwijl de bladeren vallen en de regen zachtjes neerdaalt, nog genieten van een leuke mixed-dubbel. De banen staan blank en de wind is guur, maar de snert is heet.
Mocht het vriezen, kom dan schaatsen. Wij zijn niet te beroerd om voor anijsmelk of een warme chocolademelk te zorgen. Dit herinnert mij aan de tijd dat
ik voor het eerst bardienst draaide. Komt Brorda binnen en bestelt een warme
chocomel, die ik volgens haar au bain marie moest verwarmen. Ik heb overwogen om onmiddellijk mijn lidmaatschap op te zeggen.
Het toernooi gaat als volgt. Na het inschrijven als koppel, individeel kan ook,
wij zoeken maar beloven niets, moet u aangeven wanneer u wilt spelen. Wij
zoeken dan een tegenstander, die op de aangegeven dag en tijd, 19.00, 20.30
of 22.00 uur ook wil spelen.
Op beide donderdagen zijn er hapjes, op de eerste vrijdag is er snert en op de
tweede vrijdag mosselen. Voor de snert en de mosselen betaalt u de kostprijs
en moet u van te voren inschrijven in verband met de inkoop.
Inschrijven op het mededelingen bord in het clubhuis, het inschrijfgeld is
2,50.
De toernooicommissie
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tennislessen 2e cyclus
In de laatste week van augustus zal er
weer worden gestart met tennislessen.
Gezien de geringe tijd kan je ook telefonisch aanmelden. Bij een gering aantal
aanmeldingen zullen de lessen zoveel
mogelijk op een avond gepland worden.
Zowel gevorderden als beginners kunnen
zich opgeven voor:
a.
Groepslessen
b.
Individuele (privé) lessen
Enkele mededelingen vooraf:
1. Een cursus omvat 5 tennislessen gespreid over 5 aansluitende weken.
2. Een lesuur duurt 50 minuten.
3. De lesgelden worden bij de eerste les
voldaan.
4. Het lesgeld bedraagt voor:

5 lessen / 4 personen: € 40,00 per persoon.
5 lessen / individueel: € 80,00 per half
uur.
5. Indien er zich maar 3 personen voor
een bepaald uur hebben opgegeven,
wordt de lestijd teruggebracht tot 40
minuten.
6. Indien de cursist wegblijft om welke
redenen dan ook, wordt de les geacht te
zijn gegeven.
7. Er wordt gelest op dins-, woens-, en
donderdagavond.
8. Er wordt geen regendag ingehaald
Leo Nefkens
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AVANTI

Invitatietoernooi
Zaterdag 1 en
zondag 2 september

Een avantiaan speelt met iemand van buiten de
club MIX:
zoek nu alvast je partner en schrijf je tijdig in
(inschrijfformulier in de kantlijn of in het clubhuis)

Zaterdag 1september
Flower Power party

Overdag gezellig tennissen of lekker lui langs de kant
liggen met een jointje of een glaasje rosé?
zaterdagavond: je dak uit,
in hogere sferen op de flowerpower party:
Trek je wonderlijkste outfit aan in stijl!
Succes voor de avond is verzekerd
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MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE
verzoeken en opzeggingen niet (kunnen)
worden gehonoreerd.

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).

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.
Telefoonnummer: 3567750..

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

VERSCHIJNINGSDATA KANTLIJN
De deadlines voor 2007 zijn:
Nummer 4
15 september
verschijnt 1 oktober
Nummer 5

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.

27 november

verschijnt 11 december

maandag labelavond
Iedere maandagavond vanaf 19.00 uur
is er labelavond. Bij aankomst, kan ook
later op de avond, lever je je clubpasje in
bij de toernooicommissie die je met drie
anderen indeelt.
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.
Natuurlijk hopen wij ook onze trouwe
bezoekers van de afgelopen jaren weer
te ontmoeten. De toernooicommissie
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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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