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Ten geleide
Een nieuwe voorzitter, een nieuw
begin. Vanaf dit nummer begint de
Kantlijn niet meer met bespiegelende
‘Kanttekeningen‛, maar met ‘Van de
voorzitter‛. Hierin schrijft Bert
Lagerweij over wat hem binnen Avanti
‛55 aan te hart gaat.
Zoals veel Avantianen inmiddels zullen weten, is ons medelid Mieke van
der Zee plotseling en veel te jong
gestorven. In deze Kantlijn wordt op
verschillende plaatsen bij haar overlijden stilgestaan.

Kaft:
Afsluiting Competitie 3 juni 2007

Verder is dit een echte juni Kantlijn
met aandacht voor de competities,
berichten over het Open Toernooi en
het Invitatietoernooi, en een nieuw
barrooster.
Het nieuwe jeugdbestuurslid Quirin
Sluijs heeft zijn eerste bijdrage
geschreven en vraagt om jeugdige
auteurs.
Het wordt vast weer een mooie zomer. Het leven gaat door, maar soms
is het wat wrang.
Rob Wolf
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Van de Voorzitter
anderen in het bestuur zijn overgenomen.
Hulde aan Josien en Jan Willem, die m.n.
de jeugdtrainingen van de grond hebben
getild! Gelukkig is Quirin Sluijs, een nieuw
lid, bereid om de vacante bestuursfunctie
in te nemen (formeel te benoemen op
komende jaarvergadering) en de uitdaging
heeft aangenomen een nieuwe jeugdcommissie te formeren.
Wij roepen alle leden/ouders op om hieraan steun te verlenen, de jeugd is essentieel voor Avanti.
We zijn verheugd dat we met de komst
van Quirin en steun van de wedstrijdcommissie, de jeugdclubkampioenschappen
en het mini maxi toernooi (9 september)
toch gaan organiseren dit jaar, hoewel ze
niet op de activiteitenkalender staan.

Beste Avantianen,
Zoals jullie wellicht weten, heb ik de eer
om vanaf 1 april de voorzitter van onze
club te zijn.
Na een paar weken werden me een aantal uitdagingen duidelijk:
1) De wachtlijst, die Avanti jaren gehad
heeft, is verdwenen als sneeuw voor de
zon. We hebben voor het eerst sinds
mensenheugenis ruimte voor nieuwe
leden! Zegt dit voort, de indruk dat Avanti
een club is “waar je toch geen lid van
kan worden” dient te worden bijgesteld.
Ken je mensen die lid willen worden, laat
ze dan contact opnemen met de ledenadministratie.
Ze kunnen per direct lid worden.

3) De hoofdredacteur van ons clubblad,
Rob Wolf, heeft aangegeven er na dit jaar
mee te stoppen.
Tot nu toe is er nog geen opvolger gevonden, dus als je je geroepen voelt, meld je

2) Er is geen jeugdcommissie meer!
Onfortuinlijk genoeg viel dit samen
met het aftreden van het bestuurslid
jeugdzaken, zodat de jeugdzaken door
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bij het bestuur. Dit roept tevens de vraag
op hoe we in toekomst met communicatie
omgaan.
Hoe verhoudt de website zich tot de
Kantlijn? Waar leggen we de nadruk?
Hoe bemensen we e.e.a.? Het bestuur
zal zich hier samen met de communicatiecommissie de komende maanden over
buigen.

gedaan en inderdaad blijken zo’n 20 tot
25 leden (jan. 2007) deze overstap te
hebben gemaakt. Dat is jammer, maar
niet onoverkomelijk. Uiteraard brengt dit
wel weer de discussie over baansoorten
in de toekomst boven tafel. Doortennissen in de winter is tegenwoordig bij
vrijwel alle clubs in Nijmegen mogelijk,
behalve Avanti, Rapiditas en TV Insiders.
Veel leden hebben een winterlidmaatschap bij een van de andere clubs. Dit
bewijst dat
- er duidelijke behoefte is om in de winter
te kunnen tennissen
- men in de zomer kiest voor het gravel
en de sfeer van Avanti.
Er is geen reden voor paniek; de basis
voor de toekomst is er terdege, maar we
moeten deze wel met zijn allen koesteren.
Vandaar een dubbele oproep:
-Doe mee aan onze evenementen
(Clubkampioenschappen, Open Toernooi, Invitatietoernooi komen er aan)
-Stel je kandidaat voor een van de
commissies

4) De opkomst bij het openingstoernooi
(30 leden) en andere gezelligheidstoernooien liet sterk te wensen over! Dit baart
zorgen, participatie aan dit soort evenementen is essentieel voor de sfeer op en
betrokkenheid bij de club. Het wintertoernooi trok wel een volle bezetting, dankzij
de inzet van met name Yve de Vries
en Wim Busink. Het kan dus wel. Het
bestuur zal zich hierover met de betrokkenen beraden.
5) Het beheer van onze accommodatie
kan beter. De huidige constructie met 1
bestuurslid, zonder een actieve accommodatiecommissie, functioneert niet:
het is gewoon teveel werk voor 1 persoon. Dus roepen we vrijwilligers op om
een nieuwe accommodatiecommissie te
bemensen.

werk aan de winkel

Een mythe dat heel
Avanti naar Quick
overloopt

Kortom. Werk aan de winkel; Wij als bestuur hebben er zin in, maar kunnen het
niet alleen.
Iedereen alvast een prettige tenniszomer
en vakantie toegewenst,

Oh ja, nog even de mythe dat “heel Avanti
overloopt naar Nijmegen Quick”; Liesbeth
van der Brugge heeft hier onderzoek naar

Bert Lagerweij
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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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Mieke doe jij het licht uit
enige tennisser die lid was van maar liefst
3 tennisclubs. Van Avanti en van Tachys
en ze had zich opgegeven om in deze
winter ook bij Quick te gaan tennissen
We zullen nooit weten of het echt de bedoeling was om van 3 clubs lid te worden
of dat Tachys of wellicht zelfs Avanti het
slachtoffer zou zijn geworden van nijmegen Quick.

Mieke, doe jij het licht uit?
Hoe vaak we deze vraag de afgelopen 15
jaar wel niet gesteld hebben op Avanti?
Mieke was er altijd bij als er iets te vieren
was en zij bleef altijd tot het eind.
Nee hoor die bal was uit!
Soms ietwat te fel, en soms was de bal
echt in. Gedreven, maar nooit oneerlijk,
zo kenden we Mieke. Ze ging ervoor
en bleef ervoor gaan. Haar tennisspel
ontwikkelde zich goed, van beginner via 8
naar 7 en in potentie een 6.

Kende jij Mieke?
vroeg ik aan de ruim 100 leden die ik
afgelopen dagen gesproken heb.
Vrijwel iedereen zei ja, ze bleek “een
zee” aan mensen te kennen. Uiteraard
op het Mieke niveau (een goede 7 in
tennistermen), maar ook ver daarboven
en eronder: “We speelden met haar, we
kennen haar uit de gezellige feesten in
het clubhuis, we kennen haar van Lux, ze
is een vriendin van me, ik heb nog met
haar gescharreld…”

Ik organiseer de dubbelkampioenschappen wel!
Gretig en gecommitteerd naar de club
toe, toen Annette aangaf dat ze er tijdens
de dubbels komende September niet zou
zijn. Spontaan nam ze de verantwoordelijkheid over. Wie moet dat nu gaan doen?
Een vraag waar we nu nog maar even
niet bij stilstaan

Mieke, nu jouw licht zo wreed uitgegaan
is, wie moet nu het licht bij Avanti uit
doen? (tekst uitgesproken door Bert
Lagerweij tijdens de uitvaartplechtigheid op 19 mei)

Ik heb me ook opgegeven voor Nijmegen Quick
Mieke was, voorzover wij weten ook de
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Vreemd, raar, een portret van Mieke te
schrijven terwijl ik dat zelf niet bedacht
zou hebben. Er was geen aanleiding voor.
Om met Miekes directheid te spreken: ik
had niks bijzonders met haar, we zagen
elkaar op de tennisbaan, tegenover of
naast haar om een dubbel te spelen. Behalve een gewone babbel kwam er verder
nooit een gesprek op gang. Ook niet
afgelopen winter op de klaverjasavonden
bij Rapiditas (de 4e tennisclub waar ze
iets mee had!?).

ik hier nou eigenlijk nog aan kon toevoegen. Er waren veel Avantianen die,
volgens mij, een heleboel dingen hoorden die ze niet wisten of waar ze door
verrast werden. Wat wil ik dan nog met
dit stukje? Anderen laten weten van mijn
ontroering toen haar twee kleine neefjes
aan de hand van een tekening vertelde
over hun tante Mieke?

En nu is daar opeens haar plotselinge
dood en de vraag van het bestuur, na
overleg met een paar van haar vriendinnen/tennismaatjes, om een stukje over
haar maken. Concreter kan de aanleiding
niet zijn. Ik stemde toe, maar voel een
zekere schroom.

Eerder die week al werd ik bijzonder
geraakt, toen ik hoorde dat Miekes moeder nog leeft, en dat zij daar zo’n speciale – bevochten – band mee had: elke
vrijdag was Miekes “moederdag”. Dan
ondernamen ze samen iets. Haar broers
te horen, niet altijd even zachtzinnig,
maar toch liefdevol over hun enige zus,
was ook bijzonder. Haar vriendinnen van

elke vrijdag was miekes moederdag

Na de afscheidsdienst vroeg ik me af wat
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naar de stad om kleren te kopen. Eigenlijk, zeiden zowel Henny als Ans, zat ze
sinds een jaar pas echt goed in haar vel.
Waardoor dat kwam, wisten ze niet. Ze
was met hardlopen begonnen en gestopt
met roken en het ging goed op haar werk.
Zat ze in voorgaande jaren veelal te
cocoonen op haar eigen bank, de laatste
tijd nam zij steeds vaker het initiatief om
er op uit te gaan. Ze was gezellig, een
klets, hield ervan om door te gaan als de
anderen allang naar hun bed verlangden.
Niet alleen op de Avanti feestjes, zoals
uitgebreid werd gememoreerd op haar
begrafenis.

buiten Avanti, waarmee ze weer zo’n heel
andere band had. Haar baas te horen
over Miekes functioneren en en passant
ook over haar zoektocht naar een passende plek op welke werkvloer dan ook.
Henny te horen spreken over hun vriendschap binnen en buiten Avanti.
Ik sta verbaasd en voel een soort
schaamte, ook al weet ik dat het heel
normaal is, als ik merk dat mijn emoties
zoveel met mezelf te maken hebben. Die
schaamte zegt iets over het teveel bezig
zijn met het herkenbare. De verbazing
gaat over de nieuwe, onverwachte dingen
die ik over Mieke hoorde en dat ik dus
zo weinig van haar weet. En dat er nu
zeker aanleiding toe - of in ieder geval
gespreksstof - zou zijn. En jammer dat
ik het met haar niet meer kan hebben
over die dingen als saxofoon spelen,
schermen, haar familie, vriendinnen, haar
werk, loopbaan, de liefde, kinderen.

zij hield ervan om
door te gaan als de
anderen naar hun
bed verlangden
Ze had ook een andere kant. Vaak kon je
aan haar gezicht zien hoe de pet stond,
of het goed ging of niet. Haar stelligheid
verbloemde haar onzekerheid. Ze had lef
en was niet van haar stuk te brengen, als
ze dacht het beter te weten of ergens een
mening over had. Ze vroeg hoog en laag
om met haar te tennissen, je kon haar altijd bellen om in te vallen en ze was zeker
van plan een 6 te worden. Maar ze vond
de nazit minstens zo belangrijk!

Als ik dat al gekund zou hebben.
Met Henny van Dam en Ans Claassens –
en later nog met Liesbeth van der Brugge
– praatte ik over Mieke. Ze zijn een paar
keer samen op vakantie geweest, naar
Andalusië, naar de Ardennen in het huis
van Miekes broer. De Hazenkamptrein,
zoals Henny hun in haar afscheidswoord
noemde, zocht elkaar vaker op: klaverjassen of bridgen, dansen bij OZO, naar de
ﬁlm in Lux. En voor praktische klussen:
Mieke bellen als de computer het niet
doet, helpen met verhuizen of schilderen,

Waar ik ook van opkeek: Mieke was een
bewaarder! De kasten en kamers in haar
huis puilde uit van de spullen die ze niet
weg kon doen, ‘je weet maar nooit’, ook
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heel veel kleren, en haar tafel lag altijd
vol. (Dit zou een aardig ‘lotgenotencontact’ opgeleverd hebben!) Als Mieke – die
in verschillende Avanticommissies zat
– een vergaderafspraak had, probeerde
ze die, soms op het laatste moment, naar
iemand anders te verplaatsen: “’t Is hier
zo’n rommel, kan het bij jou?”. En dan
kwam ze aanzetten met een tas vol koek,
wijn en chips; dat dan weer wèl!
Sprak ze zich wel eens uit over de toekomst? Had ze plannen voor een reis,
wensen, verlangen naar een partner,
ander werk of iets? Nee, in ieder geval
geen reis, ze had het er nooit over. Of
het zou een huis moeten zijn, een eigen
huis kopen, dat was wat ze nog gewild
zou hebben. En mannen, de liefde? Dat
werd door hun niet besproken, leek het,

goed.., er was wel iemand de laatste tijd
bij OZO, die ze leuk vond…
Later, toen ik met Liesbeth over Mieke
sprak, herkende zij het beeld dat Mieke
inderdaad altijd bleef hangen, op een
feestje, op een terras, ergens, alsof er
nog iets zou gebeuren? Verwachtte ze
nog iets of iemand? Was het haar pure
energie? Of had ze het gewoon naar
haar zin? Vragen die ik niet meer kan
stellen, helaas. Ik zou graag een tipje
van haar mysterieuze kant gelicht hebben maar realiseer me dat ik doorgaans
altijd mijn portretafspraak bij iemand
thuis maak: zou ik er
bij Mieke überhaupt
ingekomen zijn?
Mariëtte van der Zwet

VAN DE BESTUURSTAFEL
Overleden
Het bestuur is geschokt door het overlijden van Mieke van der Zee, zie elders
in deze kantlijn voor een portret van een
actief en betrokken lid. We zullen haar
missen.
Tevens is oud-lid Peter van Geelen overleden, in de jaren 80 was Peter actief lid.
Hij was de zoon van een van de oprichters van Avanti 55.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van Mieke en Peter.
Nieuwe bestuursleden
Er hebben zich 2 kandidaten aangemeld
voor een functie binnen het bestuur.
Quirin Sluis voor de portefeuille jeugdzaken en Hettie Maters voor de portefeuille
accommodatie. Hans van de Hombergh
heeft aangegeven zijn taken als bestuurs-
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lid accommodatie op korte termijn te willen beëindigen. Op de ledenvergadering
zullen Quirin en Hettie formeel worden
voorgedragen.

Competitie:
De competitie zit erop, behalve voor de
woensdagavond. De resultaten vind je
elders in dit nummer.

Versterking commissies
Theo Peters en Cecile van Wel hebben
zich aangemeld om de wedstrijdcommissie te versterken.

Sponsoring
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: een advertentie in
het clubblad zetten, de jeugd of het Open
Toernooi sporsoren. Neem contact op met
één van de leden van de sponsorcommissie of iemand van het bestuur.

Scheidsrechters.
Zou je zelf wel eens een wedstrijd willen
leiden i.p.v. spelen. De KNLTB is op zoek
naar scheidsrechters en biedt hiervoor
cursussen aan. We krijgen regelmatig
uitnodigingen voor deze cursussen. Heb
je interesse kijk op www.knltb.nl/arbitrage
of mail naar arbitrage@knltb.nl (het liefst
voor 19 juni want dan heb je ook nog
de kans de ﬁnales bij Ordina Open te
bekijken).

Ballen.
Het ballenkastje wordt weer gevuld met
ballen door de club. Stop ze na gebruik
wel weer terug in het kastje.
Toernooien.
Van 16 t/m 23 juli wordt het Open Avanti
toernooi gehouden, op zaterdag 1 en
zondag 2 september het invitatietoernooi.
Op 9 September vindt het mini-maxi toernooi plaats.

Nieuwe leden toernooi
Voor de zesde keer heeft op 1 juni het
nieuwe ledentoernooi plaats gevonden.
Ook dit jaar was het weer een mix van
nieuwe leden en commissieleden. Van
de 34 nieuwe seniorenleden deden er
zestien mee.

Het bestuur wil de volgende regels nog
een keer onder de aandacht brengen:

Wijzigingen in de activiteitenkalender.
Er zijn een aantal wijzigingen in de
baanbezetting i.v.m. extra ingevoegde
activiteiten. De wijzigingen staan op de
Avanti-site. Wil je er zeker van zijn dat je
kunt spelen, kijk dan op www.avanti55.nl

Regels
Geen kinderen achter de bar.
Kinderen willen hun ouders nog wel
eens helpen als ze bardienst hebben.
Misschien best wel leuk, maar het mag
niet. Vuile glazen en kopjes ophalen mag
natuurlijk wel.
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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 is een bestuurslid.
Na toestemming 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. Spelen met een introducé
kan alleen als het niet druk is op de baan
met Avantianen.

JEUGDRUBRIEK
Nieuw bestuurslid jeugd
Mijn naam is Quirin Sluijs en ik heb vanaf
begin mei de jeugdzaken in het bestuur
van Avanti op mij genomen. Ik ben nog
niet heel lang lid van Avanti maar speel
met veel plezier, net als mijn partner
Charlotte en mijn kinderen Eva en Krijn.
Samen met anderen wil ik de jeugdactiviteiten op een goede manier vormgeven
en verder ontwikkelen. Ik hoor dan ook
graag suggesties van jullie kant.

tie van allerlei evenementen maar kan
ook bestaan uit actief meedenken over
nieuwe activiteiten en beleid. De uiteindelijke invulling kan per persoon verschillen
en hangt ook af van beschikbare tijd. Heb
je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met mij op.
Mini-Maxi-toernooi
Het mini-maxi toernooi vindt dit jaar
plaats op zondag 9 september. Houd
deze datum alvast vrij en ga op zoek naar
een “maxi” om mee te spelen!

Oproep leden jeugdcommissie
Om samen iets moois te realiseren zijn
meer mensen nodig. De jeugdcommissie
moet op korte termijn worden versterkt
met een voorzitter en een aantal leden.
Het gaat onder andere om de organisa-

Nieuwe jeugdleden
Er is geen wachtlijst meer voor nieuwe
leden. Ken je vriendjes of vriendinnetjes
die willen tennissen? Trek ze over de
baseline! Ze kunnen zich aanmelden met
het aanmeldingsformulier op de website
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(www.avanti55.nl), ledenadministratie@a
vanti55.nl.
Jeugdcorner Kantlijn
De jeugdcorner in de Kantlijn moet nieuw
leven worden ingeblazen. Wie van de
jeugdleden wil ervoor zorgen dat hier leuke
en actuele onderwerpen in komen? Meld
je aan bij Quirin Sluijs.
Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie zit erop. Het team
jongens t/m 14 jaar heeft een glansrijke
eerste plaats behaald!
Ward Gugelot, Sybren Noordraven,

Stefan Russel en Rik Bors (op de foto
van rechts naar links) gefeliciteerd met
dit prachtige resultaat!
Het gemengde team t/m 17 jaar heeft
hard gewerkt maar de tegenstand is
heftig geweest. Feike ter Wal, Laurent
Smeets, Laura van Eekelen, Yannick
Kampschoer en Lukas de Graauw, een
grote pluim voor jullie inzet!
Tenslotte heeft ook het team van de vrijdagcompetitie tot nu prachtige resultaten
behaald en zij zullen vrijwel zeker op de
eerste plaats eindigen.
Gefeliciteerd, Tim van Eijden, Daan
Stroobant, Gief de Gruijter en Carlo
Schoorl
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Competitie 2007
De deadline van deze Kantlijn was 4 juni,
de dag na het slotbanket van de donderzater- en zondagcompetitie. De donderdagdames van het hoofdklasseteam van
TC-lid Marleen Stalenhoef (TC = Technische Commissie) hebben echter nog 1
speeldag te gaan, het is nog spannend
of zij de huidige tweede plaats kunnen
handhaven, daarover wellicht meer in de
volgende Kantlijn. De zomeravondcompetitie van TC-lid Jeanine Wessels gaat
nog veel langer door, de afsluiting is op
woensdagavond 27 juni.
Over de zaterdag- en zondagcompetitie
schrijven de TC-leden Liesbeth Meij en
Hettie maters hierna, over de jeugdcompetitie staat de bladzijden hiervoor het

nodige te lezen, zodat ik het hier kort
houd.
Bij de afsluiting van het slotbanket
maakte voorzitter Bert bekend dat zowel
Hettie als Marleen gaan stoppen als TClid. Hettie is aspirant-bestuurslid accommodatie, Marleen kreeg een hilarische
toespraak waarin uit oude bestuursnotulen werd geciteerd over het probleem
van “stalen hoeven” voor de toestand van
het gravel. Achteraf bleken deze notulen
“fake” te zijn.
Peter van Campen, voorzitter Technische
Commissie

16

van de barcommissie
Kijk voor je bardienst hierboven.
Het loopt gesmeerd achter de bar

met een andere vrijwilliger te ruilen, maar
onderneem op tijd actie. De telefoonnummers van andere bardienstdraaiers
vind je in het barrooster in deze Kantlijn.
Neem slechts in uiterste nood contact
op met iemand van de barcommissie.
Vermeld het eventuele ruilen op het barrooster (prikbord) in het clubhuis. Ook in
de tweede seizoenshelft zullen wij een telefoontje plegen om je aan jouw bardienst
te herinneren. Maar laat je niet verrassen
en noteer nu alvast jouw bardienst(en) in
je agenda!

Goed nieuws van de barcommissie. De
bediening achter de bar loopt op rolletjes!
De belactie in het begin van het seizoen heeft vele al dan niet enthousiaste
vrijwilligers opgeleverd, die dapper hun
bardienst draaien! De een met zin, de
ander met frisse tegenzin, maar behoudens een enkele communicatiestoornis,
is de bar elke avond geopend geweest.
Het ‘herinneringstelefoontje’ in de weken
voorafgaande aan je bardienst heeft goed
gewerkt! Namens de barcommissie alvast
onze hartelijke dank voor jullie inzet tot
zover. Maar we zijn er nog niet…

Als je per ongeluk nog niet benaderd
bent: je kunt je nog opgeven voor een
bardienst in de tweede seizoenshelft!

Elders in deze Kantlijn vind je het
bardienstschema van juni t/m oktober
(Slottoernooi). Let goed op wanneer je
bent ingedeeld. Kun je niet op de voor jou
aangewezen tijd, bel dan niet met iemand
van de barcie, maar probeer zelf te ruilen. Wacht niet tot het laatste moment om

Namens de barcommissie,
Willem van Gerwen
PS – Het meest actuele barrooster vind je
altijd op onze site: www.avanti55.nl.
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ZaterdagCompetitie

De zaterdag competitie bestond uit vier
mixteams, drie herenteams, en mixjeugden een jongensteam t/m 14 jaar
Te beginnen bij:
Heren 3 4e klasse: Bart Smarius, Julius
Witte, Daniel Polman en Gijs Noordraven.
Zij speelden 4e klassen en hadden het
zwaar en zijn 6e geworden.
Heren 2 4e klasse: Henk Jansen, Toine
Leenders, Peter Tromp, Fons Tesser en
Hans Witteveen. Zij hadden een ongelukkige start met een tegenstander die niet
kon/wilde spelen in het paasweekend
maar het niet eens was met een 6-0
opgave. Na een hoop gemail met de bond
werd besloten dat de wedstrijd op 5 mei
ingehaald moest worden en daar werd
Schaarsbergen alsnog met 5-1 verslagen. Uiteindelijk is heren 2 op de 5e plek
geëindigd.
Heren 1 3e klasse: Michel Spanjaards,
Leo van der Pas, Ronald God, Gijs

Hompe, Patrick van Otterlo en Jan Willem
Brandt. Zij hebben het goed gedaan en
zijn 3e geworden.
Mix 4 4e klasse:Jo Hounjet, Fred Hendriks, Rob Schemkes, Marieke Veldkamp,
Eugenie Bekker en Nellie Schreurs. Zij
hadden het zwaar en zijn 6e geworden.
Mix 3 3e klasse: Paul Smeets, Bert Lagerweij, Eef Hoogenkamp, Jane Klein, Lisette Verstegen en Jose Poels. Mix 3 had
nog lang kampioenkansen maar moest
op de 5e speeldag toch hun meerdere
bekennen in Gendt 4 en zijn heel netjes
3e geworden.
Mix 2 1e klasse: Harry Wijnhoven, Mark
Teunissen, Ton de Beukelaer, Josephine
Jansen. Ingrid van Run en Hettie Maters.
Ondanks alle goede voorbereidingen,
trainingen, motivatie en super inzet is het
hen niet gelukt om in de eerste klasse te
blijven. Zij komen volgend jaar uit in de
2e klasse.
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Mix 1 hoofdklasse: Gejo Bogie, Jacco
Bosch, Marcel Fluitsma, Marjan van
Gerwen, Angelique Engelen en Liesbeth
Meij.
Na een wat matige start met als dieptepunt Rozendaal uit 1-4 (wat een rot
banen). waren zij op de laatste zaterdag
op 1 puntje na bijna kampioen geworden.
Zij zijn 3e geworden en hoeven volgend
jaar geen eredivisie te spelen Dat had bij
een 2e plaats wel gemoeten.

Geen kampioenen, 1 degradant dus helemaal geen successen op de zaterdag?
Toch wel! Op de zaterdag speelden twee
jeugdteams: één mix team dat het heel
zwaar heeft gehad, maar toch boven
Rapiditas is geëindigd! en één jongens
team t/m 14 jaar dat dik vet kampioen is
geworden. Hulde!!!!!!
Liesbeth Meij

Zondagcompetitie
We hebben zonnige competitiedagen gehad, geen enkele wedstrijd is uitgesteld,
1 enkele bui heeft misschien voor maximaal een kwartiertje vertraging gezorgd.
Ondanks die zonnige weekenden was er
een enorm donkere week.
Het plotselinge en onverwachte overlijden van Mieke van der Zee heeft
verbijstering en grote indruk op iedereen

gemaakt.
Mieke was een sympathieke, betrokken
en vooral actieve Avantiaan. Ze was vaak
aanwezig op Avanti om te tennissen/trainen, actief in de wedstrijdcommissie en
na aﬂoop altijd wat langer en gezellig
aanwezig.
Daarom blijft het onvoorstelbaar en onwerkelijk dat ze er nu niet meer bij is, voor
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Mix 1
Het is Freddy, Hanneke, Ingrid, Lex, Mieke en Peter niet gelukt om klassebehoud
te bewerkstelligen. De cruciale wedstrijd
tegen Etten werd verloren.
Met nog zware tegenstanders voor de
boeg zijn er op meerdere fronten verwoede pogingen gedaan om extra punten
in de laatste wedstrijden te halen. Helaas
was de degradatie naar de 2de klasse
niet meer te ontlopen..

mijn gevoel kan ze nog ieder moment het
park op komen lopen.
In vergelijking met vorig jaar was het
geen makkelijke zondagcompetitie. Dit
kwam o.a. tot uiting in het aantal aanmeldingen voor de competitie, deze was beduidend minder dan vorig jaar. Een hele
zondag beschikbaar zijn voor de competitie lijkt voor veel mensen niet meer
zo’n prioriteit te hebben. Toch hebben we
teams zoveel mogelijk met 6 personen
in kunnen vullen en vooraf veel mensen
benaderd voor de reservelijst. Ondanks
alle inspanningen bleek de reservelijst
onvoldoende: totaal is er alleen al op
zondag 23 x “gebruik” gemaakt van een
reserve Avantiaan ingevuld door 16 personen. (Voor de volledige competitie was
de verhouding 37 x door 25 personen).
Veel dank dus aan de reservespelers
want ze kunnen niet gemist worden! Het
is natuurlijk altijd moeilijk om te beoordelen waarom iemand zich afmeldt bij
zijn/haar team, blessures vielen dit jaar
gelukkig mee.
Om wedstrijddagen korter te maken zijn
we met wisselende aanvangstijden gestart. Hierdoor was het mogelijk om een
gemengd team de wedstrijden te laten
spelen in 3 speelronden. en kwam het
minder vaak voor dat competitie dagen
van 10 uur ’s ochtends tot na 18 uur ’s
avonds duurden. En als de dag dan toch
na 18 uur doorging kwam dat misschien
ook door een gezellige tegenstander.
Door deze andere planning lijkt het wel
of het rustiger op het park is geworden!!
Ook het aantal kijkers lijkt afgenomen.

Mix 2
Mede door de gewijzigde opstelling dit
jaar met Annette, Betty, Joek, Mieke, Mart
en Noël lagen de verwachtingen hoog. De
poule was sterk en er werden - toch wel
onverwacht - wedstrijden verloren. Maar
iedereen was fanatiek, wilde niet degraderen en er werd geopperd om versterking
van buitenaf in te roepen.
Mieke was aanvoerster van het 2de
zondag mix team, en deed dit met veel
enthousiasme en betrokkenheid. De vrijdag voor haar overlijden waren Mieke en
Annette aan het trainen. Mieke vertelde
me over de inval/versterking plannen
van een van haar teamgenoten en hoe
oneens ze het daarmee was! Haar tekst
en motto die avond was, dat je in voor- en
tegenspoed een team bent, daarvoor gaat
en als het dan minder gaat dan los je dat
met elkaar op.
Het was een bewuste keuze om de
competitiewedstrijden in het weekend na
haar begrafenis door te laten gaan. Ik heb
respect en waardering voor haar team en
andere mensen die Mieke goed gekend
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Mix 5
Alleen Bernard, Myriam en Willemien
hadden zich voor dit team opgeven,
gelukkig hebben Henny en Jo het heren
aantal aangevuld.
In deze poule waren maar 4 teams ingedeeld, waardoor 2 maal tegen dezelfde
tegenstander moest worden gespeeld.
Dat is niet echt leuk en als dat 3 sterke
tegenstanders zijn dan is die laatste
plaats een feit, maar ze hebben beter
gespeeld en meer punten gehaald dan
vorig jaar.

hebben, dichtbij haar stonden en toch
hebben gespeeld.
Mix 2 heeft de dag na de begrafenis gespeeld, weliswaar met de nodige invallers
maar gewonnen. Ook de laatste competitie wedstrijd werd gewonnen en dat
betekent dat volgend jaar weer in de 2de
klasse gespeeld kan worden.
Mix 3
In een nieuwe samenstelling met: Fons,
Hanny, Maria, Mariëtte, Kees en Nol.
Het seizoen is spetterend begonnen met
3 dikke overwinningen, daarna 1x verloren van de uiteindelijke kampioen. Maar
dat was dan ook het enige verlies in de
hele competitie en dat geeft veel spelplezier, met de 3de plaats als eindresultaat.

Dames 1
In dezelfde opstelling als vorige jaren;
Berna, Corine, Janneke, Josien, Judith
en Yve.
2x 6-0 winst, 2x gelijkspel, 3 verlies partijen waarvan 2 tegen de teams die boven
hen zijn geëindigd. En het was weer
een gezellig jaar. Inge en Anneloes zijn
daar ingevallen.Voor de wedstrijd tegen
Groene Kamer - de dames van Groene
Kamer zijn gevreesde tegenstandsters
- was Anneloes gevraagd om in te vallen
en dat hielp; na de 1ste set gaf de tegenstandster al op, ik geloof dat zelfs een
Red Bull met wodka niet mocht baten.
Ook zij zijn op de 3de plaats geëindigd en
dat is goed.

Mix 4
In de vertrouwde opstelling met Ans,
Gerard, Hennie, José, Peter V en Peter
v C. Totaal zijn 5 wedstrijden gewonnen
en 2 wedstrijden verloren. De laatste
competitie dag werd overtuigend met 5-0
afgesloten. En daarmee hebben ook zij
een stevige 3de plaats behaald.

Heren 1
In eerste instantie leek het niet te gaan
lukken om dit team weer voor de competitie op te geven. Alleen Joost en Rob
waren overgebleven nadat Niels, Thomas
en Bartel zich hadden afgemeld vanwege
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(a.s.) vaderschap, studie, werk en andere beslommeringen. Veel telefoontjes
en overleg is er gepleegd om toch een
herenteam op te geven voor de competitie. “Good old” Henk Oosterdijk en Mark
van Nedereind hebben het team voltallig
gemaakt en punten bezorgd, waardoor
een 3de plaats is behaald.
Gelukkig konden Thomas en Niels
samen met Wim B een aantal keren
invallen.

Heren 1 35+
Jan Willem, Theo, Wim Jan, René en Rob
hebben er weer een gezellig, goed en gelijkmatig seizoen van gemaakt! Vorig jaar
nog moeizaam maar dit jaar in topconditie en vrijwel blessurevrij een 4de plaats
behaald. Het is het enige zondagteam dat
geen invaller nodig heeft gehad!

Tot slot wil de TC Paul Hoffs danken
voor het baanonderhoud, zelfs op
zaterdagavond was Paul er om de banen
bij te werken zodat ze er de
volgende dag weer in top conditie bij
lagen.

Tegenstanders die gewend
zijn aan een andere ondergrond hadden
niets te klagen, sterker nog ze
waren dik tevreden!!

Hettie Maters
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clubkampioenschappen enkel
Beste Avantianen,

omtrent walk-overs en opgevers.
Als er onverhoopt iemand moet opgeven, (voor of tijdens de wedstrijd) dan
worden alle wedstrijden van deze persoon of dit koppel in die poule als 0-6,
0-6 verwerkt. Dit geldt dus ook voor de
eventueel reeds gespeelde wedstrijden!
Je kunt dus slechts kampioen worden als
je alle wedstrijden volledig uitgespeeld
hebt. Dit om competitievervalsing binnen
een poule te voorkomen.
We hopen hiermee onduidelijkheden
zoals afgelopen jaar bij de dubbelkampioenschappen te voorkomen.

Half mei ontvingen wij het bericht dat ons
commissielid Mieke van der Zee overleden is aan de gevolgen van een hersenbloeding. Nog steeds onvoorstelbaar.
Mieke was een betrokken lid van de commissie met een zeer prettige inbreng en
laat een lege plek achter.
Als deze Kantlijn uitkomt, dan staan de
Clubkampioenschappen enkel op het
punt om te beginnen. Het is waarschijnlijk te laat om je op te geven, dus als het
goed is heb je dat al gedaan.
De wedstrijden worden gespeeld van
Maandag 18 Juni t/m Zondag 24 Juni,
met uitzondering van de woensdagavond,
i.v.m. de zomeravondcompetitie.

Verder hebben we (o.a. op basis van de
enquête afgelopen jaar) besloten om het
ofﬁciële KNLTB rating systeem niet in te
voeren bij de clubkampioenschappen;
Dus ondanks het feit dat het toernooi
via de ofﬁciële toernooi.nl website wordt
gepubliceerd, hoef je je geen zorgen te
maken of hoop te hebben dat je rating
beïnvloed wordt door de resultaten van
ons interne toernooi.

Je kunt het verloop van het toernooi
volgen en kijken wanneer jij of je favoriet
moet spelen via www.toernooi.nl. Ook
hangen alle schema’s in het clubhuis.
Als je niet speelt, wordt het bijzonder
gewaardeerd als je eens komt kijken/aanmoedigen. Dit is niet alleen goed voor de
baromzet (die we als club goed kunnen
gebruiken!), maar vooral heel leuk en
gezellig. Zeker voor de spelers, die vaak
graag onder een Melbourne-open-achtige
ambiance hun kunsten willen vertonen.

We rekenen op goed weer, een aantal
zinderende ﬁnales en een grote opkomst
van kijkende mannen, vrouwen en kinderen en wensen alle spelers sportieve en
uitdagende partijen toe.
De wedstrijdcommissie, Annette Moons,
Cécile van Wel, Theo Peters en Bert
Lagerweij.

Nog even voor de duidelijkheid de regels
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avanti open toernooi 2007
Avanti Open Toernooi: 15 juli 2007 t/m 22 juli 2007

�����������������
(Tennissers struikelen niet over tegenstanders, alleen over tennisballen – vrij vertaald
naar Confucius.)
Alle reden dus om dit jaar weer mee te doen aan het Avanti Open Toernooi. Het thema
dit jaar is China en ons eigen ‘Wok & Stay‛ team staat weer garant voor een bijzondere toernooiweek.
Inschrijven kan in de volgende categorieën:
Single, dubbel, gemengd dubbel
categorie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, voor 25+ tennissers
categorie: 3, 35+ voor de oudere jongere tennissers
Inschrijven kan tot maandag 2 juli 2007, 20.00 uur via de Avanti website of rechtreeks via www.toernooi.nl.
(http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=14380).
Of met de inschrijfkaarten op het clubhuis.
Zorg dat je er op tijd bij bent dit jaar, want ‛t wordt elk jaar drukker!
Tijdens de toernooiweek zijn een paar extra handen altijd welkom. Heb je zin/tijd
om eens te helpen, geef je dan op bij Christel Veldkamp
tot juli!
Ans Claassens, Berna Hendriks, Boy Kneepkens, Els van Straaten, Christel Veldkamp,
Anja Vogelzang, Rob Vullings.
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Reserveer alvast in je agenda en zoek een
leuke partner voor het
Invitatietoernooi 2007
zaterdag 1 en zondag 2 september
Zaterdag overdag gezelligheid en tennissen
Zaterdagavond 1 september: Ab. Fab. Party!
Zondag weer verder tennissen

Ook dit jaar weer een opwekkend thema, alvast
een clou:
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
Mystic crystal revalation
And the mind's true liberation
Liesbeth Mey & Yve de Vries
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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.

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
Nummer 3
25 juli verschijnt voor 15 augustus
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.
De deadlines voor 2007 zijn:

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 Lagerwey
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. Cornelissenstraat 21, 6524PE Nijm.
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

Druk en Vorm
Lex Bouts
Lex Bouts
Jan Berson, Brorda van der Linden
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