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2010, ALTIJD TENNISPASJE MEE
Een nieuw seizoen staat weer weer
voor de deur, het is eindelijk opgehouden met sneeuwen en vriezen.
Het wintertennis bij Quick en bij de
Universiteit heeft eronder geleden.
Want hoe vaak hebben we buiten
kunnen tennissen tijdens de periode dat de poorten van Avanti gesloten waren? Misschien twee tot drie
weken tussen midden december en
eind februari…
Afijn, dat ligt achter ons, hoewel we er
toch nog een klap van hebben meegekregen, want Paul Hoffs kon vanwege
de langdurige vorst pas later dan gepland beginnen met het prepareren
van onze banen. Houdt de site (www.
avanti55.nl) en nieuwsbrieven in de
gaten over de daadwerkelijk openingsdatum van onze banen. We streven
naar 22 maart, maar dat zou best eens
een paar dagen later kunnen worden.
Als je gaat tennissen, neem dan altijd je pasje mee!
Waarom? Omdat we komend seizoen
twee aanpassingen doorvoeren die de
noodzaak om je pasje bij je te hebben
nog groter maken dan die al was!

Ten eerste hebben we de introductiepasjes bij het afhangbord weggehaald.
De uitwijkmogelijkheid om een introductiepasje te gebruiken bij het afhangen van een baan is er dus niet meer:
het misbruik was vele malen groter dan
het gebruik. De goeden moeten weer
onder de kwaden lijden. Als je echter
beseft dat er afgelopen jaar zo’n 1200
keer gebruik is gemaakt van de introductiepasjes en er slechts 250 keer is
geïntroduceerd, dan begrijp je dat de
verhouding zoek is.
Intropasjes werden gebruikt om alvast
af te hangen als de partner er nog niet
was, om twee keer achter elkaar af te
hangen of omdat men de pas vergeten
was. Dat kan dit jaar niet meer, dus
zorg ervoor dat je je tennispasje bij je
hebt. Bij een bank krijg je ook geen geld
als je je pas vergeten bent, toch?
En introducés dan? Die kunnen niet
meer afhangen. Op zich niet zo onlogisch, want als het druk is kan er sowieso niet geïntroduceerd worden. Je
kan dus alleen introduceren als het niet
druk is en niet alle banen afgehangen
zijn. Er dient uiteraard wel betaald te
worden volgens de procedure uit het
parkreglement.

Ten tweede kom je zonder tennispasje niet eens meer bij het afhangbord,
want er wordt een elektronisch toegangssysteem voor de deur van ons
clubhuis geïnstalleerd. Alleen met een
geldige pas (dus die van 2010) krijg je
toegang tot het clubhuis. Zo voorkomen we ongewenst bezoek. Gastvrijheid kan ver gaan, maar het was toch
eigenlijk te gek dat iedereen overdag
zomaar ons clubhuis in kon lopen?
Wellicht dat de elektronische toegang
een van de oplossingen is voor de
snelle verdwijning van ballen uit het
ballenkastje? Want eigen leden
nemen die ballen toch niet mee,
nietwaar?

laatste nieuwtjes van de diverse commissies en het bestuur.
Verder willen we in de komende nummers gaan tappen uit het grote reservoir schrijverstalenten die onze 55-jarige vereniging koestert. De eerste
twee bijten op deze pagina’s het spits
af en we verwachten zeker dat hun
stukken anderen zullen inspireren.
Onze eigen ‘Bibeb’, Mariëtte van der

Zwet, kon wegens een buitenlandse
reis dit keer geen interview verzorgen,
maar zij rekent zelf op een bijdrage in
het volgende Kantlijn. Een wellicht terugkerend item is het verslag van de
Commissie ‘Baansoorten’.

Met deze ‘waarschuwing’ en een beetje achtergrond van het beleid, wens ik
jullie namens het bestuur een heel
leuk, sportief en gezond seizoen 2010
toe.
Laten we er in dit jubileumjaar - Avanti 55 wordt 55 - met zijn allen iets moois
van maken.
Tot het openingstoernooi op 28
maart!
Bert Lagerweij. voorzitter Avanti 55

VAN DE REDACTIE
We beginnen het tennisseizoen 2010
direct met een overvolle Kantlijn. Centraal in dit nummer staan de activiteitenkalender en het barrooster. Bewaar
ze allebei! Op de kalender kun je dagelijks de activiteiten op de vijf banen
bij Avanti checken en via het barrooster weet je ook meteen wie dan achter
de bar staat. Misschien jijzelf wel! Daarnaast vind je informatie en de

Het seizoen 2010 kan beginnen!
De redactie

VAN DE BESTUURSTAFEL
Nieuwe bestuursleden
Het bestuur verwelkomt maar liefst drie
nieuwe leden in haar midden. Jan Paul
Slot volgt Josien van Geel op als penningmeester. Michiel Moret is Ernst
Bouwes opgevolgd die de communicatiecommissie gaat versterken en Marianne Kalthoff heeft de portefeuille met
accommodatie en bar van Hettie Maters overgenomen.
Algemene Ledenvergadering
De ALV heeft op 14 januari jl. plaatsgevonden. De nieuwe bestuursleden
zijn benoemd. Aan het bestuur is decharge verleend.

De opkomst was bovengemiddeld met
63 leden. Mogelijk heeft dit te maken
met een novum binnen onze club. Een
aantal leden heeft gebruik gemaakt
van de mogelijkheid die de Statuten
bieden om een agendapunt toe te
voegen aan de agenda van de ALV. Of
lag het toch aan de donderdagavond?
Het verslag van de ALV wordt in de
laatste Kantlijn van dit jaar geplaatst
als onderdeel van de jaarstukken. Via
een nieuwsbrief zal in maart een elektronische versie van de notulen verspreid worden.

Vacature
Avanti is op zoek naar computerkennis. Voor de website en de nieuwsbrief
wordt met het programma Joomla gewerkt. Heb je hier enige ervaring mee
en ben je geïnteresseerd neem dan
contact op met de communicatiecommissie. Teksten en beelden worden
aangeleverd, het gaat om een paar
uurtjes werk per maand.
Het wintertoernooi
Het wintertoernooi vond plaats op zaterdag 6 februari en was wederom een
succes. We zaten weer vol en er werd
volop gespeeld. Er waren zelfs menKantlijn maart 2010

3

AVANTI’55
sen die spontaan op kwamen dagen,
want ze deden toch ieder jaar mee?!
Hulde aan de organisatoren Wim Busink, Marianne Kalthoff en special
guest Liesbeth van der Brugge.
Introductieavond nieuwe leden
Op woensdag 24 maart organiseert het
bestuur een introductieavond voor
nieuwe leden in het clubhuis. Ook
leden die vorig jaar tijdens het seizoen
lid zijn geworden zijn van harte welkom. Neem je racket mee want voor
de beginners is er van 19.00 tot 20.00
uur een gratis kennismakingsles die
verzorgd wordt door onze trainers.
Vanaf 20.00 uur zal er informatie verstrekt worden over het clubgebeuren
en kan men vragen stellen.
Uitreiking competitie bescheiden
De Technische Commissie nodigt alle
teamaanvoerders en overige competitiespelers uit om op woensdag 31
maart om 20.30 uur bij elkaar te komen
in het clubhuis om de benodigde papieren op te halen.
Ledenpasjes 2010
De pasjes worden per post verstuurd
nadat de contributie bij de penningmeester binnen is. Het is de bedoeling
dat het pasje voor de start van het
seizoen in je bezit is.
Parkreglement
Het Parkreglement wordt op een aantal aspecten aangepast.
1) De speeltijden van de jeugd worden veranderd. Jeugd t/m 11 jaar kon
tot 19.30 uur spelen en jeugd t/m 17
jaar tot 20.30 uur;

Dit wordt: Alle jeugd heeft speelrechten tot 20.00 uur.
Deze aanpassing zal na afloop van dit
seizoen worden geëvalueerd.
2) De introductiepasjes worden afgeschaft. Zie de rubriek ‘Van de voorzitter’ voor de achtergrond hiervan
3) Toegang tot het clubhuis kan alleen nog m.b.v. je ledenpas door de
card reader, zie ook ‘van de voorzitter’.
Digitaal afhangen
Vergeet je pasje niet. Zonder pasje kun
je niet afhangen en dus niet tennissen.
Er zijn geen introductiepasjes meer
aanwezig!
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender wordt dit
jaar per post verstuurd met de
pasjes. Alle geplande activiteiten voor
het komend seizoen inclusief baanbezetting zijn daarin opgenomen. Eventuele wijzigingen zullen via de website
en elektronische nieuwsbrief bekend
gemaakt worden.
Openingstoernooi
Op zondag 28 maart zal het traditionele openingstoernooi worden georganiseerd. In de ochtend voor de junioren
en in de middag voor de senioren. Doe
mee en ontmoet elkaar en de nieuwe
Avantianen. Om 12.30 uur wordt het
seizoen officieel geopend met een
toespraak door de voorzitter en het
hijsen van de vlag.
E-mailadressen/nieuwsbrieven
Ontvang je nog geen digitale nieuwsbrief? Geef je e-mailadres door om ook
de elektronische nieuwsbrief te ont-

vangen. Stuur een mail naar ledenadministratie@avanti55.nl onder vermelding van je naam en e-mailadres.
Buren
Met de buren grenzend aan baan 3, 4
en 5 hebben we een goede relatie en
dat willen we zo houden. Hiertoe is het
essentieel dat de buren niet lastig gevallen worden m.b.t. ballen die over het
hek geslagen zijn. De buren zullen
regelmatig overgeslagen ballen retourneren. Daarnaast wordt het ballenkastje op zeer regelmatige basis ververst. Het is absoluut verboden om
over de hekken te klimmen om ballen
te halen, hierop zal streng worden
toegezien.
Introductieprocedure
Als je iemand wilt introduceren schrijf
je de naam van de introducé en de
speeldatum in het introductieschrift
achter de bar voordat je de baan opgaat. Per introducé dient € 5,- betaald
te worden voor seniorleden en € 3,voor juniorleden (tot en met 17 jaar).
Enveloppen om het geld in te stoppen
zitten in het introductieschrift en kun je
in de kopijbus naast de bar deponeren.
Een persoon mag maximaal 4 keer per
jaar geïntroduceerd worden. Als men
vaker wil spelen dient men lid te worden. Het is niet mogelijk een baan via
het afhangbord te reserveren. Als alle
banen bezet zijn kan er niet geïntroduceerd worden.
Het bestuur van Avanti ’55 wenst al
haar leden een sportief, gezond en
mooi tennisseizoen toe.

HET EERSTE JAAR VAN DE COMMISSIE BAANSOORTEN
Tijdens de ALV van 2009 werd het
plan aangekondigd om een commissie baansoorten in te stellen. De
leden Ton de Beukelaer en Lex
4
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Bouts (erevoorzitter) verklaarden
zich bereid om in deze commissie
ad hoc zitting te nemen. De oproep
in de nieuwsbrief van april 2009

voor een derde lid met een financiële achtergrond leverde nog niets
op. In een later stadium zal de commissie opnieuw een financieel des-
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kundige benaderen.
De opdracht die de commissie
meekreeg
• voor- en nadelen, kosten en ontwikkelingen inventariseren voor behoud
van gravelbanen;
• voor- en nadelen, kosten en ontwikkelingen inventariseren van andere
baansoorten;
• regelmatige rapportage aan het aanspreekpunt binnen het bestuur, zijnde
de voorzitter;
• jaarlijks rapportage aan alle leden in
de ALV;
• zorg dragen voor optimale documentatie over aan gravel grenzende baansoorten tegen de tijd dat het besluit
over de baansoort moet worden genomen.
De commissie heeft een eerste rapportage uitgebracht bij de ALV 2010 in
januari. De commissie krijgt jaarlijks
een mandaat voor één seizoen. Het
mandaat is bij de ALV 2010 verlengd.
De activiteiten van de commissie in
2009
1. Een inventarisatie van de huidige
staat van de banen. Daartoe werd bij
de KNLTB een kwaliteitscontrole aan-

gevraagd. In mei 2009 voert de Regionaal Accommodatie Specialist (RAS),
dhr Kessens, een zogenaamde visuele inspectie uit. In juni 2009 ontvangt
de commissie het rapport van het RAS
onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn:
• de gravel is van redelijke (banen 1 en
2) tot goede kwaliteit (banen 3, 4 en 5);
• de gravellaag is iets te dik;
• de waterdoorlatendheid van de lavafundering is prima;
• bij handhaving van het huidige onderhoudsniveau wordt toplaagrenovatie
niet binnen 5 jaar verwacht.
2. Gesprek met de coördinator verenigingen van de KNLTB, dhr Marco van
Holten bij de Ordina Open te Rosmalen, in juni 2009 samen met de voorzitter. Besproken onderwerpen:
• baansoorten, ervaringen van verenigingen met andere baansoorten dan
gravel;
• gevolgen voor de vereniging van 365
dagen tennis bij all-weather banen;
• sponsoring in recessie tijden.
3. Bezoek van de commissie aan de
‘Plaza’ bij de Tennis Masters in het
Topsportcentrum te Rotterdam in de-

cember, alwaar de nodige firma’s in
baansoorten zich presenteerden. De
commissie informeert zich over de diverse baantypen en baansoorten.
Een overzichtje:
baantype en baansoort
. mineraal gebonden, gravel
. zandkunstgras, SmashCourt, TennisproVision, AA Tennisrood
. zandkunststof, UltaGrass, GM Floor
Tennis, Clay Tech, Desso Grand Slam
Clay, Tennis Force.
Plannen voor 2010
• bezoeken van diverse verenigingen
met andere baansoorten dan gravel
(informeren en uittesten)
• meer duidelijkheid over de kosten
van zowel groot onderhoud gravelbanen als de aanschaf van een andere
baansoort.
U merkt dat de commissie zich zowel
sportief als zakelijk komend seizoen
zal inzetten.
Heeft u vragen of op- en aanmerkingen
over baansoorten, aarzel dan niet om
contact op te nemen met een commissielid.
De commissie,
Ton de Beukelaer / Lex Bouts

VAN DE TECHNISCHE COMPETITIE
COMPETITIE 2010
Als deze Kantlijn in de bus valt, is de
training voor de teams van de voorjaarscompetitie 2010 al druk bezig,
elke zaterdagochtend op de kunstgrasbanen van het Gymnasion. De
competitie gaat van start op zaterdag
3 april, maar niet nadat op woensdag
31 maart de wedstrijdmappen en de
ballen voor de competitie zijn overhandigd aan de aanvoerders. Teams
maken op die avond vaak afspraken
over wie wanneer speelt, wie er rijdt
naar uitwedstrijden en wie bij de thuis-

wedstrijden zorgt voor taart vooraf of
hapjes na. De competitie vindt plaats
in april/mei op resp. donderdagochtend, zaterdagmiddag - waarbij tot
12:00 uur banen beschikbaar zijn voor
recreanten - en zondagmiddag - waarbij tot 13:00 of zelfs de hele dag banen
beschikbaar zullen zijn voor recreanten.
Voor alle seniorencompetitieteams
geldt dat in 2010 weer een competitiebijdrage van 60 euro per team wordt
gevraagd en dat competitiespelers

ingedeeld worden voor een bardienst.
De TC wenst alle competitiespelres
veel plezier en succes bij de competitie! En wie geen competitie speelt: kom
eens kijken en aanmoedigen!
PS - De najaarsdubbelcompetitie op
zaterdagmiddag in de maanden september en oktober is opnieuw goed
bevallen, dus ook in 2010 zal daarvoor
ingeschreven kunnen worden vanaf
half april via www.toernooi.nl.
TC-leden (zie bladzijde 7)
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TC-leden
Zondagcompetitie
Joek Poort
Zomeravondcompetitie
Hans Arendts

Zaterdag-/ donderdagcompetitie
Josephine Jansen
Najaarscompetitie:
alle TC-leden

VAN DE BARCOMMISSIE
Houdt in de gaten wanneer je bardienst hebt…
Allereerst onze dank voor de grote
inzet afgelopen seizoen. De barbezetting (ik heb het over achter, niet
voor de bar) was meer dan 95%. Elke
avond kregen Avantianen hun kopje
koffie/thee of glaasje fris, bier of
wijn geserveerd door een vrijwilliger-clubgenoot. Begin dit jaar kregen jullie allemaal een elektronische vragenlijst toegestuurd waarin
je kon aangeven wanneer en met
wie je bardienst wilt draaien. Er is
massaal gereageerd, waarvoor
onze grote dank. Hiermee konden
we het barrooster voor de eerste
helft van het seizoen (tot aan de
zomerstop) ruimschoots vullen.
Degenen die nog niet hebben gereageerd, hebben intussen een reminder ontvangen of worden binnenkort gebeld, evenals de leden van
wie wij geen emailadres hadden. Zij
zullen worden ingedeeld in de verdere loop van het seizoen, of zullen
worden benaderd bij uitval van ingeplande leden.
____________________________
► Laat niet als dank…
Helaas, er waren vorig seizoen niet
alleen positieve geluiden over het
bardienst draaien. Het kwam regelmatig voor dat Avantianen bij het begin
van hun bardienst geconfronteerd
werden met ‘slordig afsluiten’ door hun
voorgangers de avond daarvoor. Daar
willen we wat aan gaan doen. Allereerst door een beroep te doen op jullie,

bardienstdraaiers: laat de bar en omgeving svp schoon achter, zorg dat de
voorraden aangevuld zijn en schrijf
onvolkomenheden (bijv. niet of niet
goed werkende apparaten) en ontbrekende voorraden in het logboek dat
achter de bar ligt. Ook tips voor een
beter logistiek zijn welkom!
Wij zullen zorgen voor een nog duidelijker draaiboek (ligt achter de bar): als
je dat volgt komt alles goed. Om het
nog makkelijker te maken zal een top
10 van ‘to do’-dingen op een aantal
duidelijk zichtbare plekken worden
opgehangen.
Wij rekenen op jullie, jullie kunnen op
ons rekenen! Samen zorgen we dit jaar
weer voor een gezellige en ontspannen bardienst!
Barcie Avanti
____________________________
Hoe werkt het, zo’n bardienst?
Je kijkt op het barrooster elders in deze
Kantlijn (of op de website www.avanti55.nl) 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 met een
andere vrijwilliger te ruilen, maar onderneem op tijd actie. De telefoonnummers van andere bardienstdraaiers
vind je in het barrooster. Vermeld het
eventuele ruilen op het barrooster
(prikbord) in het clubhuis. Iedereen
krijgt van ons een email of ‘herinneringstelefoontje’ in de weken voorafgaan-

de aan je bardienst. Dat werkte afgelopen jaren goed, dus daar gaan we
mee door. Maar laat je niet verrassen
en noteer nu alvast jouw bardienst(en)
in je agenda!
Tijdens de avondbardiensten gaan we
weer draaien met tweetallen, dat is
vorig jaar goed bevallen. In de vragenlijst heb je kunnen aangeven wanneer
en met wie je bardienst wilt draaien.
Daar hebben we zoveel als mogelijk
rekening mee gehouden. Echter, daarbij moesten we wel eens schipperen.
Niet altijd kwamen wensen overeen.
Als Pietje graag met Annie wilde draaien op maandagavond, kon Annie niet,
of was slechts op een andere avond
beschikbaar. ‘Barroosteraar’ Yve heeft
echt zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie wensen, maar wees niet
boos of teleurgesteld als je niet met je
favoriete bargenoot bent ingedeeld.
Wie weet wat voor leuke ontmoetingen
dat oplevert…
Vind je dat er ten onrechte geen rekening met je wensen is gehouden stuur
ons dan een mail: barcie.avanti@gmail.com.
PS - De doordeweekse bardiensten
staan los van de diensten die je dient
te draaien als competitiespeler!
Namens de barcommissie,
Willem van Gerwen
Verdere leden: Judith Cornet, Ria Romijnders, Ingrid van Run, Henk op het
Veld Yve de Vries
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OPEN TOERNOOI COMMISSIE
Na een bijzonder geslaagde aflevering
in 2009 zijn we gestart met het voorbereiden van aflevering 2010. Ook dit
jaar is het Open Toernooi van Avanti
tijdens de Vierdaagseweek.
De wedstrijden beginnen op zondag
18 juli, de finales zijn op zondag 25
juli.
Ook dit jaar heeft het toernooi weer een
thema. Dat is voor dit jaar is nog niet
bekend, maar Avanti bestaat dit jaar
55 jaar, en dat zie je straks misschien
wel terug in het thema… We gaan dat
jubileum in ieder geval op gepaste
wijze vieren! Het thema zie je tijdens
het open toernooi terug in de aankleding van en om het clubhuis, in de
muziek en niet in de laatste plaats in

de dagelijks verzorgde maaltijden
vanuit het ‘Avanti restaurant’. In combinatie met leuke wedstrijden (actief en
als toeschouwer) en een spectaculaire
prijsuitreiking zorgt dit voor een gezellige week, zowel voor de deelnemers
als voor de commissieleden.
De OTC (Open toernooi Commissie) bestaat uit:
Anneloes van Brussel, voorzitter en
wedstrijdleider
Mieke Godding, vervangend wedstrijdleider
Martijn Sijbers, wedstrijdcommissie
Ans Claassens, catering en penningmeester
Els Kuijpers en Anja Vogelzang helpt
de OTC met de aankleding van het

clubhuis, maar zijn geen lid van de
commissie.
Wel zijn we op zoek naar extra
commissieleden: iemand die het
toernooi mee wil organiseren en die
tijdens het Open Toernooi tijd heeft om
de handen uit de mouwen te steken.
We kunnen zowel iemand gebruiken in
de wedstrijdleiding als iemand die
helpt bij de aankleding en mede zorgt
voor een gezellige sfeer in en om het
clubhuis…
Heb je interesse?
Bel of mail naar Anneloes van Brussel:

WEDSTRIJDCOMMISSIE
De wedstrijdcommissie heeft per 1
januari afscheid genomen van Annette
Moons die jarenlang op een geweldige
wijze de rol van voorzitter heeft vervuld. Vanaf 1 januari 2010 neemt Betty
Vissers haar rol als voorzitter over. De
overige leden van de wedstrijdcommissie zijn:
Cecile van Wel, Theo Peters, Marieke
Veldkamp en Ernst Bouwes.

speeld: dubbelkampioenschappen in
het voorjaar en de mix en enkelkampioenschappen in het najaar. We hadden hierdoor gehoopt op meer deelnemers, helaas viel dat een beetje tegen.
Maar de reacties van de deelnemers
waren dusdanig positief dat besloten
is deze opzet ook voor 2010 te handhaven.

In 2010 zullen de dubbelclubkampioAfgelopen jaar zijn de clubkampioen- enschappen plaatsvinden van 24 t/m
schappen voor senioren voor het 27 juni. Er zal niet meer op tijd geeerst in een gewijzigde opzet ge- speeld worden zoals afgelopen jaar,

maar om twee gewonnen sets met
mogelijk de derde set als supertiebreak, afhankelijk van het aantal deelnemers.
De mix- en enkelclubkampioenschappen worden van 6 t/m 12 september gespeeld. Reserveer deze data
alvast in je agenda, Oerol is dit jaar
geen excuus!
Tot slot, hebben jullie ideeën, aanvullingen
etc.
over
de
clubkampioen-schappen, wij horen
ze graag.

LABELAVOND
De Labelavond is zeer geschikt om
alleen te komen en toch verzekerd te
zijn om een balletje te kunnen slaan.
U komt op maandagavond kort voor
19.30 of later. U levert uw ledenpas in
bij de commissie die er voor zorgt dat
u met drie gelijkwaardige spelers een
half uur kunt spelen. Daarna wordt er
12

gewisseld, waaraan u ook weer meedoet.
Ook nieuwe leden, die enigszins een
balletje kunnen slaan, zijn meer dan
van harte welkom. Een leuke manier
om kennis te maken met andere leden.
Hier heerst nog wel de Olympische
gedachte: Meedoen is belangrijker
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Jeugdtraining seizoen 2010
Zoals iedereen inmiddels weet, stopt
Dorian met lesgeven omdat zij in
Utrecht is gaan wonen. Bedankt voor
alles Dorian!
Gelukkig hebben we een nieuwe trainster gevonden: Mandy Oudendag, 20
jaar, ze woont in Arnhem. 06-41288458
mandyoudendag@hotmail.com
In de nieuwsbrief voor de jeugd die pas
geleden verstuurd is, heb je al kennis
met haar kunnen maken.
Als je de nieuwsbrief niet ontvangen
hebt , stuur dan een mail naar
jeugd@avanti55.nl

We hebben ook een nieuwe aanpak
voor het geven en inschrijven voor de
lessen.
Tennis Midden Gelderland (TMG)
regelt dit voor ons. Nog even in het kort:
Er wordt online ingeschreven, er volgt
een bevestiging van inschrijving per
email.
Wanneer de indeling is gemaakt krijgt
de cursist een persoonlijke email,
waarin de trainingstijd, trainingsgroep
en trainingsdata staan vermeld.
De link naar de site van TMG om je op

te geven voor de tennislessen:
http://tennismiddengelderland.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TMG/
Inschrijven/Avanti
Als er iets niet duidelijk is kun je contact
opnemen met TGM :
Telefoon 026-3700090 Maike Oostrom
/ E-mail administratie@tennismiddengelderland.nl
In overleg met TGM is de uiterste inschrijfdatum verlengd naar 22 maart.
Als je dit gemist hebt kun je je via bovenstaande link nog inschrijven voor
de tennislessen.
• Openingstoernooi - zondag 28
maart 9.30-12.30
Het is weer zover, de vogels beginnen
weer te fluiten, de eerste knoppen zijn
te zien en wij mogen weer gaan tennissen.
En wel op zondag 28 maart van
9.30-12.30 want dan is het openingstoernooi.
Geef je snel op door het sturen van een
mail voor 21 maart naar jeugd@avanti55.nl
met daar in:
Openingstoernooi 2010
Naam
:
Telefoon
:
Leeftijd :
Speelsterkte :
enkel of dubbelspel (bij dubbelspel
naam partner vermelden) :
Ben je nieuw lid en wil je nog geen
toernooi spelen maar er wel bij zijn,
kom dan gezellig langs.
• Voorjaarscompetitie en competitietraining
In april begint de woensdagmiddag
competitie weer.
Er zijn 3 teams: 2 gemengde teams [t/
m 10 jaar en t/m12 jaar] en 1 jongensteam t/m 12 jaar.
Voor de echte beginners die ook een

keertje wedstrijdjes willen spelen is er
een mini-3/4 competitie . Deze is gepland op 28/5,4/6 en 11/6, 3 vrijdagmiddagen van 16.30 tot 19.00 uur.
Je kunt je hier voor opgeven als je niet
ouder bent dan 10 jaar en geen woensdagmiddag-competitie speelt. Er worden 3 teams gemaakt van maximaal 4
kinderen dus wees er snel bij als je het
leuk lijkt. Je kunt je opgeven door een
mailtje te sturen naar voor 1 april

• Nieuwe jeugdcommissieleden gezocht:
In de nieuwsbrief van oktober ging het
er al over: we deden een oproep voor
nieuwe jeugdcommissieleden. Dat
heeft iets opgeleverd, maar helaas nog
niet genoeg.
Vandaar hierbij in deze kantlijn een
herhaalde oproep:
Avanti is een geweldige tennisclub.
Ook voor de jeugd!
Dat willen we graag zo houden.
Toch ligt er een lelijk monster op de
loer, het monster heet tijdgebrek.
Met meer man/vrouwkracht kunnen
we het monster te lijf gaan.
We zoeken 2 personen die de jeugdcommissie willen versterken.
Tijdinvestering: ongeveer 1 x per 2
maanden een overleg en de organisatie van een overzichtelijk project.
Stuur een mail naar jeugd@avanti55.
nl
•Te verwachten activiteiten :
Zaterdag en zondag 19 en 20 juni:
clubkampioenschappen
Zondag 5 september: mini-maxi
toernooi
• Voor nadere info kijk op de site: http://
www.avanti55.nl bij het kopje “Jeugd”.

PAULUS POTTER OVERWEEGT
De paus krabde zich eens achter de
oren terwijl hij diep peinzend zijn ogen
over het maagdelijk wit liet glijden.
Tjonge! Wat lag het er toch allemaal
mooi en onberoerd bij. Hij haalde nog
eens diep adem en gaf zich helemaal
over aan de rust van het witte dek. Het
was een bewogen jaar geweest. Vanuit zijn ooghoek zag hij ineens een klein
donker puntje boven de sneeuw uitsteken. Zou hij het ongerepte wit betreden
om eens te zien wat het was? Bijna

schichtig keek hij even links en rechts
om zich heen, voordat hij het besluit
nam het puntje nader te onderzoeken.
“ Verhip!”, bromde de paus binnensmonds, “da’s nog een verdwaald condoom van het invitatie toernooi!” Hij
stond nu midden op de court. Er was
geen kip te zien. Met een ingehouden
lach maakte hij een klein dribbeltje en
deed net of hij een bal tot precies aan
de kantlijn sloeg. Sommige gelovigen
hadden best wel kritiek gehad toen hij

afgelopen zomer in een spontane bui
handen vol condooms uit de pausmobiel had gestrooid. De jeugd had al
speelruimte genoeg vonden ze en met
dit soort acties speelde je ze alleen
maar in de kaart! Nou was dat echt niet
terecht, hij had immers ook duidelijk te
verstaan gegeven dat van die nieuwlichterij, zoals dat mallotige idee om
‘swinters van de court een ijsbaan te
maken, tegen alle principes van goed
herderschap ingingen. Het was hem
Kantlijn maart 2010
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zelfs ter ore gekomen dat een kapelaan had rondverteld dat dat vroeger
bij Rapiditas wel werd gedaan. Daarom zitten ze nu met die beroerde
banen die niet afwateren, dacht de
paus. God allemachtig, dat het hem
nooit zou mogen overkomen dat de
koek en sopie het nog van de wijnproeverij over ging nemen! Gelukkig had hij
van anderen steun gekregen en beaamde iedereen dat tijdens het laatste
concilie was overeengekomen dat
goede beslissingen wel en verkeerde
beslissingen niet alleen genomen
konden worden. Zachtjes drukte de

paus met zijn hiel een bijna volmaakt
rond kuiltje in de sneeuw. Het was toch
wel een prettig gevoel om je sporen
achter te laten. Hij keek nu rechtstreeks naar de plaats waar de nieuwe
tribune zou komen. Achter zich hoorde
hij de sneeuw knerpen. “Zijne Heiligheid”, sprak de net verschenen kardinaal, “we moeten het nog eens een
keer hebben over het zogenaamde
blank elitaire karakter van onze congregatie. Ik ben bang dat sommige
onruststokers hier nog eens een opmerking over gaan maken. Er was
zelfs al iemand die opperde dat het

budget overschot gebruikt kon worden
om “de Insiders” over te kopen.” De
paus richtte zijn blik omhoog en bad
om kracht. Dat zulk soort onzalige
ideeën toch geen voet aan de grond
zouden krijgen. Toen speelde er een
ondeugende glimlach om zijn mond.
Met een krachtige ademstoot blies hij
het condoom op en liet er vervolgens
knetterend de lucht weer uitlopen. Hij
lachte. Volgende keer zal ik ze eens
een poepje laten ruiken, dacht ie. Dan
kom ik gewoon als neger!
Er wachtte weer een heel nieuw seizoen.

TENNISLESSEN 2010
Ook dit jaar verzorgt Avanti 55 tennislessen voor senioren. Je kunt kiezen
tussen drie trainers :
1) Leo Nefkens, op dinsdag- en woensdagavond.
2) Liesbeth Meij op donderdagavond
3) Mandy Oudendag op vrijdagavond
De tennislessen beginnen in de tweede week van april, vanaf dinsdag 5
april. Wil jij meedoen, zorg dan dat jij
je uiterlijk 28 maart opgeeft. Dit kan
door:
• de gegevens van het inschrijfformulier uit de kantlijn te mailen
• of het formulier van de site te downloaden of van de nieuwsbrief te halen
• of persoonlijk bij de trainers op de
introductieavond voor nieuwe leden op
woensdag 24 maart tussen 19.00 en
21.00 uur in het clubhuis van Avanti.

• of als je geen mail hebt dit formulier
uit te scheuren en op te sturen naar de
trainer.
In de 1e week van april hoor je dan hoe
laat je training is op de door jouw gekozen avond. Zowel gevorderden als
beginners kunnen zich opgeven voor:
Groepslessen of Individuele (privé)
lessen
De spelregels:
Een cursus omvat 10 tennislessen
gespreid over 10 aansluitende weken.
Een lesuur duurt:
50 minuten bij 4 personen
40 minuten als er slechts 3 personen
ingedeeld kunnen worden
30 minuten bij 2 personen of bij privé
les
De lesgelden moeten bij de eerste les
contant worden voldaan aan de trainer.

Het lesgeld bedraagt voor:
• 3 of 4 personen: € 90.- per persoon.
• Individueel of 2 personen: € 180.- per
persoon.
Indien de cursist wegblijft om welke
redenen dan ook, wordt de les geacht
te zijn gegeven. Er wordt gelest tussen
19.00 uur en 22.00 uur op baan 3. De
1e regendag wordt ingehaald, de 2e
regendag is voor rekening van de
cursist.
Heb je vóór 4 april nog niets gehoord,
of wil je meer informatie bel dan even
naar de trainer van je keuze:
Leo Nefkens:
Liesbeth Meij:
Mandy Oudendag:

INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN AVANTI ‘55
Periode: April t/m Juni 2010
Ik geef mij op voor een groeps / individuele * cursus en wil deze volgen met ………personen.
Naam: ……………………………………………………….......man/vrouw*
Adres: …………………………………………………………………............................….
Postcode:……………..............Woonplaats: …………………………………………….
Tel: …………………………….Mobiel: ………………..............Email: …………………………............
Beginner / halfgevorderd / gevorderd * Aantal jaren getennist:.......... ……….
* omcirkelen wat van toepassing is
Indien mogelijk samen met: Naam/namen:........................................................
De lestijden:
Dinsdag en Woensdag van 19.00 – 22.00 uur, trainer Leo Nefkens
Donderdag van 19.00 – 22.00 uur, trainer Liesbeth Meij
Vrijdag van 19.30 – 22.00 uur, trainer Mandy Oudendag
De avonden waarop ik kan lessen zijn:
1e voorkeur. ……………………………. 2e voorkeur …………………………….
Eventuele voorkeur of verhindering m.b.t. de trainingstijd op de avond: ………………
Andere opmerkingen:
Datum: …………………………………...Handtekening: …………………………………
Let op! Stuur je formulier of mail bovenstaande gegevens naar de trainer die op de avond van je 1e voorkeur les geeft:
Leo Nefkens:
Liesbeth Meij:
Mandy Oudendag:
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Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen

BESTUUR EN COMMISSIES
Avanti’55 Clubhuis
Van Haapstraat 78
3229025
Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl
Bestuur
Voorzitter
Bert Lagerweij
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Jan Paul Slot
3600923
Postbank nummer 957648
Banknummer 989208192
Accommodatie, Bar, TC
Marianne Kalthoff
Tenniszaken Senioren
Michiel Moret
Tenniszaken Jeugd
Quirin Sluijs

Ledenadministratie
Michiel Moret
Van Peltlaan 71, 6533 ZB Nijmegen
Emailadres:
ledenadministratie@avanti55.nl
Commissies:
Barcommissie
barcieavanti@gmail.com
Communicatiecommissie
Ernst Bouwes
Jeugdcommissie
Corin Smaal
Technische commissie
Peter van Campen
Toernooicommissie
Paul van den Ing
3232727
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers
Open ToernooiCommissie
Anneloes van Brussel

Digitaal afhangcommissie
Wim Busink
Kantlijn
Redacteur
Ernst Bouwes
Willem van Gerwen
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen
Portretten
Mariëtte van
Advertenties

der

Zwet

Bert Lagerweij
Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson, Brorda van der Linden

OPENINGSTOERNOOI
Avanti organiseert het Openingstoernooi dit jaar op zondag 28 maart. We
beginnen om 10.00 uur met het hijsen
van de vlag en een openingswoord van
de voorzitter.
Gespeeld worden in dubbels waarvoor
u zich individueel kunt inschrijven op
de website toernooi.nl.
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Indien u geen beschikking heeft over
internet dan kunt zich telefonisch aanmelden bij Ad Wellens telefoon:
3603128.
Tijdens en na het toernooi zorgen wij
voor een hapje en na afloop is er een
prijsuitreiking.

Onder het motto: Na tennisbal de
bitterbal, tot zien op het Openingstoernooi. Ook namens Ad Wellens,
Hans Peters, Bernard van Houtum en
Bert Muller
Paul van den Ing.

