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55 jaar, trillend op mijn benen!
Het ongelofelijke is geschied!
Wie had er op 10 juli 1955 kunnen
denken dat op 10 juli 2010 er een 55
jarig jubileum van Avanti ‘55 gevierd
zou worden? Niemand uit die tijd
toch? Helaas kunnen we het niet
meer aan de oprichters vragen, die
zijn te oud of te dood ben ik bang.
De herinneringen van de meeste
leden gaan niet verder terug dan de
jaren 90, wellicht 80 voor een enkeling.
Zelf ben ik in 1987 lid geworden geloof
ik. Ik had een goede aanleiding om
naar Nijmegen te verhuizen en ging me
in oktober 1986 eens oriënteren op wat
Nijmegen te bieden had op dit vlak.
Waarom ik bij Avanti terecht kwam
weet ik niet meer, maar toen ik er een
keertje ging kijken sprak de sfeer en
entourage me aan en ik meldde me
dus aan. Er was geen wachtlijst, want
ik kon meteen lid worden.
Een van de dingen die me uit die tijd
het meest is bijgebleven was het kleuren labelsysteem. Ik begon met een
blauw label, de op één hoogste categorie. De blauwen moesten altijd op
baan 2 spelen, want baan 1 was uiteraard voor rood en op 3/4/5 mochten de
groentjes of, nog erger, de geeltjes
spelen.
Een voordeel van dit systeem was dat
ik mee kon doen bij de clubkampioenschappen bij de blauwtjes. Ik herinner
dat ik dat jaar eerst Joost Smeets en
daarna Hans Cretier versloeg, alvo-

rens ik in de finale op baan 2 (uiteraard) moest aantreden tegen Charles
Sivré. Een wedstrijd die ik nooit zal
vergeten; na de eerste set met 6-0 te
hebben verloren en de tweede met 6-0
gewonnen, werd het in de derde set
een tie break. Op baan 1 werd een
saaie rode finale gespeeld, maar iedereen keek over de baan heen naar ons.
Na enkele spectaculaire rallies werd
het uiteindelijk met trillende benen aan
beide kanten 9-7 in de tie break voor
Charles. Een prachtige wedstrijd, helaas is een revanche na de tragische
gebeurtenis rondom Charles jaren
later niet meer mogelijk.
Want we hebben uiteraard ook flink
moeten slikken als club afgelopen
jaren (naast Charles, o.a. Ingeborg de
Haan, Ellen Moritz en meest recent
Mieke van der Zee).
De jaarlijkse hoogtepunten waren toch
wel de prijsuitreikingen van het open
toernooi en de thema’s rondom het
invitatietoernooi.

Op 10 juli gaan we met zijn allen ons
jubileum vieren. We hopen dat jullie
ofwel meedoen aan het toernooi, ofwel
komen s(w)ingen op het feest.
Overigens vieren we het jubileum ook
op zondag 25 juli, tijdens de finales en
prijsuitreiking van het open toernooi.
Hierbij zullen ook externe gasten worden uitgenodigd.
Als voorzitter ben ik blij een jubileum
mee te mogen maken. En een mooi
moment om er een punt achter te zetten. Zoals eerder aangekondigd is dit
mijn laatste jaar als voorzitter. Per
komende ledenvergadering treed ik af.
Als je interesse hebt me op te volgen,
laat het me dan even weten!
Veel plezier op
toernooien!
Bert Lagerweij.

de

komende

Wimbledon als hoogtepunt voor het
OT en de pausmobiel voor het IT.
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Van de bestuurstafel
1)
Ledenstop senioren
Avanti zit weer vol wat betreft het
maximaal aantal seniorleden. Vanaf 1
juni is er een ledenstop. Jeugdleden
kunnen dit seizoen nog wel lid worden,
senioren worden op een wachtlijst voor
2011 geplaatst en kunnen per eind
maart 2011 lid worden

name van het stuk grond bij baan 2 en
de strook naast baan 5. De onderhandelingen verlopen trager dan we hadden gewenst, maar gaan wel de goede
richting op. Of er dit jaar nog iets gerealiseerd kan worden is maar zeer de
vraag, maar komend seizoen moet het
zeker geregeld zijn.

2)
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 over ballen die over het
hek geslagen zijn. De buren zullen op
regelmatige basis overgeslagen ballen
bij ons 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.

4)
Sponsorcommissie
Avanti heeft op dit moment geen sponsorcommissie. Aangezien een aantal
sponsorovereenkomsten komend jaar
aflopen, zoekt het bestuur naar een 2
tal mensen die deze commissie willen
vormgeven. Gegadigden kunnen zich
melden bij het bestuur.

3)
Kijkgelegenheid Baan 2 en
baan 5
Het bestuur is in overleg met de gemeente en zeeverkenners over over-

5)
Aanpassing toegangssysteem buitendeur
Het digitale toegangssysteem van de
voordeur wordt gedurende de komende maanden dusdanig aangepast, dat
de vergrendeling niet van toepassing
is gedurende de tijden dat de bar bezet
is.
6)

Per komende ALV treedt uw voorzitter
af. Er wordt dus een nieuwe voorzitter
gezocht. Kandidaten voor dit prachtige
ambt kunnen zich melden bij de huidige voorzitter of secretaris.
7)
Labelochtend organisatie
Het bestuur zou graag de label(vrijdag)
ochtend voor senioren weer in het
leven willen roepen. Er zijn hiervoor
echter 2 of 3 mensen voor nodig die dit
willen organiseren, de vrijblijvende
manier van vorig jaar bleek geen succes. Als je tot dit groepje wil behoren,
meldt je dan s.v.p. bij Michiel Moret,
bestuurlid seniorzaken.
8)
Website expert gezocht
Er is een vacature bij de communicatiecommissie voor iemand die verstand heeft van plaatsen van artikelen/foto’s e.d. op de site en het vanuit
de site opmaken en versturen van
nieuwsbrieven. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ernst Bouwes.

Nieuwe voorzitter gezocht

Open Toernooi Commissie 2010
en wijde omgeving. In de diverse
categorieën strijden tennistoppers
om de eer en de punten.
Het thema dit jaar is Venetië. Het ‘setdress-team’ van Avanti (Els Kuijpers
en Anja Vogelzang) staat garant voor
een prachtige Venetiaanse sfeer in het
clubhuis en op het park. Niets laten zij
aan het toeval over. Hopelijk blijven we
wel verschoond van ‘aqua alto’ (hoog
water) dat deze stad zo vaak teisterde.
De Trattoria–Avanti opent ook deze
week weer haar ‘tentdeuren’ en serveert dagmenu’s geïnspireerd op het
goede Italiaanse leven.
In combinatie met leuke, spannende
en sportieve wedstrijden en een spectaculaire prijsuitreiking op de finalezondag zorgt dit alles voor een gezellige week.
Zondag 18 juli t/m zondag 25 juli
Op zondag 18 juli begint de vijftiende aflevering van het Avanti Open.
Het park aan de van Haapsstraat 78
zal een week lang het middelpunt
zijn van tennisminnend Nijmegen
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Als je dit bericht leest, is de inschrijving
helaas al gesloten. Mocht je je niet
ingeschreven hebben, dan kun je natuurlijk wel naar de wedstrijden komen
kijken, een lekkere maaltijd nuttigen

of proberen uitslagen te voorspellen,
waarmee elke avond mooie prijzen te
winnen zijn!
Tot in de toernooiweek!
De OTC
De OTC (Open Toernooi Commissie):
Anneloes van Brussel, voorzitter en
wedstrijdleider
Mieke Godding, plaatsvervangend
wedstrijdleider
Marian van Gerwen en Martijn Sijbers,
wedstrijdcommissie
Ans Claassens, catering en penningmeester
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Clubkampioenschappen dubbels 2010
Waren vorig jaar ‘Buienradar’ en ‘Blessure’ de toernooiwoorden, op
de dubbelkampioenschappen van
eind juni lagen ‘factor 35’ en ‘Icetea’
in menig mond bestorven. De wedstrijdcommissie had meer werk aan
de eerlijke verdeling van schaduwplekken en parasols onder de toeschouwers dan aan de baanindeling. Het toernooi verliep zo voorspoedig dat de deelnemers niet
eens de openingsgoal van de Duitsers op de zondagmiddag misten.
De donderdag verviel door Oranje
WK-voetbal, waarna het toernooi op
vrijdagavond in stijl van start ging. Op
baan één waren beide dubbels makkelijk te herkennen aan gelijksoortige
tenues tot groot enthousiasme van de
toeschouwer. Deze trend kreeg helaas
verder geen respons. De rest bleef
kiezen voor een rommelige en weinig
aansprekend kostumering.
Op een vermoeide enkeling na kwamen alle deelnemers gelukkig ongeschonden uit de strijd. Eén finalist
knokte zich met het zicht op de beker
heroïsch door een zonnesteekaanval
heen en won. In de schaduw op Baan
Vijf, de ‘Graveyard’, sneuvelde op de

late zaterdagmiddag onder de ogen
van drie toeschouwers ongemerkt de
reputatie van Avanti’s topdubbel,
omdat naast hen op baan 4 de kraker
in de HD 8 alle aandacht trok. Inspringend op de trend van ellenlange partijen op Wimbledon 2010 namen deze
dubbels bijna de hele dag voor hun
epische duel, waarbij één der deelnemers, vermoedelijk een oud-cricketer,
de ‘lunchbreak’ tussen twee sets introduceerde. Aangezien het reglement
hierin niet voorzag, kon de organisatie
niet adequaat ingrijpen. In overweging
is een voorstel dat de spelers tussen
de tweede en derde set maximaal een
uur van de baan mogen voor een bezoek aan een etablissement, niet verder dan één kilometer van de toernooilokatie. Café Groenewoud heeft al interesse getoond met speciale ‘Tennislunch-arrangementen’.
Verder viel op dat diverse dubbels zich
een klasse boven hun eigen rating had
ingeschreven. Het waarschijnlijke doel
om eindelijk aan bepaalde tegenstanders te ontkomen, viel in het water
doordat dit verschijnsel zo wild om zich
heen greep. Daardoor bleef het wel
spannend in de meeste categoriën.
Verder begroette de organisatie diver-

se nieuwe namen bij de inschrijvingen,
hetgeen tot vreugde stemt.
Begin September krijgt iedereen nieuwe kansen bij de Single en Mix Dubbelkampioenschappen. De inschrijving daarvoor is reeds geopend.
AVANTI 55 DUBBELTITELS 2010
HD 4-5
Patrick van Otterlo
Leo van der Pas
DD 4-5
Hettie Maters
Liesbeth Meij
HD 6
Bert Lagerweij
Rob le Pair
DD 6
Birgit de Roij
Cecile van Wel
HD 7
Gerard van Tilburg
Peter Venderbosch
DD 7
Marielle Busink
Margot Schuttelaars
HD 8
Michel Moret
Jeroen Smits
DD 8
An Jonkman
Marie-José van Weegen
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JEUGD
Clubkampioenschappen
[zie foto onder]
In het weekend van 19 en 20 juni vonden de jeugd clubkampioenschappen
2010 plaats, met 28 kinderen die in 7
onderdelen meededen. Het werd een
gezellig weekend, dat enigszins werd
verstoord door wat regenbuitjes. Maar
dat weerhield ouders, oma’s, opa’,s,
broers en zussen er niet van om hun
kind, kleinkind, broer of zus te komen
aanmoedigen. Er waren zelfs gewone
senioren Avantianen… .
De uitslagen van de jeugdclubkampioenschappen:
Jongensenkel t/m 10 jaar: 1: Thomas
Tromp 2: Rick van Spronsen.
Meisjesenkel t/m 10 jaar: 1: Charly
Heijnen, 2: Inez van der Heijden.
Jongensenkel t/m 15 jaar: 1: Giuliano
Musumeci, 2: Guido Buitinck.
Meisjesenkel t/m 15 jaar: 1: Laura
Noordraven, 2: Jolien Baak.
Dubbel t/m 10 jaar: 1. Thomas Tromp
en Rick van Spronsen, 2: Charly Heijnen en Inez van der Heijden.
Jongensdubbel t/m 15 jaar: 1. Giuliano Musumeci en Guido Buitinck, 2:
Koen van der Werf en Ancel Bekker
Meisjesdubbel t/m 15 jaar: 1. Laura
Noordraven en Michelle Musumeci, 2:
Tamar Bilo en Carli van Diemen.
Competitienieuws
Woensdagmiddagcompetitie:
De jongens t/m 12 jaar zijn kampioen
geworden van hun poule, een knappe

prestatie van Giuliano, Guido, Stijn,
Krijn, Tom en Ole.
Helaas hebben ze in de volgende
ronde van de Gelderse kampioenschappen van Doornenburg verloren.
Het gemengde team t/m 12 jaar en het
gemengde team t/m 10 jaar hebben
het prima gedaan, ook al zijn ze geen
eerste geworden.

der Werf
Mini-maxi toernooi op zondag 5
september
Nadere informatie volgt per mail.

Afscheid van Quirin Sluijs

Miniteams
Voor het eerst hebben we dit jaar
meegedaan aan de competitie voor
mini’s. Ons miniteam (Hugo en Noor)
is zelfs kampioen geworden. De kinderen zijn erg enthousiast en daarom
komt er een vervolg in het najaar: drie
woensdagmiddagen in sept en okt, van
13.30 tot 15.30 .
Als je interesse hebt en je bent nog
maar net begonnen met tennissen,
geef je dan op door een mailtje te sturen naar birgitderoij@upcmail.nl. We
hebben nog plek voor een paar kinderen (leeftijd t/m 10 jaar).
Najaarscompetitie
Op zes zondagen in september en
oktober wordt er getennist in de najaarscompetitie. Er doen dit jaar twee
jeugdteams mee :
Jongens t/m14 jaar:
Giuliano Musumeci; Guido Buitinck;
Menno Baak; Pim Smeets. Reserve:
Rens Bouwmeister
Jongens t/m 17 jaar:
Ancel Bekker; Luuk Poort; Cisco Schepens; Frank Poort. Reserve: Koen van

Helaas neemt Quirin afscheid van de
jeugdcommissie.
Quirin heeft veel gedaan voor de jeugd
van Avanti’55.
Super bedankt voor alles!
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN AVANTI ‘55
Periode: September/oktober 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 van 19.00 – 22.00 uur, trainer Leo Nefkens
Woensdag van 19.00 – 22.00 uur, trainer Leo Nefkens
Donderdag van 19.00 – 22.00 uur, trainer Liesbeth Meij
Vrijdag van 19.00 – 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! Mail bovenstaande gegevens naar de trainer die op de avond van je 1e voorkeur les geeft:
Dinsdag- of woensdagavond:
Leo Nefkens, E-mail:
Donderdagavond:
Liesbeth Meij, E-mail:
Vrijdagavond:
Mandy Oudendag, E-mail:
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MIX INVITATIE TOERNOOI 2010
Thema: AFRIKA
Het Mix Invitatietoernooi 2010 is dit
jaar op 3 en 4 September.
Je kunt je hiervoor opgeven via de
website van de vereniging en www.
toernooi.nl. Het tijdstip van het
toernooi ligt in het laatste weekend van de zomervakantie . Hou
daar in je planning rekening mee
want ook dit jaar mag je dit evenement niet missen. Net als vorig jaar
zijn de de vrijdagavond en de zaterdag gekozen als speeldagen
Dit jaar is Afrika het toernooithema.
Een weekend lang met zwarte magie,
opzwepend tromgeroffel en vruchtbaarheidsrituelen. Hier is geen ontkomen aan!
We sluiten het toernooi op zaterdagavond met een Afrikaans buffet en een
themafeest waarvoor iedereen is uitgenodigd, uiteraard in Afrikaanse uitdossing. De exacte tijden hoor je nog.
Net als vorig jaar opent een eregast op
spectaculaire wijze het feest. Deze
speciale gast verzorgt bovendien de
prijsuitreiking op een wijze waar geen
paus aan kan tippen…. Nigeria, tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, heeft al protest
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aangetekend tegen de komst van deze
gast. Terugkeer naar het land van
herkomst is voor hem waarschijnlijk
onmogelijk.
Afrika, meer dan WK voetbal
Vorig jaar was het thema wereldreligie.
Dit jaar beperkt het thema zich tot een
kleiner gebied: Afrika. Dit houdt in alles
tussen Tanger, Alexandrië en Kaap de
Goede Hoop.
Afrika is Tarzan en Jane, safari, jungle,
woestijn, Kilimanjaro, watervallen,
slavernij, plantages, democratie en
dictatuur
Afrika is bongo’s, raï , griot en reggae
Afrika is Mandela, Kadaffi en
Moboutoe
Afrika is Arabier, Pygmee, Bosjesman
en Zulu
Afrika is couscous, maïskoek, cacao
en kokosbier
Afrika is woestijnrat, olifant, neushoorn
en pinguïn
Afrika is dus meer dan het WK-voetbal
en oranje vuvuzela’s!!
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.
Vul de naam en speelsterkte van je
partner in onder het veld ‘opmerkingen’; Je partner hoeft zich dan niet zelf
op te geven.
Je mag 1 dagdeel als verhindering
opgeven.
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 € 12,50 per
koppel en dient voor de 1e wedstrijd te
worden voldaan.
Een overzicht van speeltijden mailen
we Donderdag 2 September naar de
Avanti-deelnemers. Dit overzicht is
dan ook te zien op de website.
Houd ook rekening met het draaien
van bardienst !
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What’s in a family-name? Gerard van Tilburg!
Wat kan een mens het zich soms
toch moeilijk maken, denk ik wel
eens. Het bestuur had met het oog
op het lustrum graag een “oude”
Avantiaan gehad om te portretteren.
De redactie en andere Avantianen
deden me ook een paar voorstellen,
maar die waren het allemaal niet. Er
moet zo nodig per sé iemand op mijn
eigen netvlies verschijnen! Wat pas
weer op het aller-, allerlaatste moment gebeurde. En waarom, Joost
mag het weten, maar opeens was ik
heel erg nieuwsgierig naar Gerard
van Tilburg. Ja, die van Van Tilburg
Mode, een soort Brenninkmeierfamilie, maar dan uit Brabant en iets
bescheidener.
Het heeft overigens even geduurd voor
ik de relatie legde, tussen al die mooi
geklede Avanti-dames en Gerard van
Tilburg. Pas toen mijn dubbelpartner
het er onlangs over had – terwijl ik zelf
weer eens in een overjarig poloshirtje
de baan betrad - en zij in een uiterst
bevallig Björn Borg setje verscheen en
vertelde waar die vandaan kwam,
vroeg ik mij af of ik daar ook niet eens
naar toe moest. Naar Van Tilburg
Mode. En van het een kwam het ander.
Gerard bellen! Op zijn werkplek, toe
maar! Totaal overvallen. “Jee, nou, eh,
eh,..wat heb ik nou te vertellen? “Dat
weet ik ook niet, maar ik heb jou wel
12
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wat te vragen!”. “Jaah, jaah, eh, jaaah,
eh, jaeeh, eh…”.
Nou, ja, eigenlijk kan ik zijn aarzeling
niet na doen op papier, maar hij was
aandoenlijk en ik voelde me een beetje een stalker toen ik daags daarna zijn
06-nummer ging vragen aan Peter
Venderbosch, zijn vaste tennismaat.
Gerard had me namelijk niet teruggebeld om uitsluitsel te geven en op zijn
vaste nummer was hij niet bereikbaar.

combineert geraffineerd bij de grijsgeverfde tuinmuren en de wat exotisch
aandoende planten. Die mogen overigens wel wat water hebben. Hij maakt
thee voor mij en koffie voor zichzelf. En
uiteindelijk zit-ie dan op zijn stoel, korte
broek, t-shirt, draait een shaggie en
verontschuldigt zich dat hij toch eigenlijk liever op de achtergrond verblijft,
maar ja, ook moeilijk “neen” kan zeggen.

Oké, toen ik aan kwam fietsen op de
Dobbelmannweg zag ik hem door het
raam heen in de tuin zitten, als die
denkende man van Rodenko. Tjezus,
wat doe ik ‘m aan? Maar, blijkt later,
dat was in verband met de velletjes op
zijn zongebruinde hoofd, de nasleep
van de dit weekend gespeelde clubkampioenschappen waar ze nota bene
kampioen geworden waren, Peter en
hij!

De prachtige rose-grijsgekleurde lucht

Een eigenschap waardoor hij indertijd
in het bedrijf van zijn familie terecht is
gekomen. Tja, nog met zijn ene been
in de ideologische, politiekbewuste
studentenwereld waarin iedereen
werkeloos was en demonstreerde
danwel kraakte, heeft hij met dat andere die overstap toch maar gemaakt!
En nu is er trots, gepaste trots! Hij praat
er met liefde over. Het is een prachtig
bedrijf, hij heeft het naar zijn zin en hij
is zichzelf kunnen blijven! Als net-niet
afgestudeerde cultureel-antropoloog

AVANTI’55
begon hij met het met de hand bijhouden van resultaten en cijfers en is hij
van zelf hoofd Automatisering geworden. Zijn vader van 86 werkt nog
steeds: er zijn klanten in de winkel –
op de afdeling Klassiek Heren – die het
liefst door hem worden geholpen. Ooit
begon hij als kleermaker wat het naaiatelier ook nog steeds tot zijn domein
maakt. Verder zitten Gerards broer en
zussen in de zaak. Familiebedrijven
zijn sterke bedrijven en hebben geen
last van aandeelhouders. Voortdurende vernieuwing blijft wel belangrijk: één
van de kleinkinderen is bezig met de
ontwikkeling van een webshop!
Een man in balans
Toch zal Gerard niet helemaal in zijn
vaders voetsporen treden: net zoals
Avanti wordt hij dit jaar 55 en ooit had
hij zich voorgenomen om er dan langzamerhand mee te stoppen. Er zijn
andere dingen in het leven die de
moeite waard zijn! In ’98 nam hij al
eens een "sabbatical” van drie maanden om naar Brazilië te reizen. Zijn
voorliefde voor dat soort landen stamt

nog uit zijn studententijd. In het kader
van zijn afstudeerproject reisde hij met
zijn toenmalige vriendin naar Portugal.
Om met het volk mee te strijden voor
de vorming van coöperaties. “A terra
quem a trabalha” - de aarde terug aan
de arbeiders - hij kan die strijdkreet zo
nog terughalen! Hij leerde Portugees
en Spaans en trok later van New York
door de Verenigde Staten via Mexico
naar Brazilië waar hij een tijdje verbleef
en mensen leerde kennen. Hij vertelt
over zijn stichting “Sempre Verde” die
hij in de jaren ’90 vormde met een paar
vrienden. Reden was dat een bevriende Braziliaanse priester bang was dat
grote projectontwikkelaars te veel van
het regenwoud zouden verwoesten.
Via hem kon de stichting daar in het
Amazonegebied een stuk grond kopen
en nu staat daar een eco-toerististisch
project de “pousada Dona Gloria”, een
herberg vernoemd naar de moeder
van de priester. Het wordt beheerd en
onderhouden door mensen uit dat
kleine dorpje en biedt dus een bron van
inkomsten. De wat kleinere - Nederlandse en Duitse - reisorganisaties

maken er gebruik van en zelf gaat hij
er ook met enige regelmaat naar toe.
Dat soort dingen, dat vind ik mooi om
te horen. Politiek gezien zit zijn hart op
de goede plek (vind ik dan!), geen
zakenman met grote ambities, wel iemand met hart voor de zaak, maar
vooral met een hart voor mensen!
Zelf heeft hij geen kinderen, hij woont
alleen. Maar met de opmerking eerder
op avond over zijn zus die oma wordt
en hij dus oud-oom, maak ik op dat het
“doorgeven” van dingen van (onbewuste) betekenis blijkt en dat dat ook
via werk of andere dingen kan. Natuurlijk, dertig jaar geleden heeft hij andere
dromen gehad. Toch, het aanroeren
van het onderwerp De Liefde – wat ik
altijd graag doe – voelt bijna als ongepast: hier zit een man in balans met het
leven zoals het nu is!

COMPETITIE SENIOREN
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie 2010 is op
zondag 30 mei afgesloten met het
traditionele slotbanket. Avanti neemt
deel aan die competitie met teams
op donderdag, zaterdag en zondag.
Dit jaar kon het Zaterdag Dames 1
team van captain Annette Moons als
kampioen in de bloemetjes gezet worden door competitieleider Josephine
Jansen. Jammer genoeg waren er ook
enkele degradaties te betreuren,
zowel op zaterdag als op de zondag
van competitieleider Joek Poort. Dat
biedt misschien ook weer meer kansen
op kampioenen voor volgend jaar... De
afsluiting van het banket werd dit jaar
weer door Lex verzorgd: een terugblik
op de competitie in de vorm van een
zeer gewaardeerde cabareteske conference.
De TC zal nog evalueren hoe de competitie dit jaar bevallen is. Speciale
aandacht gaat dan uit naar een vernieuwing die dit jaar geprobeerd is: het
reserveren van een baan voor recreanten naast een competitiebaan. Dit

experiment was mogelijk omdat er
minder teams op zondag waren.

onderzoeken.

Na de zomervakantie wordt de informatie over de inschrijving voor de
voorjaarscompetitie 2011 onder de
leden verspreid.
Zomeravondcompetitie
Woensdagavond 30 juni is de zomeravondcompetitie zoals gebruikelijk afgesloten met een toernooitje tussen de Avanti zomeravondteams.
Daarna kon Avanti 4 van captain Bernard van Houtum gehuldigd worden
als kampioen, zowel van de competitie
als van het afsluitend toernooitje. Op
een prachtige zomeravond konden de
spelers daarna buiten op het terras van
Avanti nog genieten van diverse hapjes en drankjes, verzorgd door competitieleider Hans Arendts.

Het kampioenenteam van captain Bernard
van Houtum vlnr Willy Baak, Nelly
Schreurs, Bernard van Houtum, Han
Derkx, Anja Vogelzang

Namens de Technische Commissie
(TC)
Peter van Campen

Bij andere tennisclubs is er een verschuiving van de zomeravondcompetitie (woensdagavond) naar de vrijdagavond. De TC zal volgend jaar de
mogelijkheid voor die competitievorm
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Grip
Roger Federer won in januari van dit
jaar de Australian Open en daarmee
zijn 16e Grand Slam-titel.

Daarbij loopt hij uit op Pete Sampras,
die op 14 is blijven steken. Bij de vrouwen is Suzanne Lenglen de onbetwiste koploper met 25 titels tussen 1919
en 1926. Martina Navratilova heeft
maar liefst 59 van die lelijke, glimmende trofeeën in haar huis staan, maar
dan tellen we de dubbelspeltitels
mee.

Geen parate kennis, want sinds het
begin van dit jaar hangt bij mij op het
toilet de tennisscheurkalender. Rond
de jaarwisseling krijg ik steevast van
mijn schoonmoeder zo’n kalender cadeau, die aanvankelijk dag in dag uit
door mij wordt gestript (de kalender
dus), maar vaak halverwege het jaar
nutteloos bungelt, als een hangmat in
een wederom verregende zomer. Zo
verging het bijvoorbeeld de filosofie-,
de taal- en uiteraard de moppenkalender. Eigenlijk de enige uitzondering
was de Bescheurkalender van het
Simplistisch Verbond, die mij in de
jaren ’70 en ’80 tot een enthousiaste
wc-bezoeker maakte.
Juist in deze scheurperiode, in december 1977, haalde de Amerikaan Vitas
Gerulaitis zijn enige Grand Slam-titel,
zo lees ik op het blaadje van 22 januari. In hetzelfde jaar won overigens ook
zijn landgenoot Roscoe Tanner de
Australian Open. Een unicum, want dit
was het enige jaar dat een Grand
14
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Slam-toernooi tweemaal werd gehouden, daar het eenmalig om commerciële redenen werd verschoven van
januari naar december.

Gerulaitis, zoon van Litouwse immigranten, was een flamboyante verschijning op de tennisvelden. Een
aanvallende speler met lang blond
haar, die in de pauzes tussen de
games de grip van zijn racket helemaal
loswikkelde en opnieuw weer vastmaakte. Zijn manier om zich te concentreren. Toen hij een partij van Jimmy
Connors won, na al 16 keer tegen hem
te hebben verloren, sprak hij de legendarische woorden: ‘And let that be a
lesson to you all. Nobody beats Vitas
Gerulaitis 17 times in a row’.

Een ander hoogtepunt, in de nadagen
van zijn carrière, is de Battle of the
Sexes, waarbij het de bedoeling was
dat mannelijke en vrouwelijke tennissers elkaar zouden uitdagen. Gerulaitis nam zelf het voortouw en speelde
met Bob Riggs een dubbel tegen Pam
Shriver en – daar is ze weer – Martina
Navratilova. De mannen delfden echter het onderspit, waarmee ook de
motivatie voor een voortzetting van het
initiatief was verdwenen.
Gerulaitis stierf een vroege dood. In
1995 overleed hij aan koolmonoxide-vergiftiging als gevolg van een kapot
verwarmingssysteem in de logeerkamer van een vriend waar hij op bezoek
was. Gerulaitis was nog maar 40 jaar,

een leeftijd waarop de tenniscarrière
van veel Avantianen juist op hun hoogtepunt is of zelfs nog in de startblokken
staat. Gelukkig hebben we binnen de
club ook allerlei flamboyante verschijningen, markante karakters en eigenaardige types. Zo we hebben vorig jaar
zelfs een kardinaal in vol ornaat op het
gravel zien spelen.

En die Battle of the Sexes? Misschien
is het een goed idee om daar na 25
jaar een vervolg aan te geven. Kunnen
we zien of de vrouwen nog steeds
zoveel grip op de mannen hebben.
Hawk-Eye
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