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VAN JUBILEUM VIA WILLEM ALEXANDER NAAR SHAKA
ZULU
Van de voorzitter
Het is ‘the week after’. De week na
het invitatietoernooi. Ik moet er nog
een beetje van bijkomen. En de
week na een tweetal maanden met
veel Avanti-hoogtepunten. Het
begon begin juli met het jubileumtoernooi en jubileumfeest. Maar
liefst 83 Avantianen deden mee aan
de clinic, het toernooi en/of het
feest. Een leuke mix van jeugd en
senioren, waarbij zangtalenten (of
het gebrek daaraan) zich spontaan
aandienden tijdens de karaoke-avond. Het was heet, te heet om te
tennissen, maar de relaxte clinic en
het feest in de zwoele avonduren
maakte het goed uit te houden.
Oude video’s lieten oude hoogtepunten zien, prachtig.
Nog geen twee weken later alweer het
open toernooi. Record aantal deelnemers, goed weer (tot de finale HE 3)
en goede sfeer, o.a. door het heerlijke
eten van ‘Mama Anna’ en anderen.
Tijdens de regenpauze op de finaledag
werden we verrast door hooggeëerd
bezoek: Maxima en Willem Alexander
kwamen langs bij ons clubje. “Meneer

Lager, wij hadden hier niet op
gerekend” blaft Alexander uw voorzitter toe, terwijl Maxima een heuse traan
wegpinkt bij het gevoelige nummer El
Ninjo. Twee heuse security guards
(“Alpha bravo, wij enteren nu
hetclubhuis”), een Mercedes met
heuse AA (drink) nummerplaten.
Eind augustus een herleving van een
oude traditie, het insiders/avanti toernooi, wederom met veel deelnemers
en prima sfeer/weer.
Op naar het volgende hoogtepunt, het
Afrikaanse invitatietoernooi. Met 43
koppels nagenoeg volgeboekt. Ook nu
prachtig weer en een schitterend uitgedost park met olifanten, giraffen en
krokodillen op de damestoilet (heb ik
me laten vertellen…).
De avond valt, veel Afrikaanse Avantianen enteren het clubhuis, zonder
security ditmaal. Alhoewel, herkennen
we in die koloniale ontdekkingsreiziger
niet een van de security guards van
Max en Alex?
Het wordt 22.00 uur, de prijsuitreiking,
wat zal er dit keer gebeuren? Onder
heftige muziek en veel geschreeuw
komt Shaka Zulu binnen op een troon,
gedragen door vier krijgers. In kader
van het ‘No aids in Africa’ programma

worden condooms rondgestrooid,
waar hebben we dit eerder meegemaakt?
Midden in het clubhuis valt Shaka letterlijk van zijn troon. Shaka valt even
uit zijn rol en krijgt de slappe lach, doch
hij herstelt snel en schreeuwt zijn krijgers toe dat ze verder moeten. Een
prachtige prijsuitreiking volgt, waarbij
shaka op ludieke en geïmproviseerde
wijze vertaald wordt door zijn medicijnman. De Afrikaanse (en enkele Nederlandse) aanwezigen swingen het toernooi uit. De volgende ochtend is het
clubhuis weer spic en span en vindt het
mini-maxi toernooi plaats. De jeugd
leeft en heeft een mooie dag met
spannende poule eindstanden.
En nu hebben we alweer de clubkampioenschappen achter de rug, met
verassende winnaars.
Wat is het geweldig om van deze
club voorzitter te zijn! Wie neemt
deze geweldige stok over? Meldt je,
je krijgt er geen spijt van!
Bert Lager, wij zoeken een opvolger…
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vacatures bestuur
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en bestuurslid jeugdzaken. We horen het
graag als je belangstelling hebt. Onze
voorzitter verhaalt in zijn vaste rubriek
over zijn inspirerende tijd bij het bestuur.
Wintertennis
Voor komende winter wordt er geen
wintertennis georganiseerd. Meer informatie over dit besluit vind je elders
in de Kantlijn.
Elektronisch toegangssysteem
Dit jaar is een elektronisch toegangssysteem op de deur van het clubhuis
geïnstalleerd. De belangrijkste reden
hiervoor was het voorkomen van ongewenst bezoek met name overdag.
Inmiddels is het systeem aangepast
zodat op tijden dat het rolluik geopend
is de vergrendeling van de deur er af
is. Op de doordeweekse avonden kun
je dus in en uit lopen zonder telkens je
pasje nodig te hebben.
WIFI zone
Bij Avanti kun je draadloos internetten.

Ledeninformatie
Kan de ledenlijst op de website? Vooral voor nieuwe leden een relevante
kwestie. Elders in deze Kantlijn vind je
uitgebreide informatie waar je dat telefoonnummer van dat leuke clublid wel
kunt vinden.
Opzegging lidmaatschap
Het einde van het tennisseizoen bij
Avanti nadert. We wijzen er nadrukkelijk op dat de Avantianen die besluiten
hun lidmaatschap op te zeggen, dit
vóór 1 december moeten doen bij de
ledenadministratie. Na deze datum
gaat de KNLTB aan de slag met de
tennispasjes voor het komende tennisjaar en worden er per lid kosten gemaakt. Ook de begroting voor 2011
wordt mede bepaald aan de hand van
het ledenaantal op 1 december 2010.
Opzeggen na 1 december betekent
dan ook dat er nog een jaar contributie
betaald moet worden.
Slottoernooi, laatste labelavond en
sluiting banen
Het slottoernooi voor senioren vindt
plaats op zondag 31 oktober. De laat-

ste labelavond is op maandag 25 oktober. Een tweetal banen wordt gedurende de maand november open gehouden zolang de weersomstandigheden dit toelaten. Vanaf 1 november is
er geen bardienst meer en gaan de
lichten ook niet meer aan zodat er alleen overdag gespeeld kan worden.
In Memoriam
Op 14 augustus
is Fardous El
Hinnawy overleden. Op de club
kennen we haar
als Dousa van
Hooijdonk. Begin
2009 is ze samen
met haar man
Frank lid geworden bij Avanti ´55. Ze had les bij Leo.
Begin dit jaar werd ze ziek en bleek
genezing niet mogelijk. In de weliswaar
korte periode bij de club hebben we
haar leren kennen als een levenslustige en gezellige vrouw die we graag
lang bij ons hadden gehad.
We wensen Frank, haar drie kinderen
en kleinkind heel veel sterkte met dit
grote verlies.

MIXED INVITATIE TOERNOOI
De leukste twee Avanti-dagen

van genieten, dat scheelt.

Het jaarlijkse mixed invitatietoernooi van Avanti ‘55 begin September blijft een vreemde, maar prachtige combinatie van willen winnen
en lang leve de lol. Ongeveer 90
spelers waren in staat om fanatisme
en plezier met elkaar te mixen. Het
was het mooiste weer van de afgelopen weken en het clubhuis was
Afrikaans versierd. Daarvoor waren
we al in december begonnen met
shoppen, googlen en bij bekenden
te lenen om zo onze eigen summiere Afrikaanse collectie uit te breiden. Een Landrover (geen Jeep
noemen, anders krijgen we ruzie
met de eigenaar), een olifant, een
giraffe, een originele Zuid-Soedanese waarzeggerstent, beelden, beesten, kleden en posters. Helaas
waren de Afrikaantjes, die kleine
leuke oranje-gele plantjes, al uitgebloeid. Verder moesten we ook tijdig zaken regelen als acts, catering
en muziek. Omdat we op tijd begonnen waren, konden we er ook zelf

Mariëlle Busink, Hanneke Bruins,
Marc Janssen en Tom Wouters
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Na het installeren van alle attributen
begon het toernooi op vrijdagavond.
Tennissen en borrelen in een Afrikaanse ambiance zonder al te veel poespas. Die was vooral voor de zaterdag
bewaard, waarop we tot 20.00 uur druk
tennissen afwisselden met allerlei acts
en Afrikaanse hapjes en drankjes.
Onmisbaar waren de workshops buikdansen en Afrikaans slagwerk. Iedereen weet nu waar buikspieren en ritme
zit.
Voodoo en koning Bertezulu
Speciale vermelding verdient de waarzegster Mollie Glazenbollie. Zij beoefende voodoo, kon een ieders verleden
haarfijn bevestigen en las je racket.
(Vandaar de verrassende uitslagen
van de clubkampioenschappen, red.)
Tussen 20.00 en 22.00 uur volgde het
beroemde zwarte gat. Iedereen heeft
dan de tijd zich te verkleden, even uit

te rusten, man/vrouw en de kinderen
welterusten te wensen en zaken klaar
te zetten voor het traditionele vervolg:
de prijsuitreiking door een speciale
gast.
Dit keer was dit koning Bertezulu uit
Swahililand met zijn gespierde gevolg.
Al bleek dat gespierde bij één van hen
wel tegen te vallen. Typisch gevalletje
van de zwakste schakel. Later werd
verklaard dat ze problemen hadden
met de zwaartekracht. Deze stam
woont op 1400 meter boven de zeespiegel en ze hadden vanwege het
ontbreken van ijle lucht last van bovendruk. Daarna bleek dat enkele leden
hun invité niet helemaal goed in de
Avanti-cultuur hadden ingewijd. Enkele vermeende winnaars van het tennistoernooi keken sip toen koning Bertezulu alleen maar oog had voor vrouwelijk Afrikaans schoon en niet voor tennisprestaties. Dat is te verwachten en
neem het hem eens kwalijk.
Na koning Bertzulu uitgezwaaid te
hebben restte ons plezier en dans. De
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muziek was modern en ritmisch.
Omdat iedereen er mooi en kleurrijk
uitzag, was dit een prachtig schouwspel. De aankleding gaf sommige

mensen meer ritme dan ze dachten in
zich te hebben. Dat gaf verrassende
effecten. Aan de bar waren nog heftige
discussies over de gematigde politiek

van Kadaffi en hoe het nu zou gaan
met Hutu’s en de Tutsi’s. Om twee uur
blies een mooie Afrikaanse fee het
feestje uit.
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OPEN TOERNOOI 2010
Met hoog bezoek

bon voor een gezichtsbehandeling….

Zoals gewoonlijk was ook dit jaar
het Avanti Open Toernooi tijdens de
vierdaagse. Deze keer stond het
toernooi in het teken van Venetië.
Anja en Els hadden het clubhuis
omgetoverd in een Venetiaans Palazzo met prachtige maskers en de
hele week was er heerlijk Italiaans
eten in Trattoria Avanti. Het weer
deed ook mee: het was de hele week
lekker warm. Op dinsdag was het
zelfs zo heet dat we om de risico’s
van oververhitting bij de deelnemers te verkleinen, een supertie-break speelden in plaats van een
derde set. Behalve dat dit de spelers
minder energie kostte, maakte dit
ook dat er minder uitloop was en dat
iedereen die avond op tijd aan zijn
partij kon beginnen. Misschien een
idee voor volgend jaar voor het hele
toernooi?

En by the way, er werd ook nog getennist. Op banen die er dankzij Paul Hoffs
weer pico bello bijlagen. We hadden
dit jaar 212 deelnemers, de oudste was
66, de jongste 17. Er deden 68 Avantianen mee. Zondag 25 juli werden de
finales gespeeld. En helaas kregen we
toen toch nog wat Aqua Alto. Juist
onder de finales die we tot het laatst
bewaard hadden, de HE3 en de DE4,
ging het plenzen. De partijen werden
stilgelegd en ondertussen kregen we
hoog bezoek van Willem Alexander en
Maxima! Onder luid gejuich kwamen
zij de van Haapsstraat binnen rijden,
in een limousine met AA-drink nummerbord en onder begeleiding van een
motorescorte die even later ook als
security bleek te functioneren. Het was
voor de meesten geheim gebleven,
maar zij waren evenals buren, Nijmeegse politici en oud-leden, uitgenodigd
vanwege het 55–jarige jubileum van
Avanti. Onze voorzitter Bert hield ‘en
plein public’ een interview met de
hoogwaardigheids bekleders. Willem
Alexander beantwoordde de vragen
steevast in de pluralis majestatis met
‘Meneer Lager, wij zijn van mening dat
…’. Al met al een gezellige afsluiting.

Vanwege het mooie weer konden we
’s avonds tot het einde buiten zitten.
We waanden ons echt in Italie! Casino
Rialto droeg daar nog een steentje aan
bij. Drie avonden konden we gokken
op uitslagen van wedstrijden en de
winnaars kregen een ‘hoofdprijs’, een

De primepartijen moesten daarna hun
wedstrijd nog afmaken en natuurlijk
werd de HE3 een derde set, zodat het
zoals gebruikelijk weer veel later werd
dan gepland. Als je wilt weten wie er
gewonnen hebben, kijk dan op de
Avanti site (www.avanti55.nl), daar
vind je een linkje naar alle winnaars.
Avanti Open 2011
En toen was het toernooi weer afgelopen en konden we weer gaan denken
aan het toernooi van volgend jaar.
Maar dit gaat niet zonder slag of stoot
want twee mensen verlaten de Open
Toernooi Commissie, Martijn Sijbers
en Ans Claassens. Voor Martijn hebben we al een goede vervangster gevonden, Hettie Maters. Maar Ans, wie
kan en durft Ans te vervangen?? Of
misschien heb je een goed idee hoe
we volgend jaar zonder Ans toch lekker
kunnen eten tijdens het toernooi? We
horen dat dan heel graag van je. Ook
als je op andere wijze de OTC wilt
komen versterken dan mag je dat ons
laten weten, want we kunnen zowel
iemand gebruiken voor achter de
wedstrijdtafel als iemand die zich
voornamelijk zal richten op het verhogen van de gezelligheid.
De OTC,
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Mini Maxi toernooi 5 september
2010
Zondag 5 september was het weer tijd
voor het jaarlijkse Mini Maxi toernooi
waarbij een jeugdlid van Avanti speelt
met een volwassene. Sommige kinderen speelden met hun moeder, anderen met hun vader. Broers en zussen
speelden samen en er waren opa’s en
oma’s die met hun kleinkind speelden.
De weergoden waren ons goed gestemd, het was een prachtige zonnige
dag. In totaal deden er 26 koppels mee,
verdeeld over vijf 5 poules. Het was
een zeer geslaagd Mini Maxi toernooi!

De winnaars
- Poule 1 (tot en met 10 jaar):
Abe Stapel met oma Anneke, zij wonnen al hun wedstrijden.
- Poule 2 (ook tot en met 10 jaar):
Rik van Spronsen met moeder Joanna.
- Poule 3 (tot en met 12 jaar):
Stan Schouten met moeder Anne.
- Poule 4 (tot en met 14 jaar).
Hier was het zeer spannend. Uiteindelijk gaf het aantal gewonnen games de
doorslag: winnars Jip Haen en vader
Michel.
- Poule 5 (tot en met 16 jaar):
Tamar Bilo met vader Jan.

Afsluiting Seizoen op 30 oktober
2010
Op zaterdag 30 oktober sluiten we het
seizoen af met een spetterende activiteit. Wat dat is, is nog een verrassing.
Het vindt natuurlijk plaats op de banen
van Avanti en in het clubhuis. Het is
inmiddels een traditie om samen te
eten. Iedereen maakt iets, neemt dit
mee en samen maken we er iets gezelligs van. Nader informatie krijg je
nog via de mail, maar noteer het vast
op de kalender.
Dus: zaterdag 30 oktober van
16.00-20.00 uur op Avanti 55.

Wintertraining
De wintertraining start in de tweede
week van oktober. Inmiddels is er een
ouderavond geweest op woensdag 15
september waar informatie is gegeven
over de wintertraining. De link naar de
site van TMG om je op te geven voor
de wintertraining:
http://tennismiddengelderland.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TMG/
Inschrijven/Avanti

Op woensdagmiddagen: t/m 10 jaar en
t/m 12 jaar
Op zaterdagen: t/m 14 jaar en t/m 17
jaar
Op zondagen: t/m 14 jaar
Hoe vaak?
Ongeveer 6 speeldagen. Per speeldag
speel je een enkel- en een dubbelpartij tegen andere clubs.
Hoe?
Meld je dan aan voor competitie, voor
15 oktober. Per team zijn er minimaal
vier vaste spelers nodig en nog 2 extra
spelers. Je hoeft dus niet alle keren te
spelen maar zeker vier keer moet je
beschikbaar zijn.
Kan ik dat wel?
Wil je weten hoe het is om competitie
te spelen? Vraag het eens aan andere
Avanti jeugdleden, die nu in september
en oktober aan de competitie meedoen. Of overleg met Mandy, de train-

ster. Heb je interesse, dan is het verstandig om ook in de winter door te
trainen, dan wordt je techniek nog
beter!

Voorjaarscompetitie voor jeugdleden
Wat?
Wil je competitietennis spelen en ben
je niet bang voor een beetje tegenstand? Lees dan dit stukje.
Wanneer?
Voorjaarscompetitie april/mei 2011,
categorieën: meisjes, jongens en gemengd.
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Dit najaar (op 5 zondagen) doen er 2
teams mee:
Een team jongens t/m 14 jaar
Een team jongens t/m 17 jaar
Heb je interesse? Stuur dan vóór 15
oktober een mail naar jeugd@avanti55.nl met als onderwerp "Voorjaarscompetitie voor jeugdleden".
En verder:
Op de site van Avanti 55 staat onder
het kopje Jeugd (”Informatie voor
jeugdleden”), nadere informatie over
de club en de regels die op het park
gelden.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL EN MIX
OP TIJD KLAAR
Eén van de bezwaren van Nijmegen
Quick is het spelen van hun clubkampioenschappen op tijd in plaats
van sets. Op ieder heel uur klinkt
dan aan de Nijmeegse Baan een
onverbiddelijke zoemer, waarop
steevast op één van de banen een
dispuut ontsteekt over of het spel
stopt bij het begin of aan het eind
van de lage fluittoon. Telt een ace,
die al onderweg was? En wat te
zeggen van het getreuzel van hen
die voorstaan. Ineens moeten ze
een bal halen die naar de kunstgrasvelden van SV Orion is geslagen.
Ernst Bouwes, namens de wedstrijdcie
Ooit hield een slaperige Quick-functionaris mij en mijn partner van een zege
af. Bij een 6-5 voorsprong viel de terreinklok op zeven uur, maar we hoorden niets. Halfhartig begon onze tegenstander aan zijn servicebeurt. Eén
minuut en vier aces verder bleef het
nog steeds stil. Haastig stak ik een
paar ballen in mijn zak en liep snel uit
naar 40-0. De volgende service raakte
echter de netband, waarop de toeter
ineens wel over Brakkenstein schalde.
Mijn laatste toernooideelname bij de
Quickenezen.
Mix-poule GD5
Pas bij de finales van clubkampioenschappen mix en enkel op Avanti vorige week bleek ineens de geheime
aantrekkingskracht van het op toeterspelen. Onze hoogste mix-poule GD5
kwam pas laat in de week op gang,

waarbij ook nog direct Rob Le Pair
geblesseerd uitviel. Vier dubbels bleven over, waarbij iedereen van iedereen won. Op zondagmiddag half vier
stonden ze met zijn allen met 2 uit 2
aan kop, of onderaan. Het is maar hoe
je het bekijkt. Normaal zou om half vier
de prijsuitreiking zijn, maar de regen
dwong de finales naar de Hatertse
tennishal en een uitstel van de aftrap
der slotdag naar twaalf uur. Door het
geschuif van partijen en overlappende
deelnames in enkel + mix, bleven de
laatste pouleduels in de mix5 ‘hangen’
tot het slot. Anderhalf uur bleef over tot
de hal de deuren sloot. Op initiatief van
één der spelers beperkte de organisatie deze ‘finales’ tot ieder drie kwartier
plus het doortellen van punten. Van der
Pas/Van Geel kwamen als eersten
vliegend uit de startblokken en stonden
om 4 uur met 5-1 voor tegen Lagerweij/van Zwam. Eindelijk wonnen die hun
tweede game, toen nog één en, verdorie, nog één. Meer publiek verzamelde
zich achter de glaswand, terwijl de
scheidende Avanti-voorzitter als een
dolle dervish over de baan vloog. Van
een snijdende passeerslag via dropshot naar een ziedende backhand
smash, alle schroom wierp hij af. En
precies om kwart over vier sloeg een
nu evenzo ontketende Janet met een
ace het winnende punt in de netten:
6-5.

resultaat zou een gelijke eindstand
beslissen. Dit slotduel hield het talrijke
publiek geboeid tot de laatste seconde.
Om twee minuten voor vijf leken Wijnhoven/Jansen een beslissende 6-5
voorsprong te pakken. Door de wol
geverfd nam Harry tijdens de kantwissel nog eens een slok water, wisselde
van trainingsbroek en vond nog een
banaantje onder in zijn tennistas. Jane
kreeg intussen van een wild gesticulerend deel van het publiek het advies
om gewoon door te spelen. Op de tribune sloeg de klok vijf uur. Op het veld
liep hij iets achter, terwijl de wedstrijdcommissie de vaste hele-uur-zoemer
van de tennishal als beslissend aanwees. Ook daar nog geen kik. Eindelijk
slenterde Harry naar zijn plek. Het eind
van de eerste slagenwisseling was
voor de kijkers onduidelijk: in of uit? De
geluiddichte wand verklapte ook niets.
Jane serveerde vrolijk verder. Nog altijd geen zoemer. Nog een paar klappen, missers en winners verder, viel de
opslag van Jane van het racket van
Josephine. High-five aan de overkant:
6-6 en vervolgens gezoen. Afgelopen,
blijkbaar. Op de tribunes klonk een
oerkreet en wist één der toeschouwers, na een aantal vlotte danspassen
richting een dichte deur, niet wie hij
moest omhelzen.
Hij, Bert, op zijn 50e, eindelijk winnaar
in de GD5!

Eindelijk winnaar GD5
Alle kaarten lagen nu gunstig voor
Wijnhoven/Jansen die bij winst op tegenstanders Hoogenkamp/Klein zouden profiteren van hun eerdere zege
op de winnaars van net. Het onderling

Een memorabel slot van een vermakelijke tennisweek.

De WINNAARS en Runner Ups
HE 5
1.Mark Thunissen 2.Jan Willem Brandt
DE 5
1.Jane Klein 2.Janet van Zwam
GD 5
1. Janet v Zwam / Bert Lagerweij
2. Jane Klein / Eef Hoogenkamp
HE 6
1.John Karskens 2.Noel Buining
DE 6
1.José Poels 2.Forine Wasser

GD 6
1. Eefje Grievink / Willem van Gerwen
2. Maria Arens / Joek Poort
HE 7
1.Paul van der Heijden 2.Paul van
Rosmalen
DE 7
1.Dee de Leeuw 2.Betty Vissers
GD 7
1. José Schonenberg / Gerard van
Tilburg

2. Debby Hermse / Johannes de Bruin
HE 8
1.Hans Arendts 2.Rob Maters
DE 8
1.Nellie Schreurs 2.Marie-José van
Weegen
GD 8
1. Marion Luijten / Riel Berenbroek
2. Bernard Harterink / Willy Schaap
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Een slagzin voor Marianne!
De laatste paar jaar tennis ik nogal
eens met Marianne Kalthoff. Vorig
jaar in zo’n lekker gezellig en heel
serieus competitiedamesteam, dit
jaar vooral in ons dinsdag-, donderdag- vrijdag-Avanti/Quickclubje en
af en toe spelen we een heus toernooi. Steevast goedgemutst, positief ingesteld en klaar om te winnen;
om dan na afloop bij de witte of de
rode wijn te constateren hoe leuk
het wel niet was, maar ja, helaas,
hoe kan dat nou, toch niet ‘vast’
genoeg om de winst daadwerkelijk
binnen te halen. Terwijl we zo graag
willen en zo hard ons best doen!
En dan klets je wel eens wat. Gezelligheid is een groot goed, zal Marianne
beslist beamen! Ze wordt binnenkort
60 jaar! Zestig? Marianne? Nee, inderdaad, dat zou je niet zeggen. Dat zou
je van meer Avantianen niet zeggen
maar van Marianne zou je dat al allermeest niet zeggen! Als het ter sprake
komt - en dat gebeurt nogal eens in
zo’n meidenclub – wuift ze het weg: ze
kan er ook niks aan doen, ze doet er
niks bijzonders aan, ’t is een kwestie

meedenken van thema’s voor de
Avantifeesten en zal er zelf nooit eentje overslaan. En eenmaal op zo’n
feest danst ze en drinkt en kletst, kijkt
en maakt foto’s en geniet en wordt een
beetje dronken. Of deze lijst volledig
is, doet er eigenlijk niet toe.
Waarom nu dit eerbetoon?
Omdat ik vind dat ze alles zo belangeloos en zo vanzelfsprekend doet, zonder enige pretentie! En vooral ook
12
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van geluk dat je zo’n gave huid hebt
meegekregen. En dan lacht ze haar
speciale lach, met dat speciale geluid.
Dat kan ik niet nadoen op papier, maar
die lach, of het nou een glimlach is of
een uitbundige, is er zo vaak en altijd
op zo’n prettige, echte manier en nooit
kunstmatig! Ze lacht omdat ze plezier
heeft, als begroeting, omdat ze zich
verontschuldigt of het even niet weet,
omdat ze iets leuks hoort of ziet of
omdat dat gewoon haar antwoord is.
Eindeloze inzet voor Avanti!
Soms lees ik in de krant wel eens een
aankondiging van een eerbetoon aan
één of andere beroemdheid omdat-ie
80 wordt, honderd jaar geleden dood
is gegaan of juist werd geboren, of
omdat-ie 25 jaar in het vak zit of een
bijzondere staat van dienst heeft.
Waarom wordt de éne daar wel en de
ander daar niet voor geroemd, wat is
eigenlijk het criterium?
Daar dacht ik aan toen ik me realiseerde dat Marianne op vakantie was terwijl de deadline voor het Kantlijn-interview naderde. En dat me dat eigenlijk
heel goed uitkwam. Zo kan ik deze

omdat ze iedereen er in laat delen!
Tijdens het schrijven van dit stukje
sprak ik met een goede vriendin van
Marianne, Geertrui de Vries, oud-Avantiaan. Ze vertelde me de volgende
anekdote: toen Marianne jaren geleden eens na een feest thuiskwam,
vond ze een folder van een zaak voor
huishoudelijke artikelen. Je kon een
prijs winnen door een slagzin af te
maken! Wie Marianne een beetje kent,

gelegenheid – haar komende verjaardag – aangrijpen om haar te verrassen
en haar publiekelijk te roemen voor
haar inzet voor Avanti. (Met het geweten van Avanti heb ik overigens overlegd of ik dat wel kon maken, zo’n
verrassing, en dat kon!)
Marianne is al jaren lid van Avanti en
heeft in allerlei commissies gezeten:
de kas-, de open toernooi-, de communicatiecommissie, en ook in de redactie van De Kantlijn, waar ze mij altijd
op precies de juiste manier aanspoorde tot het schrijven van een portretje.
Momenteel maakt ze deel uit van het
bestuur. Maar dat is niet het enige: ze
maakt ook foto’s van alle toernooien
en feestjes en zet die vervolgens op de
website. Ze organiseert met vriendje
Wim het wintertoernooi en volgens mij
voorheen ook de biljarttoernooien. Als
ze samen bardienst hebben, nodigen
ze iedereen uit om langs te komen en
het gezellig te maken. Ze doet bij de
concurrerende club mee met de winterse klaverjascompetitie en ronselt er
wat Avantianen bij om het er nog gezelliger te hebben. Ze is een kei in het

weet dat ze niet echt een huishoudelijk
type is! Het weerhield haar er niet van
om – teut als ze was - die zin af te
maken. Ze wist alleen later bij God niet
meer hoe ze de slagzin had laten eindigen, maar ze had hem blijkbaar wel
op de bus gedaan: een paar weken
daarna stond er zo’n ‘Huishoudelijk
Artikelenmeneer’ op de stoep om haar
de eerste prijs te overhandigen, een
reischeque van 2000 gulden! Hem
vragen wat ze nou uiteindelijk geschre-
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ven had, durfde ze niet meer.
Ik ben ook niet zo huishoudelijk aangelegd, soms liggen allerlei spullen
door elkaar. Tussen een stapeltje recente kwam ik één dezer dagen een
heel oude Kantlijn tegen. Daarin werd
Marianne geïnterviewd door Rob Wolf
bij haar afscheid als hoofdredacteur.
Op de vraag wat het dieptepunt geweest was in haar clubbladcarrière,

antwoordde ze dat je nooit eens iets
hóórde over de Kantlijn, dat ze nooit
een reactie kreeg.
Maak de volgende slagzin af
Maar hoe is dat nu? Reageer jij nu wel?
Stel, je vindt dit stukje op tafel, al of niet
na afloop van een feestje, en ik vraag:
maak de volgende slagzin af:
Marianne verdient een eerbetoon omdat……………………………….

Wat doet u dan? Voor degene die mij
per ommegaande mail het meest geslaagde antwoord stuurt, heb ik een
verrassing in petto!
En Marianne? Die bedank ik van harte
in zestigduizendvoud en feliciteer haar
alvast met haar komende verjaardag!
Mariëtte van der Zwet

Voorjaarscompetitie 2011
Aanmelding voorjaarscompetitie 2011
sluit 1 november 2010
Omdat de opgave van het aantal
teams aan de KNLTB voor 1 december
verstuurd dient te worden is de Technische Commissie (TC) alweer begonnen met het voorbereiden van de
voorjaarscompetitie 2011.
Men kan zich vanaf nu voor de seniorenteams aanmelden via www.toernooi.nl. Vul bij Zoek toernooi in: Avanti Voorjaarscompetitie 2011.
De inschrijving sluit op 1 november
2010. De aanmelding voor de zomeravondcompetitie 2011 kan nog enkele
maanden wachten.
Vrijdagavondcompetitie
Een nieuwe competitievorm is de vrij-

dagavondcompetitie, met keus uit gemengd (waarbij ook gesingled wordt)
en gemengd dubbel, ieder in 3 categorieën (6/7, 7/8 en 8/9) met elke partij
om twee gewonnen sets waarbij de
derde set in de vorm van een tiebreak
wordt gespeeld. De KNLTB ziet een
verschuiving van zomeravondwoensdag (mei/juni) naar vrijdagavond (in het
voorjaar). Misschien is dit omdat het
op vrijdag wat later mag worden. Zo’n
verschuiving zou er bij Avanti toe kunnen leiden dat er tijdens de competitie
vaker banen vrij zijn voor niet-competitiespelers.
Voorafgaand aan de competitie wordt
een competitietraining (vier keer een
uur) georganiseerd, naar alle waarschijnlijkheid op zaterdagochtenden

op de kunstgrasbanen van het Gymnasion. Tijdens de competitie wordt de
bardienst (voornamelijk) door competitiespelers verzorgd, daarom dienen
competitiespelers minimaal eenmaal
bardienst te draaien.
Van elk seniorenteam wordt een competitiebijdrage gevraagd van € 60. De
speel- en inhaaldata voor 2011 (wijzigingen voorbehouden) zijn te vinden
op www.knltb.nl
Namens de TC
Peter van Campen
tc@avanti55.nl

Afhangbord.nl
Inzien ledenlijst en nog veel meer
Geregeld wordt de vraag gesteld of
leden niet een ledenlijst toegestuurd kunnen krijgen, of er wordt
gevraagd of de ledenlijst op de site
van Avanti gezet kan worden. Maar
dat wordt vanwege privacy redenen
niet gedaan, de site van Avanti is
namelijk een publieke site. Wat wel
kan, is de ledenlijst bekijken op de
site van afhangbord.
Hoe kom je daar?
Op onze site www.avanti55.nl staat
rechts in de bovenhoek een button
AFHANGBORD. Klik daarop en je
komt direct op de site van afhangbord.
Je kan ook gewoon intypen www.afhangbord.nl om de clubgegevens te
kunnen zien moet je wel eerst inloggen.
Hoe kan je inloggen?

Je kan op afhangbord inloggen met je
KNLTB nummer of met je email adres.
Type je password in en je komt op de
besloten Avanti site. Deze is alleen
voor leden van Avanti toegankelijk.
Wat kan je dan zien op Afhangbord?
Na ingelogd te hebben, zie je links een
menu met o.a. de ledenlijst. Als je de
ledenlijst oproept kom je in een
schermpje waarin je kan selecteren op
bv sterkte, man/vrouw, voor/achternaam enzovoorts. Heb je een naam
gevonden, dan zie je als je op het
vergrootglasicoontje achter de naam
klikt het telefoonnummer. Als je op het
potloodicoontje klikt kan je ook adresgegevens (etc.)zien. Daar kan je trouwens ook je eigen emailadres invullen
als je op je eigen naam kijkt.
Wat kan ik nog meer doen met
afhangbord?

Op het afhangbord kan je bijvoorbeeld
van huis uit al zien of de banen druk
bezet zijn, welke competitieteams
spelen, de competitie uitslagen, wie er
jarig zijn die week en nog veel meer.
Wat te doen als je je inlogcode kwijt
bent?
Weet je je password niet (meer) dan
kan je via wachtwoord vergeten klikken
(linksboven op het inlogscherm) en
dan gaat er een mailtje van de beheerders van het afhangbord, die je binnen
een paar werkdagen je nieuwe password stuurt. Je kan ook even een
mailtje sturen naar afhangbord@avanti55.nl en vragen om je een nieuwe
code te sturen. Je kan je wachtwoord
ook zelf weer wijzigen (aan te bevelen).
Maak er gebruik van! Hartstikke
handig!
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Internationale tennisclinic in Turkije of Portugal
Hoi Avantianen,
Met het meteorologisch begin van de
herfst en het natte voorproefje van de
nazomer is het nu tijd voor een proefballonnetje. Na een tegenvallende
voorjaarscompetitie en met alleen nog
de najaarcompetitie te gaan leek het
me een goed idee om ons beter voor
te bereiden op het komende tennisseizoen.
Het bestuur van Avanti heeft de afge-

lopen drie jaar de mogelijkheid geboden om op vrijdag in de winter bij een
andere club/universiteit te spelen.
Helaas is het aantal deelnemers gedaald tot onder het punt waarbij het
bestuur dit nog langer kan faciliteren.
Het Avanti wintertennis is hiermee ten
einde.
Tijd voor een nieuwe wind ! We hebben
een alternatief: weg van de kou,
Sunshine here we come!

Het is tijd voor een tennisclinic in een
warm en zonnig land zoals Turkije of
Portugal. Bij voldoende animo willen
wij dit voor jullie regelen. Tijdstip, kosten en of het door kan gaan is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Nu eerst een inventarisatie: Wie wil
mee?
Graag een reactie naar Michiel Moret:

Hawk-Eye
Het Nederlands voetbalelftal heeft de
eerste twee kwalificatiewedstrijden
voor het Europees kampioenschap
alweer achter de rug. En gewonnen.
Maar het wereldkampioenschap speelt
nog wel door mijn gedachten. Niet door
het niveau van het vertoonde spel,
want dat was over de hele breedte
matig. Ook niet door treurnis over de
verloren finale, want Oranje wist in
geen enkele wedstrijd te overtuigen en
verdiende de finaleplaats niet eens.
Nee, de starre houding van de FIFA en
vooral voorzitter Blatter stemt tot nadenken. Niet zozeer het opsluiten van
dames die jurken van het verkeerde
biermerk aanhadden blijft mij bij, maar
meer de arbitrale dwalingen en de
weigering van Blatter om videobeelden te gebruiken voor de juiste beslissing. Het begon al met Frankrijk dat
onterecht naar het WK mocht door een
ongeziene handsbal van Thierry
Henry. Op het WK zelf waren er een
handvol onterecht afgekeurde goals
wegens buitenspel, en eenzelfde aantal ten onrechte toegekende goals,
zoals die van de Argentijn Tevez tegen
Mexico. En misschien had niet Duitsland, maar Engeland in de kwartfinale
gestaan, als het schot via de onderkant
van de lat als geldig doelpunt was
herkend. Dan had Argentinië, zoals
14
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vrijwel altijd, van de Engelsen gewonnen en misschien zelfs in de halve finale Spanje verslagen, zoals laatst in
een oefenpotje (4-1).
Of Nederland tegen Messi en zijn
maten wél de wereldbeker had kunnen
winnen (en geen schandalige overtredingen nodig had), zullen we nooit
weten. Want er stonden geen camera’s op de doellijn bij het WK. In Amerika zijn bij het ijshockey en het American football videobeelden al jaren
een welkome stap in de richting van
rechtvaardigheid. En zelfs in conservatieve Engelse sporten als cricket,
snooker, hockey en, jawel, tennis
wordt de scheidsrechter door de techniek geholpen.
Het Hawk-Eye-systeem - goeie naam
trouwens - werd in 2006 voor het eerst
gebruikt in het professionele tennis.
Zes camera’s zijn op een ingenieuze
manier met elkaar verbonden, zodat
de plek waar de bal gestuit heeft exact
kan worden vastgesteld. In of uit is
geen discussie meer. Als je het niet
vertrouwt, vraag je een challenge
aan. Binnen een paar seconden wordt
een beslissing herzien of gehandhaafd. Door het aantal challenges per
speler te beperken, wordt misbruik en
dus teveel oponthoud voorkomen.

Simpel, een kind kan de baan vegen.
Ook bij Avanti is er soms onenigheid
of een bal wel of niet de lijn is gepasseerd. Dat is heel normaal: het menselijk oog is nu eenmaal te traag om
dit verschijnsel altijd accuraat waar te
nemen, vooral als de positie ten opzichte van de lijn ongunstig is. Maar op
ons bescheiden niveautje is er geen
Hawk-Eye die we kunnen raadplegen.
Ook zijn er geen lijnrechters die beter
zicht hebben op het gestuit van de bal.
En er zijn zelden of nooit scheidsrechters die de kwesties van bovenaf kunnen beoordelen. Daarom lossen de
tennissers het noodgedwongen zelf
op. En zie: er ontstaat zelden een
probleem. Als er onenigheid is, wordt
het punt gewoon overgespeeld.
Natuurlijk zijn de belangen minder
groot dan bij de US Open of het WK.
En er zijn niet van die belachelijk hoge
prijzengelden of salarissen in het spel.
Maar toch: zo kan het dus ook. En eigenlijk speelt het op deze manier veel
prettiger: geen gejaag, geen geklaag
en gezeur, geen stress, geen ruis.
Sport zoals sport is bedoeld. Heerlijk.
Daar willen we graag oud mee worden.
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