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VAN DE VOORZITSTER
Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Beste Avantianen,
Hoe cliché ook, voor de club en mij persoonlijk
slaat deze uitdrukking de spijker op z’n kop! Net
als het jonge, kort gesneden gras heeft ook deze
frisgroene voorzitter veel energie om de eerste
ballen van het nieuwe tennisseizoen op de baan
te horen ploppen.
Wie erbij was de afgelopen ALV en de laatste ‘Van de
voorzitter’ van Bert heeft gelezen, weet hoe verrassend de zoektocht naar de nieuwe voorzitter is gelopen.
Inmiddels ben ik tot de ontdekking gekomen dat het
misschien toch allemaal minder toevallig is dan het lijkt.
Ik heb namelijk mijn bestaan aan tennis te danken. Niet
bij Avanti, onze vereniging bestond nog niet, maar bij de
Goffert, de club waar mijn ouders ruim een halve eeuw
geleden lid van waren. In die tijd moest je de sleutel van
de baan ophalen bij een van de gebroeders Van Weegen.
Mijn moeder trok de aandacht van een van de broers.
Die zorgde daarom dat hij steeds degene was die mijn
moeder de sleutel mocht overhandigen. Nu, vele jaren
later, realiseer ik me hoe mijn huidige voorzitterschap ligt
besloten in die prille Nijmeegse tennisliefde.

Tegenslagen overwonnen

Inmiddels beschik ik zelf over een grote bos sleutels met
bijgeleverd keycord, dat direct na afloop van de ALV op
symbolische wijze door Bert om mijn nek werd gehangen.
Sleutels die mij toegang geven tot ons mooie park en
het onlangs gerenoveerde clubhuis. Want ook al moet
het nieuwe seizoen formeel nog beginnen, in de voorbereiding erop is ontzettend hard gewerkt. Als ‘gewoon’
lid dat geregeld een balletje komt slaan en af en toe een
toernooitje meepikt, had ik nauwelijks in de gaten wat er
allemaal bij het runnen van een tennisvereniging komt
kijken en hoe dat georganiseerd wordt. Inmiddels weet ik
beter: Avanti beschikt over een grote groep enthousiaste
en actieve leden die op uiteenlopend gebied hun steentje
bijdragen. Goed bezette en functionerende commissies
die grote inzet tonen bij de gebruikelijke voorbereidingen,
zoals het prepareren van de banen, het inventariseren
van de bar, het coördineren van competities, toernooien
en andere activiteiten, de opzet van de trainingen, een
actuele ledenadministratie, het werven van sponsoren,
een vernieuwde website, het vullen van deze Kantlijn en
noem maar op!!
Deze winter kregen we bovendien een flinke tegenslag te
verwerken door lekkages in het dak, met als gevolg een
loslatende vloer en natte plekken op plafond en muren.
Onder aanvoering van Hetty, onze nieuwe parkbeheerder, en bestuurslid Marianne startten de onderhandelingen met diverse aannemers en werd een ploeg samengesteld die gewapend met cirkelzagen, breekijzers en
ander hulptuig op een zaterdag de vloer in no-time eruit

sloopte. Bij het schrijven van deze column zijn de muren
weer strak, is het houtwerk voorzien van een nieuwe verflaag en wordt heel binnenkort de nieuwe vloer gegoten.
Het is maar één voorbeeld van het vele werk dat achter
de schermen wordt verricht. Een club kan niet voortbestaan zonder de inzet en kunde van al deze mensen!

Ledenaantal is zorgpuntje

Ondanks al die voorbereidingen blijft het spannend
wat dit jaar gaat brengen. Ons ledenaantal is een zorgpuntje, we zullen hier samen flink aan moeten trekken,
dus zegt het voort! Jong en oud is welkom. Vooral de
jeugd mag een duwtje in de rug hebben. In onze nieuwe
jeugdtrainster Anne-Marie Kirch heeft het bestuur en de
jeugdcommissie veel vertrouwen; we hopen hierdoor op
veel jonge aanwas.De commissies zijn allemaal goed
bezet en er is een nieuwe invitatiecommissie gevormd die
heel geheimzinnig doet over de inhoud. Dus ook daarover zijn de verwachtingen hooggespannen. Verder is het
spannend hoe het gaat aflopen met de uitbreiding van
ons park: werkt de gemeente mee en zijn de leden bereid
over te gaan tot deze toch wel bijzondere en eens-maarnooit-weer aankoop? Hoe zijn de weergoden ons dit jaar
gezind? Gaan we net zo’n hete zomer tegemoet als vorig
jaar en slaan de hoosbuien ook dit jaar pas toe als de
laatste wedstrijd van het Open toernooi gespeeld is?
Voor mij persoonlijk wordt het ook een spannend jaar.
Hoe zal het mij als voorzitter bevallen? Slaag ik erin het
de leden naar hun zin te maken? Voor nu heb ik er in elk
geval veel zin in. Ik zal op 27 maart met veel genoegen
de deuren openen voor een nieuw seizoen. Ik ben trots
op mijn sleutels en op deze club. Het enthousiasme en
de goede structuur van de club leiden ongetwijfeld tot een
sportief en plezierig tennisseizoen.
Laat de lente maar komen!
Marie-José van Weegen,
voorzitster Avanti ‘55
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Nieuwe bestuursleden

Het bestuur verwelkomt haar nieuwe
voorzitter Marie-José van Weegen
en neemt afscheid van voorzitter Bert
Lagerweij, van Quirin Sluijs en van
Jan Paul Slot. Quirin heeft de afgelopen vier jaren het jeugdbeleid vorm
en inhoud gegeven; hij wordt opgevolgd door Corin Smaal. Penningmeester Jan Paul Slot is opgevolgd
door Bert Lagerweij.

Algemene Ledenvergadering

Bij de ALV op 13 januari jl. waren 52
leden aanwezig. De nieuwe bestuursleden zijn benoemd. Aan het
bestuur is decharge verleend. Een
belangrijk agendapunt en goed voor
de discussie was de uitbreiding van
het park. Deze discussie wordt vervolgd, we houden je op de hoogte.
Het verslag van de ALV wordt in de
laatste Kantlijn van dit jaar geplaatst
als onderdeel van de jaarstukken en
is inmiddels als digitale bijlage naar
de leden verstuurd.

Het wintertoernooi

Het wintertoernooi op zaterdag 5
februari was wederom een succes.
We zaten weer vol en er werd volop
gespeeld. Veel dank aan de organisatoren Wim Busink en Marianne
Kalthoff, aan Wilma Emonds voor de
noteringen.
En aan Hannie, Hennie en Bennie
voor de bijzondere afsluiting.

Voor een indruk van het wintertoernooi tref je op de kaft in deze Kantlijn
enkele foto’s aan.

Introductieavond nieuwe leden

Op woensdag 30 maart organiseert
het bestuur in het clubhuis een introductieavond voor nieuwe leden. Ook
wie die tijdens het vorige seizoen
lid werd, is van harte welkom. En
neem je racket, mee want van 19.00
tot 20.00 uur is er voor de nieuwe
leden een gratis kennismakingsles,
verzorgd door onze trainers. Vanaf
20.00 uur wordt er informatie verstrekt over het clubgebeuren en
kunnen er vragen worden gesteld. Dit
alles onder het voorbehoud dat de
banen open zijn, houd de website in
de gaten.

30 maart
Nieuwe Leden Avond
Uitreiking competitiebescheiden

De Technische Commissie nodigt alle
teamaanvoerders en overige competitiespelers uit om op woensdag
30 maart om 20.30 uur bij elkaar te
komen in het clubhuis om de benodigde papieren op te halen.

Ledenpasjes 2011

De ledenpasjes worden per post
verstuurd nadat de contributie door
de penningmeester geïnd is. Van
wie nog niet heeft betaald, wordt het
pasje geblokkeerd. Het is de bedoeling dat het pasje vóór de start van
het seizoen in je bezit is.
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Digitaal afhangen

Vergeet je pasje niet. Zonder pasje
kun je niet afhangen en dus niet tennissen. Er zijn geen introductiepasjes
aanwezig.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender wordt je
toegestuurd, samen met je pasje.
Alle geplande activiteiten voor het
komend seizoen inclusief baanbezetting zijn in de kalender opgenomen.
Eventuele wijzigingen zullen via de
Avanti-website en elektronische
nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

Openingstoernooi

Op zondag 27 maart is er weer het
traditionele openingstoernooi; in de
ochtend voor junioren en in de middag voor senioren. Doe mee en ontmoet elkaar én de nieuwe Avantianen. Om 12.30 uur wordt het seizoen
officieel geopend met een toespraak
door de voorzitter en het hijsen van
de vlag. Informatie over het aanmelden voor het openingstoernooi vind
je elders in deze Kantlijn.

27 maart
Openingstoernooi

Website / Nieuwsbrieven

Voor het actuele nieuws ga je naar
de website. Ontvang je geen digitale
nieuwsbrief? Geef je actuele e-mailadres door om ook de elektronische
nieuwsbrief te ontvangen. Stuur
een mail naar ledenadministratie@
avanti55.nl onder vermelding van je
naam en e-mailadres.

AVANTI’55
Buren

Met de bewoners van huizen die
grenzen aan baan 3, 4 en 5 hebben
we een goede relatie en dat willen
we graag zo houden. Hiertoe is het
essentieel dat zij niet lastig gevallen worden door ballen die over het
hek zijn geslagen. Met de buren is
afgesproken dat zij overgeslagen
ballen regelmatig zullen retourneren.
Daarnaast wordt het ballenkastje
regelmatig ververst. Het is absoluut
verboden om zelf over het hek te
klimmen om ballen te halen, hierop

zal streng worden toegezien. En ons
is gevraagd om met name tijdens de
warme zomeravonden (als de ramen
open staan) het eigen volume in de
gaten te houden. Dat zullen we doen!

Introductieprocedure

Als je iemand wilt introduceren,
schrijf dan de naam van de introducé
en de speeldatum in het introductieschrift achter de bar voordat je de
baan opgaat. Per introducé dient betaald te worden: € 5,- voor een senior
en € 3,- voor een junior (tot en met

17 jaar). Doe dit geld in een envelop
(zie introductieschrift) en deponeer
die in de kopijbus naast de bar.
Een persoon mag maximaal vier keer
per jaar geïntroduceerd worden. Als
men vaker wil spelen, dient men lid
te worden. 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.

UNIEKE KANS?

Voortgang parkuitbreiding

Voor diegene die niet aanwezig
was op de ALV van 13 januari:
Avanti is met de gemeente Nijmegen in gesprek om het stukje
grond achter baan 2 te verkrijgen.
Momenteel is daar de scouting
gehuisvest, maar die gaan vertrekken en daarmee krijgt Avanti
een unieke kans om het park uit
te breiden. Het plan is om daar
bankjes te plaatsen, zodat er ook
bij baan 2 een prettige kijkgelegenheid gerealiseerd kan worden.
Om jullie een beeld te geven over
die ‘kijkgelegenheid’, is bij de buren
(Insiders) een foto genomen (zie
hieronder). Op de ALV van 13 januari
heeft het bestuur dit plan aan de
leden voorgelegd, met de prijs die
toen met de Gemeente onderhandeld was. De leden waren het vrijwel

unaniem eens met het voorstel, maar
de gevraagde prijs werd te hoog gevonden. De vraag van de leden was
om de Gemeente te verzoeken het
terrein gratis aan Avanti beschikbaar
te stellen of te vragen of het voor een
symbolisch bedrag gehuurd kan worden. De Gemeente reageert daarop
dat huur alleen geldt voor welzijnsorganisaties, en daar behoort Avanti
niet toe. De grond heeft geen sportbestemming, maar is bouwgrond en
daarvoor gelden andere prijzen. Wil
Avanti het niet kopen dan zoekt de
Gemeente een nieuwe huurder in de
welzijnssector. Dat is op dit moment
de situatie. Avanti heeft de Gemeente
gevraagd de mogelijkheid nog eens
te heroverwegen. De uitkomst daarvan is op het moment van schrijven
nog niet bekend. We blijven optimistisch en hopen snel een reactie van

de Gemeente te krijgen. Op basis
daarvan kan een voorstel uitgewerkt
worden, dat het bestuur opnieuw aan
de leden kan voorleggen.
Het bestuur is voornemens op een
nog nader te plannen datum. een
buitengewone ALV te houden om het
standpunt van de Gemeente aan de
leden voor te leggen en de gevolgen
hiervan te bespreken.
Marianne Kalthoff,
namens het bestuur
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OPENINGSTOERNOOI SENIOREN
Zondag 27 maart
Het openingstoernooi is dit jaar gepland op zondag 27
maart.
We beginnen om 12.30 uur met het hijsen van de Avantivlag en een toespraak van de voorzitster.
Er wordt gespeeld in dubbels, waarvoor je je individueel
inschrijft.
Inschrijving
Schrijf je in met een mail naar toernooicommissie@
avanti55.nl en vermeld daarin je naam en speelsterkte.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 maart. Het wedstrijdschema ontvang je op vrijdag 25 maart op het mailadres waarmee je je ingeschreven hebt.
Alleen voor wie geen beschikking heeft over internet is
inschrijving per telefoon mogelijk.
Bel dan naar Ad Wellens:
Tijdens en na het toernooi zorgen wij voor een hapje en
spoedig na afloop is er een prijsuitreiking.
De toernooicommissie,
Paul van den Ing, Bert Muller, Bernard van Houtum, Willy
Schaap en Ad Wellens
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COMEBACK
Wie ouder wordt, raakt soms
bevangen door jeugdige overmoed. Zo droom ik er al jaren van
om een comeback maken op het
centrecourt. Om inspiratie op te
doen kocht ik een ticket voor het
ABN-Amro-toernooi, afgelopen
februari. Paul Haarhuis (45) en
Jacco Eltingh (40) maakten daar
hun rentree op het hoogste niveau. Haarhuis en Eltingh zijn de
enige Nederlanders die als dubbel
alle vier de Grand Slam toernooien hebben gewonnen. Ik hoopte
natuurlijk dat het een comeback
zou worden als die van Martina
Navratilova, die op haar 46e in de
dames dubbel nog de Australian
Open en Wimbledon won.
Met Haarhuis en Eltingh ging het anders. Ze verloren kansloos met 6-3,
6-2 van de Polen Fyrstenberg en
Matkowski. Het deed mij een beetje
denken aan andere genante comebacks, zoals die van Martina Hingis
in 2006, of erger nog, die van Björn
Borg in 1991. De latere onderbroekenontwerper had, gewapend met
zijn vertrouwde houten tennisrackets, niet in de gaten dat de wereld
om hem heen was veranderd. Hij
werd roemloos van de baan geslagen door de nummer 52 van de
wereld, de Spanjaard Arrese.
Ook John McEnroe heeft zijn comeback gemaakt. Sinds 2009 speelt
hij – met zijn jaren ’70 afro-kapsel
- tegen Nadal en Federer. In een
computergame, maar dat terzijde.

Heeft de mislukte comeback van
Haarhuis en Eltingh mijn droom aan
diggelen geslagen? Nee hoor. Wat
veel mensen niet weten, is dat beide
toptennissers afgelopen jaren zwaar
ziek zijn geweest. Eltingh kreeg
last van mysterieuze spieruitval
waardoor hij enkele weken aan bed
was gekluisterd, terwijl Haarhuis
moest worden geopereerd aan een
(goedaardige) tumor in zijn bijnier.
Bovendien bleek de jongste zoon
van Haarhuis zwaar autistisch, wat
het gezin Haarhuis op z’n kop zette.
De rentree van het tennisduo was
dus niet zozeer bedoeld om legendarische tijden te laten herleven,
maar meer om zichzelf te overwinnen. Daarbij komt dat hun deelname
in het teken stond van de Richard
Krajicek Foundation, die zoveel mogelijk playgrounds laat aanleggen in
achterstandswijken, tot in Suriname
toe.
Wat leren we hier nu van?
Om te beginnen: oordeel niet te
snel.
Ten tweede: neig naar het goede.
Ten derde: kijk uit rond je 40e, want
dan beginnen de kwaaltjes.
Maar het belangrijkste: vergeet die
comeback en ga gewoon lekker tennissen.

VERGEET DIE
COMEBACK EN
GA GEWOON
LEKKER TENNISSEN.

Lijkt verdacht veel op Avanti!
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AVANTI ‘55 IN CYBERSPACE
Het komend seizoen stort de communicatiecommissie zich op de Sociale Media. Ook zal de commissie de mogelijkheden voor een modernere website
onderzoeken. Wat zijn onze plannen?

1. De website

Onze website voldoet, maar is soms moeilijk bij te werken.
Na een aantal gebruiksjaren is de server vol met oude of
aangepaste teksten en niemand weet meer goed wat het
origineel is.
Het Joomla-managementsysteem was ooit modern, maar
is intussen verouderd en voorbijgestreefd door andere
templates.
Dit het voorjaar gaat een cybercommissie zich buigen
over de potentie van Wordpress.

2. Facebook

Op dit moment is Avanti ’55 de enige Nijmeegse tennisclub met een Facebook account.
Het precieze nut ervan moet zich nog bewijzen, maar
het gebruikersgemak en de interactiviteit van Facebook
is groter dan bij een website. Al het nieuws op Facebook
verschijnt direct op de pagina’s van onze ‘Vrienden’.
Denk aan de bekendmaking van een toernooidatum,
maar ook aan een verzoek van een competitieteam dat
een invaller zoekt. Als we 25 ‘vrienden’ hebben, verdienen we al de code www.facebook.com/avanti’55.
Kortom, vind Avanti ’55 leuk!

3. Twitter

Voor Twitter hebben we grootse plannen.
Je kunt nu al de Avanti ’55 account volgen, maar op
voorjaarse competitiedagen lijkt een hashtag een betere
optie.
Heb je een partij gespeeld, dan typ je bijvoorbeeld:
‘#AV55 Bert Lagerweij/Jane Klein - Haarhuis/Oremans
(QuickN) 6-2 6-1, Avanti-QN 1-0’. ‘AV55’ is dan voorlopig
de code die alle tweets over Avanti ’55 bij elkaar brengt.
Als het een beetje loopt, zou in de toekomst ‘#AV55
dubbelspeler H6 gezocht voor dinsdagavond rond negen
uur’ of ‘#AV55 wegens ziekte plek vrij bij training Leo met
beginnende dames om 20 uur’ heel goed mogelijk zijn.
Of wat dacht je van ‘AV55 zojuist frituurpan aangezet in
het clubhuis’?
Wie al ervaring heeft met Sociale Media of met Wordpress en ons wil helpen, mag gerust een commissielid
aanschieten in het clubhuis. Zo sociaal zijn we ook wel
weer.

De communicatiecommissie,
Ernst Bouwes, Willem van Gerwen, Jane Klein, Rob le
Pair

CHECK JE MAILADRES BIJ AVANTI
Bij het versturen van de nieuwsbrief begin maart kregen
we een aantal foute adressen terug. De volgende leden
hebben een niet-werkend mailadres in de ledenadminstratie:
Marjo Wellen, Rutgeris Janssen, Patrick van Otterloo,

Bert Mulder, Eva Morava, Laurent Smeets, Steef@
terpstar.org, Margot Schuttelaars, Fons Tesser, Ans
Haans en WvandK.
Geef het goede adres door en je krijgt de volgende keer
ook het laatste nieuws!
KANTLIJN maart 2011
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VAN DE BARCOMMISSIE

‘Houdt in de gaten wanneer je bardienst hebt…’

Toelichting bij het barrooster
‘Houdt in de gaten wanneer je bardienst hebt…’

Sommigen van jullie weten dat
misschien niet, maar als spelend
lid van Avanti word je geacht een
of meerder keren per seizoen bardienst te draaien. Uiteraard kunnen er dwingende redenen zijn om
daarvan af te wijken. In de enquête
die jullie onlangs ontvingen was er
gelegenheid om dat aan te geven.
Met onze dank voor de grote inzet
afgelopen seizoen - de barbezetting (achter de bar) was meer dan
95% - is het ook dit jaar weer gelukt het barrooster voor de eerste
helft van het seizoen, tot aan de
zomerstop, ruimschoots te 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.
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
10
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Laat niet als dank…
Helaas, ook dit jaar waren er
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 of
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

een email of ‘herinneringstelefoontje’
in de weken voorafgaande 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.
‘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 en José Schonenberg (nieuw).
In een volgende Kantlijn gaan we
dieper in op ieders taken binnen de
commissie en stellen we ons nieuw
lid José nader voor…
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Technische Commissie
en Competitie 2011
Ditjes en datjes voor competitiespelers
De Technische Commissie (TC) is
het contact naar de KNLTB voor alle
officiële KNLTB-competities. De TC
houdt zich bezig met de samenstelling van de seniorenteams en de
organisatie van de seniorencompetitie, inclusief teamtraining en aanvoerdersavond vooraf en meestal
een feestelijke afsluiting achteraf. De
seniorencompetities waar Avanti aan
deelneemt zijn de voorjaarscompetitie op donderdagochtend, vrijdagavond, zaterdag (district/regio) en
zondag (landelijk), de zomeravondcompetitie op woensdagavond en de
najaarscompetitie op zaterdag.
Van alle seniorencompetitieteams
wordt een competitiebijdrage van €
60 per team gevraagd. De competitiespelers verzorgen zelf de bardienst
in de weekenden.
Voorjaarscompetitie
Als deze Kantlijn in de bus valt, is
de training voor de teams van de
voorjaarscompetitie 2011 - op zaterdagochtenden op de kunstgrasbanen
van het Gymnasion - al in volle gang.
De competitie kan pas van start
na de aanvoerdersavond, waarop
de mappen en de ballen voor de
competitie overhandigd worden aan

de aanvoerders. De meeste teams
maken op die avond afspraken over
wie wanneer speelt en/of voor vervoer zorgt en wie voor ‘taart vooraf’
of ‘hapjes na’ zorgt. De teamindeling
is te zien op www.avanti55.nl, onder
Competitie bij Voorjaarscompetitie.
De competitie vindt plaats in de
maanden april en mei. Bijna altijd
zijn er dan toch één of meer banen
beschikbaar voor recreanten. Als de
indeling van de competitie op tijd bekend is, staan de precieze gegevens
over baanbezetting op de activiteitenkalender bij deze Kantlijn.

30 maart
aanvoerdersavond
competitiespelers
Zomeravondcompetitie
De teamindeling van de zomeravondcompetitieteams, een dubbelcompetitie op woensdagavond in mei/juni,
wordt rond het verschijnen van deze
Kantlijn bekendgemaakt, o.a. via
www.avanti55.nl.

april via www.toernooi.nl.
De technische commissie (TC)
Zondag:
Joek Poort
Zomeravond:
Hans Arendts
Zaterdag/Donderdag:
Josephine Jansen
Vrijdagavond en Najaar:
allen
Voorzitter:
Peter van Campen
De TC wenst alle competitiedeelnemers veel plezier en succes bij de
competitie! En de andere leden: kom
eens kijken en aanmoedigen!
Namens de TC,
Peter van Campen, voorzitter

Najaarscompetitie
De najaarsdubbelcompetitie op zaterdagmiddag is weer goed bevallen,
dus ook in 2011 zal daarvoor ingeschreven kunnen worden vanaf half
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OPEN TOERNOOI COMMISSIE
OPEN
TOERNOOI:
17 TOT 24
JULI 2011

Na een geslaagde Venetiaanse aflevering in 2010 met koninklijk bezoek
op de slotdag, zijn we gestart met het
voorbereiden van aflevering 2011.
Ook dit jaar is het weer Open Toernooi van Avanti tijdens de Vierdaagseweek. De wedstrijden beginnen
op zondag 17 juli, de finales worden
gespeeld op zondag 24 juli.
Noteer de datum (17-24 juli) alvast in
je agenda, want deze gezellige week
met veel tennis, lekker eten en vast
weer een spectaculaire prijsuitreiking
wil je vast niet missen. Dit jaar kan
ingeschreven worden in de categorieën 3 t/m 5 17+, en 6 t/m 8 25+. De
35+ categorie is geschrapt omdat we
anders veel te veel kleine schema’s
kregen.
De commissie heeft wat veranderingen ondergaan. Ans Claassens,

TWEE VOOR TWAALF
Gerard Schaafsma
Na een eerdere overwinning in Lingo,
speelde Avantiaan Gerard Schaafsma (HD6) afgelopen februari met
zijn broer in de VARA TV-quizTwee
voor Twaalf.
Recordscore
De eerste ronde boekten ze een recordscore, foutloos en snel het woord
geraden, waarbij ze tegenstanders
versloegen die niet eens een letter
kochten! Een week later liep het weer
op rolletjes en gingen ze als ‘sterk
duo’ al over de tong in De Wereld

die er (onder méér!) jarenlang voor
zorgde dat tijdens het toernooi elke
avond lekker gegeten kon worden,
heeft de commissie verlaten! We
zijn nog aan het bedenken hoe we
het Avanti-restaurant deze zomer
vorm gaan geven. Heb je ambities
in deze richting of goede ideeën,
dan horen we dat heel graag. Ook
Martijn Sijbers is gestopt met de
OTC-werkzaamheden. Martijn heeft
veel gedaan in de wedstrijdplanning
en wedstrijdleiding. We hebben voor
deze taken drie nieuwe krachten, dus
dat moet goed komen.
De huidige commissie
Anneloes van Brussel (voorzitter
en wedstrijdleider), Mieke Godding (vervangend wedstrijdleider),
Marian van Gerwen, Hettie Maters,
Wim Busink en Leo van de Pas.

Draait Door.
De slimste Avantiaan
In hun derde en laatste ronde ging
het wat moeilijker, hoewel wij als
publiek al vermoedden dat het wel
goed zou komen. Hun tegenstanders
hadden daarvoor een matige score
neergezet, maar dat wisten onze helden uiteraard niet. Peentjes zwetend
kwamen ze tot het woord BLOEDMONSTER, genoeg voor een fraaie
overwinning. De komende tijd mag
Gerard zich de Slimste Avantiaan ter
Wereld noemen.

LABELAVOND
De labelavond: je hoeft er niets voor
af te spreken en kunt toch lekker tennissen. Bovendien is de labelavond
altijd gezellig.
Je komt maandagavond kort voor
19.00, kort voor 19.30 uur of kort
voor… komen, en je levert je ledenpas in bij de commissie. Die zorgt
er dan voor dat je samen met drie
gelijkwaardige spelers steeds een
half uur kunt spelen. Daarna wordt er
opnieuw ingedeeld.
16
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Ook nieuwe leden die enigszins
een balletje kunnen slaan, zijn van
harte welkom. Een leuke manier om
kennis te maken met andere Avantianen! Vanaf de maandag na het
openingstoernooi tot aan het slottoernooi wordt er elke maandagavond
gelabeld, ook in de zomervakantie,
behalve tijdens het Open Toernooi
(18 juli) en tijdens de clubkampioenschappen (5 september).
Namens de toernooicommissie,
Ad Wellens

IEDERE
MAANDAG
VANAF
19.00 UUR

AVANTI’55

JEUGDCORNER

INTERVIEW
Anne-Marie Kirch, de nieuwe jeugdtrainster bij Avanti 55

Anne-Marie speelde tegen Esther Vergeer
Jeugdtraining seizoen
2011

Er zijn met ingang van 2011
veranderingen in de trainingen
aangebracht. De inschrijfprocedure is gewijzigd. Je krijgt
daar per mail informatie over.
En het jeugdbestuur heeft voor
het seizoen 2011 Anne-Marie
Kirch voor de tennistrainingen
aangesteld. In het interview dat
Mees Sinnige hield met AnneMarie leer je haar al een beetje
kennen.

Avanti heeft en nieuwe jeugdtrainer, Anne-Marie Kirch (38). Voor
wie haar niet kent, ze is per slot
van rekening Rapiditas-lid, hierbij
een kennismaking met Anne-Marie
aan de hand een aantal vragen die
Mees Sinnig haar voorlegde.
Nijmegen?
Ik heb tot mijn zevende jaar in
Nijmegen gewoond. Ben toen een
tijdje weg geweest uit Nijmegen en
nu woon ik al weer 16 jaar weer in
Nijmegen. Ik woon nu in Nijmegen
Oost, heel erg leuk.
Ga je alleen lesgeven aan kinderen?
Vooral aan kinderen. Maar ik ga ook
lesgeven aan senioren, op vrijdagavond.
Hoe lang tennis je al?
Al wel 30 jaar. Ik was 8 jaar toen ik
begon. Ik had vroeger een hele leuke
trainster weet ik nog, Leonoor.
Ben je wel eens bij tennislessen
gaan kijken?
Ja ik ben gaan kijken bij de trainster
van Rapiditas, Mariëlle, kijken hoe zij
het doet. En ook bij Hans van Quick.
Ik heb daar veel van geleerd.
Heb je al veel tenniswedstrijden
gewonnen?
Ik win best veel wedstrijden, maar

verlies er ook veel, hoor! De laatste
jaren heb ik wel twee toernooien in
de 5 gewonnen.
Zelf wel eens meegedaan aan een
groot sportevenement, zoals de
Olympische Spelen?
Nee maar ik heb wel een keer tegen
een Olympisch kampioene getennist.
Ik speelde tegen Esther Vergeer, de
Olympisch kampioene rolstoeltennis. In de competitie speelden wij
tegen haar. Ze speelde met iemand
die niet in een rolstoel zat. Ze kon
heel goed tennissen. Ik ben wel als
toeschouwer bij een paar grote tennistoernooien geweest, dat vond ik
heel leuk. Ik ben bijvoorbeeld bij het
ABN AMRO in Rotterdam geweest en
ook bij het toernooi in Rosmalen. Mijn
grote wens is om naar een grand
slam toernooi te gaan en dan het
liefst naar Roland Garros.
Wat voor werk deed je voordat je
tennistrainster werd?
Ik werkte bij Omroep Gelderland. Ik
maakte de website van een tv programma Buitengewoon.

Persoonlijk
Hobby’s?
Tennis natuurlijk en skaten. In de zomer ga ik graag op de dijk skaten. En
verder wandelen. In 2005 heb ik de
4daagse gelopen! En beeldhouwen
vind ik ook erg leuk.
Kinderen?
Geen kinderen, wel een kat. Russell,
genoemd naar een stad in Nieuw
Zeeland. Ik heb hem al zeven jaar.
Lievelingseten?
Het lekkerste eten vind ik de jachtschotel die mijn moeder maakt.
Kun je zelf goed koken?
Ja, vind ik wel. Mijn specialiteit is
spinazietaart.
Lievelingskleding?
Ik heb geen lievelingsmerk, maar het
liefst draag ik stoere vrijetijdskleding.
Bijvoorbeeld een spijkerbroek met
een vest erop.

Lievelingsdier?
Een tijger omdat die heel krachtig is
en prachtig om te zien. Ik vind het
heel erg dat er zoveel op de tijger
gejaagd wordt.
Lievelingsauto?
Heb ik niet, maar ik vind een auto
met een open dak wel erg leuk.
Met de auto van mijn moeder (met
open dak) over de dijk rijden vind ik
heerlijk.
Lievelingsmuziek?
U2, Faithless en Anouk. Ik hou erg
van muziek en vind het heerlijk om
naar concerten en muziekfestivals
te gaan. U2 heb ik bijvoorbeeld wel
eens in het echt gezien.
Reiziger?
Ik heb al veel landen gezien maar
het allermooiste vind ik echt Nieuw
Zeeland.
Tot slot
Wil je nog iets vertellen over de tennislessen die je gaat geven?
Ik
hecht aan gevarieerde lessen. Dus ik
begin vaak met een spelletje. Daarna
gaan we oefeningen doen om tennis
te leren. Ik vind het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben bij de
tennisles en tegelijkertijd ook beter
leren tennissen.
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JEUGDCORNER
Openingstoernooi voor de jeugd

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 27 maart van 9.30-12.30, want dan is
het Openingstoernooi voor junioren.
Geef je snel op door vóór 20 maart een e-mail te sturen
naar jeugd@avanti55.nl, vermeldt daarin Openingstoernooi 2011; Je naam; Je telefoon; je leeftijd.
Je krijgt per mail de informatie voor het Openingstoernooi toegestuurd. Geen mail ontvangen? Stuur dan een
berichtje naar jeugd@avanti55.nl
Ben je nieuw lid en wil je nog geen toernooi spelen, maar
er wel bij zijn, kom dan gezellig langs. Tussen 10 en 12
uur kun je gewoon een balletje slaan o.l.v. de trainster

Voorjaarscompetitie en competitietraining
In april begint de woensdagmiddagcompetitie. Er zijn
twee teams: een jongensteam t/m 10 jaar en een meisjesteam t/m 12 jaar. Voor de echte beginners die ook
een keer wedstrijdjes willen spelen, is er een mini-3/4
competitie. Deze is gepland op 5 vrijdagmiddagen van
16.30 tot 18.30 uur, te beginnen vrijdag 8 april. Je kunt
je hiervoor opgeven als je niet ouder bent dan 11 jaar en

geen woensdagmiddagcompetitie speelt. Er worden twee
teams gemaakt van maximaal twee kinderen, dus wees
er snel bij. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen
naar birgitderoij@upcmail.nl voor 1 april.

De jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:
Birgit de Roy, moeder van Charly en nog twee dochters
en een zoon, maar die tennissen (nog) niet, Gerdien
Verhagen, moeder van Pien en Mees, Yvonne Speltie
moeder van Akke, Wiske en Fenna en Corin Smaal,
moeder van Jip en nog twee zonen. Alweer de volgende
oproep: We hebben het al eerder gemeld, maar we zijn
nog steeds dringend op zoek naar twee nieuwe jeugdcommissieleden. De tijd die het kost, hangt af van wat je
kunt en wilt doen. Dat kan allemaal in overleg afgesproken worden.

Te verwachten activiteiten

Zondag 27 maart: Openingstoernooi
Zaterdag en zondag 25 en 26 juni: Clubkampioenschappen
Zondag 4 september: Mini-maxi toernooi
Voor nadere info kijk op de site: www.avanti55.nl onder
het kopje ‘Jeugd’.

Training junioren
In de week van woensdag 6 april starten de lessen voor de junioren. Als het goed is hebben alle junioren hier een
mail over ontvangen. Heb je geen inschrijfformulier ontvangen, stuur dan een mailtje naar de jeugdcommissie
(Jeugd@avanti55.nl) en wij sturen jou het inschrijfformulier toe.
Tijdens het zomer/herfstseizoen worden 18 lessen gegeven.
Deze worden gegeven vanaf week 14 - woensdag 6 april – m.u.v. de schoolvakanties - tot en met week 27 –
woensdag 6 juli. En vanaf week 35 – woensdag 31 augustus – tot en met week 40 - woensdag 5 oktober.
Kosten van de lessen
Aantal kinderen in lesgroep
6 kinderen (of meer, max. 8)
4 kinderen
2 kinderen
1 kind

Duur les
1 uur les
50 minuten les
50 minuten les
30 minuten les

Kosten lessen
115 euro
140 euro
275 euro
324 euro

Lestijden:
Woensdag van 14.00-18.00
Donderdag van 15.30-19.00
Vrijdag van
15.30-19.00
Op zaterdag 2 april krijg je de les indeling via de mail te horen. Rond 2 april wordt het lesgeld van de opgegeven
bankrekening afgeschreven.
Betaalwijze:
Betaling geschiedt middels automatische incasso. Door opgave van de tennisles machtigt u Avanti 55 tevens om
het lesgeld af te schrijven van uw bankrekening.
18
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TENNISLESSEN 2011
Ook dit jaar verzorgt Avanti ‘55 weer tennislessen voor
senioren.
Je kunt kiezen tussen drie trainers:
1) Leo Nefkens op dinsdag- en woensdagavond
2) Liesbeth Meij op woensdagmorgen en donderdagavond
3) Anne-Marie Kirch op vrijdagavond
Er wordt dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gelest
tussen 19.00 uur en 22.00 uur, vrijdagavond van 19.30
uur en 22.00 uur en ’s morgens tussen 9.00 uur en 12.00
uur op baan 3.
De tennislessen beginnen in de tweede week van april,
vanaf dinsdag 5 april.
Wil je meedoen, geef je dan op vóór 27 maart. Dit kan
door een mail te sturen naar de trainer van de avond
waarop je wilt trainen (zie onderaan) of op de website of
persoonlijk bij de trainers op de introductieavond voor
nieuwe leden op woensdag 30 maart tussen 19.00 en
21.00 uur in het clubhuis.
In de 1e week van april hoor je dan hoe laat je training is
op de door jou gekozen avond/morgen.

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 privéles
Het lesgeld moet bij de eerste les contant worden voldaan aan de trainer.
Het lesgeld bedraagt voor 3 of 4 personen € 90,- per persoon, voor 1 of 2 personen € 180,- per persoon.
Als een cursist om reden dan ook wegblijft, wordt de les
geacht te zijn gegeven. De 1e regendag wordt ingehaald.
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 :
Anne-Marie Kirch

Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven
voor groepslessen of individuele (privé)lessen.

KANTLIJN maart 2011

19

Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen

Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis
Van Haapsstraat 78
3229025
Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl
Bestuur
Voorzitster
Marie-José van Weegen
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Bert Lagerweij
SNS rekening 989208192
Accommodatie, Bar
Marianne Kalthoff
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Tenniszaken Jeugd
Corin Smaal
Ledenadministratie en
sponsoring
Michiel Moret
Van Peltlaan 71, 6533
ZB Nijmegen
ledenadministratie@
avanti55.nl

Commissies:
Barcommissie
barcieavanti@gmail.com
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Ernst Bouwes
Jeugdcommissie
Corin Smaal
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