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VAN DE VOORZITTER
Uitdagingen ....
De vraag die mij geregeld gesteld wordt als ik
op de club kom: “En… hoe bevalt het voorzitterschap? Vast wel druk hè? Nog geen spijt?”

competitievormen en helaas zoiets als vandalisme op
de club. Zoals gezegd zie ik het vooral als uitdagingen
om alles in goede banen te leiden en ‘de boel bij elkaar
te houden’.

Ja, druk is het zeker, razend druk ben ik er mee, mijn
reguliere baan verbleekt qua tijd hier een heel eind bij.
Mijn kinderen geven bij telefoontjes gemakshalve door
dat hun moeder bij Avanti is en dat het nog weleens laat
kan worden voordat ze thuis komt. Klinkt wel een beetje
sneu hè, maar volgens mij hebben ze er niet echt last
van. Dat mijn leven is veranderd valt niet te ontkennen,
maar tijd is een relatief begrip zei iemand laatst nog
tegen mij, je gaat er gewoon op een andere manier mee
om. En dat is echt waar. Natuurlijk moet ik bepaalde
dingen laten of minder doen, maar gelukkig is er ook
nog een privé. Tijd voor de tuin, genieten van het mooie
weer, en als het dan écht regent, dan toch maar tennis
op tv: Wimbledon.

Het mooie van het voorzitterschap is dat je de club nog
meer van binnen uit leert kennen. En het gevoel waarmee ik regelmatig naar huis ga is: Avanti is een fantastische club met veel fijne en betrokken mensen. Ik vind
het nog steeds een eer en een grote uitdaging om deze
club te leiden.

En spijt? Nee, geen moment. Al was en is het voorzitterschap voor mij een sprong in het diepe, het geeft zoveel
uitdagingen en interessante momenten dat ik er heel
veel positieve energie in kan en in wil steken. Op allerlei
vlak vraagt Avanti om aandacht, een afstemming of een
actie; op het menselijke vlak bij het overlijden van een
lid, met mensen binnen de club en/of binnen het bestuur
over “moeilijke kwesties” zoals de onderhandelingen
met de gemeente en de Stichting over de aankoop van
het stuk grond, het vrijwilligersbeleid of leden die stoppen met hun taak. Maar ook op andere vlakken als de
keuze voor een andere energiemaatschappij, het wel of
niet aanschaffen van een microfooninstallatie, nieuwe

We hebben goede stappen gezet als het gaat om
het ledenaantal, we hebben een behoorlijke toeloop
gehad , vooral ook van de jeugd. Het openingstoernooi
was bijzonder goed bezet, de labelavonden zijn erg
populair, het competitieaanbod wordt uitgebreid, er is
een mooie, vernieuwde website, we hebben een paar
kampioenen en er wordt met veel enthousiasme aan
de grote toernooien gewerkt; die beloven zeker wat!
De volgende Kantlijn verschijnt reeds in het najaar, dan
kan ik nog beter terugkijken, door het seizoen te evalueren, de balans op te maken, kijken wat er verbeterd
kan worden en wat we graag willen continueren.
Maar nu eerst met zijn allen genieten van de zomer, de
zomerfeesten, het open toernooi ,de vakantie en straks
het invitatietoernooi! Ik wens jullie allemaal een fijne
zomer toe. Wie weet tot ziens bij Avanti!
Marie-José van Weegen
voorzitter

KANTLIJN juli 2011

3

AVANTI’55

OPENINGSTOERNOOI

4

KANTLIJN juli 2011

AVANTI’55

VAN DE BESTUURSTAFEL
LEDENSTOP SENIOREN
Avanti zit vol wat betreft het aantal
seniorleden. Vanaf 1 juni is er een
ledenstop. Jeugdleden en studenten kunnen nog wel lid worden
gedurende dit seizoen, senioren
komen op een wachtlijst voor 2012
en kunnen per eind maart 2012 lid
worden.
NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR GEZOCHT
Michiel Moret heeft vanwege drukke
werkzaamheden zijn bestuurslidmaatschap beëindigd en is gestopt
met de ledenadministratie. Het
bestuur is per direct op zoek naar
een opvolger. Belangstellenden
kunnen zich melden bij de voorzitter
of secretaris (bestuur@avanti55.nl
secretariaat@avanti55.nl)
BUREN
Met de buren grenzend aan baan 3,

4 en 5 hebben we een goede relatie
en dat willen we graag zo houden.
Het is dan ook absoluut verboden
om over de hekken te klimmen om
overgeslagen ballen op te halen.
Hierop zal streng worden toegezien. De buren zullen regelmatig
overgeslagen ballen terugbrengen.
Daarnaast wordt het ballenkastje
regelmatig ververst. En we hebben
het verzoek om met name tijdens
de warme zomeravonden (als de ramen open staan) het eigen volume
in de gaten te houden.
UITBREIDING PARK
Tijdens een extra uitgeschreven
ledenvergadering op 21 april 2011
hebben de leden ingestemd met de
aankoop van het stuk grond naast
baan 2. Elders in deze Kantlijn is er
een samenvatting van de notulen
opgenomen. De volledige (concept)
notulen van de extra ALV zijn op te

vragen via secretariaat@avanti55.nl
De Stichting Valkenburg is in onderhandeling met de gemeente Nijmegen over de precieze voorwaarden
voor de koopovereenkomst.
Vacatures sponsorcommissie
Avanti heeft op dit moment geen
sponsorcommissie. Aangezien een
aantal sponsorovereenkomsten
afgelopen jaar zijn afgelopen zoekt
het bestuur een tweetal mensen die
deze commissie willen vormgeven.
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.
NIEUWE REDACTEUR GEZOCHT
Per 1 januari 2012 stopt Ernst Bouwes als redacteur van de Kantlijn.
Hij wil zich concentreren op de
website. Wie wil het overnemen?
Het kost hooguit een paar uur werk
per uitgave.

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
UITBREIDING VAN HET PARK
Op de extra algemene ledenvergadering van 21 april was
de belangstelling groot met 64
aanwezige leden en nog eens
24 gemachtigden.

door het bestuurslid accommodatie
heeft de penningmeester een toelichting op de financiële aspecten
gegeven.

Het enige agendapunt was de
uitbreiding van het park. Aanleiding
was het aanbod van de gemeente
Nijmegen tot verkoop van het terrein achter de Van Haapsstraat 78
met een grootte van 525 m2 voor
een bedrag van €6500,- kosten
koper.

Hierna zijn er diverse vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt
onder andere over de toekomstige
aanpassingen die nog niet begroot
zijn; over het onderhoud van de
bomen; over het gebouwtje wat er
staat; over andere ideeën mbt de
inrichting; over de gefragmenteerde
plannen in plaats van een totaal
plan.

Na een inleiding door de voorzitter
en de presentatie van de plannen

Het bestuur heeft toegelicht dat
het nu met name om de aanschaf

van de grond gaat en er in die zin
sprake is van een strategische
keuze. Het bestuur wil een commissie instellen die een aantal opties uit
gaat werken over de inrichting van
het aangekochte terrein.
Bij de stemming bleek een ruime
meerderheid de aankoop te ondersteunen en daarmee een investering van plusminus €7500,- en
akkoord te gaan met een investering van €2500,- voor verlaging van
het hekwerk, het verplaatsten van
de poort en de reparatie van het
hekwerk bij het spoor.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DUBBEL

Clubkampioenschappen dubbel 16-19 juni

een bananenbootkampioenschappentraining.

Met grote zorgen bekeek de wedstrijdcommissie de
weersvoorspellingen voor de dagen van de clubkampioenschappen dubbel half juni. Vanaf de eerste speeldag
zou het weer omslaan richting een weekend van storm,
regen en apocalyptische onweersbuien. Gelukkig zat
het KNMI er bijna helemaal naast. Een enkele wolkbreuk verstoorde het programma, met name op zondag,
maar uiteindelijk viel de laatste winnende klap nog ruim
voor het avondeten. De grootste tegenstanders voor
de commissie bleken de Avanti-computer en het uitvallen van de wifi-verbinding in het clubhuis. Daardoor
bleven de deelnemers verstoken van tijdige updates op
toernooi.nl en moesten zij soms tot ver na middernacht
wachten op de uitslagen en het speelschema van de
volgende ochtend.

De koninginnenpoule bij de dames leverde een spannende eindstrijd op, die in een deceptie eindigde. Jane
Klein en Mieke Godding wonnen na 6-4 en 4-6 de
supertiebreak met 10-1.

De sterkste herendubbels van onze club troffen elkaar
in een poule van vijf. Mark van ‘t Nedereind en Joek
Poort hielden flink huis. Twee koppels haalden niet eens
de eindstreep. Wel hadden zij het geluk dat één sterke
deelnemer zich terugtrok omdat hij de voorkeur gaf aan

Een categorie lager heersten Leo van der Pas en Mart
de Weerd bij de heren en Birgit de Roy met Cecile van
Wel bij de dames.
De lijst met alle winnaars :
HD5: Mark van ‘t Nedereind - Joek Poort
DD5: Mieke Godding - Jane Klein
HD6: Leo van de Pas - Mart de Weerd
DD6: Birgit de Roij - Cecile Van Wel
HD7: Johannes de Bruin - Paul van Rosmalen
DD7: Marielle Busink - Marianne Kalthoff
HD8: Riel Berenbroek - Jeroen Smits
DD8: An Jonkman - Marie-José van Weegen
Single- en Mix kampioenschappen :
5-11 september
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VERNIEUWDE WEBSITE

NIEUWE WEBSITE
Voor de meeste leden waarschijnlijk vrij onverwacht
heeft de communicatiecommissie ergens in mei een
nieuwe website gelanceerd. De oude was gedateerd,
rommelig en moeilijk bij te houden. Zo’n site die je alle
lust tot bijwerken ontneemt. Gelukkig bleek binnen
Avanti ’55 de kennis aanwezig om op de eigen server
een geheel nieuwe site op te bouwen met de modernste technieken. Na een paar avondjes vergaderen en
wat uurtjes programmeren durft de commissie wel te
stellen dat onze club de hipste website van alle Nijmeegse tennisclubs heeft.
FORMULIEREN, TRAININGEN..............
Je kunt alles via de voorpagina van de site vinden. Klik
op de foto’s of op de links. De formulieren voor aanmelding en het inschrijven voor de trainingen kun je downloaden en ingevuld terugmailen of uitprinten en per post
retour zenden. Het actuele barrooster en de laatste
kantlijn staan bij de links, waarmee je ook naar het
afhangbord en naar toernooi.nl kunt. Andere clubinformatie vind je onder de knop ‘Avanti ’55’.

TWITTER
Tenslotte vind je op de site ook de berichten van twitteraccount #AV55. Daar zie je het allerlaatste nieuws van
onze club. Deze service is in gebruik niet voorbehouden
aan commissieleden, blauwepasjesdragers, erenetspanners of 25-jaarlidleden, nee, hier kan
iedereen een bericht op
achterlaten.
Gebruik je twitter of ben
je het van plan, dan
hoef je in je bericht alleen maar #AV55 toe te
voegen als je iets voor,
over, binnen of achter
Avanti wil meedelen.
Doe mee!
De communicatiecommissie.
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DE GEZELLIGSTE WEEK
17 T/M 24 JULI 2011

De gezelligste week in Nijmegen!
De derde week in juli, de Vierdaagseweek maar ook
ons traditionele, altijd weer supergezellige en uitdagende Open Toernooi.
Je bent welkom als speler, toeschouwer en supporter.
Voor de ‘innerlijke’ mens wordt goed gezorgd. De barcommissie heeft het assortiment op alle fronten meer
dan voldoende aangevuld, en ’s avonds kun je genieten
van uitstekende maaltijden verzorgd door Fernanda
Wessels.
Beleef een culinair avontuur met haar Surinaamse
Kookschool Nanthe!
Kortom genieten van Avantiaanse sferen met gepast
thema en milieuvriendelijke aankleding van clubhuis en
park.
Het toernooi begint op zondag 17 juli, de finales worden
gespeeld op zondag 24 juli en met een spectaculaire
prijsuitreiking afgesloten.
Deze sportieve week met veel tennis, lekker eten, en
die spectaculaire prijsuitreiking wil je toch niet missen!?
De Open Toernooi commissie, Anneloes, Marian,
Mieke, Leo, Wim en Hettie
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THE WEST IS THE BEST
MIX INVITATIE TOERNOOI
Het Mix Invitatietoernooi 2011 staat dit jaar in het teken
van “the Wild West”! Tijdens dit weekend waan je jezelf
in de hoofdrol van een wilde, misschien wel spaghetti,
western. Waarbij je de mogelijkheid geboden wordt om
jouw speciale wilde talenten ten uitvoer te brengen.
Zaterdagavond is het berucht wilde feest, waarbij verwacht wordt dat iedereen verkleedt komt op zijn Wild
West, best!
Onze special wild guest zal zeker niet geruisloos de
prijsuitreiking tijdens het wilde swingfeest op gepast
wilde wijze begeleiden. Wij hopen als organisatie dat dit
niet uit de wilde hand gaat lopen. Waarschijnlijk zullen
er sheriffs aanwezig zijn om het wilde geheel in toom te
houden.
“A man’s gotta do what a man‘s gotta do.”
See you there!
And remember : THE WEST IS THE BEST!
Op vrijdag 2 september wordt er gespeeld van 19.00 23.00 uur, op zaterdag 3 september van 10.00 - 23.00
uur.
Op zaterdag wordt er een geweldig diner geserveerd.
Vooraf inschrijven is hiervoor noodzakelijk.
Op zaterdagavond is er een SPETTEREND FEEST,
ook toegankelijk voor Avanti-leden die niet meedoen
met het invitatietoernooi.
De sluitingsdatum voor inschrijving van het gezelligste
toernooi van Avanti is zondag 28 augustus
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! Dit kan op www.
toernooi.nl; zoek toernooien van Avanti en kies ‘2011
Invitatietoernooi’.
Bepaal je gezamenlijke gemiddelde speelsterkte en
schrijf je op basis daarvan in voor GD 3/4/5/6/7/8/9
Als je geen partner kunt vinden maar wel mee wilt
doen, geef je dan individueel op. De wedstrijdleiding
zal trachten je te koppelen aan een andere individuele
inschrijving, mits het aantal inschrijvingen dit toelaat.
Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro per koppel en
dient vóór de 1e wedstrijd te worden voldaan.

MAALTIJD
Dit jaar moet je bij de inschrijving aangeven of je op
zaterdagavond deelneemt aan de MAALTIJD.
Kosten 10 ,00 euro per persoon.
VERHINDERING
Je mag één verhindering aangeven, ofwel vrijdagavond
19.00 -23.00, zaterdagochtend 10.00 - 13.00, zaterdagmiddag 13.00 - 18.30 of zaterdagavond 18.30 – 21.30
uur.
Een overzicht van speeltijden wordt uiterlijk donderdag
1 september gemaild naar de deelnemers en gepubliceerd op www.toernooi.nl.
Houd ook rekening met het draaien van bardienst!
Rondom het toernooi organiseren we allerlei FEESTELIJKE ACTIVITEITEN.
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COMPETITIES 2011

VOORJAARSCOMPETITIE 2011
Voor de voorjaarscompetitie was 2011 een topjaar,
met name wat het weer betreft: alle zeven weekenden
schitterend mooi weer. Wat is het dan fijn om competitie te mogen spelen. Jammer dat het ook een topjaar
was, wat invallers betreft. We hebben elke week zo’n
elf invallers nodig gehad! Gelukkig hebben de teams
de invalproblemen vaak zelf kunnen oplossen, omdat
we dit jaar alle captains de ledenlijst gestuurd hebben,
zodat ze niet meer hoefden te raden welke regel uit het
telefoonboek de juiste was.
Het team donderdagdamesdubbel (DDD) van captain
Karin had met veel blessures te kampen, maar heeft op
de laatste speeldag toch de dreigende degradatie (DD)
uit de hoofdklasse af weten te wenden.
De twee teams die we dit jaar voor het eerst ingeschreven hadden in de vrijdagavondcompetitie, hadden het
in de tweede klasse erg zwaar. Volgend jaar zal het met
een betere klasse-indeling in deze competitie hopelijk
beter uitpakken. Omdat de spelers erg enthousiast
waren, gaan we ervan uit dat we volgend jaar weer
minstens twee vrijdagavondteams hebben.
Van de zeven zaterdagteams werd Gemengd 2 kampioen. Proficiat Jane, Lisette, Rob, Eef en Bert! Zaterdag Dames 1 is op het nippertje gedegradeerd uit de
hoofdklasse, doordat er juist in hun afdeling drie teams
moesten degraderen. Pech voor Annette, Cecile, Ria,
Inge, Birgit en Maria.
Van de vier teams op zondag werd Gemengd 2 kampioen. Proficiat Ingrid, Mieke, José, Henk en Lex. Voor
Gemengd 1 waren ook al bloemen besteld, maar op
de laatste speeldag glipte het kampioenschap Betty,
Florine, Marieke, Mart, Noël en Kees net uit handen.
Op de laatste speeldag werd deze competitie zoals
altijd afgesloten met het slotbanket, waar de Technische
Commissie terugblikte en de kampioenen huldigde.
Hoogtepunt van de avond was zoals vanouds de conference van Lex, waarin de hoogte- en dieptepunten van
de competitie op Lex eigen manier belicht werden. Lex,
bedankt!
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ZOMERAVONDCOMPETITIE 2011
Nieuw in 2011 was dat er maar vier teams waren en dat
een daarvan een herenteam was. Omdat er maar vier
teams waren, werd het gelukkig niet meer zo laat als
in andere jaren op de zomeravond wel vaak gebeurde.
De laatste speeldag viel er ’s avonds een bui, maar
toch konden kort na elf uur de lichten uit! Gemengd 3
van Corin, Yvon, Els, Riel en Jeroen werd overtuigend
kampioen. Op de slotavond werden ze gehuldigd.
Gemengd 2 van captain Ank won het onderling toernooitje van de slotavond, de namen van de spelers van
Gemengd 2 zullen in het clubhuis vereeuwigd worden
op de terracotta zonnebloem, het zinnebeeld van de
zomeravond.
NAJAARSCOMPETITIE 2011
De inschrijving voor de najaarscompetitie is gesloten.
Nieuw is dat er drie teams op vrijdagavond zijn. Voor
de maandagochtend is nog geen animo gebleken. De
zaterdag is helemaal gevuld met zes teams, want meer
mogen we niet inschrijven, omdat maar drie banen voor
de competitie gereserveerd zijn. De teamindeling van
de acht gemengde teams en het zaterdag herenteam
zal binnenkort op de website staan en naar de captains
gemaild worden. Florine Wasser is de nieuwe competitieleider van de najaarscompetitie. Een afsluiting van
de competitie zal gepland worden rond het slot van het
Slottoernooi, met een korte terugblik en met een huldiging van eventuele kampioenen.
WINTERHARD(T)COMPETITIE 2011-2012
De organisatoren van de Winterhard(t)competitie hebben Avanti uitgenodigd om deel te nemen, ondanks dat
Avanti zelf geen banen beschikbaar kan stellen in de
winter. Hoeveel Avantianen deel mogen nemen, is nog
niet helemaal duidelijk. Wanneer men lid is van een van
de andere deelnemende verenigingen, is het dus slim
om als lid van die vereniging in te schrijven. Wanneer
de inschrijving geopend wordt, zal gedetailleerdere
informatie bekendgemaakt worden. Wie nu al meer wil
weten, kan op www.toernooi.nl alles vinden over de uitgave Winterhard(t) 2010-2011: deelnemers, uitslagen,
reglementen.
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JEUGDCORNER

VEEL BLIJE GEZICHTEN
Het is eind juni, ik kijk terug op mijn eerste drie
maanden als trainster bij Avanti en wat een bofkont ben ik!
Wat een prachtig weer was het de afgelopen maanden, wat veel blije gezichten heb ik gezien van
enthousiaste kinderen en wat kreeg ik leuke complimenten van de ouders langs de kant. Ook kijk ik
terug op een plezierige samenwerking met de jeugdcommissie en het bestuur van Avanti. Het was best
even zoeken in het begin; het maken van een indeling waar iedereen zich in kan vinden en hoe zouden
de kinderen mijn manier van lesgeven ervaren?
Mijn uitgangspunt is dat de kinderen het naar de zin
moeten hebben op de baan, dus er was veel ruimte
voor het spelelement. Ik heb geprobeerd om me in
te leven in de belevingswereld en het niveau van
de kinderen en daar sluit ik mijn oefeningen op aan.
Soms stond ik met een pak kaarten op de baan en
konden de kinderen met een goede service een
kaart verdienen (ik heb ze nooit zo hard zien ren-

nen!) Ook “Dierentuin en “Roland Garros” bleken erg
populair, net zoals de renspelletjes.
Maar had mijn aanpak ook het gewenste leereffect?
Toen ik gisteren met trots keek naar de wedstrijden
van de clubkampioenschappen zag ik alle kinderen
in de druilerige regen strijden om elk punt. Prachtig
waren ook de aanmoedigingen van de vriendjes en
vriendinnetjes van de jonge spelers. Onder een paraplu op de scheidsrechtersstoel werden ze aangemoedigd.
Dat meedoen belangrijker is dan winnen, vond
ik goed om te zien. Dat
maakt het voor mij extra
mooi om trainer te zijn bij
Avanti!
Anne-Marie Kirch

IK MOCHT DE VLAG HIJSEN
* Jeugdtraining seizoen 2011
De trainingen zijn alweer een tijdje aan de gang.
Tot de zomer waren het er 12. Na de zomer zijn er
nog 6 lessen. Deze starten weer in de week van 31
augustus.
* Openingstoernooi - zondag 27 maart 2011
De opening van een nieuw tennisjaar om te strijden
in de competitie en volop mee te doen aan de tennislessen, en mee te doen aan de toernooien. En
een jaar met een nieuwe tennislerares Annemarie
Kirch.
Het openingstoernooi was leuk. ‘s Ochtends voor
de kinderen en ‘s middags voor de volwassenen
iedereen deed volop mee.
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De zon scheen lekker op de banen 1,2,3,4 en 5
[ oké, een beetje schaduw op baan 3]!!!!!
Ook in het clubhuis was het gezellig, er stonden een
paar kinderen aan de bar. Bij het begin van de grote
mensen kon je hapjes pakken. Er was ook ranja
voor de kinderen en er was ook nog cake.
Het was heel gezellig, het toernooi begon om 9.30
en eindigde laat in de middag ongeveer 5 uur.
Bij het eind van het openingstoernooi voor de kinderen om half één mocht ik/Thomas de vlag hijsen!!!!!
Het was een grote eer.
Geschreven door:
Vera van Spronsen en Thomas Tromp

AVANTI’55

VOOR- EN NAJAARSCOMPETITIE
* Voorjaarscompetitie en competitietraining
Dit voorjaar waren er 2 woensdagmiddagteams :
Het jongensteam bestaande uit: Finn, Abe ,Hugo,
Marc,Thomas en Hugo. Ze zijn tweede geworden van
de 4 in de verliezers poule (alleen de nummers 1 en 2
gaan door naar de winnaars poule).
Het meisjesteam bestaande uit: Inez ,Charly, Annabel
en Noa . Zij zijn eerste geworden van de 4 in de verliezers poule. Het meisjesteam t/m 12 jaar gaat ook in
het najaar competitie spelen, ze hebben de smaak te
pakken .
De ¾ teams van de vrijdag, 2 stuks, per team zijn er
2 kinderen die elk een single spelen en samen een
dubbel. Deze competitie is voor echte beginners t/m 10
jaar. Akke en Pien waren een team en Veerle, Noor en

Eva, ze zijn respectievelijk 3de en 5de geworden van
de 6. Vera heeft ingevallen zowel bij de woensdagmiddag als bij de ¾ competitie omdat het soms wel lastig is
elke week weer een compleet team te hebben.
* Najaarscompetitie
Ook in het najaar is er ¾ competitie en weer doen er 2
teams mee van Avanti.
Het is heel leuk om competitie te spelen, je doet veel
ervaring op en wedstrijdjes spelen is spannend maar
ook gezellig om met een team tegen een andere club te
spelen.
Je kan je nog opgeven voor de ¾ competitie, stuur voor
15 augustus een mail naar jeugd@avanti55.nl

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL ERG SPANNEND
Het clubkampioenschap was heel erg leuk en gezellig.
Het weer was jammer genoeg niet zo heel erg lekker;
het regende de hele tijd maar de wedstrijden gingen gewoon door! Er waren 17 kinderen die zich opgaven. De
wedstrijden waren bijna allemaal heel erg spannend. Er
waren ook een paar beginners bij maar die deden het
ook heel erg goed! In de middag hadden we op de club
ook heel erg lekkere broodjes met worst maar ook met
kaas en andere dingen heel erg lekker was het! Er was
een gratis proeftraining van Anne-Marie [de trainster
van de kinderen] voor kinderen die beginnen met tennissen.
De dubbel meisjes 10 TM 14 was heel erg spannend
Tamar Bilo en Carli van Diemen hadden uiteindelijk gewonnen maar ze moesten tegen Inez van der Heijden

en Charly Heijnen. Het was heel erg vaak deuce dus
heel erg spannend!
De finale van jongens TM 12 jaar was erg leuk om te
zien lange rally’s en hele mooie ballen en het grappige
was ze waren broers die tegen elkaar moesten hahah!
Uiteindelijk had Ole Goldenbelt gewonnen maar hij had
een goeie tegenstander dat was Finn Goldenbelt.
De finale meisjes TM 10 jaar was heel erg leuk uiteindelijk heeft Vera van Spronsen gewonnen.
De meisjes 10 TM 14 jaar was ook heel erg leuk uiteindelijk heb ik gewonnen maar Inez van der Heijden was
ook heel erg goed! En van de dubbel hebben Tamar
Bilo en Carli van Diemen gewonnen.
Door: Charly Heijnen

MINI-MAXI EN CLINIC
Zondag 4 september: mini-maxi toernooi
Het traditionele mini-maxi toernooi vindt plaats op zondag 4 september. Schrijf je in en tennis samen met een
volwassene, dat kan je vader, moeder, oudere broer of
zus zijn, maar ook je opa, oma of een oom of tante, of
een vriend. Let op de mail.
Zondag 25 september: Clinic
vanaf 14.30 de lang verwachte tennisclinic o.l.v. 2 hele
goeie en leuke tennissers. Dus schrijf het vast op !!!

Hier moet je echt bij zijn.
* Te verwachten activiteiten
Zondag 4 september: mini-maxi toernooi
Zondag 25 september vanaf 14.30: de lang verwachte
tennis clinic.
Zaterdag 29 oktober: seizoensafsluiting voor de junioren.
* Voor nadere info kijk op de site:
http://www.avanti55.nl bij het kopje “Jeugd”.
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DIEDERIK GROOTJANS

(g)een kunstenaar en (g)een zelfportret!

PORTRETSCHILDERPROJECT
Vorig voorjaar was ik al eens getipt door onze vormgever Fons om de mij onbekende Diederik Grootjans
te portretteren. Op zekere maandagavond had ik
bardienst. Tussen de labelrondes door zag ik iemand
zeer op zijn gemak met zichzelf in zijn eentje zitten en
nadat ik eerst geconstateerd had dat daar een hele
mooie man zat, wist ik dat dat Diederik moest zijn! Tja,
waarom ik dat wist zonder het te checken? Het was
gewoon zo. Datzelfde najaar kreeg ik via mijn werk met
Diederik te maken. Een portretschilderproject waarbij hij
deelnemers een portret van elkaar liet schilderen. Drie
keer zag ik hoe hij met vanzelfsprekend gemak een
groep mensen aan het schilderen kreeg. Hoe mensen
intensief naar elkaar wilden en mochten kijken, hoe hij
hen de eerste beginselen aanleerden, hoe wonderlijk
het was dat het kunstzinnige resultaat niet telde en hoe
mensen tegelijkertijd iets èchts gemaakt hadden. Hoe
er intimiteit ontstaat zonder contact maken en hoe je
dat ineens gedurende een fractie van een seconde toch
intens voelt, wat voor mij de doorslag gaf Diederik toch
eens op te zoeken.
GEEN GROTE DOEKEN
Ik krijg even tijd wat rond te kijken in het volle en aan
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alle kanten rommelige atelier; een georganiseerde chaos zoals dat heet. Het is een hoge, door de dakkoepel
verlichte ruimte waar veel van zijn schilderijen hangen.
Nee, het zijn geen grote doeken. Daar hou ik trouwens
ook niet zo van maar dat terzijde, wel stuk voor stuk
mooie schilderwerken, figuratief heet dat geloof ik: je
weet wat je ziet. Voornamelijk zelfportretten van de
kunstenaar himself, veel nietsverhullend halfbloot ook,
erg veel zelfs. Ik realiseer me dat ik me afvraag of ik die
naaktheid ter sprake zal brengen en voel me er bij voorbaat - en naar wat later blijkt - onnodig onhandig bij! Er
hangen ook schilderijen van fietsen en stadsgezichten,
net zo makkelijk!
ZEKER TWEE KEER PER JAAR DE KRANT
We gaan zitten op twee ouwe stoelen midden in die
ruimte bijna tegenover elkaar. Poeh, dit wordt anders,
niet zo maar een beetje kletsen, hier zit iemand tegenover me die vaker met het bijltje - een interview weggeven - heeft gehakt! “Zeker twee keer per jaar de krant
halen, dat moet ook wel als je geen pr-budget hebt!” bevestigt hij mijn gedachte. “En dan niet te veel over kunst
praten, dat willen de mensen niet”. Ik wil het, geloof ik,
ook niet, maar wat dan wel?

AVANTI’55
Diederik beantwoordt vragen die ik niet eens meer hoef
te stellen! Over een uitwisselingsproject tussen hem en
een Turkse schilder, over wijkprojecten die hij in opdracht van een woningbouwvereniging en de gemeente
Nijmegen doet; zaken waar ik inderdaad onlangs in de
wijkkrant van Nijmegen Oost over las.
RADBOUDZIEKENHUIS
Dan maar een andere boeg: tennissen? Hoe verhoudt
zich dat: sport en kunst? “Is gewoon om het sporten,
hoor, mijn conditie een beetje op peil houden”. Net
zoals de training voor de Zevenheuvelenloop waar hij
jaarlijks aan mee doet. En dat het wat tennissen betreft
Avanti is geworden, is toeval. (Met het Avantiaanse
in de zin van de verkleedpartijen voor de van themavoorziene toernooifeestjes heeft hij overigens niet zo
veel!). Schilderen is zijn vak! Daar verdient hij de kost
mee. Twee en halve dag voor zichzelf en één dag in
het Radboudziekenhuis waar hij voor zieke kinderen
schildert. De overige tijd gaat naar zijn gezin met twee
nog jonge kinderen.
EIGEN GELD VERDIENEN
Sociologie studeren bleek geen goed idee want het
was voor hem veel te wetenschappelijk. Hij werd in
die tijd eens als model gevraagd en heeft dat als heel
bijzondere ervaren: je hoeft er alleen maar te zijn! En
dat maakte nieuwsgierig naar de andere kant. Hij heeft
het zichzelf geleerd door het gewoon te gaan doen.
Overigens zonder aangeboren talent of vanuit een
jeugddroom om later schilder te worden. In die tijd was
geld en ruimte geen probleem en kon hij daarnaast
idealistisch bezig zijn met vrijwilligerswerk bij Radio Rataplan of eigen creatieve activiteiten Tot hij merkte dat

iedereen om hem heen dat vrije leventje “ineens” opgaf
en serieuze banen kreeg. Wat nu? Hij ook??? Iemand
zei hem in een periode waarin hij het niet makkelijk had,
dat eigen verantwoordelijkheid dragen, begint met het
verdienen van je eigen geld! Hij had nooit voorzien dat
het inderdaad zo simpel kon zijn en dat je er zo gelukkig van kon worden! Op zijn 35ste begon hij als zelfstandig ondernemer!
HET DOEN
Schilderen is “kleur en vlak”, het gaat om het scheppen,
het maken, het gemak van het doen, het gewone: een
fiets schilderen, maar - net zo makkelijk -, een naakt.
De kunstenaar uithangen, zoals dat voorheen nog wel
kon of moeilijke schilderijen maken die in een depot
terecht komen, heeft hij nooit geambieerd. Hard je best
doen om te pieken hoeft niet zo nodig, gelijkgestemdheid is de kunst, gemakzucht verheffen tot een kwaliteit:
ontspannen meedrijven met wat er gebeurt. Hij vervolgt:
“Sommige kunstenaars in Nijmegen hebben als ambitie
om het Valkhofmuseum te halen, maar dan? Word je
daar gelukkiger van?”
Nee, concluderen we, het gaat om elke keer weer de
kunst van het scheppen op te pakken. Het gewone van
het hier en nu en datgene wat je te doen staat, te doen.
En daar voldoening in vinden. Dat is pas kunst. En dat
is wat hij doet, Diederik Grootjans!
Een bezoek aan zijn website (www.diederikgrootjans.
exto.nl/) voor een overzicht van zijn kunst en zijn omvangrijke werkzaamheden is zeer de moeite waard!
Mariëtte van der Zwet
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IN MEMORIAM BRORDA VAN DER LINDEN
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Op vrijdag 8 april j.l. is ons erelid, Brorda van der Linden, op 84-jarige leeftijd overleden.

met Brorda, haar kinderen en kleinkinderen een vooraanstaande Avantiaanse familie.

Het feit dat Brorda bij het openingstoernooi op 6 april
2003 officieel tot erelid van Avanti werd benoemd geeft
al aan dat Brorda een zeer bijzondere plaats had binnen onze vereniging. Als tennisster dwong zij enorm
veel respect af door haar vastheid, die zij tot op hoge
leeftijd op de baan etaleerde. Daarnaast was Brorda
een zeer toegewijd clublid en herinneren wij ons vooral
de uitstekende wijze waarop zij de Technische Commissie gestalte gaf. Doordat ook haar vier kinderen voor
tennis en Avanti kozen werd de familie van der Linden

Ook na haar actieve carriëre
bleef Brorda Avanti van dichtbij volgen. Samen met haar
onafscheidelijke hondje Cleo
bezocht zij regelmatig ons park.
Avanti heeft afscheid moeten
nemen van een fantastisch
erelid.
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Lex Bouts, namens het bestuur
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SMOESJES
HARDE WIND
Laatst las ik op de sportpagina van mijn krant de volgende
kop: Harde wind speelt Nederlandse golfers parten. En die
andere golfers dan?, dacht ik meteen. De Amerikaanse,
Australische, Britse, Belgische golfers, hadden die nergens
last van? Stak de wind alleen op als een Nederlandse
golfer zijn balletje op de tee legde? Of konden juist de
Nederlanders slecht met de harde wind omgaan? En dat
juist bij de mannen uit het land van de windmolens en de
Afsluitdijk, waarop je altijd wind tegen hebt, het land van
het skûtsjesilen en een flink aantal Olympische zeilkampioenen…
Dat is als een Columbiaanse wielrenner met hoogtevrees
of een Keniase marathonloper die niet tegen de warmte
kan.
BALLEN TE HARD, TE ZACHT
Excuses horen bij sport, of liever: bij sporters. Wij tennissers kennen ook een heel arsenaal buiten onszelf liggende
factoren, waardoor een wedstrijd verloren kan gaan. De
wind waait steeds in jouw nadeel, de zon schijnt heel ongelukkig in je ogen bij het serveren, de regen heeft net dat
stukje baan glad gemaakt waarop je je wilt afzetten voor
een dodelijke smash...
En natuurlijk zijn de ballen te hard, of te zacht, of te verschillend. Het publiek is te lawaaierig of te stil, of ze zitten
juist veel te luidruchtig onnodige telefoontjes te plegen.
De umpire is aan minstens een oog blind, hoogbejaard
en waarschijnlijk al jaren goed bevriend of zelfs gelukkig
getrouwd met je tegenstander. Of er ontbreekt scheidsrechter en je opponent geeft alle ballen die jij tegen de lijn
aan slaat uit, en betwijfelt luidkeels die paar beslissingen
waarbij jij dat drieletterwoord voorzichtig in de mond neemt.

tegenstander allemaal net op de lijn komen. Het is gewoon
jouw dag niet, het lot is jou niet gunstig gezind, of God
verhoorde je gebeden niet. De Amerikaanse tennisser
Michael Chang, die in 1989 op 17-jarige leeftijd Roland
Garros won, had de gewoonte om voor iedere tenniswedstrijd tot God te bidden en Hem na een gewonnen partij te
bedanken voor de overwinning - al eerder in deze rubriek
zagen we dat God wel een hele slechterik zou zijn om zich
zo partijdig op te stellen.
OPGEVEN IS GEEN OPTIE
Nee, alle smoezen overziend moeten we tot de conclusie
komen dat winnen of verliezen altijd te maken heeft met de
kwaliteit van de speler. En kwaliteit is niet alleen maar technische of tactische vaardigheid of fysiek vermogen, maar
ook mentale weerbaarheid. Een vriend van mij wilde op 9
juni in het kader van Alpe d’HuZes zes keer de beruchte
Touralp opfietsen om geld op te halen voor het KWF. De
smoesjes lagen voor het oprapen: warm, hoog, zwaar, ver.
Maar het motto was: Opgeven is geen optie. Het is hem
gelukt.

DOMME PECH
En als alle uitvluchten tekort schieten, kun je het nog altijd
gooien op domme pech. Al jouw ballen ploffen precies
tegen de netrand of zeilen net uit, terwijl die van jouw

Tapijt | Vloerkleden
Vinyl | Marmoleum
Parket | Laminaat
Gordijnen | Zonwering
Behang | Projecten
Schuifkasten
Binnenhuisadvies

Raam- en
vloerbekleding
waar u
JA
A tegen zegt!

Herwendaalseweg 38 • 6562 AJ Groesbeek • T 024 399 99 00 • www.jacobsstijlvolwonen.nl
Openingstijden: Di. t/m do. 10.00 - 18.00 uur | Vrijdag 10.00 - 21.00 uur | Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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