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WENSEN, UITDAGINGEN EN
COMPLIMENTEN
De zomer is inmiddels op zijn retour, een zomer die
maar niet echt wilde zomeren. Het weer, is zeker voor
een tennisvereniging met louter gravelbanen, heel
bepalend. De stormachtige opmars van buienradar
deed zich dan ook binnen onze club voelen. Voor en
tijdens alle toernooien is talloze malen buienradar
geraadpleegd voor de laatste stand van zaken om in te
kunnen spelen op mogelijke acties voor alternatieven
en aanpassingen in schema’s en baanopties.
En gelukkig viel het alleszins mee, de weergoden
waren, op een enkele avond tijdens de clubkampioenschappen en de finaledagen van de clubkampioenschappen en het Open toernooi na, onze club nog redelijk goed gezind. Dit maar toch vooral ook weer de inzet
van al die actieve leden, heeft er toe bijgedragen dat er
een heel tevreden gevoel heerst. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoenshalfjaar met zeker
drukbezochte avonden, goed gevulde toernooien, een
prima sfeer en hier en daar spectaculaire activiteiten.
In deze Kantlijn ongetwijfeld meer over dit alles.
Steeds meer leden weten hun weg binnen de club te
vinden. En mijn streven is dat nog meer leden gaan
volgen. Mijn grote wens en uitdaging is dat jong en
oud zich verbonden voelen met de club en zowel in
sportief als sociaal opzicht aan hun trekken komen.
Al is er al heel veel bereikt, toch kijk je altijd naar wat
beter kan en wenselijk is, zeker ook met een schuin oog
richting toekomst. Binnen de club hebben we te maken
met veel uiteenlopende doelgroepen, van mini-kids
tot seniorplus. Als voorzitter overpeins ik geregeld hoe
we ieder zo goed mogelijk kunnen bedienen rekening
houdend met de wensen en fysieke behoeftes van
alle verschillende partijen. In gesprek met het bestuur,
met mensen binnen maar ook buiten de club wordt
hieraan gewerkt.

enigingen in Nijmegen te ontwikkelen. Zo hopen we ook
binnen de gemeente tennis beter op de kaart te zetten
en de aandacht te krijgen die het als sport verdient.
Voor onze vereniging zijn uitdagingen als het ‘binnen
houden’ van de oudere jeugd, de verjonging van onze
ledenpopulatie en aangepaste trainingen voor seniorplus punten van aandacht. En we houden onze ogen en
oren open voor meerdere suggesties!
Vanaf deze positie wil ik alle commissieleden wederom
een compliment maken, of het nu de banen zijn, de
organisatie van een toernooi, een toernooi voor mini en
maxi, een feest of ons clubblad is, het is een product
dat we samen neer zetten en in mijn ogen zijn we hier
bijzonder goed in. We hebben hopelijk nog een aantal
mooie herfstmaanden te gaan, met een najaarscompetitie, een licht- en slottoernooi, labelavonden, een
jeugdclinic en natuurlijk nog volop gelegenheden voor
een recreatief spelletje. Buienradar zal nog wel geraadpleegd worden, maar we gaan nog niet in winterslaap
Geniet nog van een mooi en sportief najaar!
Marie-José van Weegen
voorzitter

Ook Nijmegen breed zijn we met andere
verenigingen in gesprek om een gezamenlijke beleidsvisie voor tennisver-
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VAN DE BESTUURSTAFEL
VACATURE BESTUUR
Het bestuur is op zoek naar een
nieuwe penningmeester! Bert Lagerweij gaat na vijf jaar stoppen met
zijn bestuurswerkzaamheden. We
horen het graag als je belangstelling
hebt.

UITBREIDING PARK, STAND VAN
ZAKEN
De Stichting Valkenburg is in onderhandeling met de gemeente over
het koopcontract. We hopen dat in
oktober de overdracht kan plaatsvinden.

LEDENADMINISTRATIE
Rick van Workum is bereid gevonden om zich over de ledenadministratie te ontfermen.

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 2012 wordt
mede bepaald aan de hand van het
ledenaantal op 1 december 2011.
Opzeggen na 1 december betekent
dan ook dat er nog een jaar contributie betaald moet worden. Op de
website staat meer informatie.

COMMUNICATIECOMMISSIE
Voorzitter communicatiecommissie
Lisette Verstegen gaat de communicatiecommissie versterken als
nieuwe voorzitter.
WINTERTENNIS
Voor komende winter wordt er
geen wintertennis georganiseerd.
Wel bestaat de mogelijkheid tot
deelname aan de wintercompetitie
Winterhard(t). Voor nadere informatie zie de Nieuwsbrief van september 2011 en de website.

SLOTTOERNOOI, LAATSTE LABELAVOND EN SLUITING BANEN
Het slottoernooi voor senioren is op
zondag 30 oktober, de laatste labelavond op maandag 24 oktober.
Een tweetal banen wordt gedurende
de maand november open gehouden zolang de weersomstandigheden dit toelaten.
Vanaf november is er geen bardienst meer en gaan de lichten niet
meer aan zodat er alleen overdag
gespeeld kan worden.
We sluiten het seizoen af met een
borrel op het slottoernooi van 30
oktober! Graag tot dan!

MEEPRATEN OVER UITBREIDING PARK,
WOENSDAG 12 OKTOBER 20.30 UUR
Welkom om mee te praten en te
denken over de uitbreiding park
(achter baan 2)
Enige maanden geleden heeft het
bestuur een oproep gedaan om
deel te nemen aan een inrichtingscommissie. Daar zijn enkele reacties op gekomen.
Op 12 oktober om 20.30 uur zal de
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eerste bijeenkomst van de commissie belegd worden in het clubhuis
en zullen de eerste ideeën verzameld worden.

missie worden bepaald en zal in
de periode oktober-december een
voorstel worden ontwikkeld t.b.v.
van de ALV in januari 2012.

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor alle andere Avantianen, die
zich (nog) niet hebben aangemeld
voor deze commissie.
Aan het eind van deze bijeenkomst
zal de samenstelling van de com-

Marianne Kalthoff
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BUIENRADARVERBOD
OF BUIENVERBOD
Tijdens de US Open kwam het hemelwater met bakken
naar beneden. Het toernooi liep daardoor uit, de tennisvloer leed schade en de tennismiljonairs klaagden steen
en been. Ook andere tennistoernooien hebben met enige
regelmaat last van regen. Wimbledon heeft daarin zelfs
een traditie. Eenzelfde lot treft de toernooien van Avanti,
die vaak last hebben van onbestemde weersomstandigheden. Zowel dit jaar als vorig jaar moest de finaledag van
een toernooi worden afgewerkt in de hal.
Zou de klimaatverandering nu al haar schaduw vooruitwerpen? De klimaatdeskundigen hadden beloofd dat de
aarde zou opwarmen, maar daar is tot nu toe nog maar
weinig van te merken. Nog lang geen mediterrane temperaturen en al helemaal niet afgelopen zomer. Alleen de
zeeën warmen op, waardoor de luchtvochtigheid jaarlijks
toeneemt. We krijgen daardoor alle weersvarianten in een
heftige dosis geserveerd: stormen, hoosbuien, wolkbreuken en afgelopen winter zoveel sneeuw als we in jaren niet
hebben gezien. En tijdens de clubkampioenschappen was
er zelfs een heuse aardbeving voelbaar.
Bij de Australian Open en Wimbledon nemen ze geen risico’s meer met al dat water en hebben ze het centrecourt
overdekt. Een dergelijke oplossing gaat voor Avanti natuurlijk wel wat ver, dus blijft iedereen op en langs de baan dan
ook angstvallig naar de lucht kijken. En steeds vaker is de
iPhone of een tablet standby om de buienradar in de gaten
te houden, en dan vooral of er van die vervaarlijke rode
vlekken richting Nijmegen schuiven. En daar gaat het vaak
mis. Mensen laten zich tegenwoordig wel heel erg leiden
door onheilspellende weersvoorspellingen en de buienradarverslaafden krijgen zelfs enige autoriteit als ze hun
digitale voorspelling wereldkundig maken. Maar heel vaak
komt de bui veel later dan verwacht, valt de intensiteit wel
mee of mijden de digitale grijze vlekken Nijmegen uiteindelijk. Op een schermpje ziet het er meestal veel gevaarlijker
uit dan in de realiteit.
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Bovendien lijkt het alsof het heel vaak regent in Nederland,
maar dat is niet zo. Daar is onderzoek naar gedaan. Per
plaats regent het ongeveer 10% van de tijd, dat is inclusief
druilregen waarbij tennis nog altijd mogelijk is. Trouwens,
Avantianen (m/v) zijn mannetjesputters, die niet bij ieder
regendruppeltje in een huilbui uitbarsten en snotterend van
de baan stappen.
Laten we ons niet gek laten maken. Om ons tegen verdere
doemdenkerij te beschermen, ben ik voor het instellen van
een buienradarverbod bij Avanti. Want een buienverbod zit
er waarschijnlijk nog niet in.
Hawkeye
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AARDBEVING OP MATCHPOINT
Korte aarbeving op matchpoint
Het zal je maar gebeuren! De wedstrijd verliezen
doordat een korte aardbeving op matchpoint het spel
dramatisch beïnvloedde. “Daar had de tegenstander
ook last van”, is een veelgehoord argument bij lastige
weersomstandigheden maar bij een schok van twee
seconden is bij de gemiddelde rallysnelheid in de lagere
speelsterkten bij Avanti slechts één speler de dupe.
Het KNLTB-wedstrijdreglement, dat nogal pontificaal
op de wedstrijdtafel in het clubhuis was gedeponeerd,
zegt niets over de gevolgen van een aardbeving tijdens
een supertiebreak. Gelukkig maar dat de beving op
8 september te licht was, maar de wedstrijdleiding is
gewaarschuwd. Al even lastig waren de beukenootjes,
die in de loop van de clubkampioenschappen op baan
2 vielen. Ook daar sneuvelden grote reputaties. Bij de
eerstvolgende ALV moet toch echt de aankoop van een
nootjesveger op de agenda komen.
Virtuele aardbeving
Een virtuele aardbeving tijdens de clubkampioenschappen was de inschrijving van een deelnemer onder de
35 jaar. Nog sterker, Wolf Hoek is 18 en koos direct
voor de topcategoriën in de enkel. In de HE6 hoefde
hij alleen in de finale één set af te staan, terwijl hij in de
hoogste herenklasse menig topper tot wanhoop dreef.
In zijn partij tegen Joek Poort aan het eind van de broeierige zaterdagmiddag keek het publiek zelfs ademloos
toe bij hun sensationale tiebreak.
Champions League van de Mix
Dat wil wat zeggen bij Avanti bleek de volgende dag
tijdens de beslissende partij in de Champions League
van de mix (de GD3/4/5). Bij de zinderende supertiebreak om het kampioenschap vergeleek een groepje
toeschouwers luidruchtig het prijsbeleid van de Aldi en
de Supercoop. Blijf dan maar eens geconcentreerd op
de baan.
Battle of the Ex-Presidents
De finalisten in de hoogste herencategorie hadden
meer geluk. Zij speelden op baan 2 het beste tennis dat
de Van Haapsstraat kan bieden, maar de wispelturige
Avantianen stonden met de rug naar hen toe voor de
Battle of the Ex-Presidents op baan 3, even hongerig
naar sensatie als het zaalpubliek bij een Jerrry Springer
Show. ‘Baying for blood’ noemen de Engelsen dat zeer
beeldend, maar het bleef bij een beschaafde, sportieve finale. Pas tegen half zeven viel op beide banen
de beslissing, nadat een regenbui voor een hinderlijke
onderbreking zorgde.

Verder verliep het toernooi vlekkeloos met slechts één
vervelende blessure (zweepslag voor de favoriete in de
DE8) al deden sommige deelnemers hun best om met
de merkwaardigste verhinderingen hun tegenstanders
in het finaleweekend te beïnvloeden.
De wedstrijdcommissie beraadt zich over toekomstige
maatregelen.
Winnaars 2011
HE3/4/5
1 Patrick van Otterlo
2 Joost Schillings
DE 3/4/5
1 Jane Klein
2 Anneloes van Brussel
GD3/4/5
1 Joek Poort/ Anneloes van Brussel
2 Wim Busink/ Ingrid van Run
HE6
1 Wolf Hoek
2 Gerard Schaafsma
DE6
1 Dee de Leeuw
2 Florine Wasser
GD6
1 Bert Lagerweij/ José Poels
2 Alexander Bouts /Florine Wasser
HE7
1 Henk op het Veld
2 Peter van Campen
GD7
1 Johannes de Bruin/ Debbie Hermse
2 Riel Berenbroek / Corin Smaal
DE8
1 Astrid van Ommen
2 Marie-José van Weegen
GD8
1 Jeroen Smits/ Marion Luijten
2 Maarten Baris/ Nel Salomons
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DUURZAAM OPEN TOERNOOI
MET AL GORE EN SARAH PALIN

Inmiddels is ons jaarlijks open toernooi weer achter
de rug. Met 228 deelnemers (waarvan zich de helft
pas in de laatste week opgaf) zaten we meer dan
vol. Zeker gezien de niet al te beste weersverwachtingen baarde dit ons op voorhand zorgen!! Maar
gelukkig zitten de weermensen er ook wel eens
naast. Of hebben we gewoon geluk gehad en vielen
de buien meer daar dan hier.
Duurzaam
We wilden dit jaar eens een ander thema dan gebruikelijk. Na enig gediscussieer kwamen we uit op het
tegenwoordig erg populaire ‘duurzaam’. Alle deelnemers kregen in dit kader een duurzame zandloper die
in de douche moet worden gehangen om de douchetijd
te beperken tot 4,5 minuten (zo lang duurde het voor hij
leeggelopen was). Daarnaast lagen er dagelijks Max
Havelaar bananen: In totaal 54 kilo en die waren al vóór
het finaleweekend op. En hadden we de standaard
koffiekoekjes met verpakking vervangen door koekjes
in een grote trommel. Ook hingen op diverse plekken
gemeentelijke zakken waar plastic afval in gegooid kon
worden. En niet te vergeten: de talloze windmolens die,
gebruikmakend van de noordwesterstormen die het
park af en toe teisterden, volop energie produceerden.
We bedoelen maar!!
Culinair
Omdat we geen beroep meer konden doen op Ans
Claassens voor het culinaire gedeelte van het toernooi
hebben we hier iemand van buiten de club (Nante)
voor gevraagd. Ze bood dagelijks verschillende maaltijden aan waar goed gebruik van gemaakt werd. Daarnaast waren er door de week steeds vrijwilligers die de
(borrel)hapjes verzorgden.
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Maar er werd vooral getennist. In minder onderdelen
dan voorgaande jaren. Dat leverde minder poules en
meer afvalschema’s op, waar we overigens weinig
klachten over gehad hebben. Op de eerste dag al
moest een wedstrijd door een blessure worden gestaakt. Helaas was dit niet de enige wedstrijd die niet
(af)gespeeld kon worden. Naast het tennissen zelf kon
er ook gegokt worden op tenniswedstrijden, met duurzame prijsjes voor de winnaars.
Regenbuien
Op donderdagmiddag werden we voor het eerst getrakteerd op een regenbui. De eerste uitwijk naar de hal
was een feit.
Maar het ergste moest nog komen: de finaledag. ’s
Morgens was het wel droog maar stonden er nog plassen op de baan. Naar de hal in Molenhoek dus. Daar
speelden we de eerste 2 ronden. Vervolgens weer op
ons eigen park. Lichte regen, maar de banen waren in
ieder geval bespeelbaar, dat was later op de middag
helaas niet meer het geval. De wedstrijden die al bezig
waren werden voortgezet op Nijmegen Quick (waar
sommige banen ook al onder water stonden).
De HE3 moest toen nog beginnen en in onderling
overleg is besloten deze wedstrijd maar te ‘verloten’.
Erg jammer, want dit is toch een van de hoogtepunten
van het toernooi. Een en ander had wel tot gevolg dat
de prijsuitreiking precies volgens planning kon plaatsvinden.
Al Gore en Sarah Palin
Dit keer opgeleukt door Mr. Duurzaam Al Gore en Sarah Palin (die met een niet al te duurzame Hummer het
park kwam oprijden).
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Ten slotte nog wat interessante (statistische) wetenswaardigheden over het Open Toernooi:
•
•
•
•
•
•

228 deelnemers, waarvan 62 van Avanti, 20 van
Nijmegen Quick, 17 van Slow etc etc. In totaal 52 (!)
verenigingen waren vertegenwoordigd
233 gespeelde wedstrijden, 24 walk-overs (=10%)
467 gespeelde sets en 4092 gespeelde games
6000 liter urine werd opgevangen en was na bewerking goed voor 6 kilo fosfaat
7 tennisrackets kunnen worden gedoneerd aan
arme talenten in minder welvarende landen
1 gesneuveld racket kon worden gered van de
kraakwagen en wordt nu hergebruikt als vliegenmepper
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VOORJAARSCOMPETITIE 2012

Aanmelding voorjaarscompetitie 2012
De Technische Commissie is begonnen met het voorbereiden van de voorjaarscompetitie 2012, omdat de
opgave van het aantal teams aan de KNLTB voor 1
december verstuurd moet zijn.
Daarom kan iedereen zich vanaf nu voor de seniorenteams aanmelden via www.toernooi.nl bij de “Avanti
Voorjaarscompetitie 2012”.
Voor senioren biedt de districtscompetitie mogelijkheden op
• Donderdag (Damesdubbel)
• Vrijdagavond (Gemengd 17+/40+ met ook singlepartijen en Dubbel 17+/40+ voor Heren/Dames/
Gemengd)
• Zaterdag (Heren 17+/35+, Gemengd 17+/35+ en
Dames 17+)
• De landelijke competitie op Zondag (Gemengd 35+,
Heren, Heren 35+ en Dames).
Voor de ongebruikelijke onderdelen Zaterdag 50+ (Heren of Gemengd) kan belangstelling gemeld worden bij
de TC.

Voorafgaand aan de competitie wordt een competitietraining (4 keer 1
uur) georganiseerd, naar alle waarschijnlijkheid op
zaterdagochtenden op
de kunstgrasbanen van het Gymnasion.
Tijdens de competitie wordt de bardienst (voornamelijk)
door
competitiespelers verzorgd, daarom wordt van competitiespelers verwacht
dat ze minstens eenmaal bardienst draaien.
Van elk seniorenteam wordt een competitiebijdrage
gevraagd van € 60.
Er wordt geprobeerd om ook tijdens competitiedagen
en –avonden banen vrij te houden voor recreanten.
Namens de TC
Peter van Campen
tc@avanti55.nl

De inschrijving sluit op 13 november 2011.
De aanmelding voor de zomeravondcompetitie 2012
kan nog enkele maanden wachten.

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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COMFORTZONE
Terwijl ik dit stukje schrijf, waait het buiten op volle
kracht….
Ik zit midden in de najaarstrainingen en het blijft
spannend of het weer ook zo meewerkt zoals in het
voorjaar. De meeste groepen zitten inmiddels vol,
ook waar nog enkele plekken vrij waren zijn nieuwe
jeugdleden ingestroomd. Dat doet mij natuurlijk
goed, want hoe meer jong talent op de baan, hoe
beter. Leuk om te zien hoe de nieuwe leden door de
kinderen worden verwelkomt en aangemoedigd.
Het doet me denken aan een begrip uit het tennis:
“comfortzone”; een comfortabel gevoel omdat je
het spel speelt wat het beste bij jou past. Ik speel
zelf bijvoorbeeld graag aanvallend. Daar voel ik me
goed bij en het geeft me vertrouwen als ik op die
manier de punten speel en win (succesbeleving).

Tot ziens op de tennisbaan,
Anne-Marie Kirch

COMPETITIE IN 2012
Vanaf nu kun je je opgeven voor de voorjaarscompetitie.
Vrijdagmiddag is de 3/4 competitie van 16.30 tot
18.30, 5 keer in april en mei. Deze competitie is
bedoeld voor beginners tot ongeveer 10 jaar.
De woensdagmiddagcompetitie tot 12 jaar is ook in
april en mei , 6 keer van 13.30 tot ongeveer 16.30.
De basisschooljeugd kan hier aan meedoen, als
je interesse hebt, neem dan contact op met AnneMarie, onze trainster.
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Het is mijn taak als trainer om ook de jonge spelers
in een soort comfortzone te krijgen. Op die manier
krijgen ze langzaam meer (zelf-)vertrouwen en dit
heeft zo zijn positieve uitwerking op het spel. Als ik
zie dat bijvoorbeeld tijdens het mini-maxi toernooi de
kinderen met veel plezier op de baan staan en het
zelfvertrouwen van de (jonge) spelers toeneemt, ben
ik een tevreden trainer.
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Verder kunnen de middelbare scholieren competitie
spelen op zaterdag. Je moet dan wel redelijk gevorderd zijn. Je kunt met Anne-Marie overleggen of je
daar aan toe bent.
Stuur een mailtje naar
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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ECHTE EN CHOCOLADE MEDAILLES

Mini Maxi toernooi
Het was een leuk toernooi. Met soms wat regen en lekker veel zon ( okè een beetje schaduw op baan 3). Er
was een leuke schiettent waar veel geknald werd. pang!
Corin begeleidde de schiettent. Er was veel te eten.
Er waren 3 gemengd dubbel poules, en twee heren dubbel poules en tot slot een dames dubbel poule. Tijdens
wedstrijden werd er fel gestreden. Het eindigde jammer
genoeg ook met een paar blessures.
Er was tot slot een leuke prijsuitreiking. Met veel medailles een van chocola voor de maxi’s en een echt voor de
mini’s. en voor iedereen die meedeed was er een mini
mars voor maxi’s en een maxi mars voor de mini’s.
Geschreven door: Thomas en Vera

KANTLIJN september 2011

13

AVANTI’55

14

KANTLIJN september 2011

AVANTI’55

LICHTTOERNOOI 5-6-7 OKTOBER
Door de vrijdagavond competitie is het toernooi een
week later dan in de evenementenkalender is aangegeven.
Doe mee als mixed-dubbel voor 1, 2 of 3 avonden.
We spelen woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 oktober van 19.30 -23.00 uur.
Inschrijven via een E-mail aan toernooicommissie@
avanti55.nl.
De inschrijving sluit op zondag 2 oktober.
Op vrijdag is tevens de traditionele MOSSELAVOND,
ook voor niet deelnemers.
U betaalt de kostprijs van ongeveer E 4.00. Inschrijven
via uw E-mail of op de inschrijflijst op het afhangbord in
het clubhuis vanwege de inkoop.

SLOTTOERNOOI 30 OKTOBER
We sluiten het seizoen af met een borrel op het slottoernooi van 30 oktober! Graag tot dan!
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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
Voorzitter
Marie-José van Weegen
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Bert Lagerweij
SNS rekening 989208192
Accommodatie, Bar
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Marianne Kalthoff
Tenniszaken Jeugd
Corin Smaal

Ledenadministratie en
sponsoring
ledenadministratie@
avanti55.nl

Commissies:
Barcommissie
barcieavanti@gmail.com
Communicatiecommissie
Ernst Bouwes
Jeugdcommissie
Corin Smaal
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Technische commissie
Peter van Campen
Toernooicommissie
Paul van den Ing
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers
OpenToernooicommissie
Anneloes van Brussel
Digitaal afhangcommissie
Wim Busink

Willem van Gerwen
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen
Portretten
Mariëtte van der Zwet
Drukkerij
Smic
Advertenties
Bert Lagerweij

Kantlijn
Redacteur
Ernst Bouwes

Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson,
Brorda van der Linden †

