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CLUBLIEFDE

CLUB PRIVÉ
LIEFDE

Beste Avantianen,
Het nieuwe seizoen is in zicht! Na
een paar maanden rust, schaatsen of tennisplezier op andere
soorten banen gaat Avanti dit
voorjaar weer energiek van start.
Ik ga mijn 2e jaar als voorzitter in
en heb er net als ongetwijfeld vele
anderen veel zin in. Een bewogen
eerste jaar met als spannend slot
het formeren van weer een voltallig bestuur. Gelukkig zijn we er
uiteindelijk in geslaagd om zo goed
als alle plekken en taken gevuld te
krijgen, al was het geen makkelijke
opgave om goede kandidaten te
vinden.
‘Avanti gaat voor privé’
Het is mooi en goed om te zien dat
er binnen onze club leden opstaan,
die een deel van hun tijd willen
‘opofferen’ voor de club. Dat het
soms kan knellen en lastig is om
de balans tussen Avanti en privé te
vinden weet ik inmiddels uit eigen
ervaring.
Verantwoordelijkheid en tijd gaan
vaak hand in hand, gedrevenheid en
clubliefde dragen bij aan de verwezenlijking. En clubliefde, eigenlijk
niet meer zo passend in deze tijdsgeest, bestaat echt nog bij Avanti!
Leden die zelfs in hun pauze van
het werk Paul Hoffs ondersteunen
om de banen te prepareren, leden
die de avond voor hun vakantie nog
Avanti-zaken willen regelen en een
betrokken lid die maatregelen treft
wanneer de poort of een raam openstaat. ‘Avanti gaat voor privé’, zei
een bestuurslid vorig jaar gekscherend tegen me, maar zo gek was
deze opmerking nog niet.
Vooral nu het seizoen opgestart
wordt, moet er veel opzij gezet worden, maar het is zeker waard als je
door die investeringen de overtuiging hebt dat het een mooi seizoen
gaat worden.

Deze Kantlijn levert al het bewijs;
Lisette, om toch maar een naam
te noemen, heeft enorm veel tijd
gestoken om alles te coördineren, te
vergaren en te realiseren. Ook aan
de website wordt gewerkt om alles
te verfraaien, te actualiseren en
toegankelijker te maken.
Langer speelseizoen
Dit jaar hopen we de banen nog
beter en sneller te preparen wanneer de club overgaat tot de aanschaf van speciale apparatuur, zoals
de leden al tijdens de ALV hebben
kunnen vernemen. Deze te nemen
stap zou dan zo maar kunnen leiden
tot een langer speelseizoen! Het
bestuur en de verantwoordelijke
commissie zijn al aan de gang om
de haalbaarheid te onderzoeken.
Mede dankzij een groep enthousiaste leden zal de inrichting van het
terrein achter baan 2 dit seizoen, zo
is de verwachting, toch echt gestalte

krijgen.
Alle commissies zijn goed bemand
en bevrouwd en men is nu al bezig
met de voorbereidingen. Hierdoor
beloven dit jaar het open toernooi,
het invitatietoernooi en onze interne
toernooien opnieuw succesvol te
worden, zo ook de competities en
alle andere, mogelijk nieuwe, activiteiten.
Een succesvol seizoen zal de
clubliefde voeden, ik ga dan ook
met een goed gevoel het seizoen
tegemoet.
Bij deze wens ik ieder vast een
heerlijk tennisseizoen toe. Tot heel
gauw bij Avanti!!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti’55
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VAN DE

BESTUURSTAFEL

Nieuw bestuurslid
Het bestuur verwelkomt Maarten
Baris als nieuwe penningmeester.
Hij volgt Bert Lagerweij op die na
vier jaar voorzitterschap en een
jaar penningmeesterschap afscheid
heeft genomen.
Na de ALV is Joek Poort als kandidaat-bestuurslid toegetreden tot
het bestuur. Hij gaat zich met de
seniorenzaken bezighouden en
wordt contactpersoon voor diverse
commissies.
Algemene Ledenvergadering
Bij de ALV op 12 januari jl. waren 48
leden aanwezig. De nieuwe penningmeester is benoemd. Aan het
bestuur is decharge verleend.
Het verslag van de ALV wordt in de
laatste Kantlijn van dit jaar geplaatst
als onderdeel van de jaarstukken.
Vacature
Avanti is dringend op zoek naar
leden die de jeugdcommissie willen
versterken.
Het wintertoernooi
Het wintertoernooi vond plaats op
zaterdag 4 februari en was wederom een succes. We zaten weer
vol en er werd volop gespeeld. Veel
dank aan de organisatoren Wim
Busink en Marianne Kalthoff!
Introductieavond nieuwe leden
Op woensdag 28 maart organiseert
het bestuur een introductieavond
voor nieuwe leden in het clubhuis.
Ook wie tijdens het vorige seizoen
lid werd, is van harte welkom.
Neem je racket mee, want voor de
beginners is er van 19.00 tot 20.00
uur een gratis kennismakingsles,
verzorgd door onze trainers. Vanaf

28 maart
Nieuwe
LedenAvond
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20.00 uur zal er informatie verstrekt
worden over het clubgebeuren en
kan men vragen stellen.
Uitreiking competitiebescheiden
De Technische Commissie nodigt
alle teamaanvoerders en overige
competitiespelers uit om op woensdag 28 maart om 20.30 uur bij
elkaar te komen in het clubhuis om
de benodigde papieren op te halen.
Ledenpasjes 2012
De pasjes worden per post verstuurd nadat de contributie bij de
penningmeester binnen is. Het is de
bedoeling dat het pasje voor de start
van het seizoen in je bezit is.
Digitaal afhangen
Vergeet je pasje niet. Zonder pasje
kun je niet afhangen en dus niet tennissen. Er zijn geen introductiepasjes aanwezig!
Activiteitenkalender
Bij de verzending per post van de
pasjes wordt de activiteitenkalender
bijgevoegd. Alle geplande activiteiten voor het komend seizoen,
inclusief baanbezetting, zijn daarin
opgenomen. Eventuele wijzigingen
zullen via de website en/of elektro-

25 maart
Openingstoernooi
nische nieuwsbrief bekend gemaakt
worden.
Openingstoernooi
Op zondag 25 maart is er weer
het traditionele openingstoernooi;
‘s ochtends voor de junioren en ‘s
middags voor de senioren. Doe mee
en ontmoet elkaar en 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.
Website/nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar
de website. Ontvang je nog geen
digitale nieuwsbrief? Geef je 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 grenzend aan baan 3, 4 en 5 hebben
we een goede relatie en dat willen we graag zo houden. Hiertoe
is het essentieel dat de buren niet
lastig gevallen worden m.b.t. ballen
die over het hek geslagen zijn. De
buren zullen regelmatig overgeslagen ballen retourneren. Daarnaast
wordt het ballenkastje regelmatig
ververst. Het is absoluut verboden
om zelf over de hekken te klimmen
om ballen te halen, hierop zal streng

worden toegezien.
Introductieprocedure
Als je iemand wilt introduceren,
schrijf je de naam van de introducé
en de speeldatum in het introductieschrift achter de bar voordat je de
baan opgaat. Per introducé dient €
5,- betaald te worden voor seniorleden en € 3,- voor juniorleden (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. Het is niet mogelijk een baan via het afhangbord
te reserveren. 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.

”VERKOPEN DIE GROND” –
“WACHT EVEN”
zegt de Stichting Valkenburg

”Verkopen die grond” – “Wacht
even”, zegt de Stichting Valkenburg
“Voor dat mooie stukje grond
kun je een hoop geld beuren”,
zegt Avanti-bestuurder A tegen
zijn collega B, wijzend naar de
tennisbanen van Avanti. “Als
we dat nou verkopen kunnen we
van de opbrengst een nieuw tennispark inrichten en de meeropbrengst onder elkaar verdelen”,
antwoordt B. Om dit soort grappen te voorkomen is de Stichting
Tennispark Valkenburg in het
leven geroepen. Omdat menig
Avantiaan deze ietwat duistere
club niet goed kan plaatsen in het
Avanti-universum, hieronder een
poging tot verheldering.
Op 2 november 1955 werd voor
notaris Schreurs te Nijmegen de
Stichting Tennispark Valkenburg
opgericht. Het doel van de Stichting
was de exploitatie van een tennispark aan de Van Haapsstraat of
elders zulks ter bevordering van de
tennissport, aldus de statuten.
De achterliggende gedachte bij de
keuze van een stichting was dat
deze als beheersvorm meer zekerheid bood bij het in stand houden en
exploiteren van een tennispark dan
een vereniging.
Zoals we in de aanhef van dit stukje
illustreren, kunnen bij een vereni-

ging de leden of passanten (kortetermijnleden) bij de waan van de
dag bijvoorbeeld besluiten de grond
en opstallen te verkopen en de opbrengst onderling te verdelen. Bij de
stichtingsvorm kan dit niet, omdat dit
in strijd is met de statuten.
Nauw verband met Avanti
Vanaf de oprichting van de Stichting
Valkenburg bestond er een nauw
verband met de tennisvereniging
Avanti. Dit blijkt duidelijk uit de bestuurssamenstelling van de Stichting indertijd. Het stichtingsbestuur
bestond uit vijf leden, van wie er drie
ook lid waren van het bestuur van
Avanti. Deze drie leden waren de
heren G. Postma, W. Verver en H.
Vocking. De Stichting verhuurde de
banen tegen kostprijs aan Avanti. In
feite is dit op dit moment nog zo, alleen bepaalt Avanti zelf de prijs.
Op 20 december 1989 zijn de
statuten van de Stichting aangepast
aan de huidige tijd en situatie. Een
belangrijke verandering was de
omschrijving van de doelstelling van
de Stichting. Deze is nu omschreven
als : “het in stand houden van het
tennispark ten behoeve van de TV
Avanti’55”.
Hiermee werd via de statuten de
binding tussen Stichting en Avanti
nogmaals onderstreept. Ook droeg
de Stichting beheerstaken over aan
Avanti.

Op 12 december1994 legden Stichting Tennispark Valkenburg en TV
Avanti’55 bovenstaande wijzigingen
vast in een beheersovereenkomst
die ook de wederzijdse rechten en
verplichtingen regelde.
Samenstelling stichtingsbestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat
uit vijf leden. Het zittende Stichtingsbestuur benoemt rechtstreeks
twee bestuursleden. Het bestuur
van Avanti benoemt op bindende
voordracht twee andere leden. En
de aldus benoemde bestuursleden
benoemen het vijfde lid. De huidige
samenstelling van het stichtingsbestuur is: Jan Berson (voorzitter), en
Ted van Hees (lid) ,namens Avanti.
De overige leden zijn: Annette
Moons (secretaris/penningmeester),
Fons van de Bergh(lid) en Cecile
van Wel (lid).
Wij hopen met deze toelichting
enige duidelijkheid te hebben gebracht over geschiedenis, functie
en nut van de Stichting Tennispark
Valkenburg en de relatie met onze
tennisvereniging. Voor een onderhandse verkoop hoeven we dus niet
te vrezen.
Namens de Stichting Tennispark
Valkenburg,
Jan Berson
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JEUGDCORNER
Openingstoernooi – zondag 25 maart 9.30-12.30
uur
Het openingstoernooi voor de junioren vindt plaats
op zondagmorgen 25 maart van 9.30-12.30 uur.
Aansluitend hijsen we de Avantivlag en daarna
begint het seniorentoernooi.
Geef je snel op door het sturen van een mail voor
19 maart naar jeugd@avanti55.nl met als het onderwerp: Openingstoernooi 2012.
Vermeld in de mail je naam, je telefoonnummer en
je leeftijd.
Je krijgt ook per mail de informatie voor het openingstoernooi toegestuurd.
Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht
naar jeugd@avanti55.nl.
Proefles
Ben je nieuw bij Avanti en wil je eerst een keer
meedoen met een training voordat je je opgeeft
voor de trainingen? Dat kan! Stuur een mailtje
naar jeugdtrainer@avanti55.nl met als onderwerp
“proefles”, vermeld daarin je naam, leeftijd en tenniservaring en of je een racket hebt. De trainster
Anne-Marie laat je weten in welke les je mee kunt
doen. Ook nu geldt: hoe eerder je een mail stuurt,
hoe groter de kans op deelname. Je kunt natuurlijk
ook een keertje komen kijken naar een training.
Voorjaarscompetitie
In april begint de competitie weer.
Er is een gemengd team t/m 12 jaar, zij spelen 6
woensdagmiddagen in april en mei vanaf 13.30 tot
17.00. Als je zin hebt mag je ook een keer mee-

TRAINING

Mijn naam is Anne-Marie Kirch.
Ik ben 39 jaar en woon in Nijmegen-Oost. Ik vind
het erg leuk dat ik, ook in 2012, bij Avanti’55 de tennislessen voor de junioren mag verzorgen. Ik heb
in 2011 de A-licentie voor tennistrainer gehaald en
tennis zelf natuurlijk ook.
Voor wie?
Ben je tussen de 7-17 jaar en wil je komend seizoen tennisles volgen, aarzel niet en meld je zo
snel mogelijk aan.
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De jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: Gerdien Verhagen, Yvonne Speltie en Corin
Smaal. We hebben al eerder aangegeven dat we
dringend op zoek zijn naar nieuwe commissieleden.
We kunnen met deze commissie van 3 personen
niet meer de activiteiten organiseren die er vorig
jaar plaatsvonden.
Dat betekent dat we de clubkampioenschappen
eind juni niet zullen organiseren.
En verder: Tennisclub Rapiditas organiseert op
woensdagmiddag 4 April 2012 vanaf 14.00 uur
(aanwezig om 13.30 uur) een mini- en driekwart
tennistoernooi.
Meld je aan voor 29 maart bij Rapiditas. Meer informatie kun je vinden op de site van Avanti55 onder
junioren.
Te verwachten activiteiten
Zondag 25 maart: openingstoernooi
Zondag 2 september: mini-maxi toernooi
* Voor nadere info kijk op de site: http://www.
avanti55.nl bij het kopje “Junioren”.

JUNIOREN

Ook dit jaar zijn de trainingen voor de junioren
in handen van Anne Marie Kirch. Zij stelt zich
voor:
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doen om te kijken of je competitiespelen leuk vindt.
Geef dit door aan Anne-Marie, de trainster.
Voor de echte beginners is er de een ¾ competitie
leeftijd t/m 10 jaar. We hebben 1 team. Hier kun je
je nog voor aanmelden of een keer meespelen om
te kijken of je het leuk vindt. Het is op 5 vrijdagmiddagen in april en mei van 16.30 tot 18.30 Dit kan je
ook door geven aan Anne-Marie.

Hoe eerder je je aanmeldt hoe groter de kans dat je
aan de lessen in het nieuwe seizoen (april – oktober 2012) kunt deelnemen.
Het inschrijfformulier voor de lessen voor 2012
staat op de website op de homepage. Als je training
wilt volgen, is het verplicht om lid te zijn bij Avanti’55. Meer informatie om lid te worden en je aan te
melden vind je ook op de site.
Opgeven
We gaan tijdens de tennislessen fanatiek aan de
slag met allerlei oefeningen, zodat je zo snel mogelijk leert om een tenniswedstrijd te kunnen spelen.
Geef je op door het invullen van het formulier op de
site en trek je tennisoutfit aan!

AVANTI’55
Tennisoutfit
Om deel te kunnen nemen aan de tennislessen bij
Avanti’55 is het verplicht om goede tennisschoenen te
dragen. Je voorkomt hiermee blessures. Je mag geen
schoenen met grote noppen dragen, omdat je dan de
tennisbaan beschadigt.
Bij een sportwinkel kunnen ze je prima adviseren over
de aanschaf van tennisschoenen. Twijfel je over de
aanschaf van een nieuw racket? Vraag of je het racket
mag uitproberen.
Regen
Als het slecht weer is en de banen niet bespeelbaar zijn,
geef ik een theorieles. Als de tennisles helemaal niet
doorgaat, staat dat vermeld op de website.
Heb je nog vragen over de inhoud van de lessen, dan
kun je een mailtje sturen naar jeugdtrainer@avanti55.nl
Ik hoop jullie in april te ontmoeten op de tennisbaan!
Een sportieve groet,
Anne-Marie Kirch

TENNISLESSEN 2012
Ook dit jaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen voor senioren.
Je kunt kiezen tussen drie trainers:
1) Leo Nefkens, op dinsdag- en woensdagavond
2) Liesbeth Meij, op donderdagavond
3) Anne-Marie Kirch, op vrijdag overdag en vrijdagavond
De tennislessen beginnen in de eerste week van april,
vanaf dinsdag 3 april.
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 vrijdag tussen 10.00 uur en
13.00 uur op baan 3.
Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je uiterlijk 29 maart
opgeeft.
Dit kan via het inschrijfformulier op de website, persoonlijk bij de trainers en op de introductieavond voor nieuwe
leden op woensdag 28 maart tussen 19.00 en 21.00
uur in het clubhuis van Avanti ‘55.
Let wel: hoe eerder je opgeeft hoe eerder je kans op
plaats hebt.
Vóór 3 april hoor je dan hoe laat je training is op de door
jou gekozen avond/dag.

SENIOREN
minuten bij 2 personen of bij privéles.
De lesgelden moeten bij de eerste les contant worden voldaan aan de trainer.
Het lesgeld bedraagt voor:
-3 of 4 personen: € 90.- per persoon.
-1 of 2 personen: € 180.- per persoon.
Indien de cursist wegblijft, om welke reden dan ook,
wordt de les geacht te zijn gegeven. De 1e regendag
wordt ingehaald.
Heb je vóór 3 april nog niets gehoord of wil je meer
informatie: bel of mail dan even naar de trainer van je
keuze:
Leo Nefkens:

Liesbeth Meij:

Anne-Marie Kirch:
.

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
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KLEUR TENNISSHIRT SHIRT KLEUR
Onlangs won het Nederlands voetbalelftal op Wembley met 2-3 van Engeland. Opmerkelijk, niet zozeer omdat
ons nationale team in een vormcrisis
leek te zitten, maar wel gezien de
kleur van het nieuwe uittenue: zwart.
Waarom draagt Oranje zwart?
De zegsman van Nike zegt daarover:
‘We beginnen het proces richting zo’n
nieuwe shirt altijd met veel research.’
Wat die research precies inhoudt,
zei hij er niet bij, maar het zal wel
met esthetiek te maken hebben. Of
dit ontwerp mooi of lelijk is, daarover
valt te twisten, en ook nog wel over
het idee dat zwart een ‘krachtige en
autoritaire uitstraling’ heeft, zoals de
zegsman beweert. Maar de kleermakers van Nike gaan helemaal voorbij
aan de belangrijkste eigenschap die
het voetbaloutfit moet hebben. Het
gaat niet om mooi of lelijk, het gaat
om winnen. En met zwart slaan ze
de plank volledig mis. De kleur die
het meeste overwinningen oplevert
in de sport is niet zwart, maar rood.
Scheidsrechters hebben de neiging
om sporters in het rood eerder als
winnaar te zien (bij vechtsporten), zo
blijkt uit onderzoek van de universiteit
van Münster. En volgens Brits onderzoek winnen voetbalteams in rode
tenues statistisch vaker dan anders
gekleurde ploegen. Dat is bewezen
door ad random teams samen te stellen en ze steeds andere kleuren shirts
aan te doen. Een verklaring hiervoor

is dat spelers in het rood elkaar vanuit
de ooghoeken beter zien, daardoor
gemakkelijker combineren en dus ook
vaker scoren. Niet toevallig maken
in Engeland de rode clubkleuren van
Manchester United, Liverpool en
Arsenal al jaren de dienst uit. Ook alle
Nederlandse topclubs hebben rood in
het tenue, evenals Bayern München,
AC Milan en Barcelona. En Spanje
werd in 2010 wereldkampioen voetbal
in het rood. Oranje zou dus beter in
oranje kunnen spelen, de regenboog
indachtig, dan in ‘autoritair’ zwart.
Kleur tennisshirt
Of umpires in tenniswedstrijden
zich bij beslissingen onbewust laten
beïnvloeden door de kleur van het
tennisshirt is onbekend. Hawkeye in
ieder geval niet. Wel kan een tegen-

stander bevattelijk zijn voor de kleur
aan de overkant. Dat felrode gevaar
haalt alles aan de baseline en is aan
het net schier onpasseerbaar, terwijl
de ‘man in black’ vrijwel onzichtbaar is
en nauwelijks iets in te brengen heeft.
Eerder antiautoritair. Of zou het toch
andersom werken? Als je vanuit een
ooghoek kunt zien waar je opponent
staat, sla je de bal snel in de andere
hoek. En speelt de kleur van de ondergrond van de baan nog een rol? Op
het gravel van Avanti kan oranje een
slimme schutkleur zijn, of kies je juist
voor het contrasterende blauw?
Kledingkeuze
Op ons niet onverdienstelijke amateurniveau is de kledingkeuze vooral
afhankelijk van de omvang van de
garderobe, de frequentie waarin de
wasmachine draait, de weersverwachting en misschien je karakter en
het gevoel waarmee we naar de Van
Haapsstraat afreizen. De factoren die
het gewone mensenleven bepalen.
En of we dan in strijdvaardig rood,
hoopvol groen, glorieus geel, oprecht
blauw, erotisch oranje of traditioneel
wit op de baan staan, de vreugde om
weer lekker een (geelgroen) balletje
te slaan zal altijd overheersen. Zeker
als het Nederlands elftal in de zomer
Europees kampioen wordt. In welke
kleur dan ook.
Hawkeye
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MAARTEN BARIS,

GEEN PROBLEEM

De nieuwe penningmeester
“Geen probleem”, schreef Maarten
terug toen ik hem via de mail vroeg of
ik een portretje van ‘m mocht maken.
Zo makkelijk gaat het soms. Een
beetje zakelijke toon, dat wel, en dat
ben ik niet zo gewend als antwoord
op deze vraag. Normaal heb ik altijd
al een beeld van en een reden om
iemand uit te nodigen. In dit geval
was dat niet zo. Ik kende Maarten nog
helemaal niet terwijl hij toch al twee
jaar bij Avanti speelt. Ondertussen is
hij wel de nieuwe penningmeester van
de club.
Zo gaat het tegenwoordig: even ‘Maarten Baris Nijmegen’ intypen op Google
en kijken wat er gebeurt! LinkedIn
natuurlijk, iets met “de Pedaleurs”, De
Rooyse Wissel en met de Sesamacademie. Mmm, wie en wat is hij verder?
Lotgenoot uit het westen
Een rijzige, slanke man doet de deur
voor me open en pakt mijn jasje aan.
Hij gaat me voor naar de ruime woonkeuken, een halve verdieping hoger
dan de woonkamer, waar een grote

10

KANTLIJN maart 2012

houten tafel staat, zodat ik wat kan
schrijven.
Terwijl hij koffie en thee maakt, vertelt
hij dat hij hier, in de Hazenkamp, al 30
jaar woont met zijn vrouw Nel Salomons. Ze hebben daar in wat toen
een zgn. drive-in woning genoemd
werd, vier dochters opgevoed en hij
is inmiddels opa van 2 kleinkinderen!
Komt oorspronkelijk uit Rotterdam
en kwam naar Nijmegen om naar de
HBO-V te gaan. Kijk, dat zie ik niet zo
vaak, een lotgenoot uit het westen van
het land die de omgeving van Nijmegen te mooi vindt om nog ooit terug te
gaan! Bezoekjes aan zijn dochter met
de kleinkinderen die in het mooie Den
Haag wonen, voldoen!
Loopbaan
Als hij gaat zitten, valt me zijn prachtige blauwe bril op! Past bij zijn
stijlvolle, casual outfit! Zo te zien niet
meteen een type dat ik associeer met
de forensische psychiatrie van de
Rooyse Wissel waar hij hoofd sociotherapeutisch milieu was, maar goed,
dat blijkt al weer van een tijdje terug te
zijn. De laatste jaren van zijn loopbaan

heeft hij met plezier gewerkt bij Psyq,
een zakelijke en bedrijfsmatige heel
anders georiënteerde ggz-instelling.
Na een afgerond project in een tijd van
reorganisaties, kon hij het zich permitteren - dus waarom niet? - te stoppen.
En zich voor andere dingen in te zetten: de Sesamacademie bijvoorbeeld,
een landelijke organisatie die (vrijwilligers)besturen, -raden of - organisaties
adviseert en op weg helpt. Leuk en
leerzaam om ook aan de andere kant
van de bestuurstafel te zitten!
Fietsen en De Pedaleurs, écht zijn
‘ding’
En de overige informatie op internet?
Ja, fietsen deed hij altijd al maar sinds
zijn waaier aan vrije tijd, is hij lid van
De Pedaleurs, een wielerclub à la
Avanti: met een heel sociaal gebeuren
erachter! Met iemand die de route uitzet, met koffie of een biertje en tijd om
te praten na een rit, met de organisatie
van uitstapjes – wielerrondes - naar
het buitenland, zelfs met een clubblad
dat gevuld moet worden (60 bladzijde
telde ik!).
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Ik wil het natuurlijk niet horen, maar
eigenlijk is dat fietsen en die club écht
“zijn ding”. Dat slanke komt natuurlijk
ook van het vele fietsen, denk ik, of
het hardlopen! Wat maakte dat hij is
gaan tennissen? “Ook een sociale
sport die je tot op oudere leeftijd kan
volhouden”, zegt hij. Zijn vrouw tennist al en nadat ze van anderen over
Avanti hoorden en de ledenlijst eens
nagelopen hadden, besloten ze dat
Avanti een goede keus zou zijn. En ja,
waarom dan ook niet wat voor de club
doen? Naarmate de druk op de komst
van een nieuwe penningmeester groter werd, voelde hij zich steeds meer
bereid de klus op zich te nemen.

Penningmeesterschap
Aanvankelijk onder de constructie die
bij de ledenraadsvergadering onderwerp van rumoer was. Tja, dan merk
je dat het gemoedelijke Avantiaanse
ons-kent-ons sfeertje zich ook wel
eens tegen ons keert. Je moet altijd
maar een weerwoord hebben. In die
zin niet verkeerd dat er zich wat nieuw
bloed aandient! De scheiding tussen
budgetten en boekhouding is gebleven. Wim Busink doet de boekhouding
en Maarten de rest. Daar wat over
door mijmerend, merkt hij op dat het
penningmeesterschap nog iets anders
inhoudt. Momenteel, sinds de aankondiging van de contributie-afschrijving

begin maart verzonden is, krijgt hij
veel mails terug. Bijvoorbeeld van
mensen die dáchten dat ze de contributie hadden opgezegd; hoe handel
je daar correct in, zowel in het belang
van de club als van die persoon zelf
als in zijn eigenbelang. Want je komt
daarna elkaar toch weer tegen op de
baan. Is een foto bij dit stukje wel zo’n
goed idee, bedenken we ons? Dat
doe ik natuurlijk wel! In de loop van het
gesprek verscheen een ontspannen
lach steeds vaker op zijn gezicht. Een
aardige man die we er goed bij kunnen hebben! Geen enkel probleem!
Mariëtte van der Zwet

OPENINGSTOERNOOI

SENIOREN

ZONDAG 25 MAART
Het openingstoernooi vindt dit jaar
plaats op zondag 25 maart.
We beginnen om 12.30 uur met het
hijsen van de Avanti-vlag en een toespraak van de voorzitster.
Er wordt gespeeld in dubbels, waarvoor je individueel inschrijft.
Inschrijving
Schrijf je in door een mail te sturen
naar:
toernooicommissie@avanti55.nl

en vermeld daarin je naam en speelsterkte.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 20
maart a.s.
Het wedstrijdschema ontvang je
uiterlijk op vrijdag 23 maart op het
mailadres waarmee je je ingeschreven
hebt.
Alleen indien je geen beschikking hebt
over internet is inschrijving ook telefonisch mogelijk.
Bel dan naar Ad Wellens: tel. 0243603128).

Tijdens en na het toernooi zorgen wij
voor een hapje en spoedig na afloop
is er een prijsuitreiking.
Let op: ZOMERTIJD
De toernooicommissie,
Paul van den Ing, Bert Muller, Bernard
van Houtum, Willy Schaap en Ad Wellens

LABELAVOND

LABELAVOND

De Labelavond: je hoeft niets af te
spreken en kunt toch lekker tennissen. Bovendien is de labelavond altijd
gezellig.
Je komt op maandagavond kort voor
19.00 of kort voor 19.30 uur of kort
voor …., je levert je ledenpas in bij de
commissie die er dan voor zorgt dat
je met drie gelijkwaardige spelers een
half uur kunt spelen. Daarna wordt
opnieuw ingedeeld.

LABELAVOND

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 is
er elke maandag labelen, ook in de
vakantie, behalve tijdens het Open
Toernooi (16 juli) en tijdens de clubkampioenschappen (3 september).

Kijk voor meer informatie op www.
avanti55.nl, onder leden bij labelavond.
Namens de toernooicommissie,
Ad Wellens

IEDERE MAANDAG
VANAF 19.00 UUR

KANTLIJN maart 2012

11

AVANTI’55

LABELAVOND

iedere maandag

19.30 uur

Iedere maandag vanaf half acht verzamelen de
Avantianen zich bij het clubhuis.
Iedere deelnemer hangt zijn pasje op het afhangbord.
De toernooicommissie zoekt geschikte combinaties
voor de dubbels.
De twee bovenstaande spelers nemen het op
tegen de ondersten.
De deelnemers bekijken de indeling.
De wedstrijden duren een half uur, daarna volgen
nieuwe combinaties.
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DE HUTVREEMDE BEWONERS
Vreemde bewoners
We hebben tijdens de ALV voorbeelden genoemd van gevreesde
opvolgers van de scouting in de hut
achter baan twee, in het geval wij,
als Avanti, het stukje grond niet zelf
zouden aanschaffen. Worst case
scenario daarbij leek ons een nertsfokkerij, een duivenmelkvereniging
of een schietclub.
Maar wat we begin februari aantroffen, overtrof onze grootste verbeelding. Krakers hadden de hut in bezit
genomen! Dat betekent voor Avanti
lijdzaam toezien; we zijn immers
geen eigenaar van de hut, noch de
grond waarop deze staat.
Scouting (de eigenaar van hut) heeft
contact opgenomen met de krakers
en de afspraak gemaakt dat ze 1
maart vertrokken zijn, zodat met
de sloop gestart kan worden. Het
vermoeden is echter dat ze uit eigen
beweging al eerder zijn vertrokken.
Er is nl. al geruime tijd geen teken
van bewoning meer gesignaleerd.
De krakers hebben in elk geval hun
handtekening achtergelaten, zie

bijgaande foto.
Voortgang uitbreiding park
Inmiddels is de sloopvergunning
voor de hut verleend en zal volgens
planning de afbraak vanaf 8 maart
plaatsvinden en afgerond zijn op 24
maart. De dag voor ons openingstoernooi.
Hierna kunnen de volgende stappen gezet worden om uiteindelijk de
aankoop van de grond te kunnen

realiseren waarna Avanti (de Stichting) het als haar eigendom kan
beschouwen.
Dan gaan we ons met de nieuw
opgerichte accommodatiecommissie
bezighouden met de inrichting van
het stukje grond.
Lees op de website www.avanti55.nl
het laatste nieuws.
Marianne Kalthoff

OPROEP

AVANTIAANSE HULPTROEPEN GEVRAAGD!
Tussen 29 maart en 1 april (donderdag, vrijdag en het weekend) willen
we met een aantal Avantianen het
stukje grond achter baan 2 opruimen. We zoeken vrijwilligers om
takken te versnipperen, het terrein
te egaliseren en het hek naar het
spoor te slopen.
Meld je aan voor een dag(deel) bij
accommodatie@avanti55.nl
Neem zoveel mogelijk eigen materiaal mee, zoals snoeischaar,
hark, zaag, schop en eventueel een
kruiwagen. Avanti heeft zelf maar
beperkt gereedschap. Een hakselaar wordt gehuurd.
Namens de accomodatiecommissie,
Marianne Kalthoff
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TECHNISCHE COMMISSIE
EN

COMPETITIE 2012

Technische commissie en Competitie 2012
De Technische Commissie heeft eigenlijk een heel verkeerde naam, want
deze commissie houdt zich niet bezig
met de techniek in en om het clubhuis
of de techniek van de tennisspelers.
Maar het is een goed gebruik bij Avanti
dat de naam van een commissie op
het eerste gezicht niets zegt over waar
de commissie zich mee bezig houdt...
Seniorencompetitie
De Technische Commissie, meestal
TC genoemd, is bij Avanti verantwoordelijk voor de seniorencompetities.
Tot eind vorig jaar waren dat alleen de
KNLTB-competities, maar toen kwam
er de “wilde” Nijmeegse Winterhard(t)
competitie bij. Voor de KNLTB-jeugdcompetities worden de teams door de
jeugdcommissie samengesteld en via
de TC aan de KNLTB doorgegeven.
Sinds vorig jaar kunnen Avantianen
het hele jaar competitie spelen, met
uitzondering van de zomer, dat is de
toernooi- en vakantietijd.
Van alle seniorenteams wordt een
competitiebijdrage gevraagd.
Voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie 2012 is de bijdrage per
team nog steeds 60 euro.
De competitiespelers verzorgen zelf
de bardienst in de weekenden.
De barcommissie maakt hiervoor een
rooster.
Alle competities worden feestelijk
afgesloten, waarbij teruggeblikt wordt
en kampioenen gehuldigd worden.
Voorjaarscompetitie
Het seizoen begint voor de TC met de
voorjaarscompetitie. Die competitie
wordt bij Avanti gespeeld in april/mei
op donderdagochtend, vrijdagavond,
zaterdag en zondag. Er zijn gemengde, dames- en herenteams, in diverse
leeftijdscategorieën, ook wordt er in
sommige competities alleen gedubbeld.
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Als deze Kantlijn in de bus valt, is
de training voor de teams van de
voorjaarscompetitie 2012 - 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.

28 maart
aanvoerdersavond
competitiespelers
Dit jaar begint de aanvoerdersavond
op woensdag 28 maart om 20:30 uur.
De teamindeling staat op www.
avanti55.nl.
Voor de recreanten is het belangrijk
om te weten dat in principe op zaterdag tot 12:00 uur alle banen beschikbaar zijn en op zondag er zelfs de hele
dag een baan vrij is.
Op de activiteitenkalender (zie www.
avanti55.nl, onder competities) staan
de precieze gegevens over baanbezetting.

Zomeravondcompetitie
De teamindeling van de zomeravondcompetitieteams, een dubbelcompetitie op woensdagavond in mei/juni,
wordt rond het verschijnen van deze
Kantlijn bekend gemaakt, o.a. via
www.avanti55.nl.
Ook voor de zomeravondcompetitie
wordt een teamtraining georganiseerd.
Najaarscompetitie
De najaarsdubbelcompetitie, op zaterdagmiddag in september en oktober,
is weer goed bevallen, dus ook in
2012 zal daarvoor ingeschreven kunnen worden vanaf half april via www.
toernooi.nl.
Winterhard(t)competitie
Daarna begint de Winterhard(t)competitie op zaterdag en zondag, die op de
parken van de Nijmeegse zusterverenigingen wordt gespeeld.
Afgelopen winter lijkt dit experiment
ook iedereen goed bevallen te zijn, de
feestelijke afsluiting is op 4 maart op
Lindenholt.
Voor alle seniorencompetitieteams
geldt dat in 2012 weer een competitiebijdrage wordt gevraagd en dat competitiespelers weer ingedeeld worden
voor een bardienst.
Voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie 2012 is de bijdrage per
team nog steeds 60 euro.

AVANTI’55

Alle competities worden feestelijk
afgesloten, waarbij teruggeblikt wordt
en kampioenen gehuldigd worden.
Mocht je door dit verhaaltje interesse
gekregen hebben in het spelen van
competitie en nog vragen hebben,
benader dan gerust de TC.
Opgeven voor de competities gaat
altijd via www.toernooi.nl, zoek naar
een toernooi met de naam “Avanti”.

Zaterdag/vrijdag/donderdag:
Josephine Jansen
Zomeravond:
Hans Arendts

Voorzitter:
Peter van Campen
De TC wenst iedereen die aan de
competitie deelneemt veel plezier en
succes bij de competitie!
En de andere leden: kom eens kijken
en aanmoedigen!
Namens de TC
Peter van Campen
tc@avanti55.nl

De technische commissie (TC)
Zondag:
Joek Poort
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‘Houdt in de gaten

WANNEER

je bardienst hebt…’

Avanti barcommissie 2012.
Vlnr: Henk op het Veld, Hanneke Bruins, Ria Romijnders, Judith Cornet, José Schonenberg, Cecile Kienhorst en Willem
van Gerwen
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.
Ook dit jaar is het gelukt om het
barrooster voor de eerste helft van
het seizoen, tot aan de zomerstop,
te vullen. Degenen die nog niet hebben gereageerd, hebben intussen
een reminder ontvangen of worden
binnenkort gebeld. Zij zullen worden ingedeeld in de verdere loop
van het seizoen, of zullen worden
benaderd bij uitval van ingeplande
leden.
De barcommissie heeft 2011 als een
geslaagd jaar ervaren, zowel voor de
bar als voor de barcommissie.
Wij willen dan ook alle Avantianen
die met frisse (tegen)zin afgelopen seizoen hun medeleden van een drankje
en een eenvoudig hapje hebben voorzien, van harte danken voor hun inzet.
Een paar beoogde ‘kasteleinsleden’
hebben ons soms voor een voldongen feit gezet door niet te verschijnen
voor hun bardienst. Waarvoor – ook
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namens dié leden - onze excuses!
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. Daarnaast krijg je tijdig een
e-mailalert wanneer je bardienst hebt.
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! 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 een e-mail of
‘herinneringstelefoontje’ in de weken
voorafgaande aan je bardienst.
Tijdens de avondbardiensten gaan we
zoveel mogelijk 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’ Hanneke
heeft echt zoveel mogelijk rekening
gehouden met jullie wensen, maar
wees niet boos of teleurgesteld als je
niet met je favoriete bargenoot bent
ingedeeld.
Vind je dan nog dat er ten onrechte
geen rekening met je wensen is
gehouden stuur ons dan een mail:
barcie.avanti@gmail.com.
Let wel: de doordeweekse bardiensten
staan los van de diensten die je dient
te draaien als competitiespeler.
O ja, het probleem vervuiling en
verloedering van de bar en de keuken
dat we afgelopen jaren constateerden,
kent een kentering ten goede, maar
het is nog niet optimaal. Dus dat blijft
voor 2012 een speerpunt, onder het
aloude motto: wat de één aan rotzooi
nalaat, moet een andere vrijwilliger
opknappen.
Over de barcommissie
Ook in 2011 vormde de barcommissie weer een goed team, dat de
vele taken goed en veelal soepeltjes
uitvoerde.
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De commissie bestond in 2011 uit
Judith Cornet, Ria Romijnders, Ingrid
van Run, Henk op het Veld, José
Schonenberg, Yve de Vries en Willem
van Gerwen.
Intussen hebben Yve (na 10 jaar) en
Ingrid (na meer dan vijf seizoenen)
afscheid genomen van de barcommissie.
Onze dank aan hen is groot. Maar…
voor opvolging is gezorgd! Nadat vorig
jaar José Schonenberg al onze gele-

deren is komen versterken, is sinds
kort ook Hanneke Bruins toegetreden
tot onze commissie.
Zij is het Barcie-aanspreekpunt voor
het bestuur en de diverse commissies.
Recent heeft zich nog een lid aangemeld,
Cecile Kienhorst, zij is dit jaar de ‘barcommissiestagiaire’.
Speciale dank gaat (opnieuw) uit naar
Ben Vermeulen, die ook in 2011 jaar
op prettige wijze invulling gaf aan zijn

penningmeesterschap van de barcommissie.
En (nogmaals) complimenten voor alle
vrijwilligers: de opkomst voor de bardiensten was ook dit jaar weer goed –
met een bezettingsgraad van > 95%!
Namens de barcommissie,
Willem van Gerwen

BARROOSTER 2011 -- TOT ZOMERSTOP
houd in de gaten wanneer je bardienst hebt. let op de tijden!

kun je niet: ruil dan svp zelf je dienst met een ander van de lijst.
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Speciaal voor onze ‘twintigers’ wil Avanti op 30 maart een toernooi organiseren!

‘Het Twintigerstoernooi’
Dit (mix)dubbeltoernooi wordt speciaal georganiseerd voor leden die geboren zijn
tussen 1983 en 1993. Daarnaast mag ieder een introducé (of 2)meenemen, die ook
binnen deze leeftijdsgroep valt. Op deze manier willen we de twintigers van Avanti
de gelegenheid geven om elkaar (beter)te leren kennen en deze groep nog wat uit te
breiden: Avanti werkt graag aan de toekomst!
Dit speciale toernooi vindt plaats op vrijdagavond 30 maart en begint om 19.00 uur.
Twintigers kunnen zich opgeven door middel van de toegestuurde mail.
Meer informatie: bestuur@avanti55.nl
Namens het bestuur:
Joek Poort(seniorenzaken)
Marie-José van Weegen (voorzitter)
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie is overgegaan op een nieuw systeem: Clubwebware.
Dit systeem is een grote verbetering ten opzichte van de
Excellijstjes waarin de ledenadministratie tot nog toe werd
bijgehouden. Met Clubwebware is het mogelijk veel taken
te automatiseren.
Ledenlijst
Voor de leden betekent het dat zij op de website heel
gemakkelijk de ledenlijst in kunnen zien om bijvoorbeeld
telefoonnummers op te zoeken.
E-mailadressen
Daarnaast kunnen leden zelf hun gegevens, zoals e-mailadressen, wijzigen.
Echter, van een dertigtal leden is geen e-mailadres bekend. Nog eens vijftien leden hebben een niet-werkend
mailadres in de ledenadministratie. Deze leden kunnen
niet in Clubwebware, ontvangen geen mail (bijvoorbeeld
over incasso van de contributie) en geen Nieuwsbrieven.
Dus, geef je goede mailadres door!

Zodra je ingelogd bent, ‘land’ je op de ledenlijstpagina:
Ga naar ‘MijnClub’ om je eigen gegevens te wijzigen.
Je komt dan in het volgende scherm:
Klik op OK en je gegevens worden direct in Clubwebware
aangepast. Je ontvangt hierover een bevestigingsmail. De
ledenadministratie stuurt een keer in de week de wijzigingen door aan de KNLTB.
Rick van Workum
ledenadministratie@avanti55.nl

Wijzigen eigen gegevens via Clubwebware
Om de ledenlijst te zien of om je eigen gegevens te wijzigen, log je in op:
http://www.webware-avanti55.nl. De loginnaam en het
wachtwoord ontvang je half maart per mail.
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Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen

Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis
Van Haapsstraat 78
32 29 025
Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl

Bestuur
Voorzitter
Marie-José van Weegen
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Maarten Baris
SNS rekening 989208192
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Accommodatie, Bar
Marianne Kalthoff
Tenniszaken Jeugd
Corin Smaal
Ledenadministratie Rick
van Workum
ledenadministratie@
avanti55.nl
Commissies:
Barcommissie
barcieavanti@gmail.com
Communicatiecommissie
Lisette Verstegen
Jeugdcommissie
Corin Smaal
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