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Tennisenthousiasme….
Het tennisseizoen draait op volle
toeren. De kop was er af met
een gezellig openingstoernooi.
Vervolgens was er de primeur van
een erg leuk twintigerstoernooi,
dat we graag willen continueren.
De altijd populaire labelavonden,
goed bezette en spannende competities, interessante clubkampioenschappen met verrassende
ontknopingen en enthousiaste
trainingen maken het seizoen
al bijna geslaagd. Ondanks het
gemis aan de nodige zonnige
dagen wordt er naar hartenlust
getennist. De avonden zijn allemaal goed bezet en ook overdag
worden er veel tennisafspraakjes
gemaakt.
Dit alles heeft ook een keerzijde:
niet op alle gewenste tijden kan
er getennist worden en men moet
soms wachten op een baan. Van
de leden wordt hiervoor soms enige
flexibiliteit gevraagd ook al proberen
het bestuur, de competitieleider en
toernooileiders met alle partijen zo
goed mogelijk rekening te houden.
De unanieme keuze van de leden
voor de aanschaf van apparatuur
om de banen beter en sneller te
kunnen prepareren, zal hopelijk
inderdaad leiden tot een extra lang
tennisseizoen.

Het is leuk om te ervaren dat ook
de (oudere) jeugd in het najaar met
3 teams gaat deelnemen aan de
najaarscompetitie op zondag. Daar
zat een beetje de klad in (en niet
alleen bij Avanti..) en we hopen dan
ook dat dit een stimulans is voor alle
jeugd van Avanti.
Fijn dat ook de jeugdcommissie
steeds meer vorm krijgt dankzij de
uitbreiding van 2 commissieleden.
Wel zoeken we voor het aankomende seizoen een nieuwe voorzitter van de jeugd, daar Corin er mee
stopt. Dus bij deze: laat van je horen
als je belangstelling hebt!
Zo zijn we op alle fronten actief en
is de club in beweging. Deze week
bereikte mij het nieuws dat dan eindelijk het plaatje asbest is verwijderd
van het terrein achter baan 2. We
blijven contact houden met scouting

en gemeente om ervoor te zorgen
dat de keet spoedig verder wordt
afgebroken. Daarna kan de Stichting
Valkenburg weer rond de tafel met
de gemeente over de afspraken omtrent de koop. Hopelijk kunnen we
in de volgende Kantlijn hier melding
van maken.
Voor nu gaan we ons opmaken voor
een mooi vervolg van het seizoen:
het Nieuwe Leden Toernooi, het
Open Toernooi, het Invitatietoernooi,
de volgende clubkampioenschappen
en volop ander tennisplezier.
Een fijne vakantie voor wie het betreft, en voor allen een mooie zomer
en tot gauw ziens op de club!
Marie-José van Weegen
Voorzitter

Voor een aantal leden moet misschien het seizoen nog wat op gang
komen: blessures, tijdgebrek of misschien wel onvoldoende thuis in de
club kunnen het tennis belemmeren.
Met name die laatste groep leden
wil ik van harte aanmoedigen om
zich op te geven voor de toernooien,
kampioenschappen en de labelavonden. Want Avanti wil graag
ieder het gevoel geven dat men erbij
hoort en welkom is. Mogelijk gaan
we een zgn. tennisdating opstarten,
zodat men gemakkelijker vindt. Ik
zou graag horen in hoeverre hieraan
behoefte bestaat.
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BESTUURSTAFEL

Zomerlidmaatschap
We hebben nu 482 leden van wie
86 leden onder de 18 jaar zijn. We
bieden een zomerlidmaatschap
aan. Vanaf 1 juli 2012 kan men voor
een gereduceerd tarief lid worden:
Bij het aangaan van het zomerlidmaatschap wordt voor het resterende half jaar de helft van de contributie plus inschrijfkosten in rekening
gebracht; voor senioren bedraagt dit
dan € 76, -, voor studenten € 60,en voor junioren € 52,50.
Stand van zaken uitbreiding park
Het terrein achter baan 2 is door de
gemeente vrijgegeven, er is geen
asbest meer aanwezig. De hut zal
zo spoedig mogelijk gesloopt en

afgevoerd worden, zodat wij verder
kunnen met onze plannen.

twee nieuwe commissieleden nog
versterking gebruiken.

Extra ALV
Op donderdag 31 mei zijn de leden
tijdens een extra Algemene Ledenvergadering unaniem akkoord
gegaan met een investering van €
7500,- om apparatuur en een trekker aan te kopen. Door het gebruik
van betere/andere materialen voor
onderhoud gaan gravelbanen langer mee. Inmiddels is bekend dat
de Insiders voor 2/7 deel de aankoop meefinancieren en voor dat
deel eigenaar worden.

Modem
We hebben een nieuw modem. Het
bijbehorende password 6525CE78
(postcode plus huisnummer) staat
op het bord bij de bar.

Vacature
De jeugdcommissie kan ondanks

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.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DUBBEL

Clubkampioenschappen dubbel
7-10 juni
De beste clubkampioenschappen
dubbel van dit decennium, daar waren de aanwezigen het na afloop op
het terras van Avanti ’55 wel over
eens. Meer deelnemers, meer zon,
meer gespeelde games, meer hapjes, meer weggeslagen ballen, meer
wifi, meer gezelligheid en verbrande
koppen. Minder blessures, minder
afmeldingen, minder problemen
met het barrooster, minder internetsores, minder gemopper over
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verkeerde planning.
En dat terwijl de organisatie aanvankelijk met de handen in het haar
zat. Bij de ALV op 31 mei had de
wedstrijdcommissie nog rondgebazuind dat donderdag vrijwel zeker
geen speeldag was. Maar in de
voorspellingen zou volgens diverse
apps op vrijdagavond een apocalyptisch noodweer losbarsten boven de
Van Haapsstraat, waardoor deze als
speeldag bijna wegviel. Toch een
vol schema op donderdagavond bij

de loting op maandag! De volgende
dag bleek het noodweer ook het
weekend mee te willen pakken.
Na 15 uur vergaderen, bellen en
organiseren bleek het mogelijk om
met medewerking van de Insiders,
Nijmegen Quick, Rapiditas, Swift en
Brakkenstein het hele toernooi op
één avond af te werken. Uniek voor
de regio.
Nieuwe KNMI-verwachtingen gooiden het weerbeeld opnieuw op zijn
kop. Vier dagen regen! De organi
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satie verhuisde de voorrondes naar
zaterdagochtend tussen zes en elf
uur in de hal in Hatert met de finales
in Molenhoek en Bemmel. Op die
uren had niemand verhinderingen
opgegeven. Dat leek een ideale
oplossing. Vlak voordat de e-mail
met het nieuwe wedstrijdschema
de deur uit zou gaan, greep het
Avanti-bestuur in. De wedstrijdcommissie bleek helemaal geen budget
te hebben, waardoor ze de hal niet
kon betalen. Terug naar de baan.
De donderdag verregende, maar
daarna ging alles door.
Dé verrassing was categorie HD3,

waar oud-voorzitter Bert Lagerweij
zijn odyssee naar de hoogste clubtitel kon afsluiten. Al jarenlang wist hij
sterke spelers in de regio in Nijmegen over te halen om lid te worden
van Avanti om dan met hem in de
dubbels mee te doen. (Eén van de
redenen waardoor het ledenaantal
van de club sinds 1990 is verdubbeld.) Koen Vrielink had voldoende
kwaliteit om met Bert alle Avantitoppers van de baan te slaan.

HD3/4/5:
Bert Lagerweij - Koen Vrielink
HD6:
Joek Poort - Luuk Poort
DD7:
Corin Smaal - Ellen Hoffmeister
HD7:
Henk op t Veld - Dick Onderwater
DD8:
Oliva Peeters - Lucie Pluymaekers
HD8:
Ernst Bouwes - Paul van Haperen

De lijst met alle winnaars:
DD3/4/5:
Jane Klein - Lisette Verstegen

Single- en Mixed kampioenschappen: 3-9 september

COMPETITIES 2012
Voorjaarscompetitie 2012
Voor de voorjaarscompetitie was
2012 een matig jaar, bijvoorbeeld
wat het weer betreft: we hebben
vooral de eerste weken vaak in de
miezerende regen staan spelen en
kijken. Dankzij de geweldige banen
bij Avanti is toch alles op tijd afgespeeld, waardoor het slotbanket op
de geplande zondag 3 juni gelukkig
door kon gaan. Bij gravelverenigingen met iets mindere afwatering,
door sommigen ook wel zwemverenigingen genoemd, werd die dag
helemaal niet gespeeld, waardoor

zij wel de inhaaldag 10 juni moesten
gebruiken.
Het team donderdagdamesdubbel
(DDD) van captain Karin heeft ook
dit jaar weer op de laatste speeldag
de dreigende degradatie (DD) uit de
hoofdklasse af weten te wenden.
Dit jaar hadden we op vrijdagavond
weer twee gemengddubbel teams,
maar nu voor het eerst ook een herendubbel team. Ondanks dat het
herenteam uit acht spelers bestond,
waren toch diverse invallers nodig.

Tot op het laatst maakten Avanti
Gemengd 1 en 2 van zowel de
zaterdag als de zondag kans op
het kampioenschap, maar in alle
gevallen werd het net niet gehaald.
Alleen het nieuwe team Zondag Gemengd 3 werd kampioen, daardoor
mag Avanti volgend jaar een extra
team in de 2e klasse inschrijven.
Gefeliciteerd Liz, Debbie, Ingrid,
Henk, Peter en invaller Noël!
Op de laatste speeldag werd deze
competitie zoals altijd afgesloten
met het slotbanket, waar de Techni
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sche 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!
Zomeravondcompetitie 2012
In 2012 zijn er weer vijf teams:
naast de drie gemengddubbel en
een herendubbel is er nu ook een
damesdubbelteam. De verwachting
is dat volgend jaar maar vier teams
toegelaten zullen worden, om zo
een baan voor recreanten vrij te
houden. Hierbij zullen dan spelers
die niet meegedaan hebben aan
de voorjaarscompetitie voorrang
krijgen.

Najaarscompetitie 2012
De inschrijving voor de najaarscompetitie is gesloten, Dit najaar zijn er
drie gemengddubbelteams op de
vrijdagavond. Op zaterdag zijn er
zes teams namelijk: twee gemengddubbel, drie damesteams en een
herenteam. maar op dit moment is
de precieze teamindeling nog niet
bekend. Voor de maandagochtend
heeft maar een lid belangstelling
laten blijken.
De teamindeling zal binnenkort op
de website staan en naar de captains gemaild worden.
Winterhard(t)competitie 20122013
De organisatoren van de
Winterhard(t)competitie hebben

Avanti weer uitgenodigd om deel
te nemen, ondanks dat Avanti zelf
nog 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 verstandig 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) 2011-2012:
deelnemers, uitslagen, reglementen.

HAWKEYE

BESTE TENNISSER ALLER TIJDEN

Kent u Rohan Goetzke? Deze
geboren Australiër was afgelopen
jaren technisch directeur van de
KNLTB. Een hoge ome in de Nederlandse tenniswereld dus. Maar
Goetzke is vooral bekend geraakt
als coach van Richard Krajicek
in de tijd dat hij Wimbledon won.
Goetzke heeft zijn sporen dus ruim
verdiend.
FEDERER OF NADAL?
Goetzke wordt geciteerd in Nu Magazine, door een sportjournalist die
vindt dat Federer niet de beste tennisser aller tijden is, maar Nadal. De
logica achter deze gedachtegang is
mij een beetje ontgaan, waarschijnlijk is het een kwestie van smaak.
De argumenten volgen dan vanzelf.
Zo belandt ook Goetzke in het artikel met de volgende uitspraak: ‘De
meeste kinderen willen Federer zijn,
maar ik heb liever dat ze voor Nadal
kiezen. Die jongen haalt het maximale uit zichzelf door keihard te
werken. Dat doet Federer ook, maar
bij hem ziet het er wat eenvoudiger
uit (…) Jonge spelers moeten altijd
naar Nadal kijken, zijn interviews
lezen, luisteren naar hoe hij denkt.
Daar kun je veel van leren. Altijd

positief blijven en hard werken.’
Goetzke heeft dus ook een voorkeur. Wel een beetje gevaarlijk als
je zo’n mening hebt, als directeur
van de tennisbond. Het zegt iets
over beleid en koers van de KNLTB,
maar die mening wordt zeker niet
door iedereen gedeeld.
ATP-LIJST OF GRAND SLAMS?
Maar wie is eigenlijk de beste tennisser aller tijden? In de jaren ’90
waren we er met z’n allen zeker
van dat er nooit meer zo’n complete speler zou komen als Pete
Sampras. Maar als je kijkt naar het
aantal jaren dat iemand op nummer 1 van de ATP-ranglijst heeft
gestaan, is niet Sampras, Federer
of Nadal de beste tennisser, maar
Pancho Gonzalez met 8 jaar (in
de jaren ’50). Op de tweede plaats
komen William Renshaw, Rod Laver
en Bill Tilden. Kijk je naar het aantal
gewonnen grand slams, dan komt
Federer met 16 op de eerste plaats,
gevolgd door Pete Sampras (14),
Roy Emerson (12), Bjørn Borg (11),
Rod Laver (11) en Rafael Nadal
(11). De tijden zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, en daarmee ook
de tennissers. Roepen wie de beste

tennisser is, riekt dus een beetje
naar willekeur.
Goetzke vertrekt in augustus als
directeur van de tennisbond. Hij
wordt directeur van de prestigieuze
Bollettieri Tennis Academy, het
opleidingsinstituut voor kampioenen
als Sharapova, Serena en Venus
Williams, Monica Seles, Martina
Hingis, Andre Agassi en Jim Courier. Geen tennissers aller tijden,
maar wel harde werkers. Goetzke
zal er zich thuis voelen, met Nadal
in zijn achterhoofd.
PURE SCHOONHEID OF ROLMODEL?
Waarschijnlijk heeft de jeugd van
Avanti nog nooit van deze spelers
gehoord. Maar Nadal en Federer
kennen ze natuurlijk wel. In tegenstelling tot Goetzke kijken ze wat
mij betreft liever naar Federer, als
ultiem voorbeeld van techniek, souplesse, timing en gratie. De Messi
van het tennis. Didactisch gezien is
de hard werkende Nadal misschien
een beter rolmodel, maar wie geen
oog heeft voor de pure schoonheid
van de sport, zal ook nooit ultiem
van die sport kunnen genieten.
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Thomas Klijn

kunst-koken-3kids!

Als na een tennispartijtje onze welverdiende witte wijn wel erg zuinig
wordt ingeschonken, kan ik het niet
laten even nadrukkelijk naar hem
en de glazen te kijken, waarop ze
ruimschoots aangevuld worden. Het
contact is gelegd.
Een beetje beschaamd ben ik wel,
want met pinda’s zijn ze royaal,
deze jongens. Nadat Eef – ‘lang niet
gezien’ – Hoogenkamp zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en op
het whiteboard de namen “Jane en
Hannie” vervangt door Thomas en
Eef, begrijp ik dat dit Thomas Klijn
moet zijn.
Wel van gehoord als zijnde een
uitzondering bij Avanti, want nog
onder de veertig!
Ook zijn naam vaker gelezen in de
hogere regionen van het competitie
overzicht, tja, dan kom je elkaar niet
gauw tegen op de baan.
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Woongenot
Ik google zijn naam en lees de laatste woorden van zijn twitteraccount:
kunst, koken, 3 kids. Mwah, die zou
vandaag - er is weer wat haast bij
- weleens een papadag kunnen
hebben, en jawel.
Op vrijdagmiddag tussen één en
drie als de oudste naar school is,
de jongste op bed ligt en de middelste iets van haar quality-time
noodgedwongen ruilt voor een extra
tv-moment, zit ik op de bank in hun
huis in de Gildekamp.
Te koop, dat wel, maar overduidelijk een huis waarin lekker geleefd
wordt door een gezin met jonge kinderen. Nog net geen bakfiets voor
de deur – had ik, gezien zijn betrokkenheid bij de fietsersbond (wat je
allemaal niet uit zo’n twitterberichtje
kunt halen!) wel verwacht.

Maar past ook niet bij hem, te
yupperig. “We kunnen het hiermee
goed redden”: een fiets met kinderzitjes voor- en achter en – toch ook
– een auto op de inrit, waar ik mijn
eigen fiets tussen wurm. En later
zegt hij over het wonen in de Gildekamp dat het daar toch niet echt zijn
sfeer is, ondanks het mooie groen
in de omgeving zoals het kanaal
waar ik langs fietste. Het gaat meer
om de aansluiting in en met de
buurt, te weinig gelijkgestemden in
de nabijheid. Of die er werkelijk niet
zijn, waarom zouden die daar niet
wonen en wie dan wel?
Tja, dat vragen ze zich ook af. Het
is meer een gevoel of zoals hij het
mooi uitdrukt: “Het is jammer om
dat zo te ervaren”.
Haast is er niet, maar de sprong
over de Waal en zeker die over het
kanaal, trekt.
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Tenniscarrière
Eenmaal binnen op die bank blijkt:
vragen zijn niet nodig; Thomas
praat vanzelf. Over het begin van
zijn tenniscarrière die begon in zijn
geboorteplaats Oss. Aanvankelijk
ging hij met zijn ouders mee maar
later gingen zijn ouders met hem
mee. Hij kende zelfs geen stopperiode, zoals bij veel jongeren wanneer ze gaan studeren. Tijdens zijn
studiejaren speelde hij bij Slow. Zijn
komst bij Avanti, gelokt door een
herenteam dat aan vernieuwing toe
was, verliep daardoor heel gemakkelijk. Hij was toen 24, zo’n beetje
de enige onder de 30 bij Avanti,
maar dat vond hij wel wat hebben:
eens niet de oudste te zijn. Na
verschillende herenteams speelt hij
nu met minstens zoveel plezier in
een gemengd team: hij houdt van
de gezelligheid die vrouwen nou
eenmaal met zich meebrengen!
Dat het opgemerkt wordt als je
eigenhandig een taart bakt voor de
competitieochtend. Mannen eten er
van en zeggen niks maar vrouwen
weten het te waarderen en zeggen
dat ook! Dat vindt hij leuk!
Baan en Fietsersbond
Na zijn studie bedrijfscommunicatie
en een enkele andere baan, ging

hij aan de slag in het CWZ, het
Canisiusziekenhuis. Niet eens een
bewuste keuze – zijn vader lag daar
voor een korte opname en hij zag
een vacature hangen - maar wel
een die goed bevalt. Al zeven jaar
werkt hij voor het “Zorgdomein &
klant- en marktonderzoek”. Hij onderzoekt bijvoorbeeld het logistieke
traject van de verwijzing van een
patiënt door een huisarts naar een
specialist. En ook hoe de aanloop
van de buitenpoli van het CWZ in
de Waalsprong zich ontwikkelt. Voor
de Enige Echte Fietsersbond heeft
hij zich op de vernieuwing van de
website gestort. Deze beetje linksige fietsersbelangenclub bestaat
al heel lang. Ik betaal, geloof ik, al
veertig jaar trouw mijn contributie
en dan is het toch leuk om te horen
dat ze nog steeds actief zijn, zij het
voornamelijk ad hoc, als er ergens
actie op te ondernemen valt.
Tennis, hardlopen, twitter, blog,
koken…
Als hij niet tennist, gaat hij hardlopen, hij twittert en blogt en houdt
van koken en terwijl we zitten te
kletsen wordt hij gebeld over zondagochtendcrèche van de Ontmoetingskerk waar hij via zijn vrouw
bij betrokken is: wanneer het hem
schikt om de volgende dienst te

draaien.
Hoe hij het allemaal voor elkaar
krijgt? Tja, toch een kwestie van
keuzes maken: een gezin brengt
ook rust en regelmaat. Je kunt
niet anders doen dan wat op dat
moment gedaan moet worden. Hij
heeft meer bewondering voor zijn
ouders gekregen en begrip voor
hun angsten en zorgen. En zich
verbaasd over zijn/hun positie: hij
vertelt over een keer dat ze met de
kinderen naar zijn ouders ging. Ze
werden hartelijk ontvangen, dat wil
zeggen, vooral de kinderen. Toen
die binnen waren, en zij nog wat
spullen uit de auto gingen halen,
was de voordeur al dichtgeslagen
en de ogen en aandacht gericht op
de kinderen. Oeps, daar sta je dan
even te kijken!
Natuurlijk, uitgaan, film of theater
waar hij ook veel van houdt en wat
hij vroeger veel deed, daar komt
het niet zo van, momenteel, maar
wat betekent dat nu helemaal? Met
alles wat hij doet, staat hij midden in
de wereld. Op de vrijdagavonden,
als zijn vrouw naar het koor en hij
alleen thuis is en de kinderen slapen, geniet hij daar intens van, van
zijn keuze. De rest komt later weer.
Mariëtte van der Zwet
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OPEN TOERNOOI AVANTI ‘55

ENJOY THE CRISIS !

In de Vierdaagseweek, zondag
15 t/m zondag 22 juli, vindt ons
traditionele, altijd weer supergezellige en uitdagende Open
Toernooi plaats.
Je bent welkom als speler, toeschouwer en supporter. Ook dit jaar
heeft de barcommissie het assortiment op alle fronten meer dan
voldoende aangevuld. En staan de
vele barvrijwilligers in de startblok-

ken om je dorst zo snel mogelijk te
lessen. Tevens is er weer de mogelijkheid een warme maaltijd op het
park te gebruiken, dit jaar verzorgd
door “Berthy Serveert”. Wij hebben
al mogen voorproeven en kunnen
jullie haar van harte aanbevelen!
Deelname is mogelijk in de categorieën 3 tot en met 8. De uiterste
inschrijfdatum is woensdag 4 juli,
via www.toernooi.nl

Enjoy the crisis!
Het thema dit jaar is ‘CRISIS’. De
crisis is een gegeven waar we
helaas allemaal mee te maken
hebben. Onze stelling is: accepteer
het en probeer er het beste van te
maken! Enjoy the crisis!
Op het park en in het clubhuis zul
je optimaal van de crisis kunnen
genieten!
Het toernooi begint op zondag 15
juli met de tennis clinic, de finales
worden gespeeld op zondag 22 juli
en aansluitend is er de spectaculaire prijsuitreiking.
Deze sportieve week met veel tennis, lekker eten en die spectaculaire
prijsuitreiking wil je toch niet missen?

PRINCE TENNIS
CLINIC
Dit jaar zal er voorafgaand aan
het toernooi op zondag 15 juli
van 10:00 uur tot 11:30 uur een
PRINCE TENNIS CLINIC worden
gehouden.
Doe leuke oefeningen met tennisleraren, kom erachter hoe hard je
kunt serveren, speel tegen een
ballenkanon, ervaar wat het is om
een service van 200 km. per uur
op je af te krijgen, test de nieuwste PRINCE rackets en maak
tenslotte kans op leuke prijzen!!
Deelname is kosteloos en staat
open voor iedereen (ook voor
niet-deelnemers van het toernooi).
Opgeven kan via het mailadres
otc@avanti55.nl. Wees er snel
bij, want het aantal plaatsen is
beperkt!!
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NI HAO MIX INVITATIE TOERNOOI
MIX INVITATIE TOERNOOI
Het Mix Invitatietoernooi 2012 staat
dit jaar in het teken van “China”!
Tijdens dit weekend waan je jezelf
in de hoofdrol van “Kuifje in Tibet”,
“Crouching Tiger Hidden Dragon” of
“De Lange Mars”, waarbij je de mogelijkheid geboden wordt om jouw
speciale, wilde talenten ten uitvoer
te brengen.
Zaterdagavond is het beruchte
wilde feest, waarbij verwacht wordt
dat iedereen verkleed komt als een
parel uit het oosten, een loempia, of
koelie!
Onze speciale keizerlijke gast zal,
zeker niet geruisloos, de prijsuitreiking tijdens het oosters bacchanaal
op gepast wijze begeleiden. Wij hopen als organisatie dat dit onvergetelijke levenslessen op gaat leveren.
See you there!
And remember : Ten strings in your
racket are stronger than the balls
from the opponent.
Op vrijdag 31 augustus wordt er
gespeeld van 19.00 - 23.00 uur, op

zaterdag 1 september van 10.00 21.00 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 26 augustus
DE SPELREGELS
Als Avantiaan nodig je een nietAvantiaan 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 ‘2012 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 30 augustus
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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JEUGDCORNER

Na regen…komt zonneschijn!

De afgelopen maanden kregen ruim
60 junioren op Avanti’55 weer elke
week training . Nadat in maart na
flink gepuzzel de groepen waren samengesteld, konden de lessen van
start gaan. We (de trainer in samenwerking met de jeugdcommissie)
houden zoveel mogelijk rekening
met de gewenste voorkeuren qua
tijdstip en niveau van de junioren.
Het meest ideaal is een groep die
bestaat uit kinderen van dezelfde
leeftijd en niveau, maar dat is geen
eenvoudige opgave.
Als trainer probeer ik zoveel mogelijk in te spelen op ieders “ technisch
breekpunt” om zo het spelniveau
verder te ontwikkelen. Dat doe ik
door middel van “spelvormen” die
zo dicht mogelijk bij een tenniswedstrijd staan. Zo leren vooral kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs
de slagen en de bijbehorende spelregels van het tennis. Ook besteed
ik regelmatig aandacht aan het
fysieke aspect van tennis en door

oefeningen wordt zo voetenwerk en
coördinatie getraind.
De oudere junioren krijgen naast
technische ook meer tactische aanwijzingen gericht op dubbelspel, om
ze voor te bereiden op eventuele
competitie of toernooitjes.

Als trainer moet je flexibel kunnen
inspelen op de weersomstandigheden en die waren de afgelopen tijd
erg wisselend! Regelmatig trokken
de buien over het park en moesten
we naar binnen vluchten, maar
ook dan gaat de tennisles gewoon
door! De jongere kids bleken
tijdens de Tennisquiz al veel kennis
te hebben van het tennis. ..
Ook als het bijna 30 graden is, gaat
de les gewoon door, maar dan ben
ik gewapend met waterpistool en
extra flessen water om te zorgen
voor de nodige afkoeling!
Voor de lessen na de zomerperiode (nog 6 lessen) hoop ik op
stabiel weer. Deze lessen starten in
week 35 op woensdag 29 augustus. Erg leuk dat er nu een aantal
junioren najaarscompetitie teams
zijn gevormd, daar zal tijdens de
(najaars)training ook rekening mee
worden gehouden. Bij voldoende
animo zullen er in de winter weer
lessen in de hal worden aangeboden, meer informatie volgt in de
nieuwsbrief.
Anne-Marie Kirch
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OPENINGSTOERNOOI
Zondag 25 maart 2012
Het openingstoernooi was leuk. ‘s
Ochtends voor de junioren en ‘s
middags voor de volwassenen. Het
was in het begin heel koud, maar
later begon de zon steeds lekkerder
te schijnen. Ook in het clubhuis was
het gezellig. Er was ranja en cake
voor de kinderen.
Het toernooi begon om 9.30 en eindigde laat in de middag ongeveer 5
uur. Bij het eind van het openingstoernooi om half één mocht één
van de junioren de vlag hijsen.
VOOR- EN NAJAARSCOMPETITIE
Voorjaarscompetitie
Dit voorjaar was er 1 woensdagmiddagteam t/m 12 jaar. Een jongens/
meisjes team bestaande uit: Teus,
Hugo, Eva en Akke. Ze zijn derde
geworden (van de 4). Het was
soms moeilijk om invallers te vinden
vanwege schoolvoetbal maar Bart,
Vera, Inez en Charly hebben gelukkig kunnen in vallen. Ze hebben
veel in de buurt gespeeld; bij Rapiditas en in Brakkenstein en 1 keer
heel ver weg in Herveld.
Ook was er een ¾ team voor de
vrijdagmiddag, daar deden Bart en
Jasper mee. Zij spelen per keer
een single en samen een dubbel.
Deze competitie is voor beginners
t/m 10 jaar (soms 11jaar). Het
wedstrijdveld is wat kleiner. Zij zijn
derde (van de 6) geworden.
Najaarscompetitie
Er doen dit jaar op zondagochtend

3 teams mee, een meisjesteam t/m
14 jaar, een jongens en een meisjesteam t/m 17 jaar. De wedstrijden
zijn in september en oktober op de
zondagochtend van 10 uur tot 13.00
uur. Zij spelen 4 dubbelwedstrijden.
Het is heel leuk om competitie te
spelen, je doet veel speel ervaring
op en het is leuk om met een team
bij een ander club te spelen.
Voor volgend jaar 2013 zijn er in
het voorjaar op woensdagmiddag,
op zaterdag en op zondag competitiewedstrijden. De ¾ wedstrijden
zijn op de vrijdagmiddag. Je krijgt in
het najaar een mail hierover want
voor die competitie moet je je al in
2012 aan melden. De teams moeten minimaal uit 4 leden bestaan, bij
een gemengd team uit 2 jongen en
2 meisjes.
CHECK JE MAIL!
Oproep aan de ouders:
Beste ouders/verzorgers
Vanuit de jeugdcommissie werken
we veel via de mail. Nu krijgen we
vaak mails terug: adres onbekend.
We denken dat een aantal adressen
is veranderd vanwege glasvezel.
Verder komt informatie ook niet
aan bij ouders omdat de kinderen
de mails op hun eigen mailadres
krijgen en het niet aan ouders door
geven. Graag willen we ons mailbestand aanvullen met mailadressen
van ouders.
Stuur je mailadres en de naam van
je kind bij het onderwerp svp op
naar jeugd@avanti55.nl.
Wintertraining
We zijn weer bezig met het regelen
van tennislessen voor junioren in

de hal voor de winter. Ook daarover
ontvang je een mailtje na de zomervakantie.
WINDMILL CUP EN CLINIC
Van 14 t/m 22 juli aanstaande wordt
de Windmill Cup georganiseerd
op het park van TV Beekhuizen te
Velp.
Op 16 juli wordt van 15 tot 17 uur
een tennisclinic gehouden, vrij
toegankelijk voor alle jeugdleden
in district Gelderland. Deze spelers
zijn (samen met hun ouders en
vriendjes) van harte welkom om
mee te doen, te komen kijken naar
de wedstrijden en poffertjes te eten.
Lijkt het je leuk om mee te doen:
kom dan rond half 3 naar Beekhuizen.
Voor verdere informatie: TV Beekhuizen te Velp of www.windmillcup.
com
MINI-MAXI
Zondag 2 september: mini-maxi
toernooi
Het traditionele mini-maxi toernooi
vindt plaats op zondag 2 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.
Te verwachten activiteiten
Zondag 2 september: mini-maxi
toernooi
Zaterdag 27 oktober: onder voor
behoud: seizoen afsluiting voor de
junioren.
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TENNISLESSEN

SENIOREN
NIEUW: Themalessen

NIEUW: Themalessen
Problemen met je service? Wil je
je back-hand met meer spin leren
slaan of heb je een andere specifieke vraag? Deze zomer is er bij
Avanti’55 de mogelijkheid om je in
te schrijven voor een themales!
Tijdens de themalessen gaat de
trainer specifiek in op een bepaalde
slag en schenkt daarbij aandacht
aan jullie individuele vragen. Zo
hopen we je gericht verder te
helpen om je eigen spel naar een
hoger niveau te tillen. Bij het thema
“service” zal naast de service ook
de servicereturn aan bod komen.
Tijdens de les forehand en backhand wordt met name ingegaan hoe
je een punt op kunt bouwen vanaf
de baseline. Bij de les “tactiek dubbelspel” zal vooral veel aandacht
worden besteed aan de volley en de
positie van de netspeler. De lessen
worden gegeven door Anne-Marie
Kirch.
Data (onder voorbehoud)
Service/ Servicereturn:
15 augustus, 11.00 uur of 20.00 uur
Forehand,
17 augustus 11.00 uur of 20.00 uur
Backhand,
22 augustus 11.00 uur of 20.00 uur
Tactiek dubbelspel/ volley,
24 augustus 11.00 uur of 20.00 uur
Heb je interesse om een of meer
van deze specifieke trainingen
te volgen, stuur dan een mailtje
naarAnne-marie@avanti55.nl. Geef
daarbij aan welk tijdstip je voorkeur
heeft (11.00 of 20.00 uur). Ook is
er de mogelijkheid om in overleg
met de trainer een privéles op een
ander tijdstip te plannen. De kosten van deze lessen zijn 9,- euro
per persoon per les (60 minuten),
uitgaande van 4 personen. Met 3
personen 12,- per persoon en met 2
personen 18,-, privéles 36, - voor 60
minuten.
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Enthousiast? Reageer dan voor 1
augustus! (Anne-marie@avanti55.
nl/ 024-3249434, onderwerp: aanmelding themalessen).
Lessen senioren najaar
Je kan je weer opgeven voor de lessen in het najaar.
Je kunt daarbij kiezen uit 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 na de
zomervakantie. Het is een cursus
van 5 lessen. De trainers nemen
zelf contact met je op wanneer de
eerste les begint.
Er wordt dinsdag,-woensdag,-en
donderdagavond gelest tussen
19.00 uur en 22.00 uur, vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur
en op vrijdag tussen 10.00 uur en
13.00 uur op baan 3.
Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je
uiterlijk 1 augustus opgeeft. Dit kan
persoonlijk via de trainers of via het
inschrijfformulier op de website.
Zowel gevorderden als beginners
kunnen zich opgeven voor:
-Groepslessen
-Individuele(privé) lessen
De spelregels:
Een cursus omvat 5 tennislessen gespreid over 5 aansluitende
weken.
Een lesuur duurt:
-50 minuten bij 4 personen.
-40 minuten als er slechts 3 personen ingedeeld kunnen worden.
-30 minuten als er 2 personen of bij
privéles.

De lesgelden moeten de eerste
les contact aan de trainers voldaan worden.
Het lesgeld bedraagt voor:
- 3 of 4 personen € 45,00 per persoon
- 1 of 2 personen € 90,00 per persoon
Indien de cursist wegblijft, om welke
reden dan ook, wordt de les geacht
te zijn gegeven.
De eerste regendag wordt ingehaald.
Wil je meer informatie, bel of mail
naar de trainer van je keuze.
Leo Nefkens
Liesbeth Meij
Anne-Marie Kirch
Winterlessen
Bij voldoende animo zal AnneMarie ook winterlessen in de hal
voor senioren gaan geven. Heb je
interesse, stuur dan voor 1 augustus een mailtje met als onderwerp
winterlessen, met je voorkeur voor
avond (woensdag of vrijdag), zodat
we op tijd de banen in de hal kunnen reserveren. Nadere informatie
volgt in de nieuwsbrief.
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

CLUBWEBWARE

Clubwebware
De ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl)
is overgegaan op een nieuw systeem: Clubwebware.
Hiermee is het mogelijk veel taken te automatiseren.

Je komt dan in het volgende scherm:

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 emailadressen, 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 en geen
Nieuwsbrieven.
Dus, geef je goede mailadres door!
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 heb je ontvangen per mail. Indien je geen
inlogcode hebt ontvangen, stuur een mail naar ledenad-

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

ministratie@avanti55.nl
Zodra je ingelogd bent, ‘land’ je op de ledenlijstpagina:

Ga naar ‘MijnClub’ om je eigen gegevens te wijzigen.
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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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