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UITERSTEN
Tussen de finales van de clubkampioenschappen door schrijf ik deze column. Het is heet, heel heet zelfs. Al
vroeg in de ochtend zoeken de bezoekers de schaduw op en proberen
de spelers hun hoofd enigszins te
koelen met petje en water. Ondanks
de hitte wordt er tot het uiterste gestreden om de podiumplaatsen. Met
veel koele drankjes, een kleine aanpassing van het wedstrijdschema
(vroeger beginnen, een super tiebreak als vervanger voor een 3e set)
en vele porties extra zweetdruppels
worden de partijen afgewerkt. De
nieuwe kampioenen zijn bij dit schrijven nog niet bekend, maar zeker is
wel dat er een paar verrassingen uit
de bus zullen komen.
Met een stijging van 15% aan deelnemers tov vorig jaar, aanwas van
nieuwe, jonge leden en reeds toezeggingen voor volgend jaar, kunnen we stellen dat Avanti leeft.
Daarbij hebben we weer 2 succesvolle toernooien achter de rug. Het
invitatietoernooi was met 45 koppels
volgeboekt en op het Open Toernooi
was het, ondanks dat het midden in
de zomervakantie viel, ouderwets
druk.

De vele activiteiten dragen zeker
bij aan de sfeer. Het recreatieve en
prestatieve tennis doet het goed. Zo
goed dat ze elkaar weleens in de
weg zitten. Het vereist van het bestuur en de verantwoordelijke commissies geregeld overleg en creatieve oplossingen om alle partijen
voldoende aan hun trekken te laten
komen. Al helpt het zeker als Avantianen zelf ook kijken naar wat gunstiger speeltijden, want heus er zijn
ook nog hele rustige momenten.
Een goede voortgang wordt voor
een belangrijk deel bepaald door
de samenwerking met iedereen in
de club en met een voltallig bestuur.
Gelukkig zit het met die samenwerking wel goed, maar met enige ongerustheid kijk ik wel richting het volgend seizoen. Immers zowel Wilma,
onze secretaris, als Corin, voorzitter
van de jeugd, gaan ermee stoppen
en er zijn nog geen opvolgers. Er
wordt het uiterste van het bestuur
gevraagd om weer een goed bestuur te kunnen formeren. Leden die

belangstelling hebben, een steentje
willen bijdragen en graag iets voor
onze club willen betekenen moedig
ik van harte aan om contact met
ons/mij op te nemen. En neem maar
van mij aan; het is geweldig om voor
deze club te werken en zo je inbreng
te hebben.
Deze maanden gaan we ons buigen
over de verlenging van het seizoen.
Hoe lang willen en kunnen we door,
wat heeft dat voor consequenties
voor de bar, de banen, de buurt, de
extra kosten voor bijvoorbeeld de
verlichting van de banen, etc. etc.?
De hitte van deze zondag is, zoals
de weersverwachting aankondigt,
deze week volledig verdreven. De
trainingspakken kunnen dan weer
uit de kast, maar dat zal de tennispret niet drukken; we hopen er met
elkaar nog een lekker lang seizoen
van te maken!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti’55

Het is erg leuk om te horen dat veel
tennissers van buitenaf graag bij
Avanti spelen vanwege de gezellige
en gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is voor onze club. De bijzondere thema’s van de toernooien,
de altijd attente en gastvrije organisatie en de uitstekende catering
dragen daar zeker toe bij. Sommige
geïnviteerden hebben inmiddels een
jarenlange verbintenis met onze club
en spelers opgebouwd en beschouwen Avanti voor een stukje ook als
hun club. Op deze momenten en
zeker ten tijde van zo’n geweldig,
kleurrijk en swingend feest als afsluiting van het invitatietoernooi is het
extra mooi om voorzitter van deze
club te zijn.
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ENJOY THE CRISIS !

Dat was het thema van het Open
Toernooi van Avanti, afgelopen zomer. Een zeer actueel en brandend
thema voor een spetterend toernooi.
Toen voorzitter Marie José op de
vroege zondagochtend voor een
redelijk grote groep het toernooi officieel opende en de vlag hees, was
een deel van het terrein al bezet
door de Occupy –beweging: midden in de nacht hadden onverlaten
de gazonhelling naast baan 3 deels
in beslag genomen om te protesteren tegen… Ja, tegen wat eigenlijk?
En dat zou de hele week zo blijven.
Het toernooi kon gelukkig ongehinderd door de protesteerders (die
lagen natuurlijk nog in hun tentjes
bij te komen) op de geplande wijze
starten: met een tennisclinic die voor
de meeste Avantileden, gezien hun
leeftijd waarschijnlijk te laat kwam,
en die voor de getalenteerde toernooideelnemers waarschijnlijk overbodig was. Maar desondanks deed
iedereen met groot plezier en fanatisme mee: aan de opwarmoefeningen, de wedstrijdjes tussen mannen
en vrouwen, de oefeningen zonder
en mèt bal. Na ruim een uur kon het
toernooi dan echt van start gaan.
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Toppers
Het toernooi kende dit jaar opnieuw
bijna het maximaal aantal deelnemers (218), wat in deze tijden van
crisis, individualisering en ook nog
eens midden in de zomervakantie,
een prestatie mag heten. Het niveau van inschrijvingen was dit jaar
echter wel héél bijzonder: er deden
meer echte 3-spelers mee dan ooit
tevoren. Zij zorgden in de loop van
de week voor prachtige wedstrijden,
zowel in de enkel als in de dubbel en
mix. Maar ook in de andere categorieën, bij de mindere goden, was er
volop spektakel.
Crisisweer
De eerste dag werden we in de middag verrast door een zomerbuitje,
maar het programma kon gewoon
worden afgewerkt. De dagen daarop, met name de maandag en de
donderdag zag dat er anders uit: het
is dat de banen dat echt niet meer
konden verdragen en groundsman
Paul het ons uitdrukkelijk verboden
had, anders hadden wij, de OTCleden, er nog een flinke plas tranen
bijgeplensd! Gelukkig bleven de
deelnemers er erg rustig onder. Dan

zie je dat zo’n thema toch ergens
goed voor is: de crisis had de mensen al murw geslagen voordat ze
naar Avanti kwamen. Wat betekenen
dan nog enkele buitjes als je net je
huis bij de bank hebt mogen inleveren, je verkering uit is en je baan is
geglobaliseerd?
Zonder flauwekul: ondanks die enkele dagen met overvloedige regen,
liep het toernooi gesmeerd. Slechts
enkele partijen moesten elders worden gespeeld en meestal werd de
achterstand in tijd, vrij vlot ingelopen.
Wat daarin meehielp was dat, zeker
de eerste dagen, sommige deelnemers zich terugtrokken: ze hadden misschien de weersvoorspellingen gezien en besloten alsnog
een vlucht naar Madeira te boeken?
Dat was dan toch heel onverstandig
want hieronder beschrijven we wat
ze gemist hebben.
Berthy serveert en Rob stookt
Iedere avond serveerde Berthy (jawel: van cateringbedrijf ‘Berthy Serveert’) een heerlijk 3-gangendiner in
de, voor deze gelegenheid naar ons
terrein verplaatste, Voedselbank.
De desperado’s gingen dit jaar wat
minder snel over de bar dan gebruikelijk. Niet omdat Wim aan een
ontwenningscursus was begonnen,
maar omdat er een zeer aantrekkelijk (en gratis, want…. Crisis!) alternatief door de organisatie werd
uitgereikt: door Rob Vullings zelf
gestookte sterke drank in de overheerlijke smaken: Roblice, Elslice
(voor de dames) en Radlice (naar de
brouwlocatie vernoemd). Hebt u dat
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gemist, kijk Rob dan nog eens lief
aan… Wie weet, helpt het?
Veiling
Iedere dag konden deelnemers hun
waardevolle, maar overtollige spullen bij ons inleveren in verband met
de veiling op de Slotzondag om zo
weer wat garages en zolders leeg te
ruimen om extra huurinkomsten te
kunnen vangen. Het clubhuis vulde
zich intussen met rariteiten en kostbaarheden.
Heroïsch gevecht
Richting het weekend ging de zomer
toch echt beginnen: vrijdag 21, zaterdag 23 en zondag 25 graden, volop
zon, weinig wind. Kortom: ideaal
weer voor een finaleweekend.
In dat weekend werden, zoals gezegd, op alle niveaus, maar met
name in de 3 en 4, prachtige potten
gespeeld.
Al mag ik hier natuurlijk niet het heroïsche gevecht vergeten te vermelden, dat erevoorzitter Lex B streed
tegen, de iedere dag uit Venray met
het openbaar vervoer reizende, Ronnie X. Een superspannende 3-setter
op baan 1, door beide kemphanen
(de één de pensioengerechtigde
leeftijd allang gepasseerd zijnde, de
ander net begonnen met kromliggen
om diens pensioen te kunnen betalen) met volledige inzet gestreden,
elkaar geen centimeter toegevend
en vechtend voor elke bal. Het is dat
Avanti intussen beschikt over een
defibrillator (en leden die er mee
om kunnen gaan), anders had de
wedstrijdleiding zich genoodzaakt
gezien de strijd preventief te staken
om ongelukken bij de combattanten
te voorkomen. Er werd gehijgd, gezucht, naar adem gesnakt en met
rood aangelopen hoofden gezwaaid
om het overtollig vloeiende zweet
kwijt te raken. Enfin, om een lang
verhaal kort te maken: Lex won,
mede dankzij de enthousiaste steun
van het (thuis)publiek, hoewel ook
de moedig strijdende en door zijn
ouders en zus ondersteunde Ronnie, speciaal voor de gelegenheid uit
Venray naar Avanti gereisd, vaak op
bijval en ondersteuning mocht rekenen. Maar hoe dan ook: de ervaring
won van de kracht, de geest van de
materie. De beker bleef in Nijmegen.
Berrie en Eugenie

De sfeer was, mede dankzij zon en
tennisniveau: super. Het leek wel
haast geen crisis meer, ware het
niet dat de Occupyers er nog steeds
waren en dat de prijsuitreiking werd
verstoord door 2 aan lager wal geraakte Nijmeegse types, waarbij je je
overigens bij de man kunt afvragen
of die ooit wel hoger aan wal was
geweest! Deze Berrie, overduidelijk een broer van Haagse Dirk (van
Koot & Bie), maar dan met Nimweegs accent kwam op geruchten
over gratis Voedsel af, maar vond
‘Hèmmenèks’. Het was dat hij al snel
vergezeld werd door een charmante,
maar ook duidelijk de weg enigszins
kwijt zijnde dame in bontmantel met
trekzak. Voormalig tennis- en upperclasslid Eugenie. Maar ja … die verdòmde crisis hè: huis, haard en hem
kwijt. Enfin: ze vonden elkaar in een
merkwaardige dialoog waarin Berrie’s tekst ‘Hèmmenèks’ zeer regelmatig voorbij kwam. Hij bleek dus,
ondanks of dankzij gebrek aan scholing, een Nijmeegs nihilist. Het duo
sloot af met een gepast lied waarin
op scherpe wijze de graaiers in de
actuele graaicultuur op hun (burgerservice?) nummer werden gezet.
Opbrengst veiling voor De Nijmeegse Voedselbank
En daarmee kwam de crisis volop terug, want onder leiding van vermaard
veilingmeester Rob (jawel: diezelfde) werden de door deelnemers en
anderen ingebrachte goederen ge-

veild. De opbrengst was, zoals het in
crisistijden hoort, bestemd voor een
goed doel: …. De Nijmeegse Voedselbank! Dankzij de kwaliteit van de
geveilde spullen (buffelleren tas,
een spectaculair BOB-opblaasbed,
en ga zo maar door…), de opzwepende teksten van veilingmeester
Rob en de hebberige inborst van tal
van aanwezigen, tasten velen diep
in hun óók door de crisis aangetaste
portemonnee. Zo raakte de veilingmeester zelf, via een niet goed gecoördineerde aankoopactie van zijn
echtgenote, in het bezit van een
prachtig, maar helaas weer even
overbodig autofietsenrek. Zo droeg
ieder, naar kunnen, zijn steentje bij
en zijn aankoop huiswaarts. Wij, het
organiserend comité, bleven zitten
met de opbrengst: inclusief inkomsten uit de losse verkoop van nietgeveilde zaken, haalden we een
kleine 700 euro binnen. Wij zijn daar
lekker van uit wezen eten! Nee hoor,
geintje: onze zeer keurige penningmeester Wim maakte het bedrag die
week nog zeer keurig over naar de
Voedselbank!
Kortom: een succesvol toernooi met
een geslaagd thema. Wij hebben
tenminste van de week (en de crisis) genoten en naar ons gevoel: de
deelnemers en bezoekers ook.
Laat de volgende crisis maar komen.
Namens de OTC: Leo van de Pas
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VAN DE

BESTUURSTAFEL

Opzegging lidmaatschap
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 2013 wordt mede
bepaald aan de hand van het ledenaantal op 1 december 2012. Opzeggen na 1 december betekent dan
ook dat er nog een jaar contributie
betaald moet worden.

Slottoernooi, laatste labelavond
en sluiting banen
Het slottoernooi voor senioren vindt
plaats op zondag 28 oktober. De
laatste labelavond is op maandag
22 oktober.
Het bestuur beraadt zich de komende periode over de mogelijkheden
om de banen in het naseizoen langer open te houden. Er zal afstemming plaatsvinden met Paul Hoffs
onze groundsman, de barcommissie
en de buurt. Het bestuur houdt de
leden via de website en de Nieuwsbrief op de hoogte van de openstelling van de banen.

Vacatures bestuur

Het bestuur is op zoek
naar:
een nieuwe secretaris
en
een bestuurslid jeugdzaken.
Heb je belangstelling laat
het ons horen!

NAJAARS-,
VOORJAARSCOMPETITIE
WINTERHARD(T)
Najaar:
Als deze Kantlijn in de bus valt, is
de Najaarscompetitie net begonnen.
Kijk voor de teamindeling, het speelschema en de resultaten op http://
www.avanti55.nl/av55/najaarscompetitie/.
Tijdens de najaarscompetitie op
vrijdagavond, zaterdag en zondag
zijn er minimaal 2 banen vrij om af
te hangen. Als een competitieteam
zo’n baan gebruikt, mogen recreanten ze van de baan halen. Hang
wel altijd af, want aan de hand van
de bezetting van de vrije banen zal
het bestuur besluiten hoeveel banen
voor recreanten vrij moeten blijven
in het volgende najaar.
Winterhard(t)
De inschrijving sluit zondag 30
september. Inschrijven via http://
www.toernooi.nl/sport/tournament.
aspx?id=BAFB95CA-DA15-46B7-

8DE7-68FEDB15E2CB.
Omdat ook The Insiders uitgenodigd
is om mee te doen, kan men zich
ook opgeven samen met een lid van
onze buurvereniging.
Voorjaar:
Vanaf half september tot half november zal men zich weer via toernooi.
nl in kunnen schrijven voor de voorjaarscompetitie 2013. De precieze
informatie van de KNLTB is nog niet
binnen, dus de onderstaande alinea
kan op details wijzigen:
Voor senioren biedt de districtscompetitie mogelijkheden op:
donderdag (Damesdubbel),
vrijdagavond (Gemengd 17+/40+
met ook single-partijen en Dubbel
17+/40+ voor Heren/Dames/Gemengd) en
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 competitiespeler verzorgd,
daarom moet elke competitiespelers
minstens eenmaal bardienst draaien. Van elk seniorenteam wordt een
competitiebijdrage gevraagd van
€ 60.
Namens de Technische Commissie
Peter van Campen
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JEUGDCORNER

MINI MAXI TOERNOOI

Het mini maxi toernooi was op zondag 2 september.
Wat hadden we weer een mazzel met het weer. Geweldig! Er waren wat minder inschrijvingen dan andere jaren. Met een indeling in 4 poules naar leeftijd en niveau,
werd er flink gestreden. Om 13.00 uur sloten we het
toernooi met een prijsuitreiking af.
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WINTERTRAINING

inschrijving gesloten

De inschrijving voor de wintertraining is inmiddels gesloten.

SPORTIVITEIT
AFSLUITNG SEIZOEN 2012

Zaterdag 27 oktober

Zaterdag 27 oktober is er op het park van Avanti een
spetterende afsluiting van het seizoen voor ALLE junioren!
(je hoeft dus geen training te volgen om deel te nemen
aan deze activiteit).
Speel tegen het ballenkanon of kom erachter hoe hard
jouw eigen service is!
Er zijn weer prijzen uit Roland Garros te winnen!
Deze middag is voor alle junioren tussen 7- 17 jaar!
Kijk voor meer informatie op de website van Avanti’55.

Als jeugdtrainer heb je naast de taak om het tennisspel te leren ook een opvoedkundige taak. Ik merk de
laatste tijd dat daar af en toe onnodige tijd in gaat zitten.
Het gaat meestal om kleine simpele dingen die voor mij
vallen onder het kopje “sportiviteit”. Een voorbeeld is
een discussie over een bal die in of uit is. Waarom zou
je je daar druk over maken? In het tennisspel is daar
een oplossing voor gevonden; je speelt een let. Punt
opnieuw, punt uit! Een ander voorbeeld: tijdens een uitleg over de techniek of over een nieuwe oefening wordt
er ineens een bal weggeslagen. Niet doen! Ik benoem
regelmatig de gevaren van dit soort onbesuisde acties;
een bal en zeker een racket kan hard aankomen. Jammer vind ik het als het nog een keer gebeurt en boos
word ik als het een derde keer gebeurt. De tennisles is
een moment waarin je lekker je energie kwijt kunt op
de baan en ik vraag aan alle kinderen om zich sportief
te gedragen. Niet alleen naar de trainer toe maar zeker
met elkaar. Dan kunnen we meer tijd besteden aan de
oefeningen en gaat het tennisspel sneller vooruit.
Laat je racket maar spreken!
Sportieve groet,
Anne-Marie Kirch

JEUDCOMPETITIE 2013
Vanaf nu kun je je opgeven voor de voorjaarscompetitie
in 2013. Het is nog wel ver weg maar we moeten nu al
teams gaan vormen.
Vrijdagmiddag is de ¾ competitie van 16.30 tot 18.30,
vijf keer in april en mei. Deze competitie is bedoeld voor
beginners tot ongeveer 10 jaar. Je speelt in een iets
kleiner veld . Je speelt ook bij andere tennisclubs. Het
is een leuke manier om meer ervaring op te doen.
De woensdagmiddagcompetitie tot 12 jaar is ook in april
en mei, zes keer van 13.30 tot 16.30. De basisschooljeugd kan hier aan meedoen, als je interesse hebt kun
je met Anne-Marie, onze trainster overleggen.
Verder kunnen de middelbare scholieren competitie
spelen op zaterdag. Je moet dan wel redelijk gevorderd
zijn. Overleg met Anne-Marie of je daar aan toe bent.
Als je wilt mee doen, mail naar Jeugdtrainer@avanti55.
nl of naar jeugd@avanti55.nl

OPROEP VOOR
OUDERS/VERZORGERS
Wij zoeken ouders die de jeugdcommissie willen
versterken. Per 2013 stopt onze voorzitter en
komen we echt menskracht tekort. Als we niet
meer vrijwilligers vinden, kan dat gevolgen hebben voor de activiteiten van de jeugd.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Na diverse verregende clubkampioenschappen in september met veel
wachten, sponsen en halbezoek,
zuchtten de Avantianen dit jaar onder een allesverzengende hitte met
een nietsontziende koperen ploert
permanent boven het Valkenburgcomplex. Daarnaast sloeg een virus
toe waardoor een aantal deelnemers
de ontwikkelingen vanuit hun bed op
toernooi.nl moest volgen. Alleen de
sterksten bleven over en dat leverde
op de finalezondag veel spanning op
met een golf van supertiebreaks.
Spanning ook op de tribunes met
een opmerkelijk incident op de
maandagavond. Een tennishooligan
gooide vanaf de straat een goedgevuld pak Taxi over de heg, die een

toeschouwer, zittend op een bankje,
recht op het hoofd trof. De dader
ontkwam, de slachtoffers met een
nat pak en veel vragen achterlatend.
Daarna wierp op de zondagmiddag
een finalist zijn racket in het publiek,
maar dat had minder malicieuze intenties.
De wedstrijdcommissie zag met
vreugde hoe het aantal aanmeldingen steeg dit seizoen. Verder
verheugde zij zich over het betrekkelijk rimpelloos verlopen weekend,
waarbij vanuit het deelnemersveld
nauwelijks tot geen wanklank te horen was over de indeling of het barrooster. Zelfs een novum dit jaar: de
winnaar had een speech geschreven, die de winnares uitsprak. Een

baanbrekend initiatief voor gelijke
rechten.
Winnaars
HE3/4/5 Wim Busink
DE3/4/5 Anneloes van Brussel
GD3/4/5 Joek Poort & Anneloes
van Brussel
HE6
Johannes de Bruin
DE6
Nicole Janssen
GD6
Johannes de Bruin &
Debbie Hermse
HE7
Ronald God
GD7
Riel Berenbroek & 		
Corin Smaal
HE8/9
Frank van Hooijdonk
DE8/9
An Jonkman
GD8/9
Frank van Hooijdonk 		
& Wilma Emonds

Draai minstens

ÉÉN
KEER
per jaar een bardienst

We hebben het net gered. Met
hangen en wurgen hebben we
alle bardiensten kunnen invullen
tot 1 november a.s. Een paar leden hebben ons soms voor een
voldongen feit gezet door niet te
verschijnen voor hun bardienst,
maar dat waren gelukkig uitzonderingen. Ook waren er weer een
aantal notoire weigeraars, die
geen bardienst wilden draaien.
Sommigen met een geldige reden,
een aantal met een minder plausibele verklaring. De meest mooie
smoezen kwamen voorbij…
Al met al heeft de barcommissie dit
seizoen toch 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.
Sommigen van jullie weten dat misschien niet, maar als spelend lid van
Avanti word je geacht een of meerdere keren per seizoen bardienst te

10

September 2012

draaien. De meesten Avanti-leden
houden zich aan deze ongeschreven
regel, maar er waren dit jaar meer
weigeraars en non-respondenten
dan ander jaren. Zoveel, dat het dus
echt moeilijk was alle bardiensten in
te vullen. Dat geeft te denken…
Verlenging seizoen, vrijblijvendheid voorbij
En het probleem zal niet minder worden als we ook na 1 november de
bar open willen houden. Het seizoen
bij Avanti wordt immers verlengd, de
banen blijven ook in de winter open.
Samen met het bestuur beraden we
ons op stappen (maatregelen zo je
wilt) die ervoor moeten zorgen dat
we gedurende het hele seizoen de
bar open kunnen houden. Dat betekent overigens niet dat in de winter
de bar op doordeweekse dagen elke
dag open zal zijn. Het betekent wel
dat de vrijblijvendheid om al dan niet
een bardienst te draaien voorbij zal
zijn. Je zult wel een heel goede reden moeten hebben om je hieraan
te ontrekken. Let wel: de doordeweekse bardiensten staan los van de

diensten die je dient te draaien als
competitiespeler.
Over de barcommissie
Ook al doet de toon in deze bijdrage
anders vermoeden, toch vormt ook
in 2012 de barcommissie weer een
hecht team, dat goedgeluimd de
vele taken uitvoert. De commissie
bestaat uit Henk op het Veld, Hanneke Bruins, Ria Romijnders, Judith
Cornet, José Schonenberg, Cecile
Kienhorst en Willem van Gerwen.
Speciale dank gaat (opnieuw) uit
naar Ben Vermeulen, die in 2012
jaar (voor het laatst) op prettige
wijze invulling gaf aan zijn penningmeesterschap van de barcommissie. Ben stopt per 1 november. Voor
opvolging is gezorgd.
Met dank aan en complimenten voor
alle vrijwilligers die dit jaar bardienst
draaiden en draaien, groet ik jullie
namens de barcommissie,
Willem van Gerwen
Reageren?
Stuur een mail aan:
barcie.avanti@gmail.com
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KREUNEN
LOONT!
‘Dat vrouwengekreun op de tennisbaan moet maar eens ophouden’,
kopte de NRC in juni, toen Wimbledon net begonnen was. Het is een
oude discussie die steeds actueler
wordt. Monica Seles is er zo’n twintig
jaar geleden mee begonnen, met het
gekreun. ‘Ha-hi’, schalde onophoudelijk en ongecensureerd over de
internationale tennisbanen. Tijdens
Wimbledon 1992 werd er openlijk
over geklaagd. In de finale tegen
Steffi Graf speelde Seles daarom geluidloos en verloor.
In de loop van de jaren hebben
steeds meer speelsters de gewoonte
overgenomen en het volume ging
van kwaad tot erger. Het kreunen is
krijsen geworden, althans bij de dames. Monica Seles is met 93 decibel
al lang niet meer de recordhoudster.
Ze is geëvenaard door Serena Williams en voorbijgestoken door Azarenka (95 decibel), Sharapova (105)
en de Portugese Michelle Larcher de
Brito, die ooit de decibelmeter in Roland Garros liet stijgen naar 109. Dat
is slechts 11 decibel minder dan een
opstijgend vliegtuig.

De kreunmatch van het jaar was de
damesfinale van de Australian Open
(Azarenka-Sharapova). De pers dook
er met gretigheid bovenop. Azerenka
mag dan wel 10 decibel achterliggen
op Sharapova, haar kreun duurt met
gemiddeld 1,5 seconde veel langer.
‘Azarenka’s kreun kan makkelijk worden verward met de lokroep van een
pauw.’ ‘Het is alsof ze geniet van een
pak slaag.’ ‘Mickey Mouse in nood.’
‘Als een vrouw die haar tepels laat
piercen met een botte naald.’ En
over Sharapova: ‘De extremen lijken
op het lawaai van een uil die hard
wordt geslagen met een stok.’ ‘Een
drilboor.’ ‘Een boze parkiet.’ ‘Als een
vrouw die een drieling baart.’
Het keurige tennisbezoek klaagt,
maar de pers gniffelt over de sensuele lading van het kreunen. Er schuilt
ook hypocrisie achter, want sinds de
introductie ervan is het damestennis
populairder dan ooit. Tegenstanders
wijzen op de nutteloosheid van het
kreunen – en zien daarin een extra
reden tot verbod. Het produceren van
zulke geluiden kost namelijk een redelijke hoeveelheid energie, wat uiteindelijk ten koste gaat van het spel.

Maar vreemd genoeg is dat aan de
kreundames niet te zien. Onderzoek
wijst zelfs uit dat het krachtig uitstoten van lucht tijdens het aanspannen
van spieren wel degelijk positief effect heeft. Kreunende dames kunnen
ermee hun forehand met 6,4 km/u en
hun opslag zelfs met 7,5 km/u doen
toenemen. Daarnaast heeft kreunen
ook een negatief effect op de tegenstander. Uit een onderzoek van twee
jaar geleden blijkt namelijk dat de
responstijd en nauwkeurigheid bij
de tegenstander significant achteruit
gaat. Kreunen loont dus!
Afgelopen zomer heb ik goed opgelet bij de toernooien van Avanti.
Geen gekreun, geen gekrijs. Soms
een schreeuw of gilletje bij een misser, dat is alles. En wel zo prettig.
Maar misschien moeten we één
keertje gek doen. Kijken of het werkt,
dat lawaai. Lijkt me een mooi thema
voor volgend jaar: het Avanti-kreuntoernooi, compleet met decibelmeters langs de lijnen. Hebben we weer
jarenlang iets om over na te praten.
Hawkeye

ABC: de Avanti Boeken Club!
Tijdens het Open Toernooi deze
zomer hebben we in het kader van
het thema ‘crisis’ , kleding, boeken,
‘kunst’ en snuisterijen verkocht. De
opbrengst was voor de voedselbank.
Het viel ons op dat de boekverkoop
zo goed liep.
Dat bracht ons op het idee om in het
clubhuis van Avanti een boekenkastje neer te zetten. Daar kan iedereen
zijn of haar overtollige boeken kwijt
en kun je tegen een klein bedrag een
boek kopen.
De opbrengst is dan weer bestemd
voor de voedselbank.

Er zijn wat regels:
• Graag bestsellers en literatuur
en boeken die er nog goed uit
zien;
• De boeken zet je op alfabet
(naam van de schrijver) tussen
de andere boeken;
• De boeken worden uitgezocht.
De boeken die niet door de keuring komen gaan naar ‘Het Goed’
of het oud papier. Boeken die er
al lang (een maand of vier) staan
worden weggehaald, zodat het
aanbod ‘fris’ blijft;
• Als je een boek wilt kopen, doe
je 2 of 3 euro (afhankelijk van

•

dikte en/of kwaliteit), in een
daarvoor bestemde envelop in
de kopijbus, méér geven mag
natuurlijk altijd;
Wij zorgen ervoor dat het bedrag
bij de voedselbank terecht komt

Zodra het kastje er staat, kun je je
boeken kwijt. Als je al eerder een stapeltje bij je hebt, zet ze dan in of bij
de bestuurskamer.
We wensen jullie veel leesplezier!
Namens de OTC en het bestuur,
Liesbeth van de Brugge en Anneloes
van Brussel
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SLOTTOERNOOI 28 oktober
Het slottoernooi is dit jaar op zondag
28 oktober.
Je schrijft je individueel in. Er worden dubbels en mixed-dubbels gespeeld.
Het toernooi begint om 11.00 uur.

Let op het ingaan van de wintertijd.
De inschrijving sluit op dinsdag 23
oktober.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur.
Je krijgt per e-mail het wedstrijdschema.

Inschrijven via:
toernooicommissie@avanti55.nl
Namens de toernooicommissie:
Paul van den Ing en Willy Schaap.

FOTO´S INVITATIETOERNOOI
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BIJ SHELLEY
THUIS!

Voor degene die het Invitatietoernooifeest hebben meegemaakt
was het opnieuw een verrassend
weerzien, Shelley! Elk jaar past het
oudste beroep ter wereld kennelijk
moeiteloos bij het thema van het
feest.
Ze is een vaste gast geworden
die zich overigens verbaast over
hoeveel beest haar aanwezigheid
losmaakt in het toch best-welnette Avantipubliek! Zelf noemt ze
zich, desgevraagd, het liefst “een
dame van plezier”; hoertje, klinkt
zo denigrerend. En prostituee weer
zo plechtig. Ik bezoek haar thuis
en maak mee hoe ze langzamerhand van een gewoon Waterkwartiervrouwtje transformeert in een
smaakvol gekleed en fijntjes opgemaakte Publieke Vrouw!
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In het leven…
Ze heeft een raam aan de Nieuwe
Markt, huurt dat van een man,
pooier wil ze het net niet noemen,
gewoon iemand die haar en haar
gasten in de gaten houdt. Tja, hoe
rol je het vak in? Eigenlijk zo’n
beetje vanzelf, hè. Ze kon niet echt
goed leren en een baantje houden
wilde ook niet lukken. Tot ze op een
gegeven moment via een vriendinnetje hierin terecht kwam: een
keertje meegaan en kijken vanachter een kamerscherm. Hoe gaat dat
nou, wat doe je wel, wat doe je niet,
en hoeveel vráág je nou eigenlijk,
wat zijn de “do’s en don’ts” (maar
dan op “sien Nimweegs”) in dit vakgebied, ach ja, en voor je het weet
zit je erin, in het leven. En bevalt het
en verdient het heel aardig. En geeft
het veel voldoening: “ik ben graag
een beetje aardig voor de mensen,

daar word ik zelf ook blij van als ze
tevreden de deur uitgaan, je geeft
ze toch iets mee..”.
Menig huwelijk blijft netjes in stand
omdat manlief buiten de deur krijgt
wat-ie thuis niet heeft, denkt ze. “Ja,
het is eigenlijk een heel sociaal werk
en het is ook gezellig hoor, met de
meiden, ja, er is ook wel eens wat,
en soms zijn ze jaloers en zo, maar
dat hoort erbij”.
Ze ziet er goed uit, eerder slank en
bescheiden gevuld, dan te dik of
rondborstig maar ja, zo is er voor
elke man wat wils, toch! En wat heel
belangrijk is: ze is niet verslaafd, hè,
dat scheelt ook, ja zeker, want dan
moet je de straat op om te tippelen,
nee, dat hoeft zij gelukkig niet, zij
heeft een raam! Natuurlijk baalt ze
ook wel eens van haar werk, soms
heb je een beetje vieze mannen of
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vragen ze rare dingen, maar ja, elk
beroep heeft zijn vervelende kanten,
toch?
Stoppen
Dus waarom zou ze stoppen? “Ach
ja, later, als ik oud word,” zegt ze,
“zal het wel anders worden? Wie
wil er met een gerimpeld velletje?
Of, nou, dat zou nog wel eens mee
kunnen vallen. De leukste klanten
zijn die onervaren jonge mannen,
jongens nog bijna… die voor de
eerste keer komen. Je ziet ze buiten
staan schutteren. Dan is een wat
rijpere vrouw toch net wat meer in
staat ze op hun gemak te stellen.
Tja, misschien als er nog eens een
echt liefde komt, dat het dan tijd
wordt om te stoppen…”.
Maar dan wordt het voor mij tijd om
te stoppen. Ik ben nou eenmaal niet
zo’n rollenspeler. Eerder iemand die
met open mond zit te luisteren (want
daar zit ze echt, die Shelley!) zoals

ik nog immer vol ontzag naar een
man met mijter, staf en baard luister.
Wat kan ze dat goed, die Mieke, en
dan ook nog in een soort Nijmeegs
dialect “wà ik ech nie na ken doen,
so op papier…”.
Dagelijks leven
Mieke Bekker, haar alter ego, en
ik hebben inmiddels bijna een fles
witte wijn achter de kiezen en een
hoop plezier gehad. Ze speelt sinds
een jaar of vijf bij Avanti maar is
tevens trouw aan Quick. (“Ook wel
fijn, hoor, soms is de sfeer bij Avanti
wel erg ons-kent-ons”.)
En in haar dagelijks leven werkt ze
in de ICT als functioneel beheerder:
ze optimaliseert de software zodat
de gebruikers er op een prettige
manier mee kunnen werken. Na
haar periode bij Planon, een softwarebedrijf, dacht ze even een ommekeer te maken naar iets anders
– doen wat je echt altijd gewild had.

Vroeger wilde ze arts worden. In dat
licht heeft ze een jaar lang de studie
Haptonomie geprobeerd wat het ook
niet bleek te zijn. De zoektocht die
aanvankelijk wel prettig was, begon
wat zorgelijker te worden naarmate
hij langer duurde en geen echt antwoord opleverde. Nu keert ze terug
naar waar ze goed in is en heeft tot
haar opluchting een nieuwe baan –
morgen is haar introductie- bij Zorggroep Atlanta. Ook in haar echte
werk heeft ze graag contact met
mensen. Het is fijn ergens verstand
van te hebben en daarmee mensen
te helpen. Ze lijkt me ook werkelijk
iemand die met geduld en vriendelijkheid uitlegt en adviseert.
En de rest van het dagelijks leven?
“Shelley” heeft te veel tijd in beslag
genomen om daar echt goed achter
te komen!
Mariëtte van der Zwet

SCHAKEN BIJ AVANTI Donderdag 11 oktober 20.00 uuur
Deze zomer is de Avanti 55 Schaakcommissie (AS55) opgericht. Riel
Berenbroek en Ernst Bouwes willen
op donderdag 11 oktober peilen of
binnen Avanti ‘55 de potentie aanwezig is voor een geregelde schaakavond voor liefhebbers. In welke
vorm weten ze zelf ook nog niet. Net
als in tennis kan kwaliteitsverschil

een schaakpartij tot een lusteloze
activiteit maken, maar de commissie
hoopt dat bij voldoende belangstelling de onderlinge krachtsverschillen
een indeling in categorieën mogelijk
maakt.
Iedereen met elementaire kennis van
de schaakregels is welkom op donderdag 11 oktober om acht uur.

Helaas heeft Avanti ‘55 geen schaakspullen in het clubhuis. We zouden
zeer geholpen zijn als belangstellenden zelf een bord met stukken meenemen. Neem ook je tennisspullen
mee!
De schaakcommissie
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