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VAN DE VOORZITTER

TERUGBLIKKEN, VOORUITKIJKEN EN
VOORTGAAN: AVANTI!

H

et jaar 2012-2013 zal voor Avanti de boeken in
gaan als het eerste speelseizoen in de winter.
Avanti doet zo zijn naam alle eer aan, want Avanti
betekent immers voortgaan!
Bij het uitkomen van deze Kantlijn kunnen we al een
stukje nagaan in hoeverre de leden hiervan hebben kunnen profiteren en of de komst van Koning Winter nog
even op zich laat wachten.
Zeker is dat de maand november ons niet heeft teleurgesteld. Vrijwel de hele maand was het prima tennisweer
en heeft de vorst geen parten speelt en wordt er nog
steeds naar hartenlust getennist.
En het begon nog wel zo jammerlijk. Op een weliswaar
zonnig slottoernooi (tja, die naam is nu aan discussie onderhevig..) waren de banen op 2 na bevroren. Ondanks
goede hoop en inspanningen bleef het aantal bespeelbare banen uiteindelijk op 3 steken. Het vereiste van
de organisatie al direct wat aanpassingen in het speelschema, maar uiteindelijk via de labelvariant het beste
alternatief bood. Hier en daar klonk al wat gemopper;
“hoezo doorspelen in de winter, dat wordt zo niks… “.
Best begrijpelijke teksten, maar gelukkig ook erg voorbarig. Als voorzitter voel je je voor veel verantwoordelijk,
maar aangaande het weer laat ik dat makkelijk los; hier
doe je tenslotte weinig aan.
Extra werkzaamheden
Niet alleen voor mij en de andere bestuursleden, maar
ook voor veel andere actieve Avantianen brengt de verlenging extra werkzaamheden met zich mee. Het clubhuis moet blijven draaien; meer schoonmaakwerkzaamheden, controle en reparaties, nieuwe barvoorraad, de
organisatie rondom de bardiensten, de organisatie van
de labelavonden en extra aandacht voor de buurt. Het
is mooi om te ervaren hoe goed de betrokkenen hieraan
willen meewerken. De meeste leden hebben hier wel
oog voor, maar er zijn ook leden die zich dit onvoldoende
realiseren. Toch is het belangrijk dat ieder zijn steentje
bijdraagt en zijn verantwoordelijkheid neemt. We zijn
tenslotte een club die voor het overgrote deel draait op
vrijwilligers, we doen het met en voor elkaar; zo staan we
garant voor het welslagen van het totale clubgebeuren.
Afscheid bestuursleden
Het einde van het jaar nadert en is ook de tijd om terug
te blikken. Het is voor Avanti weer een jaar geweest met
veel hoogtepunten en gelukkig amper dieptepunten. Alle
belangrijke zaken passeren de revue via het jaarverslag
verderop in deze Kantlijn. Het is ook de tijd van afscheid
nemen. Na ruim 4 jaar actief bestuursschap gaan we afscheid nemen van Wilma Emonds. Wilma heeft als se-

cretaris erg veel goed werk voor Avanti geleverd. Altijd
zeer accuraat, zorgvuldig en betrouwbaar en bovenal
een heel prettige persoonlijkheid. Het secretariaat heeft
zij met grote inzet en betrokkenheid vormgegeven. Ik
en heel Avanti zullen haar erg gaan missen. Ook Corin
Smaal gaat als voorzitter van de jeugd na 2 jaar het bestuur verlaten. Ondanks dat Corin eigenlijk onvoldoende
tijd hierin kon steken, heeft ze haar verantwoordelijkheid genomen wanneer het moest en gaan we afscheid
nemen van een erg fijne, enthousiaste en dynamische
vrouw die voor de jeugd veel betekend heeft.
Meld je aan als bestuurslid van Avanti
Het valt niet mee om opvolgers te vinden. Helaas hebben
bij het schrijven van deze column er nog geen kandidaten
gemeld en is het nog niet gelukt om evt. kanshebbers
over de streep te trekken. Een voltallig bestuur is onontbeerlijk voor een goed functionerende vereniging, niet
alleen vanwege de verdeling van de werkzaamheden
maar ook om in breder verband de lijnen van Avanti uit
te kunnen stippelen. De komende periode hopen we echt
dat we hierin gaan slagen. Bij deze doe ik dan ook een
dringende oproep aan de leden: wie graag iets voor de
club wilt doen, visie heeft en mee wilt werken aan het beleid, procedures wilt bewaken of graag de jeugd naar een
hoger plan wilt tillen, meld je dan aan voor de vacatures
secretaris of voorzitter jeugd via bestuur@avanti55.nl.
Het tennisseizoen is nog niet voorbij. Hopelijk gaat het
pas serieus vriezen en sneeuwen als Avanti vanaf half
februari de poorten sluit. Maar daarna is alweer heel vlot
het nieuwe seizoen in zicht. Voor velen is de verlenging
van het seizoen toch een onverwacht cadeautje, want
wie had dat nou een jaar geleden gedacht...?
Voor nu wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet, support
en sportieve inbreng in 2012. Volgend jaar weer nieuwe
kansen en mogelijkheden voor competitie, training en recreatief spel. Ik wens ieder bij deze vast hele fijne feestdagen, een mooi uiteinde en heel graag tot ziens bij de
Nieuwjaarsborrel op 6 januari!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti’55
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Secretariaat		
Wilma Emonds		
Postbus 1522		
6501 BM Nijmegen
tel 024 355 15 58

Parkadres
van Haapsstraat 78
6525 CE Nijmegen
tel 024 322 90 25

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
donderdag 10 januari 2013
Beste leden van tennisvereniging Avanti ’55,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden
op donderdag 10 januari 2013 om 20.00 uur in het
clubhuis.
In het geval dat u onverhoopt niet in de gelegenheid
bent om de vergadering bij te wonen, wil het bestuur u
informeren dat het uitbrengen van uw stem bij (schriftelijke) volmacht is toegestaan. Een lid kan voor één
ander lid als gevolmachtigde optreden. Dit kan door het
sturen van een email naar secretariaat@avanti55.nl
waarin u aangeeft wie u machtigt om te stemmen.
Aanvullingen op de agenda van deze vergadering zijn
mogelijk. Deze kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de
ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden
ingediend. Deze aanmelding moet voorzien zijn van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden.
Punt 9 van de agenda heeft betrekking op het voorstel
om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Conform artikel 17 lid 1 van de statuten heeft u het
concept van de statutenwijziging en het huishoudelijk

reglement inmiddels via een extra Nieuwsbrief ontvangen.
Punt 10 van de agenda heeft betrekking op de bestuursverkiezingen. (Tegen)kandidaten voor bestuursfuncties
kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Ook
hiervoor geldt dat de aanmelding voorzien moet zijn
van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde
leden en een ondertekende bereidverklaring van de
betrokken kandidaten.
De financiële stukken voor de jaarvergadering worden
uiterlijk 1 week voor de ALV gemaild aan alle leden met
een emailadres . De leden zonder emailadres kunnen
deze stukken opvragen bij het secretariaat.
GRAAG TOT ZIENS OP DONDERDAG 10 JANUARI
2013 OP DE LEDENVERGADERING!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Avanti ‘55,
Marie-José van Weegen, voorzitter
Maarten Baris, penningmeester
Wilma Emonds, secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering
donderdag 10 januari 2013
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen / Ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering
12 januari 2012
Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering 31 mei 2012
Jaarverslag 2012
Financieel jaaroverzicht 2012
Bevindingen van de Kascommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuwe kascommissie
Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk
reglement
Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar: Corin Smaal,
bestuurslid jeugdzaken.

11.
12.
13.
14.
15.

Het bestuur roept de leden op om zich
kandidaat te stellen voor de vacature bestuurslid jeugdzaken.
Aftredend, niet herkiesbaar: Wilma Emonds,
secretaris.
Het bestuur roept de leden op om zich
kandidaat te stellen voor de vacature secretaris.
Begroting 2013 en vaststellen contributie
Samenstelling en plannen voor 2013 van de
diverse commissies
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
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SAMENVATTING
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 12 januari 2012
(in concept)

H

et totaal aantal stemgerechtigde
leden is 48 leden en 9 machtigingen. Dat is een kleine 20%
van het aantal stemgerechtigde leden
zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om
20.15 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
Op 8 april 2011 is Brorda van der Linden
overleden. Lex Bouts herdenkt Brorda,
erelid, door een mooi en aansprekend
beeld te schetsen over haar persoon en
haar grote betekenis voor onze club.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen en machtigingen zijn er geen ingekomen stukken.
De voorzitter geeft een toelichting op
de afwezigheid van Michel Moret en de
overdracht van zijn taken. Michiel is in
mei gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden omdat hij dit niet langer kon combineren met zijn werk. De voorzitter heeft
tot september de noodzakelijke activiteiten van de ledenadministratie waargenomen (tot Rick van Workum als nieuwe
ledenadministrateur aan de slag ging) en
de penningmeester heeft de sponsorzaken waargenomen.
Het contract van Hettie Maters als parkbeheerder is beëindigd; de uren van Paul
Hoffs zijn uitgebreid en Anne-Marie Kirch
heeft een contract als jeugdtrainer gekregen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 13 januari 2011 en 21 april
2011
De actiepunten zijn door het bestuur afgewikkeld of komen terug op de agenda.
De notulen worden zonder wijzigingen
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2011
De voorzitter noemt de highlights van het
jaar 2011. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
5. Financieel jaaroverzicht 2011
De penningmeester presenteert een uitgebreide toelichting.
Het resultaat is een batig saldo van €
18.047,-

6

December 2012

Balans 2011 overzicht van de bezittingen
en schulden.
Voorstel winstbestemming:
€ 13.500,- naar voorziening uitbreiding
park
€ 4.547,- naar reserve algemeen
6. Bevindingen van de Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Annette
Moons en Joek Poort. Joek geeft een
toelichting op de op 22 december 2011
uitgevoerde controle ten huize van penningmeester Bert Lagerweij. In het bijzijn
van kandidaat penningmeester Maarten
Baris werden de boeken en rekeningen
gecontroleerd. De kascommissie verklaart dat de administratie goed op orde
is en de werkwijze eenvoudig doch doeltreffend is.
De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid over
de periode 01-11-2010 tot en met 31-102011.
De kascommissie doet (nogmaals) de
aanbeveling om de penningmeester van
de club de penningmeester van de bar te
laten controleren.
Hierop laat de penningmeester weten
dat hij een week later ten huize van de
penningmeester van de barcommissie is
geweest, de administratie heeft gecontroleerd en niets vreemds heeft geconstateerd.
7. Decharge van het bestuur
Na een stemming wordt het bestuur met
algemene stemmen gedechargeerd voor
het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de ALV namens het bestuur voor het gegeven vertrouwen.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Annette Moons treedt af en Joek Poort
blijft lid van de kascommissie. Ans Claassens treedt toe en José Poels wordt reserve.
9. Uitbreiding park
De planning voor 2012: het verwijderen
van de houten keet door de scouting;
gevolgd door ondertekening voorlopig
koopcontract; akkoord door College van
B&W, splitsing van kavels door kadaster, notariszaken; plan van aanpak door

inrichtingscommissie; hekwerk plaatsen
en terrein opruimen; aanleg talud en pad.
De feestelijke ingebruikname zou dan tijdens het openingstoernooi (eind maart)
zijn beslag moeten krijgen. Dit is een
hoopvolle planning, misschien te rooskleurig maar dat zal blijken.
De instelling van een inrichtingscommissie is niet echt van de grond gekomen.
Het voorstel is om een commissie met
een permanent karakter en een bredere
taakstelling in te stellen: de accommodatiecommissie.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar: Bert Lagerweij, penningmeester. Applaus, een toespraak en bloemen voor Bert.
Aftredend, niet herkiesbaar: Michiel Moret, bestuurslid seniorenzaken. Deze
functie is nog vacant.
Het bestuur stelt Maarten Baris voor als
penningmeester. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld zodat hij wordt
benoemd en onder applaus hartelijk welkom wordt geheten achter de bestuurstafel.
11. Begroting 2012 en vaststellen contributie
De nieuwe penningmeester geeft een
toelichting.
Vaststellen contributie 2012
Voorstel: geen contributieverhoging of
-verlaging.
Senioren
€ 122,Studenten
€ 90,Junioren
€ 75,De begroting wordt met gelijkblijvende
contributie voorgelegd aan de ALV. Dit
voorstel wordt bijna unaniem, min een
onthouding, aangenomen met dank aan
de penningmeester voor het opstellen
van de begroting en de toelichting daarop.
12. Voorstel om ‘lid van verdienste’ in
te stellen
De voorzitter schetst de achterliggende
redenen van dit voorstel. Na de afschaffing van het t-lidmaatschap blijkt er behoefte aan een regeling voor leden die
nog wel aan de club verbonden willen
blijven en soms ook vrijwilligerswerk wil
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len doen. Om statutaire redenen kan er
geen sprake zijn van lidmaatschap. De
suggestie om voor deze groep de naam
‘niet spelende Avantiaan’ te gebruiken is
door het bestuur overgenomen.
Het voorstel wordt bijna unaniem, min
een onthouding, aangenomen.
13. Samenstelling en plannen voor
2012 van de diverse commissies
De voorzitter bedankt namens het bestuur, de ALV en Avanti ’55 alle commissieleden met een cadeaubon voor hun
inzet en inspanningen.
14. Baansoorten: presentatie door de
commissie baansoorten
Lex Bouts en Ton de Beukelaer doen verslag.
De commissie heeft samen met groundsman Paul Hoffs een werkbezoek gebracht aan G. Meijerink van TC Losser te
Losser. Hij heeft apparatuur ontwikkeld
waardoor aanleg en onderhoud aanzien-

lijk sneller en zorgvuldiger gebeuren.
Deze werkwijze biedt ook mogelijkheden om in de winter te kunnen spelen.
De commissie heeft het bestuur geadviseerd om de gravelbanen te handhaven
met investering in nieuwe apparatuur
voor aanleg en onderhoud. De kosten
voor trekker en gereedschap liggen rond
de € 5000,-.
Nu de leden geïnformeerd zijn zal het
bestuur zich beraden op de volgende
stappen die nodig zijn om de plannen
voor besluitvorming voor te leggen aan
de leden.
15. Wat verder ter tafel komt
Het wintertoernooi zit vol.
16. Rondvraag
17. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor
hun komst en bijdragen.

Genomen besluiten op de Algemene
Ledenvergadering d.d. 12 januari 2012
1. Het financiële jaarverslag 2011 is
goedgekeurd evenals de begroting 2012
2. De nieuwe kascommissie bestaat uit
Joek Poort en Ans Claassens
3. De contributie blijft gelijk
4. Maarten Baris treedt toe tot het bestuur
5. Een regeling voor niet spelende Avantiaan wordt ingevoerd
Actiepunten
1. Aanbeveling kascommissie overwegen; om de penningmeester van de club
depenningmeester van de bar te laten
controleren.
2. Instellen accommodatiecommissie
3. Regeling niet spelende Avantiaan maken
4. Advies van de commissie baansoorten
overwegen

SAMENVATTING
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 31 mei 2012 (in concept)

H

et totaal aantal stemgerechtigde
leden is 36 leden en 20 machtigingen. Dat is plusminus 15%
van het aantal stemgerechtigde leden
zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
1. Opening en vaststellen agenda
Marianne Kalthoff zal als vicevoorzitter
in verband met ziekte van Marie-Jose
van Weegen de vergadering voorzitten.
Zij opent de vergadering om 20.00 uur
en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen toevoegingen aan de
agenda waarop deze vastgesteld wordt.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen en machtigingen zijn er geen ingekomen stukken.
3. Bestuursverkiezing
Er is een vacature bestuurslid seniorenzaken: het bestuur stelt Joek Poort voor
als kandidaat bestuurslid. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld zodat hij
wordt benoemd en onder applaus hartelijk welkom wordt geheten achter de be-

stuurstafel.
4. Baansoort voor de toekomst
Presentatie plannen en financiële onderbouwing betere materialen.
Door het gebruik van betere of andere
materialen voor onderhoud gaan gravelbanen in de regel langer mee. Het bestuur wil graag nu een akkoord van de
leden omdat er een wachttijd is voor het
vervaardigen van de benodigde materialen en omdat de beslissingsbevoegdheid
in het (gedateerde) huishoudelijk reglement gelimiteerd is tot fl. 5000,-. Door
nu te bestellen is er een seizoen winst
te halen. Het gaat om een eenmalige
aanschaf van € 7500,- die over 5 jaar
afgeschreven wordt. Het materiaal wordt
voor de zomer aangeschaft. We kunnen
er dan de komende winter ervaring mee
opdoen. Het bestuur wil de consequenties uitwerken en de extra kosten in kaart
brengen van het langer openstellen van
de banen.
Stemming: Ik ondersteun de aankoop
van de apparatuur en trekker en daarmee de investering van € 7500,- De aan-

wezige leden stemmen unaniem voor
aankoop.
5. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
6. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor
hun komst en bijdragen.
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JAARVERSLAG 2012
AVANTI ‘55
Algemene ledenvergadering van
12 januari 2012

M

et een opkomst van bijna 20%
van het aantal stemgerechtigde
leden was de vergadering meer
dan voldoende bezet om rechtsgeldige
besluiten te nemen.
Na de goedkeuring van het financiële gedeelte en de constatering dat Avanti’ 55
er goed voorstaat volgde een uiteenzetting van het verloop en de ontwikkelingen
rondom de uitbreiding van het park. De
voorgestelde plannen spraken de wens
uit om dit jaar stappen te nemen m.b.t.
het vrijmaken en inrichten van het terrein.
Hierbij werd het voorstel gedaan om een
accommodatiecommissie in het leven te
roepen die later in het jaar ook gestalte
heeft gekregen en zich bezig gaat houden met plannen en uitvoer.
De gebruikelijke bestuurswisselingen
vonden plaats, waarbij onder dank afscheid genomen werd van Bert Lagerweij als penningmeester en Michiel Moret als bestuurslid seniorenzaken. Bert
Lagerweij werd opgevolgd door Maarten
Baris, de vacature seniorenzaken was op
dat moment nog vacant. Het boekhoudkundige gedeelte van het penningmeesterschap heeft Wim Busink daags na de
ALV op zich genomen. Joek Poort heeft
bij aanvang van het seizoen de taak van
seniorenzaken op zich genomen.
Voor leden die niet meer willen en/of kunnen spelen, maar wel betrokken willen
blijven bij Avanti’ 55 werd het voorstel om
‘de niet spelende Avantiaan’ in te voeren
aangenomen.
Na de duidelijke presentaties van alle
commissies werd de vergadering afgesloten met een nieuw, ‘baandoorbrekend’
voorstel van de commissie baansoorten:
de aanschaf van nieuwe apparatuur en
materieel om de banen beter en sneller
te prepareren, met als bijkomstige mogelijkheid het tennisseizoen te verlengen.
Het bestuur gaf aan deze plannen en
de evt. besluitvorming nader te gaan onderzoeken. Dit resulteerde in een extra
ALV op 31 mei waarbij de leden unaniem
akkoord zijn gegaan om een trekker en
apparatuur aan te kopen. In juni is tot
aankoop overgegaan en zijn de nieuwe
spullen direct in gebruik genomen. Het
gevolg is dat we nog dit kalenderjaar
hebben kunnen profiteren van de seizoensverlenging.
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Wachtlijst/ledenaantal
Dit jaar heeft Avanti’ 55 geen ledenstop
ingesteld. Wel is de club er, zo goed als,
in geslaagd het gewenste ledenaantal te
bereiken met bijna 400 seniorenleden en
bijna 100 jeugdleden. Gezien de huidige
ontwikkelingen van de tennisverenigingen, die vrijwel alle te maken hebben
met een teruggang van het ledenaantal,
is dit een positief resultaat. Het bestuur
is verheugd dat er dit jaar een groeiende
aanwas van twintigers te verwelkomen
was. De vooruitzichten laten zien dat
deze groei zich voortzet.
Gezelligheidstoernooien
Het wintertoernooi
Voor degenen die de winterstop wilden
overbruggen met een gezellig toernooi
was er weer het jaarlijkse wintertoernooi
in de hal. Een erg leuke gelegenheid om
het tennisspel op te pakken en Avantianen te begroeten alvorens het seizoen
weer van start zou gaan. Het inmiddels
bekende en altijd vrolijke Nimweegse
trio Hannie, Hennie en Bennie zorgde dit
jaar, geheel passend bij een sportvereniging, voor een fysiek en voor de meeste
Avantianen bekend spel ‘Ren je rot!’. Het
doet het bestuur deugt dat jonge Avantianen zich als opvolgers van Marianne en
Wim hebben aangediend, waarmee de
toekomst van dit toernooi verzekerd is.
De seizoenstoernooien
De start van het seizoen werd opgeluisterd met een heel gezellig openingstoernooi onder zonnige weersomstandigheden; de banen lagen er helemaal klaar
voor en eenieder had er weer veel zin in.
Het was leuk te constateren dat er naast
veel vertrouwde gezichten dit jaar behoorlijk wat nieuwe, enthousiaste leden
van de partij waren en zo hun sportieve
kennismaking met de club hadden. De
jeugd beet het spits af. Na het hijsen van
de vlag namen de senioren het over. Het
was mede door het heerlijke weer en de
grote opkomst een geslaagd begin van
het nieuwe seizoen.
Dit jaar hadden we de primeur van het
‘ twintigerstoernooi’, opgezet voor leden
en introducés om ook deze doelgroep
iets extra’s te bieden en de belangstelling voor de club aan te wakkeren. Hier
zijn we zeker in geslaagd. Ook de andere toernooien: het nieuwe ledentoernooi, het lichttoernooi en het slottoernooi
waren gezellig en redelijk tot goed bezet

met veel leuke en interessante partijen.
Dit jaar stond er ook weer een toernooi
met onze buren van de Insiders op het
programma. Nu waren wij te gast op hun
complex. Deze en de andere toernooien
blijven van grote waarde voor het clubgevoel.
De toernooicommissie heeft het allemaal
weer in goede banen geleid. Speciale
pluim voor deze commissie die zeker ook
wat de catering betreft de deelnemers
goed verwenden. Naast dit alles dragen
zij ook de zorg voor de wekelijkse en
volop bezochte labelavond met voor het
eerst dit jaar een uitloop tot december.
Het invitatietoernooi was ook dit jaar
helemaal volgeboekt. De commissie had
weer alles in het werk gesteld om er een
heuse happening van te maken. Het park
gehuld in Chinese sferen was al bij de
ingang, middels de Chinese poort, waarneembaar. Het loempiatentje trok vooral
de belangstelling van fotogenieke stelletjes. De gong zorgde elk nieuwe speelronde voor een duidelijke overgang en
was zo het startsein voor de deelnemers
voor een bijzondere reis langs Chinese
maar ook Europese velden; zo was baan
1 omgetoverd tot bestemming Beijing
en baan 2 tot bestemming Londen. ‘s
Avonds was er een zeer swingend Chinees feestje, waar het wemelde van de
kimono’s, maar ook Kung Fu gedaantes
en pandaberen en werd Marie Zedong
op liefdevolle wijze herenigd met haar
vader. Dit jaar werden naast de mooiste
uitdossingen ook de meest fanatieke en
succesvolste spelers beloond voor hun
waardige optredens.
Voor volgend jaar staat de nieuwe commissie alweer te trappelen om het voor
hen al reeds bekende stokje over te nemen.
Wedstrijdcommissie
De clubkampioenschappen zitten qua
aantal inschrijvingen helemaal in de lift.
Er werd zelfs gesproken over de beste
clubkampioenschappen dubbel van dit
decennium. Niet alleen het aantal deelnemers was beduidend hoger dan andere jaren. Ook het weer werkte beter mee;
in het voorjaar was het ondanks de sombere voorspellingen prima tennisweer, in
het najaar was het ietwat te heet, maar
dat was vooral voor het terras en de baromzet geen enkel bezwaar. De organisatie verliep dit jaar voortreffelijk en bovenal
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heerste er gedurende de wedstrijddagen
een sportieve en gezellige stemming op
het park en de velden. Dit alles leverden
zowel bekende als nieuwe en verrassende clubkampioenen op.
De barcommissie
De barcommissie heeft opnieuw geweldig werk verricht. Met een nieuwe
horecavrouw aan het roer, werden alle
werkzaamheden door ieder uitstekend
uitgevoerd. Aandachtspunt blijft de bezetting van de bar. Er zijn onvoldoende
aanmeldingen en het komt helaas ook
voor dat men niet op de ingedeelde tijd
komt opdagen. Hier zal ook het bestuur
zich over gaan buigen.
Complimenten voor de goede ontvangst
tijdens de nieuwjaarsreceptie, het inspringen bij speciale activiteiten, de ALV
(alweer een extra!) en de extra inspanningen t.b.v. de verlenging van het seizoen.
De technische commissie
De competitie wint nog steeds aan populariteit. Dit heeft de technische commissie, maar ook het bestuur enigszins
in het nauw gedreven. De trend waarbij
het aantal teams op de landelijke competitie op zondag afneemt was ook nu aan
de orde. De vorig jaar geïntroduceerde
vrijdagavondcompetitie is langzaamaan
een mooi alternatief geworden voor leden die liever niet een weekenddag aan
tennis willen besteden. Er was dit voorjaar 1 kampioenstitel te vieren. 2 teams
vielen helaas net buiten de boot. In het
najaar waren er 2 teams kampioen; een
heren en een dames team. Hopelijk zegt
dit niks over de samenwerking en het samenspel van de mannelijke en vrouwelijke Avantianen....
Ook de Winterhard(t) competitie wint na
een soort van proef vorig jaar snel terrein; het aantal Avantianen is onder alle
winterhard(t)deelnemers een van de
beste vertegenwoordigers.
Voor volgend jaar is er weer volop belangstelling om deel te nemen aan de
competitie. Hopelijk krijgt de technische
commissie het voor elkaar om zoveel
mogelijk spelers te plaatsen

nemers goed bezet, zeker gezien het
feit dat het midden in de zomervakantie
plaats vond. Het thema ‘crisis’ speelde
een grote rol gedurende de hele week.
Het park was niet alleen bevolkt door de
vele tennisliefhebbers, maar ook door
een aantal aanhangers van de Occupybeweging die brutaal een deel van het
park met hun tentjes bezette. Avanti zou
Avanti niet zijn door ook daadwerkelijk
een actie op touw te zetten. De hele
week konden deelnemers en bezoekers
overbodige waren ten gunste van de
Voedselbank inleveren, die op de slotdag
geveild werden en zo met andere opbrengsten een kleine €700, op brachten.
Zelfs het onverwachte bezoek van 2 aan
lager wal geraakte Nimwegenaren bracht
de immer goedgeluimde commissie en
alle aanwezigen niet van hun stuk. Het
toernooi was van hoog niveau mede door
het grote aantal niveau 3 spelers. Zelfs
de Gelderlander vond het een bezoek
aan onze club waard. Het Open toernooi
mag zich gezien het deelnemersveld en
de gehele organisatie als topevenement
beschouwen.
Communicatie, Kantlijn en website
De communicatie commissie heeft ook
dit jaar weer 4 prachtige kantlijnen en ettelijke digitale nieuwsbrieven verzorgd .
De vorig jaar vernieuwde website heeft

nog een aantal verbeteringen ondergaan,
en de beheerders zijn er steeds beter in
geslaagd om de laatste stand van zaken
te vermelden.
Vrijwilligers
Uiteraard is alles slechts tot stand kunnen komen door de inzet van vele actief
betrokken leden van onze club. Wederom
waren ruim 50 leden actief in een commissie. Vele anderen draaiden hun bardiensten of waren op een andere manier
betrokken. Om de scouting tegemoet te
komen en het opruimen van het nieuwe
terrein te bespoedigen hebben op 2 zaterdagen een groep Avantianen erg goed
hulp geboden bij de afbraak en afvoeren
van de scoutinghut.
Paul Hoffs heeft mede door het gebruik
van de nieuwe apparatuur en materialen
de banen het hele jaar weer in uitstekende conditie gebracht.
Namens het hele bestuur: dank voor iedereen die op welke wijze dan ook heeft
bijgedragen aan het levendig houden
van het Avanti-gevoel. Alle commissieleden zullen tijdens de ALV op donderdag
10 januari 2013 de gebruikelijke blijk van
waardering krijgen.
Namens het bestuur van Avanti ‘55,
Marie-José van Weegen

Jeugd
De jeugdcommissie heeft weer verschillende jeugdactiviteiten georganiseerd :
het openingstoernooi, tennislessen, de
competitie, de ¾ competitie, de clubkampioenschappen, het mini-maxi toernooi,
een ouderavond en een spetterende
afsluiting. Dit alles verliep door toedoen
van een enthousiaste commissie en enthousiaste jeugd en ouders uitstekend.
Open toernooi
Het Open toernooi was met 218 deel-
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DE WONDERBAARLIJKE

U-CURVE

D

it jaar zijn we flink opgeschrikt
door dopingverhalen in het
wielrennen. Wat velen al vermoedden of vreesden, bleek waar:
zelfs Lance Armstrong heeft gebruikt,
en niet zo’n klein beetje ook. Inmiddels waait het dopingschandaal rond
Armstrong ook over naar de tenniswereld. De Spaanse arts van het US
Postal-team, Luis Garcia del Moral,
heeft ook enkele toptennissers in zijn
clientèle, onder wie David Ferrer en
Sara Errani. Daarnaast liggen ook
Rafaël Nadal en Serena Williams bij
enkele sportcritici onder vuur.
Doping in de tenniswereld is niet
nieuw. De eerste tennisser die werd
betrapt op doping was de Tsjech Petr
Korda. Enkele maanden na zijn zege
in Australian Open in 1998 werden bij
hem sporen van de verboden spierversterker nandrolon gevonden. Het
kostte hem een schorsing van een

jaar en het betekende het einde van
zijn tenniscarrière.
Maar in hoeverre worden beschuldigingen gevoed door afgunst? Er
is veel hypocrisie in de sportwereld.
Bovendien wordt de werking van doping vaak overschat. Oud-schaatskampioen en hoogleraar bewegingswetenschapper Harm Kuipers:
‘Doping maakt weinig verschil. Misschien bij sommige sporten, waaronder krachtsporten een beetje, maar
verder heeft het eigenlijk weinig zin
om te gebruiken. Doping maakt van
middelmatige sporters geen topsporters.’
Natuurlijk hebben wij bij Avanti weinig van doen met doping. Toch heeft
iedereen zo zijn eigen stimulus tijdens. Sommigen zweren bij een flesje kraanwater, anderen nemen een
energiedrankje, een Mars of een kop
koffie vooraf (cafeïne stond tot voor

Een eenheid alcohol verhoogt je snelheid,
kracht, geheugen, concentratie en zelfs je
reactiesnelheid
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kort nog op de dopinglijst!). Maar het
beste wat je kunt drinken, is bier. Dat
klinkt vreemd, maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat alcohol een positieve uitwerking
heeft op alle lichamelijke functies.
Eén eenheid alcohol (glas wijn, bier
of sterke drank) verhoogt je snelheid,
kracht, geheugen, concentratie en
zelfs je reactiesnelheid. Een tweede
alcoholisch drankje brengt echter
geen verbeteringen meer, en bij een
derde glas zullen de prestaties weer
verminderen. Als je dit afzet in een
grafiek, tekent de prestatiecurve zich
af als een omgekeerde U.
Vrijwel niemand kent deze wonderbaarlijke u-curve, wat op zichzelf ook
al wonderbaarlijk is. Alcohol is immers onlosmakelijk verbonden met
onze samenleving en vooral sporters
hebben in het nuttigen ervan een
rijke ervaring. Kijk maar naar onze
kantine. Het idee dat alcohol ook onderdeel zou moeten zijn van de warming-up, zullen velen met argwaan
begroeten. Maar de moeite van het
proberen waard.
Hawkeye

WE SPELEN DIT JAAR
OOK

D

IN DE WINTER

it jaar is nieuwe apparatuur en een tractor aangeschaft om de banen beter en sneller te prepareren. Tevens is de mogelijkheid ontstaan om het
speelseizoen te verlengen. Het bestuur heeft overlegd
met alle direct betrokkenen en besloten:
Besluiten:
• alle banen blijven open tot 6 januari (nieuwjaarsreceptie)*
• vanaf 7 januari tot en met 17 februari zijn baan 1 en
2 open en baan 3/4/5 gesloten*
• vanaf 18 februari tot en met eind maart (openingstoernooi) zijn alle banen (en park) gesloten

DOOR!

AVANTI’55

We wensen ieder nog een sportieve en plezierige voortzetting toe
Bestuur Avanti ‘55
*Als gevolg van weersomstandigheden zullen de banen
en het park mogelijk eerder gesloten worden. Houd hiervoor de website in de gaten.

Afspraken:
De bar is tot de feestdagen op maandag-, dinsdag- en
donderdagavond open van 20.00 u tot 22.30 u, mits er
voldoende bezetting is
• de organisatie van de labelavond stopt met ingang
van 3 december
• de leden doven tijdig de lichten (uiterlijk 23.00 u) en
laten het clubhuis netjes achter, doen alle lichten uit
(kleedkamers!) en sluiten goed af
• in het weekend mag niet met verlichting worden
gespeeld (oude afspraak met bewoners)
• wanneer de banen door weersomstandigheden
onbespeelbaar zijn, zal het bestuur middels de website de leden op de hoogte brengen
• het bestuur volgt het verloop nauwlettend en evalueert na afloop deze nieuwe situatie
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JEUGDCORNER

IK HEB ERVAN GENOTEN

Eindafsluiting junioren 27 oktober 2012

Z

oals elk jaar heeft de jeugdcommissie weer voor
een leuke afsluiting van dit seizoen gezorgd. Dit
jaar deed ik voor het eerst mee en ik heb ervan
genoten!
We begonnen met een pittige warming-up op muziek,
daarna waren we allemaal klaar om te beginnen met
de diverse activiteiten georganiseerd door Anne-Marie.
We waren in drie groepen ingedeeld, ik zat in de blauwe
groep. Wij begonnen met de servicemeter om te kijken
hoe hard we konden serveren. Dat was een motiverende
oefening om je service harder te laten gaan, ik haalde 80
km/u, daar won ik een prijs (pet) mee. Daarna mochten
we strijden tegen het ballenkanon, dat alsmaar ballen
bleef schieten…. Bij elke oefening kon je stickers verdienen, degene met de meeste stickers kreeg ook een prijs.
Daarna gingen we dubbelen omdat wij een kleiner groepje waren, de andere (jongere kinderen) gingen mikken op
hoepels in het hek. We sloten af met een “rond de tennisbaan” ook weer op muziek. Om de beurt sloegen we
een bal en renden meteen naar de overkant , hoe minder
kinderen er over bleven, hoe harder we moesten rennen!
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Na die hele middag tennis had iedereen veel honger gekregen en schoven we aan tafel om te genieten van alle
hapjes die iedereen meegenomen had.
Al met al was het een geslaagde middag waarvoor ik de
jeugdcommissie wil bedanken.
Noa Schouten (13 jaar)
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GOEDE FOUTEN EN SMILEYS

H

oe je de baan op stapt, is vaak bepalend voor je
spelplezier en succes. Als je onbevangen en ontspannen bent (= positieve mindset) zal je ervaren
wat een tenniswedstrijd je allemaal kan brengen. Sport
is emotie, je emoties de baas blijven is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Als trainer maak je allerlei emoties
mee bij de spelers: van angst (om fouten te maken) en
onzekerheid (over de kwaliteit van je slagen) tot blijdschap (bij het slaan van een winner) tot grote vreugde (bij
het winnen van een wedstrijd). Bij zowel jonge als oudere
spelers is het de kunst om deze emoties te herkennen
en de speler er de gevolgen van te laten inzien. Tijdens
trainingen heb ik het regelmatig over “goede fouten”; bestaan die dan? Jazeker!
Als je leert om met “aardige ogen” naar je spel en je medespeler/ tegenstander te kijken zal je meer leren van
gemaakte fouten . Een bal 2 cm achter de baseline is uit,
maar de intentie om opbouwend te spelen mag beloond
worden, dit doe ik dan ook! De jeugd kon afgelopen seizoen tijdens de trainingen “smileys” en dierenplaatjes
verdienen. Ook tijdens de eindafsluiting gingen vele
spelers met een leuk aandenken naar huis… Inzet wordt
beloond!

Een ander hoogtepunt vond ik de themalessen voor de
senioren in de zomervakantie. Ik heb meerdere lessen
aangeboden waarbij specifiek op een slag is getraind; de
serviceles was erg populair! Met tips op maat geef ik je
feedback en het is goed om te horen als de tips en aanwijzingen daadwerkelijk helpen. Mijn missie is geslaagd
als de spelers die bij mij lessen met plezier de baan op
stappen en hun eigen spel kunnen ontwikkelen.
Een gezond en sportief 2013!
Anne-Marie Kirch
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NAJAARSCOMPETITIE
KAMPIOENEN
DAMES 1
Najaarscompetitie DE 1 zaterdag
Hoe wordt men kampioen ?
Door iedere week te trainen;
Door een captain die onovertroffen
is;
Door sterke teamgenoten;
Doordat de tegenstanders ons inspireerden;
Door chemie waar Mark R en Diederik S jaloers op kunnen zijn , zijn we
na 5 weken kampioen geworden !!
{ 1 detail : volgend jaar svp in de
17+, en niet in de 35 + }
C,I,F,M en B.

Van links naar rechts: Cecile van Wel, Inge Draisma, Maria Arens, Florine
Wasser, Birgit de Roij.

HEREN 1
Van links naar rechts:
Ronald God, Gijs Hompe, Kichiel
Moret, Michel Spanjaards, Fons
Goosen, Jan Ramakers.
Op de foto ontbreekt Hans van den
Hombergh.

Najaarscompetitie HE 1 zaterdag
Het was een mooie competitie dit
jaar. We hadden een ruime selectie
met 2 enthousiaste nieuwe leden;
Fons en Michel.
Het motto van het begin was om onderling veel plezier te hebben en het
eindresultaat op de tweede plaats te
zetten. Eind goed al goed.
Juist het samen genieten van het
tennis op en naast de baan, zonder
onderlinge rivaliteit, heeft ons spel

goed gedaan.
We zijn KAMPIOEN geworden.
Een minder punt is er wel.
Ted van Heesch heeft niet kunnen
meespelen wegens een vervelende
blessure.
Als afsluiting van deze competitie
hebben we samen met Ted een heel
gezellig etentje gedaan bij Koks en
Ko.

Ben je met je team kampioen, stuur de Kantlijn
een foto met een verhaal,
redactie @avanti55.nl

Your Captain Speaking
Ronald God

December 2012

15

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen

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

Bestuur
Voorzitter
Marie-José van Weegen
bestuur@avanti55.nl
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Maarten Baris
SNS rekening 989208192

16

December 2012

Beheer
Marianne Kalthoff
Tenniszaken Jeugd
Corin Smaal
Tenniszaken Senioren
Joek Poort
Ledenadministratie
Rick van Workum
ledenadministratie@
avanti55.nl
Commissies:
Barcommissie
barcie.avanti@gmail.com
Communicatiecommissie
Lisette Verstegen

		

Lisette Verstegen
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen
Portretten
Mariëtte van der Zwet
Drukkerij
Editoo (Smic)
Advertenties
Wim Bussink, Astrid van
Ommen
Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson,
Brorda van der Linden †

