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VAN DE VOORZITTER

VALSE START 2013
Een korte column deze keer. Alle wensen voor een
gelukkig, voorspoedig en gezond Nieuwjaar zijn helaas
in het nieuwe jaar voor mij en Avanti tot dusverre teleurstellend uitgekomen. Half januari werd de club eerst
opgeschrikt door de oplichtingszaak die Avanti vooral
financieel pijn heeft gedaan.
Zelf ben ik sinds half februari geconfronteerd met een
ernstige oogontsteking, met daarbij noodzakelijke ziekenhuisopname, en ben ik genoodzaakt volledige rust
te houden. Dat betekent dat ik alle Avanti zaken voorlopig op een heel laag pitje moet zetten. Erg lastig omdat
ik me verantwoordelijk voel en er voor aanvang van het
nieuwe seizoen juist veel werk aan de winkel is.
Maar gelukkig zit het met de organisatie van Avanti
goed en zijn er voldoende mensen om een en ander op
te vangen. Het seizoen zal heus met de goede voorbe-
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reidingen kunnen starten en het tennisplezier zal er vast
niet onder lijden.
Ieder heeft er ongetwijfeld weer veel zin in de banen
op te gaan, te starten met een nieuw seizoen met vele
en leuke activiteiten op de agenda, met training, competitie en labelen. Het seizoen waar we dan toch heus
beginnen met de inrichting van het nieuw aangekochte
terrein. Het zou fantastisch zijn in de zomermaanden dit
nieuwe parkje in te wijden.
Voor ieder (wel..) een goede start. Ik doe mijn best voor
een goed herstel en hoop dat ik de leden op 24 maart
tijdens het openingstoernooi mag begroeten.
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘ 55
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Openingstoernooi 24 maart 2013

Kaft:
van links naar rechts: Geerte van der Zee, Michelle Wismans, Luc Kickken.
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BESTUURSTAFEL

Oplichtingzaak
Via de nieuwsbrief en een hiervoor speciaal belegde
bijeenkomst zijn de leden op de hoogte gebracht van
de oplichtingzaak die in januari van dit jaar onze club
gedupeerd heeft. Het onderzoek in deze zaak loopt nog.
Wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen,
zal het bestuur de leden hierover informeren.

bestuurslid jeugdzaken voldoende ondervangt.

Nieuw kandidaat-secretaris
Het bestuur verwelkomt Dick Onderwater als kandidaatsecretaris. Hij volgt Wilma Emonds op die na ruim vier
jaar afscheid heeft genomen van het bestuur. Bij de
eerst volgende algemene ledenvergadering zal het
bestuur Dick voordragen.

Introductieavond nieuwe leden
Op donderdag 21 maart organiseert het bestuur een
introductieavond voor nieuwe leden in het clubhuis. Ook
leden die vorig jaar tijdens het seizoen lid zijn geworden, zijn van harte welkom. Neem je racket mee want
voor de beginners is er van 19.00 tot 20.00 uur een
gratis kennismakingsles die verzorgd wordt door onze
trainers. Vanaf 20.00 uur verstrekt het bestuur informatie over het clubgebeuren en kan men vragen stellen.
Dit alles onder het voorbehoud dat de banen open zijn,
houd de website in de gaten.

Algemene Ledenvergadering
De ALV heeft op 10 januari j.l. plaatsgevonden waarbij
45 leden aanwezig waren. Aan het bestuur is decharge
verleend. Het verslag van de ALV wordt in de laatste
Kantlijn van dit jaar geplaatst als onderdeel van de jaarstukken. Via een nieuwsbrief zal in maart een elektronische versie van de notulen verspreid worden.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie verwelkomt Koen Vrielink als
nieuw commissielid. Koen zal de coördinatie rondom
de jeugdzaken gaan behartigen. Koen zal geen deel uit
maken van het bestuur, maar is wel het aanspreekpunt
voor het bestuur en zal een aantal keren per jaar de
bestuursvergadering bij gaan wonen. Op deze manier is
Avanti verzekerd van een voltallige en goed functionerende jeugdcommissie. Het bestuur heeft er vertrouwen
in dat deze constructie het aftreden van Corin Smaal als
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Het wintertoernooi
Het wintertoernooi vond plaats op zaterdag 2 februari
en was een groot succes. We zaten weer vol en er werd
volop gespeeld. Veel dank aan de nieuwe organisatoren
Geerte van der Zee, Michelle Wismans en Luc Kickken.

Uitreiking competitiebescheiden
De Technische Commissie nodigt alle teamaanvoerders
en overige competitiespelers uit om op woensdag 28
maart om 20.30 uur bij elkaar te komen in het clubhuis
om de benodigde papieren op te halen.
Ledenpasjes 2013
De pasjes worden vanaf dit jaar niet meer per post verzonden, maar zullen op 3 avonden op het clubhuis van
Avanti door 3 bestuursleden uitgereikt.
Te weten op:
dinsdag 19 maart van 20.00 u tot 21.00 u, door Maarten
Baris

AVANTI’55

woensdag 20 maart van 20.00 u tot 21.00 u, door Joek
Poort
donderdag 21 maart van 19.00 u tot 20.00 u, door
Marie-José van Weegen
De contributie zal voor die tijd door de penningmeester
worden geïnd.
Intekenen Bardienst
Naast het afhalen van het pasje vraagt een aanwezig
lid van de barcommissie de leden om zich op te geven
voor de bardienst middels een intekenlijst. Neem je
agenda dus mee!
Digitaal afhangen
Vergeet je pasje niet. Zonder pasje kun je niet afhangen
en dus niet tennissen. Er zijn geen introductiepasjes
aanwezig!
Activiteitenkalender
Tijdens de pasjesuitdeelavonden zal tevens de activiteitenkalender worden uitgereikt. Alle geplande activiteiten
voor het komend seizoen inclusief baanbezetting zijn
daarin opgenomen. Eventuele wijzigingen zullen via de
website en elektronische nieuwsbrief bekend gemaakt
worden.
Openingstoernooi
Op zondag 24 maart zal het traditionele openingstoernooi worden georganiseerd. In de ochtend voor de
junioren en in de middag voor de senioren. Doe mee en
ontmoet elkaar en de nieuwe Avantianen. Om 12.30 uur
zal de voorzitter het seizoen officieel openen met een
toespraak en het hijsen van de vlag. Informatie over het
aanmelden voor het openingstoernooi vind je elders in
deze Kantlijn.
Website/nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar de website. Ontvang
je nog geen digitale nieuwsbrief? Geef je e-mailadres
door om ook de elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

Stuur een mail naar ledenadministratie@avanti55.nl
onder vermelding van je naam en e-mailadres.
Buren
Met de buren grenzend aan baan 3, 4 en 5 hebben we
een goede relatie en dat willen we zo houden. Hiertoe is
het essentieel dat de buren niet lastig gevallen worden
m.b.t. ballen die over het hek geslagen zijn. De buren
zullen regelmatig overgeslagen ballen retourneren.
Daarnaast wordt het ballenkastje op zeer regelmatige
basis ververst. Het is absoluut verboden om over de
hekken te klimmen om ballen te halen, hierop zal streng
worden toegezien.
Introductieprocedure
Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden zich
te houden aan de vastgestelde regels.
Hierbij alle voorwaarden op een rij:
-Iedere introducé moet in het daarvoor bestemde schriftje bij de bar genoteerd worden voordat men de baan
opgaat; naam van de introducé en speeldatum
-Per introducé dient € 5,- betaald te worden voor seniorleden en € 3,- voor juniorleden (tot en met 17 jaar).
Enveloppen om het geld in te stoppen zitten in het
introductieschrift en kun je in de kopijbus naast de bar
deponeren
-Een persoon mag maximaal 4 keer per jaar geïntroduceerd worden. Als men vaker wil spelen dient men lid te
worden. Het is niet mogelijk een baan via het afhangbord te reserveren
-Als alle banen bezet zijn kan er niet geïntroduceerd
worden
-Er mag nooit met een pasje van een ander lid worden
afgehangen
Het bestuur van Avanti ’55 wenst al haar leden een
sportief, gezond en mooi tennisseizoen toe.
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COMPETITIE 2013
Als deze Kantlijn in de bus valt, is de training voor de
teams van de voorjaarscompetitie 2013, op zaterdagochtenden op de kunstgrasbanen van het Gymnasion,
al druk bezig. Dit jaar was er erg veel animo voor de
training: er wordt nu elke zaterdag 5 uur lang op 2 banen getraind!
Aanvoerdersavond
De competitie kan pas van start na de aanvoerdersavond, waarop de mappen en de ballen voor de competitie overhandigd worden aan de aanvoerders. De teams
maken vaak op die avond afspraken over wie wanneer
speelt en/of voor vervoer zorgt en wie voor taart vooraf
of hapjes na zorgt. Dit jaar is de aanvoerdersavond op
woensdag 27 maart om 20:30 uur. De teamindeling is
bijgevoegd en is ook op de Avanti website te zien. De
competitie vindt plaats in april/mei op donderdagochtenden, vrijdagavonden, zaterdag- en zondagmiddagen.
N.B.: Voor alle seniorencompetitieteams geldt dat in
2013 weer een competitiebijdrage wordt gevraagd en
dat competitiespelers weer ingedeeld worden voor een
bardienst. Voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie
2013 is de bijdrage per team nog steeds 60 euro.
Vrije banen tijdens competitie
Voor de recreanten is het belangrijk om te weten dat er
altijd minimaal een baan voor recreanten vrij is, behalve
op de 7 competitie-zaterdagen vanaf 12:00 uur. Als de
indeling van de competitie op tijd bekend is, staan de
precieze gegevens over baanbezetting op de activiteitenkalender.
Zomeravondcompetitie
De inschrijving voor de zomeravondcompetitieteams,
een dubbelcompetitie op woensdagavond in mei/juni, is
net gesloten terwijl ik dit schrijf. De Technische Commissie gaat uit de inschrijvingen waarschijnlijk 4 teams
samenstellen.

Najaars- en Winterhard(t)competitie
De najaarsdubbelcompetitie op zaterdagmiddag is weer
goed bevallen, dus ook in 2013 zal daarvoor ingeschreven kunnen worden vanaf half april via www.toernooi.nl.
De laatste jaren spelen ook veel Avantianen mee in de
Winterhard(t)competitie, tot nu toe alleen op de banen
van verenigingen in de omgeving. De feestelijke afsluiting van de versie 2012-2013 was op 2 maart op Union.
Het is de bedoeling om het eerste weekend van de
Winterhard(t)competitie 2013-2014 op Avanti te spelen!
Hierbij zal dan wel een kunstgrasclub als achtervanger fungeren, mochten de banen op Avanti door regen
onbespeelbaar zijn.
De TC wenst iedereen die aan de competitie deelneemt
veel plezier en succes bij de competitie! En de andere
leden: kom eens kijken en aanmoedigen!
TC-leden:
Landelijk (Zondag):
Joek Poort,
Zomeravond:
Hans Arendts,
District (Za/Vr/Do):
Josephine Jansen,
Najaar:
allemaal samen
Voorzitter:
Peter van Campen,
met vriendelijke groet namens de TC,
Peter van Campen
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peningstoernooi – zondag 23 maart 9.3012.30 uur
Het openingstoernooi voor de junioren vindt
plaats op zondagmorgen 23 maart van 9.30-12.30 uur.
Aansluitend hijsen we de Avantivlag en daarna begint
het seniorentoernooi.
Geef je snel op door het sturen van een mail voor 15
maart naar jeugd@avanti55.nl
met bij het onderwerp: Openingstoernooi 2013, vermeld
je naam, je telefoonnummer en je leeftijd.
Je krijgt ook per mail de informatie voor het openingstoernooi toegestuurd.
Geen mail ontvangen: stuur dan een bericht naar
jeugd@avanti55.nl
Voorjaarscompetitie
In april begint de competitie weer.
Er is een meisjesteam vanaf 14 jaar, zij spelen 6 zondagochtenden in april en mei vanaf 10.00 uur. Als je zin
hebt, mag je ook een keer mee doen om te kijken of je
competitiespelen leuk vindt, overleg dit wel even met
Annemarie de trainster.
Voor de echte beginners is er de een ¾ competitie (zogenaamde oranjecompetitie) leeftijd t/m 10 jaar. Deze
kinderen spelen op een wat kleinere veld (3/4). We hebben 2 teams ieder met 4 spelers. Het is op 5/6 vrijdag-
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middagen in april en mei van 16.30 tot 18.30
Deze teams zitten vol, dus je kan niet mee doen, misschien heb je zin om in het najaar mee te doen.
Van tevoren krijgen competitie teams nog een extra
competitietraining.
De jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat nu uit de 5 personen: Corin
Smaal onze voorzitster houdt er mee op, wat wij heel
erg jammer vinden. We hebben afgelopen jaar er 3
nieuwe enthousiaste mensen bij gekregen Florine Wasser, Sander Damman en Koen Vrielink, daarnaast zitten
Gerdien Verhagen en Yvonne Speltie in de commissie.
En verder: Tennisclub Rapiditas organiseert op
woensdagmiddag 27 maart 2013 vanaf 14.00 uur (aanwezig om 13.30 uur) een mini- en driekwart tennistoernooi. Voor kinderen t/m 8 jaar (rood) en kinderen t/m 10
jaar (oranje). Kosten: 4 euro. Aanmelden voor 22 maart
bij Rapiditas: bospasma@chello.nl
Te verwachten activiteiten
Zondag 23 maart: Openingstoernooi
Clubkampioenschappen waarschijnlijk 8-9 juni. Hier krijg
je nog een mail over.
Zondag 2 september: Mini-maxi toernooi

AVANTI’55

JUNIORENTRAINING

SEIZOEN 2013

Juniorentraining seizoen 2013
Ook komend seizoen zal ik voor Avanti’55 de tennislessen voor de junioren verzorgen. Sinds 2011 heb ik de
A-licentie voor tennistrainer op zak. Naast de junioren
geef ik senioren training op vrijdag bij Avanti en daarnaast geef ik sinds 2012 training op Nijmegen Quick en
in Heumen.

Voor wie?
Ben je tussen de 7-17 jaar en wil je komend seizoen
tennisles volgen, aarzel niet en meld je zo snel mogelijk
aan. Hoe eerder je je aanmeldt hoe groter de kans dat
je aan de lessen in het nieuwe seizoen (april – oktober
2013) kunt deelnemen. Het inschrijfformulier voor de
lessen voor 2013 staat op de website. Als je training wilt
volgen, is het verplicht om lid te zijn bij Avanti’55. Meer
informatie om lid te worden en je aan te melden vind je
ook op de site.

dragen. Je voorkomt hiermee blessures. Je mag geen
schoenen met grote noppen dragen, omdat je dan de
tennisbaan beschadigt. Bij een sportwinkel kunnen ze
je prima adviseren over de aanschaf van tennisschoenen. Twijfel je over de aanschaf van een nieuw racket?
Vraag of je het racket mag uitproberen.
Regen
Als het slecht weer is en de banen niet bespeelbaar
zijn, geef ik een theorieles. Als de tennisles helemaal
niet doorgaat, staat dat vermeld op de website. Heb je
nog vragen over de inhoud van de lessen, dan kun je
een mailtje sturen naar jeugdtrainer@avanti55.nl
Proefles
Ben je nieuw bij Avanti? Wil je een keer meedoen met
een training voordat je je opgeeft? Dat kan! Stuur een
mailtje naar jeugdtrainer@avanti55.nl met als onderwerp “proefles”, vermeld daarin je naam, leeftijd en
tenniservaring en of je een racket hebt. Ik laat je weten
in welke les je mee kunt doen. Ook nu geldt: hoe eerder
je een mail stuurt, hoe groter de kans op deelname. Je
kunt natuurlijk ook een keertje komen kijken naar een
training.
Ik hoop jullie in de eerste week van april te ontmoeten
op de tennisbaan!
Een sportieve groet,
Anne-Marie Kirch
jeugdtrainer@avanti55.nl

Opgeven
We gaan tijdens de tennislessen fanatiek aan de slag
met allerlei oefeningen, zodat je zo snel mogelijk leert
om een tenniswedstrijd te kunnen spelen. Geef je op
door het invullen van het formulier op de site en trek je
tennisoutfit aan!
Tennisoutfit
Om deel te kunnen nemen aan de tennislessen bij
Avanti’55 is het verplicht om goede tennisschoenen te

Zondag 23 maart: Openingstoernooi
Clubkampioenschappen waarschijnlijk 8-9 juni.
Zondag 2 september: Mini-maxi toernooi
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JONNY ARNOLDI

VAN VERGETEN GROENTE, DE JAREN DIE VOORBIJ GINGEN

J

aren geleden, ik woonde nog maar net in Nijmegen
- in de Biezenstraat - op een zolderkamer, liep ik
onder de Hezelpoort door richting stad, ter hoogte
van het indertijd nog bestaande Terminus, toen ik een
meisje tegenkwam, wiens gezicht ik – bleek achteraf
– nooit meer zou vergeten! Ze deed me denken aan
Maria Schneider, als één van de Twee Vrouwen, uit
de film naar het gelijknamige boek van Harry Mulisch.
Zwarte krullen en een gebruind gezicht, de kleur van de
ogen kon ik niet zien maar de uitstraling, de lach of wat
dan ook, hakte er in. Het was maar een beeld en Twee
Vrouwen moest nog gemaakt worden, dus hoe ik daarbij
kwam? In Terminus was weliswaar het Vrouwencentrum
gevestigd maar of het terecht was dat ik haar daarmee
in verband mocht brengen, weet ik eigenlijk niet. Ik zag
haar heel af en toe nog wel eens in het straatbeeld.
Een paar jaar later bleek ze een collega te zijn van
een huisgenote. Ze had dus gewoon een baan! Alsof
achteraf een droom – nee, dat is overdreven maar wat
is dat dan eigenlijk als je je alleen door iemands verschijning je iets voorstelt wat niet tot het alledaagse be-
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hoort? – verbleekte. Jonny, want zo heette ze, was geen
filmster, ze werkte in een bijzondere peuterspeelzaal
en deed iets met muziek, hoorde ik .Waarna we elkaar
bij een enkele gelegenheid nog weleens tegenkwamen
en groetten. Maar in de loop van de tijd verloor ik haar
ongemerkt uit het oog.
En verdomd, inmiddels 30 jaar later, zie ik haar ineens
bij Avanti en dat niet alleen, ook in Van Nature, de winkel waar ik laatst op zoek was naar zogenaamde - maar
door mij nooit - “vergeten groente”. Schorseneren, ze
hebben een vaste positie in mijn verjaardagsoep. Ze,
en nu bedoel ik Jonny, stond daar achter de toonbank.
Ze was bezig iets af te rekenen met een klant maar
toen ze opkeek en we elkaar groetten, zag ik in een flits
iets terug van die blik zoals ik die 35 jaar geleden zag,
eigenlijk in niets veranderd, alleen de krullen zijn grijs.
Het was zo’n wonderlijk moment. Als ik met mijn schorseneren en vooruit, ook wortelpeterselie, terugfiets,
bedenk ik dat ik de juiste persoon voor mijn volgende
Kantlijnportret te pakken heb. Haar enthousiaste reactie
aan de telefoon bevestigt dit.

AVANTI’55
Jonny, een zijnsmens
Daar zit een heel leven tussen, tussen die twee momenten. We zitten wat onwennig tegenover elkaar want we
kennen elkaar eigenlijk niet. We hebben het even over
haar werk van toen. Het bijzondere ervan kenmerkt het
idealisme van die tijd. Het ging hier om halve-dag-opvang voor peuters met en zonder handicap. Ze herinnert zich nog hoe vanzelfsprekend die kleintjes rekening
hielden met elkaar. Minstens even boeiend was haar
volgende baan, als het ware aan de andere kant van het
bestaan: in de terminale thuiszorg, wakend bij het levenseinde van ouderen en zieken. Mooi, intensief, maar
als coördinator altijd bereikbaar moeten zijn, ook zwaar.
Toen ze vijftien jaar geleden haar huidige levenspartner
Rudie Wijnen ontmoette, viel dat niet meer te combineren met het gezinsleven waar ze in terecht kwam. Ze
koos ervoor bij hem in zaak te gaan werken, een kleine
natuurvoedingswinkel in de Van Welderenstraat. Iets
wat ook weer helemaal paste in haar manier van zijn,
waar het gaat om wezenlijke dingen, om het vertrouwen
in het leven zoals het zich voordoet. Nu zijn ze samen
eigenaar van twee biologische supermarkten, Eco Plaza
in Arnhem en Van Nature in Nijmegen. Die laatste is
werkelijk een prachtige winkel in de Gerard Noodtstraat.
Waarom kom ik daar nooit?, vraag ik me af, vraagt
Rudie zich ook af als ik hem de andere dag in de winkel
ontmoet om daar foto’s te maken: “Het ligt niet in de
loop, ik ga niet naar de markt, ben gewend aan mijn
eigen AH op de Daalseweg, regelrechte gemakzucht…”.
“Dat denk ik ook”, zegt hij, ”maar wat zou ik daar nou
aan kunnen doen? Als je ideeën hebt, ik hoor ze graag”.

Een advertentie in De Kantlijn? Sponsor worden van
Avanti... veel verder kom ik niet. De winkel is het waard
en hij gaat er over nadenken. Ondertussen probeer ik
die ene blik van Jonny Arnoldi op een foto te vangen.
Een béétje Italië en heel veel muziek
Haar naam en postuur verwijzen naar Italiaanse roots
maar het tegendeel is waar. Ze is een Zeeuws meisje,
geboren in Vlissingen, getogen in Voorschoten, in het
westen des lands! Onze levens hadden elkaar eerder
kunnen kruisen: net als ik ging ze in Leiden naar de
middelbare school en als zij niet vele niveautjes hoger
had gespeeld - ze heeft Bettine Vriesenkoop ooit verslagen!- had ik haar tegen kunnen komen in de tafeltenniscompetitie. Vervolgens ging ik niet, maar zij wèl naar de
Kopse Hof. Een overbruggingsjaar in het buitenland, dat
wel in Italië, ging vooraf aan haar komst naar Nijmegen
(vandaar dat gebruinde gezicht bij die allereerste ontmoeting!). Muziek is nog altijd belangrijk voor haar. Ze
zingt in vier koren waarvan ze er één zelf dirigeert. Het
meest recente, wat zingen betreft, is de totstandkoming
van een uitvaartensemble Stemmen van Troost. Een
ensemble dat tegemoet komt aan de vraag naar livemuziek bij een uitvaart, al of niet in religieuze traditie.
Tennis
Heeft ze wel tijd om te tennissen en hoe is ze überhaupt bij Avanti terechtgekomen? Tijd: tja, een druk
leven, maar sporten is wel belangrijk! Avanti: “Ik vroeg
aan mijn overbuurvrouw: zullen we gaan tennissen?
Zij pakten allerlei bekers en prijzen tevoorschijn en zei:
waarom niet?”. Wonende in de Willem Degenstraat was
de keus voor Avanti gauw bepaald. Ellen Hofmeister,
(die altijd àlles terug heeft, van die fijne hoge ballen,
ai…) heeft haar ingewijd bij Avanti. Waar ik haar, Jonny,
weer tegen kwam…
En zo is het gekomen, dit portret in De Kantlijn!
Mariëtte van der Zwet
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Open Toernooi

ZOMER 2013

Ook dit jaar organiseren we in de week van de Vierdaagse (3e week juli) het altijd weer supergezellige en
uitdagende Open Toernooi van Avanti.
We hopen dat het sportieve niveau weer net zo hoog zal
zijn als in 2012 (een zeer serieuze 3 categorie).
Maar belangrijker nog…, we zorgen ervoor dat:
•
de banen er, mede dankzij de goede zorgen
van  Paul Hofs en zijn modernistische technolo
gieën, perfect bij liggen
•
het zomerweer net zo goed is als in de einde
loze zomers uit onze jeugd,
•
de sfeer ‘mieters’ is
•
er zowel leuk als goed getennist kan worden
•
de wedstrijdleiding haar best doet om bij ver
melding van wedstrijdtijden e.d. rekening te
houden met ev. teruglopende geheugencapaci
teiten van sommige spelers en speelsters
•
de catering je prettig herinnert aan culinaire
topervaringen uit je jeugd,
•
waarbij in de receptuur rekening wordt gehou
den met de behoeftes aan specifieke, leef
tijdsafhankelijke eisen als makkelijk te kauwen,
lichte verteerbaarheid e.d.
•
park, clubhuis  en faciliteiten zodanig zijn
aangepast aan leeftijden van deelnemers en
toeschouwers, dat er gesproken kan worden
van een leeftijdsbestendige omgeving
•
evenementjes  en verdere toernooizaken,
gekoppeld zijn aan een centraal thema dat
uitblinkt in actualiteit en relevantie
•
waar wij dan, zoals van ons verwacht, een rela
tiverende draai aan geven.

Het toernooi wordt op zondag 14 juli feestelijk geopend,
waarna 8 dagen lang, s’middags en s’avonds, om winst,
eer en speelplezier getennist gaat worden.
De finales worden op zondag 21 juli gespeeld.
Je  kunt je inschrijven in de categorieën 3 t/m 5  17+ ,
en 6 t/m 8  25+.
Net als afgelopen jaren werken we niet met 35+ categorieën: we zouden te veel kleine schema’s krijgen.
Maar uiteraard zijn 60+ers van harte welkom in de 17+
en overige categorieën!
Niet vergeten dus: schrijf je in zo gauw het kan (vanaf
medio april), want die zonnige week met veel tennis en
gezelligheid, goed eten en ter afsluiting een spectaculaire prijsuitreiking, mag je niet missen.
Natuurlijk ben je ook, als je zelf niet meedoet, die week
als toeschouwer, supporter of restaurantklant van harte
welkom.
Om je in te schrijven:
ga naar www.toernooi.nl en zoek naar Avanti ’55, Open
Toernooi.
De inschrijving sluit waarschijnlijk rond 5 juli.
Namens OTC: Leo van de Pas
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TENNISLESSEN 2013
Ook dit jaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen voor senioren.
Je kunt kiezen tussen drie trainers:
1) Leo Nefkens op dinsdag- en woensdagavond
2) Liesbeth Meij op donderdagavond
3) Anne-Marie Kirch op vrijdagmorgen en vrijdagavond
De tennislessen beginnen in de eerste week van april,
vanaf dinsdag 2 april.
Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je uiterlijk 25 maart
opgeeft. Dit kan via het inschrijfformulier uit de Kantlijn
en/of op de website, persoonlijk bij de trainers of op de
introductieavond voor nieuwe leden van Avanti ‘55.
Let op!: hoe eerder je opgeeft, hoe groter de kans op
plaatsing.
Het weekend voor de 1e trainingsweek hoor je dan hoe
laat je training is op de door jou gekozen avond/morgen.
Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven
voor:
-Groepslessen ;
-Individuele (privé) lessen.
De spelregels
Een cursus omvat 10 tennislessen gespreid over 10
aansluitende weken.
Een lesuur duurt:
50 minuten bij 4 personen
40 minuten als er slechts 3 personen ingedeeld kunnen
worden
30 minuten bij 2 personen of bij privéles.
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De lesgelden moeten bij de eerste les contant worden voldaan aan de trainer.
Het lesgeld bedraagt voor:
-3 of 4 personen: € 95.- per persoon.
-1 of 2 personen: € 190.- per persoon.
Indien de cursist wegblijft om welke reden dan ook,
wordt de les geacht te zijn gegeven. De 1e regendag
wordt ingehaald.
Er wordt
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gelest tussen
19.00 uur en 22.00 uur,
vrijdagavond van 19.30 uur en 22.00 uur, en
vrijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur op baan 3.
Heb je vóór 1 april nog niets gehoord, of wil je meer
informatie bel of mail dan even naar de trainer van je
keuze:
Leo Nefkens:
Liesbeth Meij:
Anne-Marie Kirch:

AVANTI’55

OPENINGSTOERNOOI
SENIOREN

Het openingstoernooi vindt dit jaar plaats op zondag 24
maart.
We beginnen om 12.30 uur met het hijsen van de Avanti-vlag en een toespraak van de voorzitster. Er wordt
gespeeld in dubbels, waarvoor je individueel inschrijft.

Alleen indien je geen beschikking hebt over internet, is
inschrijving ook telefonisch mogelijk via Ad Wellens: tel.
024-3603128.
Tijdens en na het toernooi zorgen wij voor een hapje en
spoedig na afloop is er een prijsuitreiking.

Inschrijving
Schrijf je in met een mail naar toernooicommissie@
avanti55.nl en vermeld daarin je naam en speelsterkte.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 maart a.s. Het
wedstrijdschema ontvang je uiterlijk op vrijdag 22 maart
op het mailadres waarmee je je ingeschreven hebt.

De toernooicommissie,
Paul van den Ing, Rob Maters, Willy Schaap en Ad Wellens

MAANDAGAVOND?

LABELAVOND!

De Labelavond: je hoeft er niets voor af te spreken
en kunt toch lekker tennissen.
Bovendien is de labelavond altijd gezellig.
Je komt op maandagavond kort voor 19.00 of kort voor
19.30 uur of kort voor …., levert je ledenpas in bij de
commissie. Die zorgt er dan voor dat je met drie gelijkwaardige spelers een half uur kunt spelen. Daarna
wordt opnieuw ingedeeld.
Ook nieuwe leden, die enigszins een balletje kunnen
slaan, zijn van harte welkom. Een leuke manier om kennis te maken met andere Avantianen!

Vanaf de maandag na het Openingstoernooi tot aan
het Slottoernooi is er elke maandag labelen, ook in de
vakantie, behalve tijdens het Open Toernooi (15 juli) en
tijdens de clubkampioenschappen (2 september). Voor
extra informatie: zie ook www.avanti55.nl.
Namens de toernooicommissie,
Ad Wellens
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AAN DE BANEN WORDT GEWERKT
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PLEZIER, EER EN GELD
Vorig jaar was er enige opschudding in het tennisprofcircuit. Onder aanvoering van Murray en Nadal werd er
geklaagd over het drukke programma van de tennissers. Die drukte zou onherroepelijk leiden tot blessures.
Er werd zelfs openlijk gedreigd met een staking. Zover
kwam het niet, maar Nadal haalde zijn gelijk door zelf
geblesseerd te raken. Mokkend moest hij zes maanden
revalideren.
Maar ja, waar gaat het eigenlijk over? Proftennissers
hebben zelf de keuze aan welke toernooien ze willen
1 Roger Federer: $ 72.918.077
2 Rafael Nadal: $ 50.061.827
3 Pete Sampras: $ 43.280.489
4 Novak Djokovic: $ 38.120.025
5 Andre Agassi: $ 31.152.975
6 Boris Becker: $ 25.080.956
7 Yevgeny Kafelnikov: $ 23.883.797
8 Andy Murray: $ 21.473.551
9 Ivan Lendl: $ 21.262.417
10 Stefan Edberg: $ 20.630.941

meedoen.
Laten we het anders stellen. In het algemeen zijn er drie
redenen om te tennissen: plezier, eer en geld.
Plezier kan je hebben op elk niveau.
Eerzucht is een noodzakelijke voorwaarde voor topsporters, een natuurkracht die je voort kan stuwen tot
ongekende – en vaak eenzame – hoogte.
En je kunt er rijk van worden. Stinkend rijk. Kijk maar
eens naar de lijstjes hieronder: het totale prijzengeld
van toptennissers, bijgewerkt tot juli 2012 (let wel: nog
zonder sponsorgeld).
1 Serena Williams: $ 38.035.392
2 Venus Williams: $ 28.315.751
3 Kim Clijsters: $ 24.395.888
4 Lindsay Davenport: $ 22.166.338
5 Steffi Graf: $ 21.895.277
6 Martina Navratilova: $ 21.626.089
7 Maria Sharapova: $ 21.128.860
8 Justine Henin: $ 20.863.335
9 Martina Hingis: $ 20.130.657
10 Arantxa Sanchez-Vicario: $ 16.942.640

Er wordt veel gemopperd over grootverdienende voetballers, maar dit soort bedragen doet daar weinig voor
onder. De Balkenendenorm is ver te zoeken. Federer
kreeg nog zomaar een miljoen voor zijn optreden in Rotterdam. En het zijn dus echt niet alleen de mannelijke
tennissers! Het gezeur over drukke tennisprogramma’s
moet maar eens afgelopen zijn: ze doen het zichzelf
aan om zich overal in te schrijven. Geen medelijden met
deze multimiljonairs.

onze krachten en kiezen onze toernooitjes zorgvuldig
uit. Okay, het prijzengeld is wat minder, we strijden om
een bioscoopbon of een tegoedbon van Intersport. En
ondertussen hebben we een veelvoud van dat bedrag
uitgegeven aan de bar. Maar ik geloof heilig dat we net
zoveel plezier hebben in het spelletje als Rafael Nadal
of Maria Sharapova. En misschien nog wel meer.

Wij weten natuurlijk wel beter, bij Avanti. Wij doseren

Hawkeye

En dat plezier is onbetaalbaar.
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GEEF HET JUISTE MAILADRES
LEDENADMINISTRATIE
DOOR
Clubwebware
De ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl)
werkt met het systeem Clubwebware.
Ledenlijst
Voor de leden betekent het dat zij op de website heel
gemakkelijk de ledenlijst in kunnen zien om bijvoorbeeld
telefoonnummers op te zoeken.

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

Je komt dan in het volgende scherm:

E-mailadressen
Daarnaast kunnen leden zelf hun gegevens, zoals emailadressen, wijzigen.
Leden van wie geen (juist) e-mailadres bekend is, 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 ledenadministratie@avanti55.nl

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
Zodra je ingelogd bent, ‘land’ je op de ledenlijstpagina:
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