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VAN DE VOORZITTER

ZONNIGE PERIODEN

H

et zijn heerlijk zonnige dagen tijdens de clubkampioenschappen als ik deze column schrijf.
Het seizoen is in volle gang. De vertraagde start
zijn we alweer bijna vergeten. Door de uitloop van de
winter lukte het niet om onze banen op tijd speelklaar te
krijgen. Vanwege de langdurige vorst moest het openingstoernooi afgelast worden en startten de trainingen,
het Twintigerstoernooi en de voorjaarscompetitie voor
een aantal teams, later.
Gelukkig heeft het weinig consequenties gehad.
Een lastige start ook door de tegenslag die we te
verwerken kregen middels de uiterst vervelende oplichtingszaak en de fikse oogontsteking van ondergetekende. Maarten en Joek hebben alle zeilen moeten
bijzetten om de start van het seizoen in goede banen
te leiden, want ons bestuur was op dat moment aardig
uitgedund. Inmiddels zitten we weer in rustiger vaarwater. De SNS Bank is ons tegemoet gekomen door vrijwel
de totaal geleden schade te vergoeden en ik ben alweer
enige tijd in touw. Met de komst van onze nieuwe secretaris Dick Onderwater zijn we als bestuur compleet en
kunnen we goed voorwaarts met al onze agendapunten.
Op dit moment is er al weer heel wat bereikt. Zo heeft
de accommodatie een aantal verbeteringen ondergaan
met oa de realisatie van een nieuwe cv -ketel en meterkast en zijn de bankjes gerenoveerd. Het voorstel van
de nieuwe statuten is onlangs aangenomen, zodat we
beschikken over een geheel up-to-date statutenreglement. Het was het laatste kunstje van Wilma Emonds,
die ondanks haar aftreden als secretaris dit met verve
heeft afgerond. De aankoop van het terrein is gerealiseerd. Na jaren van onderhandelen met de gemeente,
de Stichting en het bestuur zijn de laatste hobbels genomen. Het nieuwe hekwerk is geplaatst en eindelijk kunnen we over gaan tot de inrichting. Het zal ons park vast
en zeker extra allure geven. Marianne heeft de leden
gemobiliseerd om het terrein op te schonen en mee te
denken over verder te ondernemen stappen. Het streven is om bij aanvang van het open toernooi al een
feestelijk openingetje te laten plaatsvinden. We hopen
op extra publiek en enthousiaste aanmoedigingen ook
van deze kant van het park.

Jong Avanti
De verjonging in de club zet zich voort. We zijn trots op
het nieuwe team afkomstig van Slow dat meteen kampioen is geworden. Bovendien een erg leuk team dat we
echt als aanwinst voor onze club beschouwen. De vernieuwde jeugdcommissie is met enthousiasme gestart
en werkt aan plannen om alle jeugd beter bij de club te
betrekken. De ‘twintigers’ hebben het wintertoernooi en
het Twintigerstoernooi met enthousiasme en kundig
georganiseerd. Samen met al onze trouwe en nieuwe
actieve leden functioneert het allemaal naar behoren
en overheerst de tevredenheid.
Hoogtepunten komen nog
We naderen het tweede gedeelte van het seizoen, en
de hoogtepunten van het tennisseizoen liggen nog in
het verschiet. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van het open toernooi en het invitatietoernooi;
beide beloven dit jaar weer echte happenings te worden.
Voor wie de clubkampioenschappen heeft moeten
missen geen nood; in september kan je op herkansing.
Hopelijk werkt het weer net zo goed mee als in juni,
maar dit nemen ze in elk geval ons niet meer af.
Voor ieder een heel fijne zomer, een zonnige vakantie
maar bovenal veel tennisplezier toegewenst!
Marie-José van Weegen
voorzitter

Kaft: van links naar rechts: de wedstrijdcommissie
Noel Buining, Betty Vissers, Ernst Bouwes, Cecile van Wel, Liesbeth van der Brugge, Marieke Veldkamp en Joost
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BESTUURSTAFEL

I

nstapcontributie
Er is nog plaats om bij Avanti te komen spelen.
Ken je mensen die interesse hebben om lid van onze
club te worden dan heeft Avanti een aantrekkelijk aanbod.
Vanaf 1 juli 2013 kan men gebruik maken van de zgn.
instapcontributie. Bij het aangaan van het lidmaatschap
wordt voor het resterende half jaar de helft van de contributie plus de eenmalige inschrijfkosten van € 15,- in
rekening gebracht.
Voor senioren bedraagt dit € 76, -, voor studenten € 60,, voor junioren € 52,50.
Nieuwe statuten
Op de extra ALV van 6 juni jl is het voorstel voor de
gewijzigde statuten met de vereiste meerderheid aangenomen.
De nieuwe statuten zullen in werking treden nadat de
voorzitter en de secretaris de notariële akte hebben
laten opmaken.
Aankoop park
Op 25-4-2013 is de handtekening onder de koopovereenkomst gezet en is het terrein officieel eigendom van
Avanti.
In juni zijn de hekken langs het spoor geplaatst en is het
hekwerk langs baan 2 verlaagd.
De komende periode gaan leden aan de slag met het
opruimen en inrichten van het terrein.
Op 14 juli bij de start van het Open Toernooi zullen we
de uitbreiding van ons park feestelijk openen.
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Versterking sponsorcommissie
De sponsorcommissie is op zoek naar een lid dat zich
actief met de werving van sponsoren bezig wil gaan
houden. Heb je interesse en zie je het als een uitdaging
om sponsors aan onze club te binden, meld je dan aan
via: bestuur@avanti55.nl
Foutieve mailadressen
Er zijn nog steeds leden die bij een nieuw mailadres
vergeten om de wijzigingen via ons Clubwebware systeem aan te brengen. Op deze manier kan belangrijk
actueel nieuws gemist worden en krijgen de verzenders
de toegestuurde mails weer terug. In vorige Kantlijnen
staat uitgebreid uitgelegd hoe dit werkt. Mocht het niet
lukken of heb je nog vragen; neem dan contact op met
de ledenadministratie: ledenadministratie@avanti55.nl
Buren
Aan alle leden het dringende verzoek om te letten op
het tijdig doven van de baanverlichting. Tot uiterlijk
23.00 u mag doordeweeks met verlichting gespeeld
worden.
Nieuwe leden-, commissieledentoernooi
Op vrijdagavond 28 juni vindt het jaarlijkse (mix)dubbeltoernooi plaats voor leden die na 1 april 2012 lid
zijn geworden en voor alle leden die actief zijn in de
verschillende commissies. Een leuke manier om op
een sportieve en gezellige manier met elkaar kennis te
maken. Opgave kan tot en met 23 juni: toernooicommissie@avanti55.nl (zie toegestuurde berichtgeving)
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BAAN TWEE

SNIPPER’DAG

Z

aterdag 15 juni hadden wij, een aantal leden
van de accommodatiecommissie plus vrijwilligers, een snipperdag genomen. Dit als antwoord op de website oproep voor deze dag,
WIE HELPT MEE?
Doel, het verder opruimen van het nieuwe terrein naast
baan 2 voor de realisatie van een zit/kijkgelegenheid.
Deze keer ging het om het verzamelen en versnipperen van takken en het ontbladeren en verplaatsen van
grond.
Enthousiast begonnen we klokslag 10.00 uur. In een rap
tempo versleepten we op allerhande wijzen takkenbossen richting de versnipperaar. Een machine voor het
echte versnipperwerk. Maar helaas, pruttel, pruttel. De
motor sloeg niet aan. Wat we ook probeerden; aan, uit,
benzine verversen, langzaam en snel aanzetten, nog
eens de gebruiksaanwijzing doornemen, het bedrijf bellen om raad. Dit alles zonder resultaat.
Dan maar naast het constant aanzwengelen van de
machine, doorgaan met het sorteren van takken en ontbladeren van het terrein. Onderling spraken we al van
takkenwijfjes en bladenmannen.
Toen, om 11.05 uur precies, sloeg de machine aan. Een
hels kabaal. Juichkreten van ons, Marianne, Hanneke,
Jan, Paul, Tom, Peter, Ernst, Wim en Liesbeth. Hij deed
het, maar langzaam, tergend langzaam. Peter en Wim
hebben de volgende dag nog maar een snipperdag
genomen om de klus af te maken.

Namens de snipperploeg,
Liesbeth van der Brugge.
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ZOMER IN NIJMEGEN??? !!!
OPEN TOERNOOI
14 T/M 21 JULI

Z

oals gebruikelijk organiseren we ook komende
zomer, tijdens de Vierdaagse week, opnieuw
het gezellige Open Toernooi! We starten op zondag 14 juli; de finales
staan gepland op de zondag 21 juli.
Op toernooi.nl en op de
avanti55.nl vind je informatie over categorieën, speeltijden
etc. Zie ook de
posters en
flyers in het
clubhuis!

Schrijf je dus nog snel in, of kom tijdens de week
gewoon eens kijken: het toernooi biedt een sportief,
gezellig en meer leeftijdsgeschikt alternatief
voor het jeugdige vermaak van de Zomerfeesten.
Namens de Open Toernooi Commissie,
Leo van de Pas
Hapjes en drankjes tijdens Avanti
Open 2013
Wil je tijdens
het Open
Toernooi
van
Avanti in
de Vierdaagseweek
(ma. 15
juli tot en
met zo. 21 juli)
een keer een
bardienstje te
draaien?

Vorig jaar
was het
toernooi
aan het thema ‘Crisis’
gekoppeld
en, hoewel de
crisis ondanks
onze bemoeienis
nog niet voorbij is,
staat de editie van dit jaar
in het teken van een ander
actueel en brandend issue.
Zonder het thema geheel prijs
te willen geven: onze affiches
én de naam van onze Twitterpagina geven al een indicatie:
@CoolGreyAV
Gedurende de week wordt op gevarieerde wijze aandacht voor dat
thema gevraagd. Tevens kun je dit
jaar opnieuw, ook als bezoeker/fan,
heerlijk en tegen een zeer redelijke
prijs dineren in de vroege avonduren:
de catering wordt evenals vorig jaar
verzorgd door het culinaire mirakel:
‘Berthy serveert’.

van

Of lijkt
het je
leuk
om ‘s
avonds in
die week
een keer
hapjes (tegen
een vergoeding
25 euro)
te verzorgen?

Meld je dan aan bij Janneke Braam 0627577579 of Braam1970@gmail.com

INSCHRIJVEN TOT 2 JULI
2013-juli
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JEUGDCORNER

VOOR- EN NAJAARSCOMPETITIE

Voorjaarscompetitie
Er speelden 2 jongere jeugdteams: 1 rode meisjes team
( de zogenaamde mini’s ) en 1 oranje jongensteam
op een ¾ veld, beide op de vrijdagmiddag. Dit waren
allemaal kinderen die nog nooit competitie hadden
gespeeld; elke vrijdagmiddag als ze thuis speelden was
het erg gezellig en iedereen deed z’n best. Het rode
team is 6e van de 6 geworden, het oranje team is 4e
van de 6 geworden.

Roos, Roosmarijn, Bobbi, Midas, Rijk, Boris en Max
hebben de smaak te pakken want ze gaan in het najaar
weer competitie spelen.
Het meisjesteam t/m 14 jaar, bestaande uit Noa, Annabel, Tamar en Inez – met Akke als reserve – speelde
op de zondagochtend en zij trainen ook met elkaar. Dit
najaar gaan zij ook weer spelen. Zij zijn 7e van de 8
geworden.

vlnr Tamar, Noa, Annabel, Inez
Najaarscompetitie
Voor de jongere jeugd verandert er veel. De competitie
heet voortaan Tenniskids. Er wordt op de eerste zondagochtend van de maand gespeeld: negen maanden
lang behalve december, januari en februari. Dus in de
zomermaanden wordt gewoon doorgespeeld. De teams
worden ook veel groter, 2 tot 8 spelers. Eén vereniging is de host (gastheer) en ontvangt alle teams van
de poule, er wordt meer naar leeftijd gekeken. Rode
competitie (mini’s) zijn de kinderen van 6-8 jaar, oranje
competitie (¾ veld) is voor de kinderen van 9 tot 11 jaar.
Wij zijn benieuwd hoe het zal gaan, de kinderen spelen
alleen korte enkelwedstrijden en op zo’n zondagochtend
kan het dan heel druk zijn.
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De woensdagmiddagcompetitie ( grote veld) voor kinderen van 10-12 jaar blijft gewoon hetzelfde het wordt
alleen de groene competitie genoemd.
Het meisjesteam t/m 14 jaar gaat wederom in het najaar
spelen, en we hebben ook een jongensteam t/m 17 jaar.
Twee jongens zijn weliswaar al 18, maar voor hen gaan
we dispensatie aanvragen. Zij spelen 6 of 7 wedstrijden
in september en oktober op de zondagochtend.
Het is leuk om competitie te spelen, je doet veel speelervaring op en het is leuk om met je team een andere
vereniging te bezoeken. Voor de jeugdcompetitieteams
wordt er weer een competitietraining georganiseerd.

AVANTI’55

In 2014 zijn er in het voorjaar op de woensdagmiddag
en zondagochtend competitiewedstrijden. Dit najaar
krijg je er een mail over, want voor die competitie moet
je je al in het najaar 2013 aanmelden.
De jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat nu uit vijf personen. Echter,
Gerdien en Yvonne gaan de commissie na drie jaar verlaten, zij hebben allebei geen kinderen meer die tennissen. Florine Wasser, Sander Damman en Koen Vrielink
hebben daarom versterking nodig. Wij vragen met name
ouders die ons willen aanvullen. Meld je aan bij jeugd@
avanti55.nl
Check je mail
Nogmaals een oproep aan ouders om hun goede
mailadres naar de jeugdcommissie te sturen. Wij krijgen vaak mail teruggestuurd, en onze informatie komt

nogal eens niet aan bij de ouders, omdat we alleen het
mailadres van de kinderen hebben. Graag willen we ons
mailbestand aanvullen met mailadressen van ouders.
Stuur je mailadres en de naam van je kind naar jeugd@
avanti55.nl
MINI-MAXI toernooi zondag 1 september
Het traditionele mini-maxi toernooi vindt plaats op
zondag 1 september. Schrijf je in en tennis samen met
een volwassene, dat kan je vader, moeder, opa, oma,
buurman, oom of tante zijn. Je kunt je ook individueel
inschrijven, dan zoeken we een volwassene voor je.
Let op je mail voor de inschrijving.
Te verwachten activiteiten
Zondag 1 september		
Zaterdag 26 oktober 		

mini-maxi toernooi
seizoenafsluiting jeugd

Jeudcommissie

INSPIRATIE, MOTIVATIE,
TRANSPIRATIE.....
Inspiratie
Als trainer probeer je elke keer weer je leerlingen te
inspireren tijdens de tennisles. Door het geven van het
goede voorbeeld, het geven van individuele aanwijzingen en het bedenken van uitdagende opdrachten en
oefeningen…
Motivatie
Ik probeer ze enthousiast te maken voor het spelen van
competitie en toernooitjes … maar nog belangrijker om
vrij te tennissen op het park van Avanti. Het helpt enorm
als de kinderen zelf graag willen. Soms moet ik ze motiveren om harder te werken, de andere keer staan ze
te trappelen om te beginnen. Tennis is geen makkelijke
sport, oefening baart kunst! Als je leert van je gemaakte
fouten zal je eerder vooruitgang zien. Het is dus ook gewoon een kwestie van veel doen! Naast de training zou
je minimaal 1 keer in de week zelf moeten vrij spelen,
dan zal je zien dat je steeds beter wordt.

Transpiratie
Dus trek die tennisschoenen aan en laat die zweetdruppeltjes maar komen!
Anne-Marie Kirch

MINI-MAXI TOERNOOI 1 SEPTEMBER

2013-juli
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CLUBKAMPIOENEN DUBBEL

DD 6: Els van Straaten / Margot Schuttelaars

HD 8: Frank van Hooijdonk / Luc Buitinck

DD 7:Ellen Hofmeister / Corin Smaal

HD 6: Paul van der Heijden / Gerard Schaafsma /

DD 8: Astrid Hagemann / Christel Veldkamp /

HD 7: Hans Arends / Huub Hilgers

HD 3/4/5 : Rob Vullings / Wim Busink

DD 3/4/5: Anneloes van Brussel / Marjoleine Dobbelaer

De deelnemers genoten van historische kampioenschappen begin
juni aan de Van Haapsstraat. In de
uren voor de eerste toernooiservice
op vrijdagavond wist de accomodatiecommissie de kijkgelegenheid
bij baan 2 te verbeteren door het
intimiderende hoge hek voor de
spoorbaan te verwijderen. Na achtenvijftig jaar konden de deelnemers
dan eindelijk de weggeslagen ballen
tussen de bomen oprapen.
Binnen een kwartier na de start
moest de organisatie al twee lekke
ballen vervangen. En daar bleef het

niet bij. Nadat een zoektocht naar
een verloren portemonnee de ochtenduren op de zaterdag bepaalde,
volgden ‘s middags blessures,
verhinderingen, waterspuitincidenten en zelfs een sterfgeval. Na een
kort sterfbed in een Duitse dierenkliniek vertrok de alombekende Tobi,
Special Guest Star bij de prijsuitreiking na het Open Toernooi in
2005, op eerbiedwaardige 15-jarige
leeftijd naar de eeuwige jachtvelden, waarop de partijen van zijn
beide baasjes tot een abrupt einde
kwamen. Dat besloot meteen een
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zonovergroten zaterdag.
Op de finaledag moest de organisatie nog heel wat schuiven met tijden,
banen en startgelden om alles
ingepast te krijgen, terwijl bovendien
de Ice Tea op was, maar uiteindelijk
begonnen de finales mooi op tijd.
Plezierig was de inschrijving van
veel nieuwe leden, die direct in de
aanval gingen op de hegemonie van
de oude kampioenen, soms zelfs als
partners van oude kampioenen. Dat
belooft wat voor de toekomst.
Ernst Bouwes
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VOOR EEN LUX(E)-BON
VAN EEN TIENTJE
Een hobby kost geld. Vanuit dat
oogpunt mocht ik van mijn ouders
van één vereniging lid worden
toen ik zeven jaar werd. Het was in
feite een keuze tussen de scouting
en een sportvereniging en ik twijfelde geen moment: de plaatselijke
voetbalclub had er een lid bij. Wat
dat lidmaatschap toen kostte, weet
ik niet, maar het zal slechts enkele
guldens per maand zijn geweest.
Tennis als investering
Als ik voor tennis had gekozen, waren mijn ouders beslist duurder uit
geweest. Tennis was voor de elite:
het lidmaatschap was kostbaarder,
de kleding chiquer, de etiquette
strenger, een groot contrast met het
‘volkse’ voetbal. Bovendien moest je
toen al extra betalen voor tennisles,
ook weer zo’n vreemd verschil met
voetbal. Toch had dit een goede
investering van mijn ouders kunnen
zijn. Misschien was gebleken dat het
kleine Hawkeyetje een groot tennistalent bezat en had hij niet alleen
vele medailles en bekers gewonnen,
maar wellicht ook bloemen, etenswaar en sportkleding. En daarna
zouden ongetwijfeld de geldprijzen
volgen, gestaag oplopend van een
paar honderd gulden tot ettelijke
duizenden euro’s. Het liep anders,
Hawkeye is een nauwelijks opvallende speler op het gravel van
Avanti. En voetballen doet hij allang

niet meer.
Prijzengeld Wimbledon
Maar hij leest wel kranten. Laatst
stond daar dat het prijzengeld op
Wimbledon met maar liefst 40%
omhoog gegaan. In totaal was dit
jaar 26,5 miljoen euro beschikbaar
en voor de enkelspelwinnaar bij
zowel de mannen als de vrouwen
1.800.000 euro. En voor de verliezer
(!) van een eerste rondepartij 28.000
euro. Niet slecht voor een uit de
hand gelopen hobby.
Vanwaar deze duizelingwekkende
beloningen? Moeten de Griekse,
Spaanse en Cypriotische tennissers beschermd worden tegen de
bankencrisis? Marcos Baghdatis
(Cyprus) sloeg de eerste helft van
2013 al 175.000 euro bijeen, om
over de Spaanse toppers maar te
zwijgen. Angst dat de spelers het

meest prestigieuze tennistoernooi
ter wereld zullen mijden, zal de
Wimbledon-organisatie ook niet
hebben. Het lijkt meer op een platte,
openlijke vrijage met het grote geld
in onze kapitalistische westerse
wereld.
Prijzengeld Avanti
Soms denk ik dat ik op zevenjarige
leeftijd de verkeerde keuze heb
gemaakt. Maar als ik dan bij de
clubkampioenschappen van Avanti
tijdens de prijsuitreiking een LUXbon van een tientje in de hand krijg
gedrukt, betaald van het inschrijfgeld van 3 euro van alle deelnemers, besef ik dat ik het niet beter
had kunnen treffen.
Hawkeye
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DUURZAAM AVANTI

PEOPLE, PLANET, PROFIT

Avanti heeft sinds dit jaar een commissie die zich bezig
houdt met maatschappelijk verantwoord sporten, gebaseerd op de 3 P’s (people, planet en profit).
De commissie geeft het bestuur onder andere adviezen
voor investeringen op de lange termijn (in de volgende
Kantlijn meer hierover).
Maar ook op de korte termijn kunnen we natuurlijk
alvast beginnen aan het duurzaamheidsbewustzijn.
Bijvoorbeeld:
•
De deur van de vaatwasser alleen openen voor
in- en uitladen. Het open laten staan van de
deur kost veel energie en opwarmtijd;
•
Lampen uitdoen als niemand meer op de baan
staat;
•
Plastic afval scheiden (container op terras bij
baan 1);
•
Sigarettenpeuken horen niet op de grond, maar
in de rookzuil die bij de tafels staat;
•
Papier en dozen (opgevouwen) in de papieraf
valcontainer (staat buiten bij de grote contai
ner);
•
Kapotte glazen niet bij de lege flessen gooien,
maar direct in de grote container voor restafval;
•
Schoenen buiten schoonstampen en vegen
voor je het clubhuis ingaat;
•
Lampen in het clubhuis uitdoen waar het niet
nodig is.
Clubhuis
Laat het clubhuis en de bar achter zoals je het thuis
ook graag zou zien. Soms ziet het clubhuis er na een
gezellige avond uit om droevig van te worden! Realiseer
je dat als jij het niet opruimt, een ander dat moet doen.
Dus, zet de stoelen weer bij de tafels, maak de tafels
schoon met een nat doekje, breng glazen en kopjes
terug naar de bar, vouw lege dozen op en gooi ze in
de papiercontainer, berg lege flessen in het daarvoor
bestemde kastje onder de bar. Dank je wel!
De juiste schoenen
Onze gravel banen zijn ons paradepaardje, en dat willen we graag zo houden. Het is daarom belangrijk de
juiste schoenen te gebruiken op de banen. Helaas is dit
seizoen weer gebleken dat niet bij iedereen bekend is
welke soort schoenen wel en juist niet gedragen mogen
worden.
Als geheugensteuntje heeft Paul (onze groundsman)  
plaatjes van het juiste en het foute schoeisel op de voordeur geplakt. Kijk daar nog eens goed naar en vergelijk
het met de zolen van je eigen schoenen. Graag ieders
medewerking, zodat we nog jaren trots op onze gravel
banen kunnen blijven!
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Ballen
Avanti stelt ballen beschikbaar voor de leden. In het ballenkastje vind je in principe altijd goede ballen. Ballen
die niet meer geschikt zijn om mee te tennissen kunnen in de bak met ballen voor de hond (zie foto). Als je
zelf hondenbezitter bent, mag je uiteraard uit die bak
ballen meenemen. Helaas zijn er de laatste tijd steeds
meer ballen in die bak te vinden waar nog prima mee
te spelen is.  Kennelijk wordt die bak als een alternatief
ballenkastje gezien. Jammer, dus let even op dat je de
ballen in het ballenkastje gooit en niet in de bak. En ballen horen niet in de keuken, maar bij/op het ballenkastje. De voorraad ballen staat in de bestuurskamer, de
commissies zorgen voor aanvulling van het ballenkastje
vanuit de voorraad.

Gevonden voorwerpen
Geregeld blijven in de kleedkamers of in het clubhuis
kledingstukken, brillen, schoenen, pasjes, tassen, handdoeken enz. achter en worden nooit meer afgehaald.
Die spullen worden een tijdje bewaard, maar na verloop
van tijd worden ze naar het Leger des Heils gebracht.
Herken je iets van onderstaande kleding, of ben je iets
kwijt? Binnenkort worden deze kledingstukken weggebracht.
Meld het bij accommodatie@avanti55.nl

AVANTI’55

Peugeot brommer
We vonden bij het opruimen van ons nieuwe park nog
een verloren voorwerp van wel heel bijzondere aard.
Een Peugeot brommer uit de zeventiger jaren (zie foto).
Heeft iemand daar nog interesse in?
Marianne Kalthof

FOEI VOOR HET THEMA

MIX-INVITATIETOERNOOI

Ingezonden brief Mix-Invitatietoernooi
Geachte leden,
Het kost ons veel moeite dit te schrijven. Ons is MarieClaire, mijn eega, ik en een goede fles Chateau-Neufdu-Pape. Tot onze grote spijt moet ik enkele maanden
voordat er ook maar een bal geslagen is, mededelen
dat we ons niet inschrijven voor het mix-invitatietoernooi
van vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Dat vind ik
spijtig want het is altijd gezellig en meestal toch ook met
een cultureel ondertoontje. (Marie Claire, mijn eega,
wil wel de kanttekening maken dat de synergie van
verschillende godsdiensten soms toch wel een tikkeltje langs het randje van het toelaatbare was, waarvan
akte.)

vriendinnen. Wat ik ga doen weet ik nog niet precies.
Misschien wel een weekendje tennissen met een vriendin, gezellig en zonder prestatiedruk, met een themafeestje. Ik vermaak me wel, denk ik.
Nogmaals foei voor het thema en foei voor de organisatie.
Berend-Jan Hazelhoff
Marie-Claire Hazelhoff-Swinkels

Enfin, ik verheugde me na de vakantie altijd op een
ontspannen balletje slaan met mijn kompanen. Ik durf
rustig de term kompanen te gebruiken. Na acht jaar
integreren en aanpassen (Marie Claire, mijn eega, heeft
het vaker over verlagen, waarvan akte) voel ik me thuis
bij Avanti ‘55.
Mijn vrouw en ik moeten dus noodgedwongen afzien
van een weekendje amusant tennis omdat het thema
dat gekozen is ons geshockeerd heeft. Het kwam mijn
lieftallige echtgenote ter ore tijdens haar vrijdagmiddagsessie bridge. Haar partner vroeg haar of zij zich zo
ging verlagen. Na haar explicatie waren we verbouwereerd. Mijn vrouw weigert te komen en daarom moeten
we dus cancelen.
We gaan lekker een weekendje anders doen tijdens het
toernooi. Mijn echtgenote gaat een weekendje kuren in
één of ander Bad- Nog -Wat in Duitsland met een paar
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COMPETITIES 2013
V

oorjaarscompetitie 2013
De voorjaarscompetitie 2013
begon apart: Avanti houdt in
principe de banen open in de winter,
maar de eerste week van de voorjaarscompetitie kon er vanwege de
vorst nog niet gespeeld worden.
Die wedstrijden werden omgezet in
uitwedstrijden of uitgesteld.
Het team donderdagdamesdubbel
van captain Karin heeft de afgelopen jaren steeds de degradatie af
weten te wenden. Dit jaar is dat niet
gelukt.
Op vrijdagavond hadden we vier
teams: een gemengddubbel , een
herendubbel en nu voor het eerst
ook twee damesdubbel teams. Het
herenteam van Peter Venderbosch
werd afgetekend kampioen. Van dit
team kreeg op de slotavond Paul
van Haperen een speciale vermelding, omdat hij al zijn wedstrijden
gewonnen had.
Tot op het laatst maakte Zaterdag
Dames 1 van Cecile van Wel kans
op het kampioenschap, maar ze ein-

digden net achter Groesbeek. Het
nieuwe Zaterdag Gemengd 3 van
Wout Linsen mocht het op de laatste speeldag uitvechten tegen de
directe concurrent Gendt 1, die vier
punten voor stond. Maar dat was
niet van belang, want beide teams
hadden alle wedstrijden gewonnen,
dus de winnaar van de slotwedstrijd
zou kampioen zijn. Gendt had er
alle vertrouwen in, had zelfs al een
kampioenschaps-CD gemaakt en
meegenomen. Maar Avanti boog
een eerste achterstand om in een
3-2 overwinning . Groot feest op het
park van Avanti!
Het vorig jaar gepromoveerde Zondag Gemengd 3 van Henk op het
Veld moest op de laatste speeldag
proberen degradatie af te wenden.
Dat kon met een 4-1 overwinning
op de directe concurrent. Jammer
genoeg lukte dat net niet, het werd
een 3-2 overwinning.
Op de laatste speeldag werd deze
competitie zoals altijd afgesloten
met het slotbanket, waar de Techni-

sche Commissie terugblikte en de
kampioenen huldigde. Hoogtepunt
van de avond was zoals vanouds
de conference van Lex, waarin de
hoogte- en dieptepunten van de
competitie op Lex eigen manier
belicht werden. Lex, bedankt!
Zomeravondcompetitie 2013
In 2013 zijn er maar vier teams,
zodat er een recreantenbaan vrij
blijft: naast de drie gemengddubbel
teams is er ook dit jaar weer een damesdubbel team. Jammer is dat dit
jaar een team de slotavond 26 juni
als speelavond heeft, waardoor we
waarschijnlijk geen recreantenbaan
vrij kunnen houden en de traditionele onderlinge strijd tussen de teams
wat beperkt zal zijn.
Najaarscompetitie 2013
De inschrijving voor de najaarscompetitie is gesloten, maar op dit
moment is de precieze teamindeling
nog niet bekend. Omdat er in 2013
maar 1 recreantenbaan vrij hoeft te
blijven, kunnen er op zaterdag meer
teams ingeschreven worden. Voor
de vrijdagochtend is geen belangstelling getoond. De teamindeling
zal binnenkort op de website staan
en naar de captains gemaild worden.
Winterhard(t)competitie 20132014
Avanti speelt door in de winter,
dus dit jaar wordt er Winterhard(t)
competitie op Avanti gespeeld! In
het weekend van 9/10 november,
zie de activiteitenkalender. Wanneer
de inschrijving geopend wordt, zal
gedetailleerdere informatie bekendgemaakt worden. Wie nu al meer wil
weten, kan op www.toernooi.nl alles
vinden over de uitgave Winterhard(t)
2012-2013: deelnemers, uitslagen,
reglementen.
namens de TC
Peter van Campen
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ThemaLESSEN
IN DE ZOMER

T

hemalessen senioren
Ook deze zomer is er de mogelijkheid om je in te
schrijven voor een aantal themalessen. Vorig jaar
bleek dat er interesse was om specifieke tips te krijgen
voor met name de service en de backhand.
Bij het thema service zal naast de service mogelijk ook
de service return aan bod komen.
Bij de themales backhand worden er met name technische tips gegeven voor het slaan van een enkel- of
dubbelhandige backhand.
De themalessen (50 minuten) worden gegeven door
Anne-Marie Kirch en per twee aangeboden. Je kunt je
inschrijven op onderstaande data: (onder voorbehoud
van genoeg deelname).

Kosten per twee lessen
2p: 35,- per persoon, 3p: 25,- per persoon, 4 p: 20,- per
persoon
Aanmelden?
Aanmelden kun je doen, door een mail te sturen naar:
Anne-marie@avanti55.nl
Graag voor 3 juli!
Met als onderwerp; Themalessen met naam en telefoonnummer en de twee data (1 service en 1 backhand
les). Of door in te tekenen op het formulier in het clubhuis.

Service:
Vrijdagavond 5 juli tussen 19.00- 22.00 uur
Woensdagochtend 10 juli tussen 10.00-13.00 uur
Vrijdagochtend 12 juli tussen 10.00- 13.00 uur
Backhand:
Maandagochtend 15 juli 10.00-13.00 uur
Woensdagochtend 17 juli 10.00- 13.00 uur
Dinsdagavond 23 juli 19.00-22.00 uur

AVANTI BOEKEN CLUB
Nieuws over ABC
Sinds september 2012 staat in ons clubhuis tussen de
deur van de bestuurskamer en de TV-kast een bijzondere boekenkast.
Bijzonder omdat:
• ieder daar zijn of haar oude maar nog goed
uitziende boeken in kwijt kan. Liefst bestsellers
en/of literatuur.
• en voor slechts een of twee euro per stuk een boek
kan kopen.
De opbrengst is nu nog voor de Voedselbank. (Precieze spelregels vind je bij de boekenkast).
We hebben inmiddels ruim 90 euro voor de Voedselbank verdiend. Na de zomervakantie gaat de opbrengst
naar een ander goed doel. Dat doel heeft te maken met
het thema van het komende Avanti Open Toernooi.
Met dit bericht willen we je nog eens attent maken op de
boekenkast. Er staan leuke en goede boeken in. Zo met
de vakantie in het verschiet is het misschien een goed
idee om er eens in te neuzen.
En natuurlijk ontvangen we graag ‘nieuwe’ aanwinsten.

Stuur dan een mailtje naar anneloesvanbrussel@
hotmail.com
Veel leesplezier
Anneloes van Brussel
Liesbeth van der Brugge

advertentie

Ook willen we vragen of je misschien nog een boekenkastje over hebt. Want deze puilt al een beetje uit!

Juni 2013

19

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
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Avanti’55 Clubhuis
Van Haapsstraat 78
Postbus 1522,
32 29 025
6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl
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Secretaris
Dick Onderwater
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester Maarten
Baris
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