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VAN DE VOORZITTER

VRIJWILLIGERS
IN DE CLUB
Z

onder vrijwilligers heeft de club geen bestaansrecht. Wie
realiseert zich dat als je even een lekker potje gaat tennissen? Als je je pasje door het afhangbord haalt? Wanneer
je een koffie of biertje bestelt en de bakjes met nootjes weer
gevuld worden? Als je de laatste ontwikkelingen via de nieuwsbrief verneemt en de website bekijkt of de laatste Kantlijn opspoort om de start van de trainingen op te zoeken?
Het is zo vanzelfsprekend dat er activiteiten op de agenda staan en je
je kan inschrijven voor competities
en toernooien. Alweer een enquête,
nu over duurzaamheid, eerder dit
jaar over de training (zie publicatie
elders in deze Kantlijn). Het vraagt
even tijd van de leden, maar is toch
vooral bedoeld om te kijken waar
Avanti zich kan verbeteren en om na
te gaan wat er binnen de club leeft.
Betrokken leden investeren veel tijd
om hier aandacht voor te vragen.
Ruim 50 vrijwilligers zijn binnen
de club actief, maken dit allemaal
mogelijk en zorgen gezamenlijk voor
een goed draaiende en gezonde
vereniging. Het bestuur is ieder
natuurlijk erg dankbaar. Op gepaste tijden worden de vrijwilligers
in het zonnetje gezet en het bestuur
broedt nu op een plannetje om alle
vrijwilligers op een originele manier
te bedanken.
Afscheid van José Poels
Afgelopen zomer hebben we onverwacht afscheid moeten nemen
van een bijzonder, actief en geliefd
lid. José Poels was actief in diverse
competities en toernooien, maar

ook als vrijwilliger voor de club. In
het verleden als secretaris van het
bestuur. Later was ze betrokken
bij de aankleding van het clubhuis
en onlangs bij de inrichting van het
nieuwe parkje. Haar plotse overlijden is door ieder die haar kende als
een schok ervaren. In deze Kantlijn
wordt door Mariette van der Zwet
en Martin Gerritsen op bijzondere
wijze stilgestaan bij het overlijden
van José.
Clubgevoel
Als voorzitter, en nog steeds behorend tot de ‘jongere’ garde, is het
heel bijzonder om verhalen van
vroeger te horen. Dan denk ik vaak:
‘Wat heeft deze bijna 60-jarige club
al een mooie historie’. Veel boeiende, grappige en ontroerende anekdotes, uiteraard ook te lezen in het
jubileumboek dat Avanti ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan uitgaf.
Soms spreek ik een lid die het bijna
allemaal heeft meegemaakt. Zoals
onlangs een lid (oudste?!) mij bij
alle bordjes van de clubkampioenen
in het clubhuis een eigen verhaal
vertelde. Inmiddels voel ik mij zo
verbonden met de club dat de verhalen voelen als verhalen van oude

familieleden.
Historie, belevenissen en samen
ergens mee bezig zijn maakt dat
we het als vrijwilliger allemaal graag
doen. Wie zin heeft om aan te sluiten, meer het clubgevoel wil beleven
en de club wil helpen is meer dan
welkom. De club is altijd op zoek
naar versterking: jeugdcommissie,
een nieuw te vormen commissie
voor het invitatietoernooi, op te vullen plekken van de barcommissie,…
Interesse? Stuur dan een mail naar
bestuur@avanti55.nl.
We hebben weer twee fantastische
toernooien achter de rug, met een
vlekkeloze organisatie, enorme
inzet, veel mooie en spannende
wedstrijden en natuurlijk heerlijk
weer. Er blijft veel animo om bij ons
te spelen gezien het hoge aantal
deelnemers bij het Open Toernooi
en het Mix-Invitatietoernooi. Dat
heeft ongetwijfeld ook te maken
met al die vrijwillige bijdragen en de
daarmee samenhangende uitstraling van onze club. Dat houden we
graag in stand.
Het najaar doet zijn intrede. En we
maken ons op voor een mooi en
hopelijk lang naseizoen.
Voor ieder nog veel speelplezier en
tot gauw ziens bij Avanti.■
Sportieve groeten,
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘55

Kaft: Mix Invitatie Toernooi, “Da’s Urdi”.
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■ tekst, Dick Onderwater, namens het bestuur

W

interseizoen
Ook dit jaar zal het tennisseizoen verlengd worden.
Alle banen blijven in elk geval tot
begin januari 2014 open. Voor de
exacte data en de voorwaarden
verwijzen we t.z.t. naar de website
van Avanti.
Opzegging of aanmelden lidmaatschap
Voor het geval leden een lidmaatschap willen opzeggen dienen zij
dat voor 1 december 2013 te doen.
Zij moeten zich afmelden bij de
ledenadministratie via ledenadministratie@avanti55.nl. Op de site
staat een aanmeldingsformulier voor

nieuwe leden.
Nieuwe statuten
De nieuwe statuten zijn in werking
getreden. De nieuwe statuten en het
Huishoudelijk reglement staan op de
website van Avanti.
Buren
Aan alle leden nogmaals het dringende verzoek om te letten op het
tijdig doven van de baanverlichting.
Tot uiterlijk 23.00 uur mag doordeweeks met verlichting worden
gespeeld. In het weekend mogen
de lampen ’s avonds niet aan.

tieToernooi
Het jaarlijks Invitatietoernooi 2013
was op en buiten de baan grandioos. De organisatoren van dit feest
hadden weer hun beste “Urdi”been
voor gezet. Voor sfeerimpressies
en verslag willen we verwijzen naar
de website en naar elders in deze
Kantlijn. Voor de organisatie van
het feest voor het komende jaar
wordt een aantal nieuwe vrijwilligers
gezocht.
Zin om met een groep dit te organiseren? Meld je dan bij bestuur@
avanti55.nl. ■

Vrijwilligers gezocht voor Invita-

SPECIAAL AANBOD VOOR
NIET-LEDEN!
Introductie trainingspakket tennisvereniging
Heb je een vriend, vriendin, broer, zus,
zoon, dochter, buurman, buurvrouw of een
andere bekende (minimaal 18 jaar), die je
graag met Avanti in contact wilt brengen?
Wijs hen dan op een interessant aanbod in
oktober.
Avanti biedt geïnteresseerden die nog geen
lid zijn een introductie trainingspakket aan
om met de club en tennis kennis te maken. Wie hiervan gebruik wil maken, krijgt
4 kennismakingslessen aangeboden door
een ervaren trainer en uitleg over de club.
De kosten voor dit totale trainingspakket
bedragen slechts €25,-. Na deze cursus
bestaat er de mogelijkheid om lid te worden
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van onze vereniging
Deze speciale introductie vindt plaats op
woensdagavond 9, 16, 23 en 30 okt. van
19.00 tot 20.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 3 oktober aanmelden door een mail te sturen
naar bestuur@avanti55.nl
onder vermelding van ‘introductie trainingspakket’.
Nadere informatie zal daarna verstrekt
worden.
Let wel: reageer snel; er zijn beperkte
plaatsen beschikbaar.■
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ENQUETE TENNISLESSEN
AVANTI’55

Leden tevreden, vervolgstappen zinvol

T

ennislessen kunnen een goede bijdrage leveren aan de tennisvaardigheden en het daarmee samenhangende spelplezier
van de leden. Het bestuur vindt het belangrijk dat het trainingsaanbod zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeftes van de
leden. Daarom is in januari op initiatief van het bestuur en in samenspraak met de trainers van Avanti een enquête gehouden onder de
leden van Avanti. Wij wilden wel eens weten hoe de tennislessen bij
Avanti worden ervaren en welke factoren onze leden belangrijk vinden.
Met de resultaten van deze enquête hopen we, samen met de trainers,
een eerste aanzet te geven tot kwaliteitsverbetering van de tennislessen, qua inhoud, aanpak en aanbod.
Belangrijkste bevindingen
Bijna 70 leden hebben de enquête
ingevuld, 40 van hen hadden het
laatste jaar een trainingsles gevolgd
bij Avanti. Voor de meeste respondenten (78%) is ‘het verbeteren van
tennis op recreatief niveau’ de belangrijkste reden om les te nemen.
Voor een op de drie responderende
Avantianen (35%) is ‘het verbeteren
op prestatief niveau’ de belangrijkste
motivatie.
Verwachting tennisles
Sommigen verwachten vooral veel
aandacht voor de techniek, het merendeel gaat ervan uit dat men een
complete training krijgt voorgeschoteld: tactisch, technisch en mentaal.
Komen die verwachtingen uit?
Welnu, de enquête wijst uit dat het
antwoord bevestigend is: ‘Ja, voor
het grootste deel is aan verwachtingen voldaan’, zegt bijna 57% van

de respondenten. ‘Volledig aan de
verwachtingen voldaan’, zo reageert
38%.
Tevredenheid
Over het algemeen is men tevreden
over de inhoud van de trainingen.
Het hoogst scoren de technische
aanwijzingen, daarover zijn vier van
de vijf respondenten (80%) tevreden. De helft (50%) is daarnaast
tevreden over de gemotiveerdheid
en het enthousiasme van de trainers, alsook over de tactische en
mentale tips en afwisseling in de
lesstof. En ondanks het feit dat het
veelal groepslessen betreffen, vindt
menigeen (40%) dat er ook maatwerk wordt geleverd!
Op de vraag of men een volgende
keer voor dezelfde trainer zou
kiezen, antwoordt het merendeel
‘ja’ (63%) of ‘misschien’ (22%). Het

gemiddeld rapportcijfer voor de drie
trainers is een 8, met enige variatie.
Concluderend
Het is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, maar toch mogen we concluderen dat de leden
overwegend tevreden zijn over de
tennislessen bij Avanti. Natuurlijk
is er enige variatie tussen de drie
trainers. De een scoort wat hoger op
bijvoorbeeld ‘technische aanwijzingen’, de ander op bijvoorbeeld ‘communicatie en didactische vaardigheden’. De uitkomsten zullen we met
elke trainer afzonderlijk bespreken.
Deze enquête is een begin. Het
bestuur is zich ervan bewust dat de
uitkomsten een richting aangeven
en kunnen dienen als handvat om
de training nog beter vorm te geven
en af te stemmen op de wensen van
de leden.
Uit de resultaten blijkt dat vooral de
recreatief ingestelde Avantiaan de
enquête heeft ingevuld. Waarschijnlijk strookt dat ook met het feit dat
relatief weinig competitiespelers
tennislessen volgen bij Avanti. Nu
het aantal competitiespelers binnen
de club toeneemt streven we ernaar
om duidelijker in kaart te brengen
welke wensen zij hebben op prestatief gebied. Ook de trainingen
voor de jeugd willen we onder de
loep nemen. Kortom, we willen het
les- en trainingsaanbod voor zowel
recreatieve als competitiespelers
aantrekkelijk maken. Het bestuur
zal dit meenemen in het nieuwe
beleidsplan, en daarbij mogelijk een
tweede enquête uitzetten.
Heb je een uitgesproken mening
over ons tennislesaanbod en wil je
meewerken aan het ‘vervolgplan
tennislessen en trainingen’, meld je
dan bij het bestuur! Ook voor vragen
en suggesties staan we altijd open.■
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Najaar, Winterhard(t), Voorjaar

COMPETITIE SPELEN
■ tekst Peter van Campen, namens de technische commissie ■ fotografie Marianne Kalthoff

N

AJAARSCOMPETITIE
Als deze Kantlijn in de bus
valt, is de Najaarscompetite
net begonnen. Kijk voor teamindeling, het speelschema en de resultaten op www.avanti55.nl. Tijdens de
najaarscompetitie op vrijdagavond,
zaterdag en zondag zijn er meestal
2 banen, maar minimaal 1 baan, vrij
om af te hangen. Als een competitieteam zo’n baan gebruikt, mogen
recreanten ze van de baan halen.
Hang wel altijd af, want aan de hand
van de bezetting van de vrije banen
zal het bestuur besluiten hoeveel
banen voor recreanten vrij moeten
blijven in het volgende najaar.
WINTERHARD(T) COMPETITIE
De inschrijving sluit zaterdag 19 oktober. Inschrijven via www.toernooi.
nl, zoek naar een toernooi met de
naam Winterhard. Omdat ook The
Insiders uitgenodigd is om mee te
doen, kan men zich ook opgeven
samen met een lid van onze buurvereniging.
VOORJAARSCOMPETITIE
Vanaf half september tot half
november zal men zich weer via
toernooi.nl in kunnen schrijven voor
de voorjaarscompetitie 2014. De
precieze informatie van de KNLTB is
nog niet binnen, dus onderstaande
alinea kan op details wijzigen.
Vooral op zondag hopen we op
meer inschrijfmogelijkheden.

Zaterdag: Heren 17+/35+, Gemengd
17+/35+ en Dames 17+;
Zondag: (landelijke competitie) Gemengd 35+, Heren, Heren 35+ en
Dames 17+.
Voor de ongebruikelijke onderdelen
Zaterdag 50+ (Heren of Gemengd)
kan belangstelling gemeld worden
bij de TC.
Voorafgaand aan de competitie
wordt een competitietraining (4 keer
1 uur) georganiseerd, naar alle
waarschijnlijkheid op zaterdagochtenden op de kunstgrasbanen van
het Gymnasion. Tijdens de competitie wordt de bardienst (voornamelijk)
door competitiespelers verzorgd,
daarom wordt van competitiespelers
verwacht dat ze minstens eenmaal
bardienst draaien. Van elk seniorenteam wordt een competitiebijdrage
gevraagd van € 60.
TEAMSAMENSTELLING COMPETITIE
Voor alle competities kunnen leden

van Avanti zich individueel inschrijven via www.toernooi.nl. Wanneer zes (of meer) spelers zich
inschrijven met de opmerking dat
men graag met de andere vijf in
een team ingedeeld wordt, dan zal
de TC daar niet snel van afwijken.
Bij alle competities, behalve bij de
voorjaarscompetitie, wordt er een
of meer banen vrij gehouden voor
recreanten. Als er meer teams zich
inschrijven of samen te stellen zijn
dan de KNLTB toestaat, dan zal de
TC proberen teams te verplaatsen
naar een andere speeldag of andere
competitievorm, zoals de zomeravond. Als er daarna nog steeds te
veel teams zijn, zal de TC moeten
besluiten een of meer teams te
schrappen. Hierbij zal de TC zich
grotendeels baseren op de speelsterkte van de spelers. Het feit dat
een team al lang samen speelt, is
geen goede reden om het team niet
te schrappen: andere leden hebben
immers evenveel recht om competitie te spelen.■

Voor senioren biedt de districtscompetitie mogelijkheden:
Donderdag: Damesdubbel;
Vrijdagavond: Gemengd 17+/40+
met ook single-partijen en Dubbel,
17+/40+ voor Heren/Dames/Gemengd;
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KOUD EN GRIJS?
■ tekst Leo van de Pas, namens de open toernooi commissie ■ fotografie

A

vanti’s Open Toernooi dat dit
jaar traditiegetrouw tijdens de
Vierdaagse Week plaatsvond,
had, de vergrijzende samenleving
en dito tennisclub in gedachten, als
thema: ‘Cool Grey’. Achteraf bezien
kunnen we (zeer tevreden) stellen,
dat het thema, door het kleurrijke
en verhitte verloop van het toernooi
zèlf, geheel werd gelogenstraft.
Koud was het zeker niet: voor het
eerst sinds jaren was er zelfs weer
sprake van een heuse hittegolf. De
hele toernooiweek lang brandde
de zon op onze, in perfecte staat
verkerende gravelbanen. Dat de op
en langs die gravelbanen aanwezige
deelnemers en toeschouwers daardoor een zomers kleurtje opliepen,
maakte dat het grijs al snel verdrongen werd door allerlei tinten variërend van diep bruin tot scharlaken
rood.
Jong en warm
Overigens werd het Avanti-grijs ook
danig bijgekleurd door het relatief
grote aantal jonge deelnemers, met
name in de hogere categorieën 3,4
en 5. Het lijkt er de laatste jaren
steeds meer op dat tal van ambitieuze tennistalenten uit het gehele land
zich, ter voorbereiding op het ‘serieuze’ Rapiditas-toernooi een week
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later, warm willen spelen op ons
gezellige zomertoernooi. Voor hen is
het voordeel, dat ze op uitstekend
gravel in relaxte sfeer hun spelvorm
tot topniveau kunnen opvijzelen.
Voor Avanti is het voordeel dat we
getrakteerd worden op spetterende
partijen waarin wij, de oudere maar
óók de jongere Avantiaan kan zien
hoe het nu eigenlijk moet. Hard,
snel, ontspannen en met veel inzet
en ‘Ausdauer’ (ik woon tenslotte niet
voor niets in ‘die Heimat’!)
Het toernooi was, net als afgelopen
jaar, weer volgeboekt; er werd in zo
ongeveer in alle denkbare categorieën t/m HE3 op niveau gespeeld.
Als gevolg van de instroom van
genoemde jonge ambitieuze buitenstaanders was het aandeel van
Avantiaanse spelers iets kleiner dan
vorig jaar. En omdat het weer nu
eindelijk eens meewerkte, hoefden
we niet uit te wijken naar andere banen en hallen, maar kon alles op tijd
op eigen terrein worden gespeeld,
met als climax een goed bezette en
bezochte finaleZONdag die haar
naam dan ook waarmaakte.
Het enige probleem was wellicht:
hoe krijgen we de spelers tijdens
hun wissel afgekoeld? Maar het
gebrek aan geschikte baanpara-

sols werd creatief opgelost door de
bankjes op onorthodoxe plekken (in
schaduwrijke hoekjes) op de baan te
situeren.
Aangepast programma
De afsluiting van het toernooi werd
dit jaar sober ingevuld: het tragische
overlijden van José Poels, enkele
dagen voorafgaand aan het toernooi, wierp immers een zware schaduw en maakte de traditionele uitbundige slotact ongepast. In plaats
daarvan trad de bescheiden Nijmeegse singer/songwriter Marc de
Koning (www.Liedjeskrant.nl) op met
enkele liederen over de problemen
van het ouder worden en over de
ècht waardevolle zaken in het leven.
Daarnaast werd de opbrengst van
loting, massagesalon, marktje e.d.
waarmee wij de Stichting DeMens
(een organisatie die tracht het lijden
van de dementerende medemens te
verlichten, www.stichtingdemens.org
) sponsoren, bekendgemaakt: al met
al (inclusief Bestuursbijdrage) zo’n
500 euro!
Kortom: Avanti organiseerde ook
dit jaar weer een kleurrijk en warm
toernooi.■

AVANTI’55

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

SINGLE EN
MIX 2013
■ tekst Ernst Bouwes ■ fotografie Marianne Kalthoff

Clubkampioenen: Florine Wasser en Patrick van Otterloo

D

e beste single- en mix-clubkampioenschappen sinds
bijna een jaar, vond één van
de enthousiaste deelnemers aan de
single- en mix-clubkampioenschappen. Ze verliepen dan ook bijna
vlekkeloos. Bijna, de organisatie
moest rücksichtsloos ingrijpen bij
een deelnemer die tot twee keer
toe helemaal niet kwam opdagen.
Zonder enige vorm van pardon werd
deze single 8-heer gediskwalificeerd. Zo doen we dat op Avanti 55
met niet-leden op ons clubtoernooi.
Andere smetjes waren de mindere
kwaliteit van sommige ballen, de
moeilijk zichtbare scorepaal op de
vernieuwde baan 2 en het rietjestekort tijdens het finaleweekend. Alles
wel overkomelijk, terwijl de regen zo
vriendelijk was om zaterdagnacht
te vallen en niet op zondagochtend.
Een vakkundige sponsploeg wist de

vertraging in het wedstrijdschema te
beperken tot minder dan een uur.
Aan het slot van het toernooi kreeg
baan 1 bijna een nieuwe naam: het
Schaafsma-court. Gerard stond
twee dagen tot ruim in het borreluur
alleen of met zijn mixpartner voor
het clubhuis te spelen, niet zelden
voor een volgepakte tribune. Grote
namen sneuvelden in meeslepende
supertiebreaks, terwijl John Karskens met veel moeite een vijftal
matchpoints wist te overleven. Het
oude gezegde “John is niet verslagen tot hij in de bus naar het centrum zit.” deed opnieuw opgeld.
Zeer positief was de opkomst van
nieuwe winnaars, wat wijst op een
aanstormende jonge generatie.
Wie weet komt volgend jaar de 35+
categorie terug. Patrick van Otterlo
is voor de derde maal clubkampi-

oen, terwijl Florine Wasser de eerste
damesenkeltitel pakte sinds haar
transfer van De Insiders.■
DE3/4/5 Florine Wasser
DE6 Nicole Janssen
DE7 Hanny Kuiper
DE8 Mirjam Otto
HE3/4/5 Patrick van Otterlo
HE6 John Karskens
HE7 Riel Berenbroek
HE8 Han Derckx
HE9 Jos Buijs
GD3/4/5 Wim Busink - Anneloes van Brussel
GD6 Geert van Schijndel - Margot Schuttelaars
GD7 Gerard Schaafsma -Nelleke Verbunt
GD8 Hans Mies - Astrid van
Ommen
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LOSJES EN BLIJ
■ tekst Hawkeye

I

n mijn voortdurende zoektocht
naar oorzaken van tennisfalen
raakte ik onlangs aan de praat met
een tennisvriend. Zijn wapen om
wisselvalligheid te voorkomen was
meditatie. Niet thuis in lotushouding op de yogamat, maar gewoon
op de baan, tijdens het spelen. Ik
verbaasde mij hierover, want ik had
daar bij hem nooit iets van gemerkt.
Waarop hij zich verbaasde over
mijn verbazing, omdat volgens hem
alle spelers daar aan deden, zeker
de profs. Waarop mijn verbazing
omsloeg in wanhoop, omdat deze
wereld zich kennelijk jarenlang voor
mij verborgen heeft gehouden. Ik
heb duidelijk de boot gemist.
Thuis meteen gecheckt. En ja
hoor, meditatie blijkt bij veel tennissers een vast onderdeel van het
sportleven. En dan bedoel ik niet
het neurotische ritueel van Nadal
of de fanatieke nepreturns tussen
de punten door van Marion Bartoli,
maar tennissers die evenwichtig op
de baan staan dankzij contemplatie.
Djokovic spant de kroon: hij zoekt
zijn heil in spirituele boeken, yoga
en het bezoek aan Boeddhatempels. En met resultaat.
Uiteraard vroeg ik mijn tennisvriend
hoe dat dan gaat, mediteren tijdens
het spelen. Het is volgens hem zaak
om een balans te vinden tussen
ontspanning en concentratie. Teveel
ontspanning is niet goed, want
dan sta je op de baan als een zak
aardappels. Maar teveel concentratie leidt tot verkramping. Voorkom
dat je je gaat ergeren over gemiste
kansen, zorg ervoor dat je voor elke
rally klaarstaat met een positieve
houding: losjes en blij.
Dat moest ik natuurlijk proberen, en
de clubkampioenschappen waren
daarvoor een ideale gelegenheid.
Losjes en blij stond ik op de baan.

Naast mij tennisten twee spelers
die zeker niet aan meditatie deden,
want er werd gevloekt en getierd.
Het gleed langs me heen, ik heb ze
zelfs niet zien spelen, zozeer ging
ik op in concentratie. En het werkte!
Na een wat onwennig begin kwam
ik in een flow die mij niet alleen de
overwinning bracht, maar ook het
zelfvertrouwen waar ik al jaren naar
op zoek ben. Losjes en blij danste
ik het toernooi door, niets kon mij
weerhouden om eindelijk de felbegeerde titel te veroveren, met in het
kielzog eeuwige roem.

Helaas was de magie niet blijvend.
De laatste partij in de poule verliep
met pijnlijk herkenbare wisselvalligheid. Mijn tegenstander daarentegen was een levende muur die mij
alle hoeken van de baan liet zien.
Was ik niet los genoeg, niet blij
genoeg? Een illusie armer stapte ik
van de baan.
Volgende week koop ik een nieuw
racket, misschien dat dat helpt. Het
moet toch ergens aan liggen.■
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SLOTTOERNOOI
Het slottoernooi is dit jaar op zondag
27 oktober.
Je schrijft je individueel in.
Er worden dubbels en mixed-dubbels gespeeld.
Het toernooi begint om 11.00 uur.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur.

De inschrijving sluit op dinsdag 22
oktober .
Je krijgt per e-mail het wedstrijdschema.
Inschrijven via:
willyschaap@kpnplanet.nl

Namens de toernooicommissie:
Paul van den Ing (3232727)
Rob Maters ( 3239467)
Willy Schaap (3280036)
Ad Wellens (3603128)

Let op het ingaan van de wintertijd.

JEUGDCORNER
Wie wil de jeugdcommissie versterken? Wij hebben dringend nog
mensen nodig, op dit moment zijn
we met z’n drieën: Koen, Sander
en Florine. Meld je aan bij jeugd@
avanti55.nl.
AFSLUITING SEIZOEN 2013
Op 26 oktober vanaf 15.30 hebben we onze afsluitingsactiviteit:
we gaan tennissen en daarna met
z’n allen eten. Je krijgt hier nog een
mail over.
JEUGDCOMPETITIE
Binnenkort moet je je weer inschrijven voor de competitie in 2014.
Voor de jongere jeugd (t/m 12 jaar)
is dat vanaf maart gedurende zes
maanden steeds de eerste zondag
van de maand.
Of als je al op een heel veld speelt 6
woensdagmiddagen vanaf 13.30.
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De oudere jeugd (11 t/m 17 jaar)
speelt op de 6 zondagochtenden (in
de maanden april en mei).
Overleg met Annemarie, de trainster,
wat je niveau is.

MAILADRES
Wij sturen regelmatig mails naar de
jeugdleden. We merken dat we niet
iedereen bereiken.
Als je geen mails ontvangt, stuur
dan je mailadres naar ons
jeugd@avanti55.nl.■
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Rubriek: Sponsor aan het woord

LAAT ‘VROEGER’ NIET VERLOREN GAAN
■ tekst Luutje Niemantsverdriet

D

it is de klas van juffrouw Maatjes in 1946. De kinderen zitten met de handen op de rug als ze netjes moeten zitten. Zo zitten ze ook als ze zingen.

laten tekenen, door nog meer verhalen aan hen te laten
ontlokken. In een gedrukte uitgave voor uw ouders en
hun nageslacht.

Alle meisjes dragen mooie strikken in het haar. Derde
van links op de achterste rij is Adri van der Veen. Ze
heeft zelf aan haar strik zitten prutsen om hem goed te
krijgen voor de fotograaf. Helaas met averechts resultaat…

Neem eens een kijkje op www.hazenweb.nl, lees de
verhalen over vroeger en vorm u een beeld van wat u
van mij kunt verwachten. Niet alleen Adri van der Veen
woonde halverwege de vorige eeuw in de Hazenkamp.
Op de Hazenkampseweg werd ook Martien van Schaik
geboren. In de Nimrodstraat woonden Ans en Toos
Bosch met hun vijf broers en zussen. De Goffert was
het speelterrein van René Martens. Hij woonde aan de
Wezenlaan. Zij vertellen allemaal over hun jeugd, over
de voorste en de achterste school, over de nonnen van
Johanna de Lestonnac, over de spelletjes op straat,
kwajongensstreken, de winkel van Verhoeven…

Adri Luyendijk (geboren Van der Veen) woonde en zat
op school aan de Hazenkampseweg. Aan de hand van
een serie foto’s haalt ze op de wijkwebsite www.hazenweb.nl (> Hazenkamps geheugen) herinneringen op
aan haar jeugd. Aan het gezin, haar klas, de geur van
sneeuw op een knisperende winterochtend, de postpakketjes met speelgoed die na de oorlog uit Amerika kwamen, het bezoek van prinses Juliana kort na de bevrijding, de velden van Quick en NEC, het weidse uitzicht
tot aan de Lourdeskerk, de logees met de Vierdaagse,
de eerste auto, gekocht van een pastoor…

Vind mij op Hazenweb.nl > Hazengids > Winkels en bedrijven > Schrijverij Niemantsverdriet. Of via de advertentie elders in dit nummer.■

Het zijn mooie en vaak ontroerende verhalen. Niet over
grootse en meeslepende dingen, maar over het gewone
leven van alledag zoals oudere mensen het zich herinneren. U kent dit soort verhalen misschien ook wel van
uw ouders, grootouders, ooms en tantes. Wellicht heeft
u ook weleens gedacht om die verhalen en herinneringen op te schrijven om ze te behoeden voor de vergetelheid. Maar ja, dat schiet er dan toch bij in.
U kunt die klus uitbesteden. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, een kroonjaar, een 60-jarig
huwelijk, een 80ste verjaardag. U kunt uw ouders hun
levensverhaal schenken door hun herinneringen op te

advertentie

advertentie
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In Memoriam

■ tekst Mariëtte van der Zwet

J

osé Poels…….., het blijft
onwerkelijk haar nooit meer te
zullen treffen op de tennisbaan.
Op de afscheidsbijeenkomst waar
veel Avantianen bij aanwezig waren,
hebben Mart de Weerd, Johan Huijbregts en Bert Lagerweij als intieme
vrienden en tennis- en eetmaatjes
van José, mooie, persoonlijke speeches gehouden waarin José op
een sprekende manier weer even
tot leven werd gebracht. Lex Bouts
deed dat als teamgenoot op zijn
eigen wijze. En Jane maakte een
prachtige gedachteniskaart.

Ik heb van dichtbij deze heel bijzondere tijd meegemaakt. Misschien

dat ik daarom zo worstelde met
hoe ik een verhaal zou maken over
José Poels. Op het moment dat ik
eindelijk zou beginnen, hoorde ik dat
Martin Gerritsen, een ander tennismaatje van José, een stukje naar de
redactie van de Kantlijn had gestuurd. Een
persoonlijk IM, waarin
haar dood een plek krijgt
in een groter geheel,
zoals in het leven van
iedereen wanneer er iets
onbegrijpelijks gebeurt
dat je (ik) liever niet
meegemaakt zou willen
hebben. En wat toch
ook zoveel liefdevols en

moois meebracht.
Daarom laat ik het hierbij en geef
het woord aan Martin Gerritsen.■

HAAR LAATSTE MIXED
■ tekst Martin Gerritsen

H

et barstte van de muggen,
die donderdagavond, dat wel.
Belachelijk vroeg eigenlijk,
gezien het koude voorjaar dat we
achter ons hadden. Al voordat het
licht op Baan 1 aanging werd er
naar hartenlust op los gestoken.
Regelmatig hoorde ik achter me een
vlakke hand op een volle dij kletsen
en geërgerd getier als ze weer te
pakken genomen was. Rob en ik
prezen ons maar gelukkig dat kennelijk aan damesvlees de voorkeur
werd gegeven. Verder was alles
heel gewoon.
Het nivo van het tennis lag niet
hoog, vrees ik. We hadden al een
set verloren toen we van de baan
gezet werden en toen we na de
koffie verder mochten, wilde het met
de beloofde revanche ook niet erg
lukken. Het ging er wat mat aan toe
en de overzijde, vooral die Mieke,
ging er beduidend feller in. Maar
na opnieuw set-verlies moesten
de ruggen nog een keer worden
gerecht en zie je wel: de bordjes
kantelden en de derde set kwam
ons toe. Toch nog tevreden konden
we biertjes gaan bestellen en settelden we ons op het terras waar

de trainingsbroek behalve tegen de
frisse avond ook tegen de muggen
van pas kwam. We hadden het goed
naar ons zin, hielden het moeiteloos tot na elven uit daarbuiten. Het
enige wat misschien opvallend was
dat ze dat tweede biertje voor de
helft liet staan. Verder was alles heel
gewoon.
Waarover hadden we het eigenlijk,
toen op het terras? En ja, er zaten mensen naast ons, maar wie?
En wie had er eigenlijk bardienst?
Scheen de maan? En hoe vol dan
wel? En hoe gingen we naar huis?
En hoe namen we afscheid? Allemaal dingen die je je nu pas
afvraagt, nu het buitengewoon
geworden is. Ja, nu, weken later,
nu ik mijn stukje schrijf. En ja, ik
realiseer me inmiddels heel wel dat
al die momenten die je met elkaar
beleeft iets heel buitengewoons
hebben. Samen op de tennisbaan,
maar ook gewoon thuis, achter de
computer, nu ik mijn stukje schrijf,
in dat inmiddels lege huis van me:
net terug van een ritje met Inez met
de rolstoel van de Bosweg naar het
Open Toernooi. Heel bijzonder die

momenten samen: gezellig eten met
elkaar van de catering op het park,
een warme zomeravond met die
leuke lichtjes, opnieuw met de tennismaatjes van vroeger jaren bijeen,
gewoon, als vanouds, alsof er niets
gebeurd is …..
Vier weken later speelde ik opnieuw
een mixed: Eigenlijk had ik op die
donderdag-namiddag met Rob afgesproken om te singelen, maar toen
hij toevallig de dinsdag ervoor Jane
en Eef had getroffen bij José, had hij
ze erbij gevraagd. Eigenlijk waren
we geen van allen aan tennissen
toe, zo bleek. Maar vooruit, de rug
gerecht. Ik mocht met Jane, op baan
2, in zijn nieuwe glorie. Opnieuw
gingen de eerste twee sets naar de
overkant. Opnieuw werden de ruggen gerecht en de bordjes verhangen. Als vanouds….
Toen, Marie-José, onze voorzitter, voorbijkwam en ons bezig zag,
achtte ze het beter ons maar niet
met het droevige nieuws te confronteren. We tennisten gewoon door, in
zalig niet-weten.
Alsof er niets gebeurd was…..■
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