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VAN DE VOORZITTER

EINDEJAARSNOOT

H

et jaar 2013 nadert zijn einde.
Het is weer omgevlogen, al
is er ook veel gebeurd. Velen
maken de balans op van het afgelopen jaar. Was het een jaar waar
met veel voldoening op terug wordt
geblikt of wordt er verlangend naar
een nieuw, beter jaar uitgekeken?
Voor de meesten zal het er ergens
tussenin zitten.
Voor mij privé en bij Avanti was het
in elk geval een gedenkwaardig jaar.
Tennis heeft voor mij dit jaar op een
laag pitje gestaan. De in februari opgelopen oogaandoening heeft het
tennisspel danig dwars gezeten.
Ook de continuering van het voorzitterschap heb ik moeten overwegen, want als jezelf niet aan tennis
toekomt en het herstel veel van je
vergt, wordt het lastig om deze functie nog met verve in te vullen. Toch is
het als vanzelf voortgegaan, het verantwoordelijkheidsgevoel en ook het
plezier in het werk voor de club kwamen snel terug. Daarbij kon ik gelukkig, met weliswaar beperkt zicht en
daardoor wat behelpen, ook weer de
baan op. Ik heb nog een weg hierin
te gaan, met operaties en het daarbij
behorende herstel, maar met goede
hoop op weer een scherpe blik.
Kou en gemis
Avanti had dit jaar te maken met
een koude start. Koud in figuurlijke
zin als het gaat om de oplichtingzaak en letterlijk vanwege de vorst
die tot in april ons parten speelden.
Het onverwachte overlijden van ons
lid José Poels in de zomer was een
schok voor de club. Voor de Avantianen die haar goed gekend hebben
zal het gemis nog goed voelbaar zijn.
Dat haar overlijden zo plots heeft
plaatsgevonden wordt nog eens pijnlijk onderstreept bij het lezen van de

notulen van de laatste ALV (zie ook
in deze Kantlijn).
Vernieuwing en vertrouwen
Zeker hebben we dit seizoen ook
vele goede momenten beleefd, zoals
de ingebruikname van het nieuwe
parkje, de realisatie van de geactualiseerde statuten en het huishoudelijk
reglement, de verjonging binnen de
club, de grote deelname aan de competities, het extra lange seizoen, de
aandacht voor de training en nieuwe
initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De stabiele en gezonde
situatie van de club geven aan dat
we met vertrouwen uit kunnen kijken
naar het volgende seizoen. Alle highlights van het jaar zijn middels het
jaarverslag verderop in deze Kantlijn
te lezen.
Bestuur en beleid
Het is een prettig gegeven dat we,
wellicht na jaren, geen verschuivingen in het bestuur hebben. Al moet
Dick nog wel officieel als secretaris
benoemd worden. De 3 mannen en
de 2 vrouwen moeten hard werken,
maar kunnen mede dankzij de steun
van alle vrijwilligers, de club naar tevredenheid besturen. Een ingewerkt
bestuur vergemakkelijkt bovendien
de voortgang en zo hopen we volgend jaar weer goede stappen te
maken.

willigersbeleid. Meer inspanning en
discussie vragen zaken als wensen
en investeringen op het gebied van
verfraaiing en aankleding park, het
verduurzamen van onze vereniging
en de banen in de toekomst. Maar
juist deze inspanningen en discussie zullen bijdragen om de koers en
de stappen weloverwogen voor de
komende jaren uit te zetten. En wie
denkt: ‘daar wil ik ook een bijdrage
aan leveren’, schroom niet en meld
je aan bij het bestuur!
Het jaar 2013 is bijna afgelopen,
maar het tennisseizoen loopt door
tot begin februari. We hopen dat
sneeuw en vorst niet te nadrukkelijk
de winter zullen bepalen, zodat we
optimaal van het lange seizoen gebruik kunnen maken.
Bij dezen wil ik iedereen bedanken
voor zijn sportieve inbreng, de gezelligheid en de vrijwillige bijdragen.
Voor ieder fijne feestdagen en heel
graag tot ziens op zondag 5 januari op onze speciale en feestelijke
Nieuwjaarsborrel!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘55

We zijn gestart met de opzet van
een nieuw beleidsplan om onze belangrijkste speerpunten en wensen
in kaart te brengen. Samen met een
aantal leden willen we hier aankomend jaar invulling aan gaan geven. Het nieuwe beleidsplan vraagt
inspanningen op allerlei terreinen.
Wat eenvoudiger zijn zaken als ledenbehoud en -werving, het aantrekken en vasthouden jeugd en het vrij-

Kaft: laatste woensdagmiddag training jeugd
van links naar rechts: Roos Monshouwer, Bobbi Bernards, Roosmarijn Smits, AnneMarie Kirch, Luca Zaslove en Max Zaslove.
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Secretariaat
Postbus 1522
6501 BM Nijmegen

UITNODIGING VOOR
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 6 februari 2014

Beste leden van tennisvereniging
Avanti ‘55

van de vereniging. Zij zullen op de
vergadering dit initiatief toelichten.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 6 februari 2014 om 20.00 in
het clubgebouw.

Voor het onderwerp “Bestuursverkiezing” kunnen eventuele kandidaten zich schriftelijk melden bij het
secretariaat. Hiervoor geldt dat de
aanmelding moet zijn voorzien van
tenminste vijf handtekeningen van
stemgerechtigde leden en een ondertekende bereidverklaring van de
betrokken kandidaat.

Voor de onderwerpen verwijzen wij u
naar de bijgevoegde agenda. Gelijk
aan andere jaren staat het financieel
jaaroverzicht op de agenda. Dit overzicht van 2013 wordt uiterlijk 1 week
voor de ALV gemaild aan alle leden
met een emailadres. De leden zonder emailadres kunnen deze stukken
opvragen bij het secretariaat.
Op de agenda staat ook een duurzaamheidsinitiatief van enkele leden

Als u aanvullingen heeft op de agenda dan verzoeken wij deze uiterlijk
7 dagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij het secretariaat in te
dienen. Deze aanvulling op de agenda dient van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden te
zijn voorzien.

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 (schriftelijk) volmacht is
toegestaan. Een lid kan voor 1 ander
lid als gevolmachtigde optreden. Dit
kan door het sturen van een email
naar het secretariaat@avanti55.nl
waarin u aangeeft wie u machtigt om
te stemmen.
Graag tot ziens op donderdag 6
februari 2014 op de ledenvergadering!!
Met vriendelijke groeten,
Namens bestuur van Avanti’55
Marie-José van Weegen, voorzitter

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 6 februari 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen / Ingekomen stukken
Notulen van de ALV 10 januari 2103 en van 6
juni 2013
Jaarverslag 2013
Financieel jaaroverzicht 2013
Bevindingen van de Kascommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuwe kascommissie
Duurzaamheidsinitiatief
Toelichting door Koen Vrielink, Bert Lagerweij
en Michiel Moret

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bestuursverkiezing
Voor het de vacante functie van secretaris stelt
het bestuur Dick Onderwater voor
Begroting 2014 en vaststellen contributie
Beleidsplan 2014-2018, Avanti ‘55
Opzet jeugdtraining
Samenstelling en plannen voor 2014 van de
diverse commissies
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
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SAMENVATTING NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 10 januari 2013 (in concept)

Opmerking vooraf: hoewel José
Poels in juli dit jaar is komen te overlijden is in deze samenvatting van de
notulen haar naam blijven staan.
Het totaal aantal stemgerechtigden
leden is 45 leden en 1 machtiging.
Dat is 13% van het aantal stemgerechtigde leden zodat de vergadering
rechtsgeldig besluiten kan nemen.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering
om 20.10 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Mededelingen / Ingekomen
stukken
Behoudens de afmeldingen en
machtigingen zijn er geen ingekomen stukken. Als mededeling wordt
gemeld dat het beleidsplan voor de
komende jaren voor de ALV in 2014
zal worden geagendeerd.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 12 januari
2012 en van 31 mei 2012.
De actiepunten zijn door het bestuur
afgewikkeld of komen terug op de
agenda. De notulen worden zonder
wijziging vastgesteld.
4. Jaarverslag 2012
De voorzitter loopt in haar voordracht
de vele hoogtepunten van het jaar
2012 na.
5. Financieel jaaroverzicht 2012
De penningmeester presenteert een
toelichting.
Het resultaat is een batig saldo van
16.154,-.
Voorstel winstbestemming:
10.000 euro naar voorziening banen
en 6.154 naar reserve algemeen.
Het bestuur stelt een meerjaren onderhouds- en investeringsplan op
waarmee volgend jaar de reserve en
voorzieningen kunnen worden onderbouwd.
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6. Bevindingen van de Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit José
Poels en Ans Claassens. Zij zijn op
bezoek geweest bij penningmeester
Maarten Baris. De boeken en rekeningen zijn gecontroleerd en alles is
in orde bevonden. De kascommissie verzoekt de ALV om het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de periode 01-112011 tot en met 31-10-2012.
7. Decharge van het bestuur
Na een stemming wordt het bestuur
met algemeen stemmen gedechargeerd voor het gevoerde financiële
beleid. De voorzitter bedankt de ALV
namens het bestuur voor het gegeven vertrouwen.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Ans Claessens treedt af en José
Poels blijft lid van de kascommissie.
Henk Ibes treedt toe en Peter van
Campen wordt reserve.
9. Voorstel wijziging statuten en
huishoudelijk reglement
De wijzigingsvoorstellen worden ten
opzichte van de huidige statuten
besproken. De bespreking is opiniërend. Op basis van afweging reacties
komt het bestuur met herzien voorstel waarop dan alleen de statuten
geagendeerd worden. De leden krijgen vier weken voor de te plannen
ALV de conceptstatuten.
Statuten.
- Een registratie als ondersteunend
lid geeft de mogelijkheid om betrokken te blijven bij Avanti wanneer een
lid (tijdelijk) niet meer tennist (art 4 lid
1 onder d.)
- De zittingstermijn van bestuursle
den is gemaximeerd (art 9 lid 3)
- Het verenigingsjaar is gelijk aan het
kalenderjaar (art 11 lid 1). Levert verdeelde reacties op.

- Juniorleden krijgen stemrecht via
hun wettelijke vertegenwoordiger
(art 4 lid 4). Door enkele leden wordt
voorgesteld het stemrecht te beperken tot onderwerpen die de junioren
aangaan.
- Stemmen bij volmacht is niet toege
staan (art 14 lid 5). De vergadering is
er in overgrote meerderheid voor om
stemmen bij volmacht als mogelijkheid te behouden.
- Er is geen quorum (nu 10%) nodig om op een ALV besluiten te
nemen(art 16 lid 3a). Vergadering in
overgrote meerderheid deelt dit voorstel.
- In ALV alleen besluiten over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld (art 16 lid 3)
- Voor wijziging van de statuten is wel
een quorum vereist (art 17 lid2).
Huishoudelijk reglement.
- De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd (art 2)
- Leden vanaf 18 jaar worden geacht
1x bardienst te doen. In de vergadering ontstaat na discussie het voorstel om de ledenpasjes uit te reiken
en tegelijkertijd het barrooster onder
de aandacht te brengen.
- Het maximumbedrag dat het bestuur zonder besluit van de ALV kan
besteden wordt gesteld op 5.000
euro.
De vergadering stemt unaniem in
met het nieuwe huishoudelijk reglement.
10. Bestuursverkiezing
Afgetreden en niet herkiesbaar: Corin Smaal en Wilma Emonds. Voor
beiden bloemen en applaus.
11. Begroting 2013 en vaststellen
contributie
Voorstel: geen contributieverhoging
of-verlaging. Senioren 122, studenten 90 en junior 75 euro. Voorstel
wordt unaniem aangenomen.

AVANTI’55
12.
Samenstelling en plannen
voor 2013 van de diverse commissies
Binnen de commissies is er een
nieuw aandachtsgebied, namelijk de
duurzaamheid binnen de club. Koen
Vrielink en Bert Lagerweij gaan zich
hierover beraden en komen op termijn met een voorstel.
De voorzitter bedankt namens het
bestuur, de ALV en Avanti’55 alle
commissieleden met een cadeaubon
voor hun inzet en inspanningen.
13. Wat verder ter tafel komt

14. Rondvraag
Hettie Maters heeft een vraag over
reiskosten voor commissieleden. Het
bestuur meldt dat er een regeling is
waarin staat dat reiskosten niet vergoed worden. Dit is anders als het
bestuur een lid opdracht geeft waar
reiskosten mee gemoeid zijn. Deze
regeling zal bij de commissies onder
de aandacht worden gebracht.
15. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.45 de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen.

Genomen besluiten op de ALV d.d.
10 januari 2013
1. Het financiële jaarverslag 2012 en
de begroting 2013 zijn goedgekeurd.
2. De nieuwe kascommissie bestaat
uit José Poels en Henk Ibes
3. De contributie blijft gelijk
4. Het nieuwe huishoudelijk reglement is vastgesteld
Actiepunten
1. Regeling reiskosten onder aandacht leden brengen
De procedure statutenwijziging wordt
vervolgd. ■

SAMENVATTING
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING Donderdag 6 juni 2013
Om de aanpassing van de statuten
voor elkaar te krijgen en de noodzaak van het vereiste quorum zijn
in 2013 twee extra ALV gehouden,
namelijk op 23 mei en 6 juni. In de
ALV van 6 juni 2013 zijn de volgende conclusies getrokken:
1. Wijziging statuten
De voorzitter schetst het verloop en
de gevolgde procedure inzake het

voorstel om de statuten te wijzigen
en brengt het voorstel in stemming.
Er zijn 33 stemmen voor en 1 stem
tegen.
Het voorstel is aangenomen.

vergadering onmiddellijk vastgesteld
zodat de afwikkeling van de nieuwe
statuten niet tot na de volgende algemene ledenvergadering hoeft te
wachten. ■

2. Vaststellen uittreksel verslag
ALV 6 juni 2013
De secretaris heeft een uittreksel gemaakt van het verslag van deze ALV.
Dit wordt voorgelezen en door de

NIEUWJAARRECEPTIE
ZONDAG 5 JANUARI 2014
Ook dit keer gaan we het jaar goed
afsluiten en starten met een nieuwjaarsborrel. We hopen een ieder in
het clubhuis weer te mogen begroeten. De borrel is vanaf 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Avanti
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JAARVERSLAG 2013
AVANTI’55
■ tekst Marie-José van Weegen, voorzitter, namens het bestuur van Avanti ‘55.

A

lgemene ledenvergadering
Op donderdag 10 januari
vond de jaarlijkse ALV plaats.
Aanwezig 45 leden en 1 machtiging.
Ruim voldoende om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen. Nadat
het gevoerde financiële beleid de instemming van de aanwezige leden
had gekregen volgde de bespreking
omtrent de voorgestelde wijzigingen
van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Dit leverde t.a.v. de statuten een aantal aanbevelingen en
reacties op, die mee zijn genomen
door het bestuur. Op de twee volgende ALV’s (ivm het vereiste quorum
moest een extra tweede vergadering
belegd worden) zijn de verwerkte
aanpassingen opnieuw aan de leden
voorgelegd en heeft alsnog geleid tot
een definitief besluit. De voorstellen
in het huishoudelijk reglement werden direct unaniem door de leden
aangenomen.
Twee bestuursleden traden af. Van
Wilma Emonds, secretaris, en Corin Smaal, bestuurslid jeugdzaken,
werd afscheid genomen en beiden
werden onder applaus bedankt voor
hun inzet. Wilma Emonds zegde direct haar beschikbaarheid toe voor
de afwikkeling van de statuten. Op
het moment van de ALV was het
bestuur er nog niet in geslaagd om
een opvolger te vinden, maar vond in
de persoon van Dick Onderwater al
gauw een geschikte kandidaat secretaris. Voor de openstaande vacature
jeugdzaken is daags na de ALV een
oplossing gevonden dankzij Koen
Vrielink die vanuit de jeugdcommissie zich als contactpersoon voor het
bestuur had opgeworpen.
De vergadering werd vervolgd met
de uitleg en het voorstel van de nieuwe begroting door de penningmeester. Het voorstel werd unaniem door
de leden aangenomen.
Het laatste agendapunt ‘samenstelling en plannen van de diverse
commissies’ was er een met veelal
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Uitbreiding park
veelbelovende en inspirerende presentaties van de woordvoerders. Het
afscheid van een aantal commissieleden werd bekend gemaakt, deels
reeds met de bekendmaking van
nieuwe namen, maar ook met oproepen om de opengevallen plekken in
te vullen.
Opgelicht
In januari werd de club opgeschrikt
door een vervelende gebeurtenis. De
vereniging was de dupe geworden
van zgn. phishing. Criminelen hadden op geraffineerde wijze belangrijke bankgegevens ontfutseld van
de penningmeester en zijn hiermee
aan de haal gegaan. Alles is in het
werk gesteld om de deze situatie het
hoofd te bieden en de schade te beperken. Met uiteindelijk als resultaat
dat de bank de totale schade (minus
klein eigen risico) heeft vergoed.
Voor de club, en zeker ook voor het
bestuur, een hele opluchting.
Uitbreiding park
In april van dit jaar was het park bij
baan 2 met de ondertekening van
de koopovereenkomst definitief van
Avanti. In vergelijking met de slepende onderhandelingen van jaren met de gemeente is er daarna
voortvarend te werk gegaan met het
afzetten, opruimen en inrichten van
het terrein. Het park werd zo direct
een echte aanwinst voor de club. Het

verlaagde hekwerk, het talud en de
bankjes geven een mooi zicht op de
banen en ook van de andere kant gezien heeft ons park een ruimtelijke en
mooie uitstraling gekregen.
De realisering van het nieuwe terrein
heeft geleid tot een nieuwe commissie: de accommodatiecommissie.
Deze commissie heeft zich niet alleen
beziggehouden met het opschonen
en inrichten van het nieuwe parkje,
maar ontwikkelt tevens nieuwe plannen om ook andere delen van het
park op punten te verbeteren.
Ledenaantal
Op het moment van schrijven (eind
november) heeft Avanti exact 500
leden; ons streefgetal. In deze economisch moeilijke(re) tijden, en de
daarmee samenhangende inspanningen van andere verenigingen om
hun ledenaantal enigszins op peil te
houden is dit een zeer bevredigend
aantal. Met name het aantal jeugdleden baarde ons begin dit jaar zorgen,
maar mede door extra activiteiten en
opgezette acties van de jeugdcommissie in de zomer, hebben tientallen
jeugdleden zich aangemeld. Zo hebben we bij het sluiten van het tennisseizoen 87 jeugdleden. Verheugend
is ook de verjonging die zich onder
de senioren doorzet. Zo is het aantal
twintigers in 2 jaar tijd ruimschoots
verdubbeld (15→37). Met aandacht
voor alle leden, een evenwichtige
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Het wintertoernooi

Het invitatietoernooi
verdeling binnen alle leeftijdscategorieën, en het bewaken van ons eigen
ongedwongen karakter waar gezelligheid én sportiviteit voorop staan,
kunnen we met vertrouwen uitkijken
naar de volgende jaren.
Gezelligheidstoernooien
Het wintertoernooi
Ondanks de kortere winterstop blijkt
het wintertoernooi niet aan populariteit te hebben ingeboet. Voor velen
een leuke gelegenheid om met een
grote groep Avantianen bij elkaar te
komen, onderlinge partijtjes te spelen en gezellig te praten/borrelen.
De organisatie was dit jaar voor het
eerst in handen van 3 ‘jonge’ Avantianen, die het zeker voor de eerste
keer helemaal perfect georganiseerd
hadden. Met hapjes en spelletjes om
de partijen nog wat aangenamer te
overbruggen was het een meer dan
geslaagd toernooi.
De seizoenstoernooien
Het Openingstoernooi hebben we
helaas moeten afblazen. Tot bijna
halverwege april speelden sneeuw
en vorst de banen parten. Uitstel had
zelfs geen zin; de competitie kwam
ook al in het gedrang. Het resterende seizoen heeft dit gemis gelukkig
weer goed gecompenseerd.
Ook voor het Twintigerstoernooi, dat
zijn 2e jaar inging na het succes van
vorig jaar, moest uitgeweken worden
naar een andere datum a.g.v. de
koude weersomstandigheden. Dit is
gelukt. En zo hadden de twintigers
opnieuw hun eigen, exclusieve, gezellige en geslaagde tennisavondje
op de club, met dank weer aan Geerte, Michelle en Luc, die ook verantwoordelijk waren voor het wintertoer-

nooi.
Het nieuwe ledentoernooi was weer
een gezellige en goede gelegenheid
om onze nieuwe leden met elkaar en
met de commissieleden in contact te
brengen. Het getuigt van betrokkenheid dat er van elke commissie een
afgevaardigde was.
Het Insiderstoernooi; het jaarlijkse
toernooi met onze buren, voor wie
wij dit jaar als gastheer fungeerden,
was weer prima voor de onderlinge
banden en voor uitwisseling op tennis, sociaal, maar ook op culinair gebied mede dankzij de ijverige inbreng
en voorbereiding van Willy en Paul.
Het Lichttoernooi lijkt zijn langste tijd
gehad te hebben. De afnemende belangstelling en de inspanningen van
de toernooicommisie door het jaar
heen, heeft de commissie doen besluiten af te zien van organisatie. Het
bestuur buigt zich over een eendaags
alternatief, mogelijk gekoppeld aan
een goed doel en met nieuwe, verse
krachten die de organisatie op zich
gaan nemen.
Het Slottoernooi was door de regen
ietwat later gestart, maar daarna kon
met een flexibele variant het volledige toernooi alsnog gespeeld worden.
Altijd een gezellige en eigenlijk niet
te missen moment om gezamenlijk
het jaar op een sportieve en goede
wijze af te sluiten.
De labelavonden waren ook dit jaar
volop in trek bij zowel de trouwe als
de nieuwe Avantianen. De toernooicommissie heeft naast diverse toernooien ook het gehele jaar al deze
avonden verzorgd. Hiervoor een
dikke pluim.
Het invitatietoernooi
De commissie bestond uit een fana-

tiek groepje leden, dat de organisatie
3 jaar terug ook al in handen had.
Succes dus bij voorbaat verzekerd.
Hun niet aflatende enthousiasme
sloeg wel wat door. Ons immer keurige tennispark werd voor een paar
dagen vreselijk Urdy, met volk dat
we eigenlijk normaal de toegang
zouden weigeren. De tatoeages, de
strakke, fel gekleurde leggings en de
pantervelletjes, deden met name terugdenkend aan de voorgeschreven
witte tenniskledij van weleer wel heel
drastisch, zelfs schokkend aan. Maar
het inspireerde ook en dat had een
positieve uitwerking op de stemming
en het tennisspel. Zaterdagavond na
een heuse revival van ‘Wie van de
drie’ waar de enige echte Shelly zich
bekendmaakte, werd er weer heerlijk geswingd, onder de bezielende
klanken van onze ongeëvenaarde
huis dj Simone. Het was weer een
erg geslaagd feest, al is ondergetekende wel blij dat de foto’s niet voor
nieuwsgierige niet-Avantianen zijn te
bekijken. Voor volgend jaar zoeken
we een nieuwe commissie, die een
stukje in de voetsporen durft te treden van deze commissie om er weer
een extra kleurrijk invitatietoernooi
van te maken.
De wedstrijdcommissie
De immer flexibele commissie is er
in geslaagd om beide clubkampioenschappen in goede banen te leiden;
voor de trouwe deelnemers, maar
ook voor nieuwe leden. Een aantal
van hen werd met succes gelinkt aan
een voor hen onbekende partner.
Dat heeft motiverend gewerkt en het
verrassingseffect vergroot. Het enthousiasme en plezier voerde weer
de boventoon, al was de wil om te ►
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winnen zeker ook groot. Ik heb veel
respect voor deze commissie die zo
rekening met de persoonlijke wensen van de deelnemers houdt, al zitten zelfs voor hen hier ook grenzen
aan. Gelukkig werkte het weer goed
mee en konden zo ook de toeschouwers genieten van de vele spannende wedstrijden. Hulde ook aan
al onze kampioenen en voor onze
beste Avantianen Florine Wasser en
Patrick van Otterlo zijn de bordjes
besteld, opdat ze voor altijd in het
clubhuis vereeuwigd zijn.
De barcommissie
Nieuw, vers bloed voegde zich vrijwel
geruisloos bij de vaste commissieleden. Dit gehele seizoen heeft deze
commissie weer fantastisch werk
geleverd. Een dit jaar wat dwingendere aanpak omtrent de barbezetting heeft zijn vruchten afgeworpen.
Complimenten voor de bereidwilligheid van alle leden. Het doet mij ook
veel deugd dat er ruim voldoende
leden zich gemeld hebben voor de
extra diensten in het naseizoen.
Ook aankomend seizoen zullen we
de bardiensten gaan combineren
met het uitdelen van de pasjes. Op
dit moment wordt onderzocht om de
bardienstplanner via het afhangbord
te laten verlopen; zo kunnen leden
beter hun eigen momenten plannen
en zal het de barcommissie veel administratieve rompslomp uit handen
nemen.
Aankomend jaar gaat er weer een
aantal vaste mensen de commissie verlaten; we zullen hun ervaring
en grote inzet gaan missen, maar
nieuwe, enthousiaste krachten zijn
benaderd en bereid gevonden om de

stokjes over te nemen.
De technische commissie
Waar zouden we zijn zonder captain
Peter? Met een record aantal competitiespelers en verdere uitbreiding
van de competitiesoorten was het
een hele klus om alles in te passen.
Doch dankzij de voortvarendheid van
de TC leden en enige aanpassingen
van teams en spelers is zowel in het
voor- als najaar een goed schema in
elkaar gezet, waarbij ook de speelmogelijkheden van de recreanten
niet uit het oog werden verloren. Dit
voorjaar hadden we 2 kampioenstitels te vieren, in het najaar 3 titels,
waar we uiteraard erg trots op zijn.
Nieuw dit jaar was dat naast de grote
deelname van veel Avantianen aan
de Winterhard(t) we ook een weekend ons park beschikbaar hebben
gesteld aan deze competitie. Zo
draagt Avanti zijn steentje bij aan de
verdere samenwerking met de Nijmeegse verenigingen.
Voor alle leden goed nieuws: Avanti
gaat volledig over op de kwalitatief
(veel) betere ballen; de Fort Max TP
van Dunlop. Een grote wens van een
aantal Avantianen, met kansen op
nog meer kampioenen.
Volgend jaar krijgt de TC, met een
vers lid om de gelederen te versterken, opnieuw de zware taak om alle
spelers en teams op de gewenste
plekken in te delen. Met weer een
nieuw team afkomstig van Slow zal
de gemiddelde leeftijd van de Avantianen dit jaar weer dalen en zal het
niveau van het tennis op de velden
van Avanti naar verwachting stijgen.
Voor de niet-deelnemers een extra
reden om eens te komen kijken.

Prijsuitreiking clubkampioenschappen Dubbel
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De jeugdcommissie
Met louter commissieleden zonder
tennissende kinderen een heel betrokken clubje, waar we alleen maar
veel ontzag voor hebben. Samen
met de trainster zijn er leuke activiteiten op touw gezet. Het enthousiasme van de kinderen en de ouders
droegen bij aan de leuke en gezellige sfeer. Het eigen slotbanket op de
slotdag was een gouden greep, een
culinair feestje dankzij al het lekkers
dat de vaders, moeders en kinderen
hadden bereid.
Met een nieuwe opzet van de training
in het nieuwe seizoen en met meer
keuzemogelijkheden gaan we uit van
een stukje kwaliteitsverbetering.
Yvonne, die evenals Gerdien, na 4
jaar helaas de commissie gaat verlaten, heeft veel goed werk verricht
voor de competities. Met name de
nieuwe competitievorm; de zgn tenniskids, is een goede start gemaakt,
zodat die volgend seizoen verder
vorm gegeven kan worden. Met een
enthousiast ouder-echtpaar als versterking voor de jeugdcommissie, kijken we met vertrouwen uit naar het
aankomende tennisjaar.
Het Open Toernooi
‘Cool Grey’ luidde het thema van dit
jaar. De commissie slaagde er weer
in om een ludiek thema te verbinden
aan dit prestigieuze toernooi en hiervoor het park op geheel eigen wijze
aan te passen. Het trok niet alleen
bekijks van de vele deelnemers (alweer volgeboekt!) en hun supporters, maar ook die van onze buren
‘de Insiders’, die wat graag even een
kopje koffie wilde drinken in het se
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“Cool Grey”

Clubkampioene Florine Wasser

niorencafé. Uit de grote deelname
van spelers in de hogere categorieën
blijkt dat we een steeds serieuzere
plaats in nemen als dé voorbereiding
op nog iets hoger gekwalificeerde
toernooien. Aan ons prijzengeld zal
het niet liggen; dus nog meer reden
om trots te zijn op ons blijkbaar gewilde ambiance. Op alle niveaus en op
alle velden werd er fanatiek en zeer
verhit gespeeld, laatste ook vanwege
de hoge temperaturen. De net ingenomen kijktribune van baan 2, werd
dan ook een zeer gewild stekje om
de partijen gade te slaan.
De commissie verdient alle lof voor
de uitgebreide voorbereidingen en
alle inspanningen gedurende deze
8 dagen. Ook in deze commissie
zal er wisseling van de wacht plaats
vinden. Ervaren krachten doen een
stapje eruit of terug, maar met een
mix van ervaring en vers bloed in
de commissie staan we weer garant
voor een vlekkeloos OT in 2014.
In memoriam
Het open toernooi werd overschaduwd door het plotse overlijden van
José Poels. Op 11 juli overleed José,
2 weken nadat bij haar kanker met
uitzaaiingen geconstateerd was. Ongeloof, verbijstering en vooral veel
verdriet bij Avanti. José heeft veel
voor de club betekend als oud secre-

Paul Hoffs
taris, commissielid en actief, spelend
lid. Daarbij zeer gewaardeerd vanwege haar warme, prettige en kleurrijke
persoonlijkheid. Op 16 juli hebben
we op Avanti met wie daar behoefte
aan had in kleine kring stilgestaan bij
haar overlijden. José zal nog lang bij
ons in herinnering blijven.
Communicatiecommissie
4 mooie Kantlijnen, ettelijke nieuwsbrieven, een actuele website en een
up-to-date ledenadministratie. Veel
werk van commissieleden om alle
communicatie naar behoren te laten stromen. Leden met de nodige
expertise op dit gebied die zo mede
zorgen voor een professionele uitstraling. Weliswaar is het Avanti
Twitter account bijna ter ziele, maar
biedt weer ruimte voor andere wetenswaardigheden op de site. Meerdere commissies, mn de technische
commissie en de jeugdcommissie,
zorgen voor actuele berichten, waardoor onze website steeds meer bezoekers kent.
Sponsorcommissie
Na de totstandkoming van een geactualiseerde sponsorgids is het nu tijd
voor actie. Nieuw beleid en een extra
kracht zullen ingezet worden om bedrijven te enthousiasmeren om onze
club te gaan sponsoren. We hopen
volgend jaar een aantal nieuwe na-

men te kunnen presenteren.
Vrijwilligers
Dankzij de inzet en de hulp van alle
vrijwilligers zijn we erin geslaagd om
Avanti te leiden en te zorgen voor
een stabiele en goed functionerende
vereniging. Ruim 50 leden zijn via
commissies betrokken bij de noodzakelijke activiteiten in de club. Vele
anderen draaiden bardiensten of waren op een andere manier betrokken.
Speciale waardering voor Paul Hoffs
die de banen en het park gedurende
het hele seizoen met de grootste
zorg heeft onderhouden. Dank ook
aan de trainers die ieder op hun eigen manier een bijdrage hebben
geleverd aan de verhoging van het
spelplezier en speelniveau.
Uit naam van het hele bestuur wil ik
alle leden bedanken die op welke
wijze dan ook hebben bijgedragen
aan het positieve en sportieve clubgevoel.
Alle commissieleden zullen na afloop
van de ALV op donderdag 6 februari
de gebruikelijke blijk van waardering
krijgen. ■
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THUIS VOELEN
■ tekst Anne-Marie Kirch, trainer Avanti’55

O

JEUGDCORNER

nlangs was ik op het eerste KNLTB Jaarcongres op
Papendal. Er waren vrijwilligers en trainers bij elkaar vanuit
het hele land om zich te laten informeren over zaken als ledenwerving
en een open tennisvereniging. Veel
van wat er verteld werd, was bij mij
bekend, maar toch opent zo’n dag
altijd weer je ogen. Hoe kijken leden naar je club, hoe kijken buitenstaanders naar de tennisvereniging?
Wat wil Avanti’55 eigenlijk voor een
club zijn? Als ex-Rapiditasser zou

ik Avanti willen omschrijven als een
club waar je je snel thuis voelt. Veel
leden zetten zich vrijwillig in voor diverse taken op of naast de baan. De
leden zijn naar mijn mening het “hart
van een club”, zonder deelnemers
aan trainingen en toernooien en de
inzet van vrijwilligers bloedt een club
langzaam dood…nu is daar bij Avanti
gelukkig geen sprake van. Als trainer
voel ik mij ook verantwoordelijk om
een belangrijke bijdrage te leveren
aan het zich thuis laten voelen van
zowel de junioren als de nieuw se-

nioren die voor het eerst bij Avanti
komen tennissen.
Daarom ben ik er ook zo trots op dat
aan het einde van 2013 er zoveel
jonge kinderen zijn komen tennissen
bij Avanti. Enthousiaste broertjes en
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
op de baan, support en vrolijk gelach
van de ouders langs de kant…een
blijk van waardering van zowel spelers als ouders. Ondanks de donkere
wolken die er soms waren boven het
park, kijk ik met een zonnige blik terug op 2013! Op naar 2014! ■

NIEUW!!!
TENNISKIDS WORLD TOUR 2014!!!

N

ieuw voor Avanti! De jeugd
doet in 2014 mee aan de Tenniskids World Tour!
Dit is de nieuwe competitievorm voor
teams met spelers van 8 tot en met
12 jaar. Zij kunnen op een vrijblijvende manier hun krachten meten met
jeugdteams van zo’n zes verenigingen in de regio. Deze komen allemaal tegelijkertijd naar dezelfde club.
Een team bestaat uit 2 tot 8 kinderen.
Er worden enkel- en dubbelpartijen
gespeeld op verschillende niveaus.
Jongens en meisjes spelen door elkaar.
De competitie is elke eerste zondag
van de maand. De speeldagen zijn:
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9 maart (ivm Carnaval), 6 april, 4
mei, 1 juni, 6 juli en 3 augustus 2014.
In het najaar wordt eenzelfde soort
reeks ingezet.
De zondagochtenden worden beurtelings bij de verschillende clubs georganiseerd, van 9.00 tot 11.30 uur.
Avanti organiseert deze happening
tenminste één keer. Wanneer is nog
niet bekend. Zeker is dat er veel assistentie van ouders nodig zal zijn
om kinderen aan te moedigen, de
puntentelling bij te houden, cake te
snijden, limonade in te schenken
etc.. Omdat er teams van meerdere
clubs tegelijk op bezoek komen, is er
veel te doen.

Een speelzondag kan in het teken
staan van een internationaal toernooi, zoals de New York Open of Roland Garros in Parijs: het is niet voor
niets een World Tour!
Aan het eind van het seizoen is het
team met de meeste punten winnaar,
maar het gaat vooral om het plezier!
Jeugdleden kunnen zich nog inschrijven tot 15 januari 2014!!!
Mail naar: jeugdavanti55@gmail.
com
Meer informatie over deze competitie: www.tenniskids.nl.■

AVANTI’55
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Technische Commissie:

COMPETITIES, SPELREGELS
EN BALLEN
■ tekst en fotografie Peter van Campen, namens de technische commissie.

Najaar:
De Najaarscompetitie is na het slot
van het slottoernooi afgesloten met
het huldigen van de kampioensteams:
Vrijdag Gemengd 1 van captain Jeroen Smits; Zaterdag Heren 1 van
captain Hans van den Hombergh;
Vrijdag Dames 1 van captain Renée
Heynen.
Winterhard(t):
Deze competitie is begin november gestart, het eerste weekend op
Avanti!
Er was op zaterdag wel wat overlast
van regen en wind, waardoor een
enkele wedstrijd bij The Insiders en
een andere bij Quick gespeeld werd,
maar Avanti heeft zich goed kunnen
presenteren bij de ca. 80 Nijmeegse
tennissers die dat weekend ons park
bezochten.

Voorjaar:
De TC heeft de teams ingeschreven,
de precieze teamindeling wordt traditioneel bekendgemaakt bij de nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand aan de
competitie wordt een training (4 keer
1 uur) georganiseerd, zaterdag 8 t/m
29 maart op de kunstgrasbanen van
het Gymnasion, ook voor de zomeravondteams. 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 € 75.
Spelregels:
Voor alle dubbel- en mixwedstrijden
in alle KNLTB-competities gaat er
per 2014 wat veranderen:
De 3e set van een dubbel- of mix-

Winterhard(t), het eerste weekend op Avanti
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wedstrijd wordt gespeeld als een
10-punts tiebreak.
Ballen:
tot nu gebruikte alleen het Open
Toernooi de betere, duurdere Dunlop Max TP ballen. Voor komend
jaar heeft het bestuur besloten om
ook voor alle competities en andere
toernooien deze ballen te gebruiken,
waardoor flinke korting gekregen
werd. De verwachting is
dat daarmee ook de kwaliteit van de ballen voor
recreanten (in het ballenkastje) omhoog zal gaan.
Van belang blijft dat men
er op let dat na de wedstrijden de ballen ingeleverd worden. ■
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NAJAARSCOMPETITIE
KAMPIOENEN
■ tekst Jan Ramakers

HEREN 1, ZATERDAG
Van links naar rechts:
Hans van den Hombergh, Jan Ramakers, Michiel Moret, Ronald God,
Fons Goosen, Gijs Hompe.

Het Heren I team van Avanti, alias
De Godenzonen, is erin geslaagd om
met speels gemak de titel in de derde
klasse najaarscompetitie te prolongeren. Gemakshalve voorbijgaand
aan het onomstotelijke feit dat het geheel meer is dan de som der delen,
doe ik door middel van onderstaande
karakteristieken van de individuele
spelers, ongetwijfeld tevergeefs, een
eerste poging om deze schier bovenmenselijke prestatie in enkele summiere regels te verklaren. Ik stel u in
alfabetische volgorde voor:
Ronald God: Naamgever van de
Godenzonen. Paart de intimiderende
uitstraling van een tbs’er on speed
aan de brute, ongebreidelde kracht
van de Cro-magnonmens. Is zo
scrupuleus in de keuze van zijn racket, dat hij na afloop van de competitie het spoor geheel en al bijster is
geraakt in het rijke aanbod van de
door de racketindustrie genadiglijk
aan hem ter beschikking gestelde
testwapenen, en dus teruggrijpt op
de hem vertrouwde knots, die in
de duistere middeleeuwen bekend
stond als ‘goedendag’.
Fons Goosen: Tactisch meesterbrein op het veld. ‘Wegkapitein’ die
zijn aanwijzingen aan zijn medespeler even minzaam als onverstaanbaar voor zich uit lispelt, onderwijl,
met een fijnzinnige glimlach op de
lippen, de tegenstander bestokend
met een allicht eenzijdig, doch uiterst
effectief repertoire van listige, half-

hoge, half mislukte, half geslaagde
lobs, waar uiteindelijk geen opponent
raad mee blijkt te weten.
Hans van den Hombergh: Avanti’s
eigen Man van Zes Miljoen (voor
de jongere lezer: http://nl.wikipedia.
org/wiki/Man_van_Zes_Miljoen).
Van boven tot onder en van links tot
rechts opgetrokken uit sloop- en reserveonderdelen. Oudste in jaren, de
wijsheid zelve, ridderlijk aanvoerder.
Steekt Louis van Gaal als coach naar
de kroon. Zijn tactische meesterzet
om tijdens de laatste, beslissende
teamwedstrijd de zwakste combinaties het veld in te sturen, sloeg de
tegenstander met verbijstering. Die
ging dan ook met een welverdiende
4-0 reddeloos ten onder.
Gijs Hompe: Combineert de spreekwoordelijke sluwheid en souplesse
van het Aziatische deel zijner voorouders met het uithoudingsvermogen, de fysieke kracht en het rationele intellect van het Kaukasische
ras. Vermaard om zijn diepmenselijke psychologische inzicht. Zijn
weldoordachte hypothesen over de
psychologische meerwaarde van de
gemompelde krachtterm tijdens de
strijd verdienen beslist dieper gaande studie, alsmede bredere toepassing in de vooralsnog te beschaafde
tennissport.
Michiel Moret: Zelfverklaarde zenuwpees, die zijn teamgenoten regelmatig dwingt hem op te sporen

in het struweel dat de Killing Fields
van Avanti zo romantisch verbindt
met de aanpalende spoorbaan, niet
omdat hij zich daar heeft teruggetrokken voor een herdersuurtje met
een schone jonkvrouwe, noch om
zich schielijk van zijn zenuwplasje te
ontlasten, doch omdat deze dappere
krijger weer eens soelaas voor zijn
lijden tracht te vinden voor de wielen
van een aanstormende trein. Blijkt
niettemin goed voor het maximum
aantal winstpartijen.
Jan Ramakers: De bescheidene,
de stille kracht, alom erkend als het
technisch hart van het team, zonder
dat hij zich daarop laat voorstaan.
Slaagt erin zijn captain een moordende service bij te brengen, terwijl
hijzelf omkomt in de dubbele fouten
(dit alles onder het motto: een goede
coach hoeft geen goede speler te
zijn geweest, want een goede ruiter
hoeft ook geen verleden als toppaard
te hebben gehad). Vooral onmisbaar
in de voorbereiding en als dealer van
gebak, hapjes en de rest van ‘de hele
rotzooi’ (Ramakers zelve dixit).
Michel Spanjaard: De helmboswuivende, geitensikbebaarde, klassiek
geschoolde poëet van het team. Rijgt
in zijn e-mails het ene epitheton ornans aan het andere en bewerkstelligt daarmee dat zijn strijdmakkers
het slagveld zweefvoetend betreden.
Zijn spel is van vergelijkbare, onaardse, poëtische schoonheid. Elke
bal die van zijn racket vertrekt, is een
roos op de mestvaalt van het competitietennis, een exquise bonbon op
het snoepschaaltje van het edelste
aller balspelen, een komeet in het
heelal van… Afijn. Genoeg, lezer.
Genoeg! ■
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NAJAARSCOMPETITIE
KAMPIOENEN
■ fotografie Fons Goosen

VRIJDAG GEMENGD 1
van captain Jeroen Smits.
Ellen Hofmeister, Frank van
Hooijdonk, Nellie Scheurs, Jeroen
Smits, Corin Smaal.

VRIJDAG DAMES 1
van captain Renée Heijnen
Van links naar rechts:
Reneé Heynen, Nelleke Verbunt,
Hanny Kuiper, José Schonenberg,
Liz Roots

advertentie
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OP JE TELLEN PASSEN
■ tekst Hawkeye

H

et gebeurt iedereen wel eens:
je bent verwikkeld in een serieuze pot tennis, tijdens een
toernooi of in de competitie, en plots
ben je de tel kwijt. Je loopt naar het
net om te overleggen met je tegenstander en probeert de laatste punten uit je geheugen te vissen. Vaak
weet je je nog wel enige slagenwisselingen te herinneren, maar het
onderling verband en de volgorde
blijven wazig. In het beste geval
weet de een het net iets zekerder,
en schikt de ander zich daar ruiterlijk in. Als beiden zich echter blijven
verschuilen in onzekerheid, moet er
een beslissing worden genomen.
Tot ruzie leidt dat zelden, desnoods
wordt een hele game overgespeeld.
Een mooi staaltje poldermodel op het
Hollandse gravel.
Bij zo’n oplossing wordt een van de
twee partijen meestal benadeeld,
zonder dat men het zelf in de gaten
heeft. Ik heb een keer meegemaakt

dat een goede vriendin er in slaagde om met haar tegenstander DRIE
games kwijt te maken. Twee vergeten games kun je je nog wel voorstellen, als de bordjes niet zijn bijgezet
bij het wisselen van speelhelft, maar
drie?
Behalve kwijtgeraakte punten kost
het ook tijd en concentratie. En dat
terwijl het zo makkelijk is te voorkomen. Meestal telt een van de twee
tijdens wedstrijden hardop, dat bespaart een hoop ellende. Sommigen tellen alleen hardop als ze voor
staan, om zichzelf op te peppen en
al dan niet bewust hun tegenstander
te intimideren. Anderen hoor je nooit.
Het tennistellen is een spiegel van de
ziel.
‘Volgend jaar gaat er wellicht veel
veranderen’ in de telling, als het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt
ingevoerd bij het dubbelspel (nee,
dit is geen grap). Bij 40-40 wordt een

beslissend punt gespeeld: ‘voordeel’
en ‘nadeel’ bestaan niet meer. De
ontvanger mag bepalen aan welke
kant de serveerder moet opslaan. En
om het nog ingewikkelder te maken:
bij een gemengd dubbel moeten serveerder en ontvanger van hetzelfde
geslacht zijn. De achterliggende reden voor deze maatregel is dat de
lengte van partijen en toernooien kan
worden ingekort. En dat is weer makkelijker voor degenen die de wedstrijden moeten plannen.
Of de tennissers er zelf gelukkiger
van worden, weet ik niet. En hoe
het uitpakt voor het telgemak, is ook
maar de vraag. De games zijn korter, dus is er ook minder kans op
telfouten. Maar gezien het nieuwe
spelregelgedoe is er wel extra overleg nodig aan het net. Meer gepraat,
minder tennis. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn? ■
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Alle banen
blijven open tot
10 februari 2014.

MAAK GEBRUIK
VAN DE WINTERBANEN!
■ fotografie Fons Goosen

O

ok dit najaar en winter kunnen we weer gebruik
maken van de tennisbanen.
Alle banen blijven open tot 10 februari 2014.
Vanaf 3 februari wordt wel gestart met het afbreken
van de eerste banen. Wanneer de banen door weersomstandigheden onbespeelbaar zijn, zal het bestuur
middels de website de leden hierover informeren. Dit
kan ook betekenen dat de banen en het park eerder
gesloten worden.

Ook daarvoor geldt: houd de website in de gaten.
Het streven is om de banen weer half / 3e week maart
2014 op te stellen.
De bar zal op de doordeweekse avonden bemenst zijn,
mist natuurlijk voldoende bezetting is van de banen.
Eind november is de laatste labelavond geweest.
Graag aandacht voor het tijdig doven van de baanlichten en de lichten in en rond het clubhuis. ■
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Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
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Avanti’55 Clubhuis, Van Haapsstraat 78, Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
tel; 32 29 025, www.avanti55.nl
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