AVANTI’55

2

Maart 2014

AVANTI’55

VAN DE VOORZITTER

KLAAR VOOR DE START!
H

et nieuwe seizoen is in aantocht. De competitietraining is
inmiddels in volle gang en bij
het verschijnen van deze Kantlijn zijn
wellicht op Avanti de eerste tennispartijtjes reeds gespeeld. Dankzij de
zachte winter zijn de banen in een
record tempo geprepareerd en is de
verwachting dat we heel bijtijds de
banen op kunnen.
Een groot verschil met vorig seizoen
toen rond deze tijd de banen bedekt
waren met sneeuw en de vorst tot in
april voortduurde.
Uitdagingen en activiteiten
Een nieuw seizoen waar ik met vertrouwen naar uitkijk. Een seizoen vol
uitdagingen en activiteiten waar we
allemaal sportief en organisatorisch
onze schouders onder gaan zetten.
Een speciaal welkom voor onze
nieuwe leden van piepjong tot meer
belegen. Voor de club belangrijk dat
er nieuw, vers bloed binnenstroomt.
We hopen dat ieder zich gauw thuis
zal voelen.
Dit jaar weer veel vertrouwde onderdelen, maar ook nieuwe initiatieven,
waardoor we de leden nog beter hopen te bedienen.
Zo kent het open toernooi dit jaar een
iets ruimere opzet, waar dmv de uitbreiding van het poulesysteem nog
meer partijen mogelijk zijn. Nieuw
zijn straks de finales van de clubkampioenschappen op de zaterdag
voor een compacter programma met
als doel een groter deelnemersveld
te creëren.
Een primeur is een extra en tevens
heel speciaal toernooi in de tot nog
toe wat slappe novembermaand
waar we gaan spelen voor een goed
doel om zo naast het tennis ook onze
maatschappelijke verantwoordelijk-

heid mede gestalte te geven.
Zowel het trainingsaanbod voor de
jeugd als voor de senioren is geïntensiveerd om zo meer doelgroepen
binnen onze vereniging te kunnen
bereiken. De jongste kids gaan dit
jaar voor het eerst strijden in een heuse Tenniskids World Tour; de nieuwe
competitievorm van de KNLTB. Ook
weer aandacht voor de wat jongere
senioren via het Twintigerstoernooi
met nu de uitbreiding van de dertigers in onze vereniging, vandaar dat
het nu ook is omgedoopt in het Twintigers-, dertigerstoernooi.
Aandachtspunten
We blijven uiteraard als club in ontwikkeling met de noodzakelijke aandachtspunten. Het behalen van het
gewenste ledenaantal is een van de
belangrijkste speerpunten van het
bestuur dit seizoen. Met een open
dag eind maart hopen we de lokale
bekendheid van Avanti te vergroten
en nieuwe leden te trekken.
Een ambitieus plan en verdere stappen van de sponsorcommissie zullen
moeten zorgdragen voor het binden
van nieuwe sponsors aan onze vereniging.
De commissies zijn goed bemand
daar zijn we heel blij mee en trots op.
Op dit moment zijn we echter nog op
zoek naar een aantal leden dat het
traditionele en reuze gezellige invitatietoernooi in het laatste weekend
van augustus mede wil opzetten en
vormgeven. Zonder de creatieve inbreng zou het toernooi zoveel van
zijn glans verliezen. Bij deze dan ook
een oproep aan de leden die graag
hier een bijdrage aan willen leveren;
meld je aan door een mailtje te sturen naar: bestuur@avanti55.nl!
Ook de accommodatie van Avanti zal

dit jaar weer meer gefacelift worden.
Het nieuwe parkje nadert zijn definitieve vorm, een waar pronkstukje,
dat volgens planning bij de officiële
start op 30 maart gereed zal moeten
zijn. Verdergaande stappen gaan we
richting het maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten middels
de overgang naar led-verlichting.
Genoeg werk aan de winkel. Maar
we zijn klaar voor de nieuwe start op
onze banen, die weer in uitstekende
conditie zijn. Met een competitie die
lonkt en waar menig Avantiaan popelt om op sportief gebied zijn slag
te slaan en garant staat voor een gezellige en levendige sfeer op de club.
Voor iedere deelnemer bij deze vast
veel succes gewenst.
We hopen dat de leden de weg naar
de club makkelijk weten te vinden, elkaar ontmoeten op de labelavonden,
de diverse toernooien, de kampioenschappen, de training of gewoon op
de club voor een drankje, de gezelligheid en te genieten van het tennis
van alle Avantianen die op de club
actief zijn.
Voor ieder een heel mooi, gezellig en
sportief seizoen gewenst en graag
tot ziens op 30 maart bij het officiële
startschot van het seizoen!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘55

OPENINGS
TOERNOOI

ZONDAG 30 MAART.

Kaft: Paul Hoffs (groundsman) op zijn trekkertje.
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BESTUURSTAFEL

■ tekst, Dick Onderwater, namens het bestuur; foto’s Wintertoernooi

A

lgemene Ledenvergadering
De ALV heeft op 6 februari jl. plaatsgevonden,
waarbij 34 leden aanwezig waren.
Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:
• Contributie 2014 voor senioren 130, voor studenten
90 en jeugdleden tot en met 17 jaar 75 euro.
• Dick Onderwater wordt secretaris in het bestuur. De
Ledenadministratie is door Rick van Workum overgedragen aan Jacki Uitslag.
• Over 2013 is een batig saldo van 6.700 euro gerealiseerd.
• Jeugdlessen zijn uitbesteed aan Tennisschool Patrick de Groot, Anne-Marie Kirch is verbonden aan
deze tennisschool en blijft lesgeven aan jeugd.
• Komend jaar zullen betere tennisballen worden aangekocht
• Een Jubileum-commissie is ingesteld om het 60-jaar
van Avanti in 2015 te organiseren.
Via de Nieuwsbrief zal in maart een elektronische versie
van de notulen worden verspreid.
Wintertoernooi 2014
Het wintertoernooi vond plaats op 7 februari en was wederom geslaagd. Veel dank aan de organisatoren Geerte, Michelle en Luc.
Introductieavond nieuwe leden
Op donderdag 20 maart organiseert het bestuur een introductieavond voor nieuwe leden in het clubhuis. Ook
leden die vorig jaar tijdens het seizoen lid zijn geworden,
zijn van harte welkom. Neem je racket mee, want voor

beginners is er 19.00 tot 20.00 uur een gratis kennismakingsles. Vanaf 20.00 uur verstrekt het bestuur informatie over het clubgebeuren en kunnen vragen worden gesteld. Voorbehoud is wel dat de banen open zijn. Houd
hiervoor de website in de gaten.
Uitreiking competitiebescheiden
De Technische Commissie nodigt alle teamaanvoerders
en overige competitiespelers uit om op woensdag 26
maart om 20.30 uur bij elkaar te komen in het clubhuis
om de benodigde papieren op te halen.
Ledenpasjes 2014
De pasjes worden niet meer per post verzonden, maar
zullen op 5 avonden en 1 middag op het clubhuis worden
uitgereikt, namelijk:
• Dinsdag 18 maart 		
19.00 tot 21.00 uur
• Donderdag 20 maart
19.00 tot 21.00 uur
• Zaterdag 22 maart
12.00 tot 14.00 uur
• Woensdag 26 maart
19.00 tot 21.00 uur
• Donderdag 27 maart
19.00 tot 21.00 uur
• Vrijdag 28 maart 		
18.30 tot 20.00 uur
De contributie zal voor die tijd door de penningmeester
worden geïnd.
Het niet afhalen van de ledenpas heeft helaas als gevolg
dat er geen mogelijkheden zullen zijn om in de eerste
weken van het seizoen af te hangen.
Activiteitenkalender / bardiensten
Tijdens de pasjesuitdeelavonden zal ook de activiteitenkalender worden uitgereikt. Alle geplande activiteiten
voor het komende seizoen inclusief baanbezetting zijn
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Wintertoernooi

daarin opgenomen. Ook zal net als vorig jaar een ieder
gevraagd worden in te tekenen voor bardiensten. Meer
over het nieuwe intekensysteem voor de bardiensten elders in deze Kantlijn.
Open Tennisdag
Op zaterdag 29 maart organiseert Avanti in samenwerking met de KNLTB de Open Tennisdagen 2014!
Iedereen kan op deze dag vrijblijvend kennismaken met
de tennissport en onze vereniging. Van 12.00 tot 16.00
u is iedereen van harte welkom op ons tennispark. Ook
eigen leden worden opgeroepen om bekenden te wijzen
op dit initiatief en zijn deze dag welkom.
Openingstoernooi
Op zondag 30 maart zal het traditionele openingstoernooi woorden georganiseerd. In de ochtend voor de junioren en in de middag voor de senioren. Informatie over
het aanmelden voor het openingstoernooi vind je elders
in deze Kantlijn.
Buren
Met de buren hebben we een goede relatie en dat willen
we zo houden. Hiertoe is het essentieel dat de buren niet
lastig worden gevallen m.b.t. ballen die over het hek zijn
geslagen.
Aan alle leden ook 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 mag niet met verlichting worden
gespeeld.
Introductie niet leden
Voor het introduceren van niet leden gelden de volgende
regels:
• Voordat men de baan opgaat moet iedere introducé
in het daarvoor bestemde schriftje bij de bar worden

genoteerd
Per introducé dient 5 euro betaald te worden voor
seniorleden en 3 euro voor juniorleden(tot en met 17
jaar). Enveloppen om het geld in te stoppen zitten in
het introductieschrift.
Een persoon mag maximaal 4 keer per jaar geïntroduceerd worden
Als alle banen bezet zijn kan er niet geïntroduceerd
worden

•

•
•

Website /Nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar de website. Tevens
ontvang je via de mail de digitale nieuwsbrief. Mocht dat
nog niet het geval zijn, dan graag, eventueel opnieuw, je
naam en je e-mailadres naar ledenadministratie@avanti55.
Het bestuur van Avanti ’55 wenst al haar leden een sportief, gezond en mooi tennisseizoen toe.■

Ledenpasjes 2014
De pasjes worden niet meer per post verzonden, maar zullen op 5 avonden en 1 middag
op het clubhuis worden uitgereikt, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 18 mrt:
Donderdag 20 mrt:
Zaterdag 22 mrt:
Woensdag 26 mrt:
Donderdag 27 mrt:
Vrijdag 28 mrt:

19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur
12.00 - 14.00 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur
18.30 - 20.00 uur
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OPENINGSTOERNOOI
SENIOREN

H

et openingstoernooi vindt dit jaar
plaats op zondag 30 maart.

We beginnen om 12.30 uur met het
hijsen van de Avanti-vlag en een toespraak van de voorzitter. Er worden
dubbels gespeeld, waarvoor je je individueel inschrijft.

Het wedstrijdschema ontvang je uiterlijk op vrijdag 28 maart op het
mailadres waarmee je je ingeschreven hebt. Tijdens en na het toernooi
zorgen wij voor een hapje en spoedig
na afloop is er een prijsuitreiking.

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

Stuur voor de inschrijving een mail
naar: willyschaap@kpnplanet.nl en
vermeld daarin je naam en speelsterkte.
Inschrijven kan tot en met dinsdag
25 maart a.s. Alleen indien je geen
beschikking hebt over internet is inschrijving ook telefonisch mogelijk
via Ad Wellens (tel 3603128).

OPENINGS
TOERNOOI

ZONDAG 30 MAART.
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Voorjaar, Zomeravond, Najaar, Winterhard(t)

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

VOORJAARSCOMPETITIE 2014
*** DONDERDAGDUBBELDAMES
GEVRAAGD ***
Captain Karin Baken is dringend op
zoek naar spelers/invallers voor het
donderdagdamesdubbelteam,
dat
op donderdag overdag voorjaarscompetitie speelt. Graag melden bij
karinbaken@hotmail.com en/of tc@
avanti55.nl .
AANVOERDERSAVOND
26 MAART
Als deze Kantlijn in de bus valt, is
de training voor de teams van de
voorjaars- en zomeravondcompetitie
2014, op zaterdagochtenden op de
kunstgrasbanen van het Gymnasion,
al druk bezig. Ook dit jaar wordt er
vier zaterdagen 5 uur lang op 2 banen getraind. De competitie kan pas
van start na de aanvoerdersavond,
waarop de mappen en de ballen
voor de competitie overhandigd worden aan de aanvoerders. De teams
maken vaak op die avond afspraken
over wie wanneer speelt en/of voor
vervoer zorgt en wie voor taart vooraf
of hapjes na zorgt.

Aanvoerdersavond

halve op de 7 competitie-zaterdagen
vanaf 12:00 uur.
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2014
De inschrijving voor de zomeravondcompetitieteams, een dubbelcompetitie op woensdagavond in mei/juni,
is net gesloten, terwijl ik dit schrijf.
De Technische Commissie heeft uit
de inschrijvingen 3 teams samengesteld, vorig jaar waren er nog 4.
De indeling staat op de website, de
voorgestelde aanvoerders hebben
een e-mail hierover gekregen. De
aanvoerdersavond is 7 mei, de competitie begint een week daarna.
NAJAARSCOMPETITIE 2014
De najaarsdubbelcompetitie op zaterdagmiddag is weer goed bevallen,
dus ook in 2014 zal daarvoor ingeschreven kunnen worden vanaf half
april via www.toernooi.nl.

geopend op de banen van Avanti,
wat erg goed beviel. De feestelijke
afsluiting van de versie 2013-2014
was op 22 februari bij TV Lent. Diverse Avantianen vielen in de prijzen,
omdat ze als eerste geëindigd waren
of omdat ze een prijs wonnen in de
loterij. Avantiaan Huub Hilgers werd
benoemd tot hof-fotograaf van de
Winterhard(t).
TC-leden:
Landelijk (Zondag):
Mark van ’t Nedereind,
District (Zaterdag/Vrijdag/Donderdag):
Josephine Jansen,
Zomeravond/Najaar:
* vacature * (nu dus: Peter, Josephine en Mark)
Voorzitter:
Peter van Campen
tc@avanti55.nl

WINTERHARD(T)COMPETITIE
Veel Avantianen spelen mee in de
Winterhard(t)competitie, die door
Nijmeegse verenigingen samen georganiseerd wordt. Begin november
2013 werd deze competitie zelfs

woensdag 26 maart
20:30 uur.

Dit jaar begint de aanvoerdersavond
op woensdag 26 maart om 20:30 uur.
De teamindeling is bijgevoegd en is
ook op de Avanti website te zien. De
competitie vindt plaats in april/mei op
donderdagochtenden, vrijdagavonden, zaterdag- en zondagmiddagen.
Voor de recreanten is het belangrijk
om te weten dat er altijd minimaal
een baan voor recreanten vrij is, be-
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Winterhard(t) 2013-2014
Vanaf 1994-1995 wordt door een
groep enthousiaste vrijwilligers een
wintercompetitie
georganiseerd.
Aanvankelijk gestart als Talidus
(Tachys, Lindenholt en Dukenburg
Smash), inmiddels uitgegroeid naar
Winterhard(t) met 9 verenigingen:
Tachys, Lindenholt, Union, de Oorsprong, Berg en Dal, Quick Nijmegen, Tv Lent, Avanti en the Insiders.
Dit jaar waren er 212 deelnemers,
een toename van 14 t.o.v. vorig jaar,
waarvan 55 leden van Tachys. Er
is gespeeld in 10 poules: twee keer
HD, vier keer DD en vier keer GD.
Er wordt anderhalf uur getennist, opgesplitst in twee helften. Alhoewel

sportiviteit en gezelligheid voorop
staan, worden de uitslagen genoteerd en bijgehouden op www.toernooi.nl.
De laatste speeldag is afgesloten bij
TV Lent met een prijsuitreiking, met
hapje en een drankje. Daar waren
72 deelnemers bij aanwezig. Alle 27
geplande speeldagen zijn er doorgegaan, dit jaar geen sneeuw! Wel veel
wind en regen maar dat weerhield de

spelers er niet van om te tennissen.
In totaal zijn er 425 wedstrijden gespeeld.
Nieuw dit jaar is de Facebookpagina
en de fotowedstrijd.
In mei worden alweer de eerste plannen gesmeed voor de competitie van
2014-2015. Iedereen wordt alvast
uitgenodigd om deel te nemen! ■

Vooraankondiging

OPEN TOERNOOI 2014

Wanneer?

Van zaterdag 12 tot en met zondag 20
juli.
Eén dag eerder dus dan de afgelopen
jaren. We willen dit jaar in poules gaan
spelen, in ieder geval bij de dubbels,
maar wellicht ook bij de singles. Is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dat
vraagt meer baancapaciteit.

Catering/hapjes?

Ja, als voorgaande jaren. Berthy en Peter zullen weer in de tent serveren.
En clubleden zullen met hapjes rondgaan
op de meeste avonden

Thema/goed doel?

Geen thema, wel een goed doel. Dat
laatste wordt nog bekend gemaakt

Inschrijven?

Binnenkort via toernooi.nl

Onderdelen/minimum leeftijd?
Als voorgaande jaren

We hopen je ook dit jaar te mogen begroeten en hebben er nu al zin in om er
een mooie, geslaagde toernooiweek van
te maken.

Anneloes, Hettie, Jane, Janneke en Wim
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WAARSCHIP KWARTTONNER:

GEERTE VAN DER ZEE

■ tekst en fotografie: Mariëtte van der Zwet

W

aarschip
Kwarttonner:
Geerte van der Zee. Nu ik
de titel van dit portret opschrijf, zie ik ineens hoe het past:
een zeilschip en Van der Zee, en ik ga nog even door: begeerte van
der Zee. Want ze vertelt met passie
over haar schip, “onze” Geerte van
der Zee. Sinds een jaar of vier is
ze lid van Avanti. En wàt voor één,
een echte, zullen we maar zeggen:
iemand die meteen Ja zegt als ze
gevraagd wordt om het eerste 20-ers
toernooi te organiseren en ook meteen Ja zegt tegen het Wintertoernooi! Jee, heerlijk, zo iemand erbij te
hebben, een jong ding die het grijzer
wordende Avanti behoedt voor… ja,
voor wat eigenlijk? Want zo ingeslapen zijn we toch niet? Nee, dat niet,
maar wat jong volk erbij – ze is natuurlijk niet in haar eentje naar Avanti
gekomen, ze nam de halve Loefbijter
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mee - maakt dat we wel een traditie
kunnen voortzetten! Een traditie van
vriendschappelijkheid, iets doen voor
en met elkaar, niet zo competitief
(hoewel, hier kom ik later op terug)
en een traditie van gezelligheid, een
biertje drinken en een beetje kletsen
na het tennissen…
Geerte en Luc
Impulsief koos ik Geerte uit voor dit
portret: ze stond in het lijstje van redacteur Lisette, die opriep voor kopij
voor de Kantlijn. Op mijn uitnodiging
volgde meteen al een prettige mailwisseling over waar, wanneer en hoe,
waaruit ik dit ter illustratie aanhaal:
“Dat is prima, dan zorg ik dat ik vanaf 16.30 thuis ben. Ik woon samen
met Luc (ook van wintertoernooi ;))
en we krijgen vrijdag nog een vriend
over uit Parijs. Dus ik kan wel zorgen
voor een grote pan eten. Komt wel
goed.” Nou ja, die vriend kwam pas

de dag erna en eten deed ik al met
iemand anders maar de ruimhartige
toon was gezet!
Ze wonen tegenover de atletiekbaan
in een voormalig kloosterpand. Op
weg naar de voordeur staat een rij
fietsen wat slordig geparkeerd en in
een – opnieuw – een zee van naambordjes vind ik die van Luc en Geerte,
op nummer 13. Het appartement was
vroeger een kapel, hun slaapkamer
het altaar! Mooier krijg je het toch
niet bedacht. Hier en daar zijn nog
leuke details zichtbaar, een alkoof
naast het bed en een wijwaterbakje
in de keuken: als vanzelf doop ik mijn
vingers erin en maak een kruisteken
als ik de kamer binnenstap.
Wintertoernooi
Luc is ook thuis, hij zit aan het kleine
bureau in de hoek bij het grote raam
en komt er even bij zitten. Nee, ik

AVANTI’55

zou ze op straat zo voorbij gelopen
zijn, maar nu ik ze zie, herken ik ze
inderdaad van het wintertoernooi
waar ik vorig jaar ook aan meedeed.
Hoe was dat om te doen? Ingewikkeld niet echt. Geerte is als commissielid van oud-leden bij de Loefbijter,
de studentenzeilvereniging, wel wat
gewend als het om organiseren gaat
en de overdracht door de vorige organisatoren was prima. Het ingewikkelde zat ‘m meer in de vraag hoe je
om moet gaan met alle gevoeligheden en voorkeuren (en opmerkingen
achteraf) van de diverse mensen die
niet wensen te spelen met hun “minderen”! Huh, ja, echt, dat hadden ze
niet verwacht. Geerte had nog nooit
getennist toen ze zich vier jaar geleden aanmeldde en Luc was een
doorgewinterde competitiespeler bij
Slow. Waarom Avanti? “we googlede en Avanti was de tweede hit,
Quick de eerste maar die zat vol”.
Eenmaal binnen zagen ze wat bekenden uit hun studie- en stagetijd
en bedachten dat het goed was. Luc
speelt geen competitie meer: het lijkt
wel of die vijftigers (of daaromtrent)
als ze een “jongere” tegenover zich
hebben, veranderen in tijgers! Zo
fanatiek en op winnen belust, nee,
daar had hij eigenlijk helemaal geen
zin meer in. Wel om, zoals gezegd,
lekker te tennissen en daarna een
biertje te drinken; zoals het bij Avanti
pleegt te zijn.

Het schip
Bovendien, hij gaat graag in de zomerweekenden met Geerte mee om
te gaan zeilen met hun Waarschip
Kwartonner! Met wat? Ja, nooit van
gehoord maar het blijkt een prachtig
bootje te zijn. Of spreek je van een
scheepje als het van hout is en er
een kajuit op zit. Waarschip zegt iets
over het type boot, Kwarttonner iets
over het gewicht. Van oorsprong was
het een zelfbouwboot, een boot voor
echte liefhebbers. En zo spreekt ze
er ook over. Tjee, hij is echt prachtig,
zie ik als ik de foto’s op haar iPhone bekijk. Ze heeft het schip allang,
van vroeger nog toen ze met haar
ouders over de Schelde zeilde. Haar
zus doet er niets mee maar zij des
te meer, ook het onderhoud eraan.
Ze hebben laatst het houten teakdek
moeten vervangen door een nieuwe epoxylaag. Omdat de boot in de
jachthaven ligt waar haar vader een
Zeilschool heeft, in Willemstad, in de
buurt van Breda, is ze dus regelmatig
in haar geboortestreek.
Laten zien hoe het ook kan zijn
“Hoe kwam je vanuit die buurt, het
zuidwesten van het land, in Nijmegen?” “Nou, mijn zus studeerde hier
al, dus dat was gewoon makkelijk”.
Ze studeerde af als orthopedagoog
en werkt nu bij de Driestroom, een
zorgorganisatie voor mensen met
een - vaak verstandelijke - beperking.

Daar coördineert ze onder andere de
zogenaamde DTT trainingen, Discrete Trial Teaching, een intensieve
vaardigheidstraining. Om zichzelf
verder te ontwikkelen, start ze binnenkort met de opleiding tot Board
Certified Behavior Analyst online
aan de Universiteit van North Texas.
Tegenwoordig hoef je daar dus helaas?!- niet zelf meer voor naar
Amerika. Tijdens haar studie liep ze
stage binnen de Jeugdzorg. Dat was
toch iets heel anders, daar gaat het
(kort door de bocht gezegd) om kinderen met een normaal ontwikkelingsniveau, die door omstandigheden of
gebreken van hun ouders, beperkt
worden in hun ontwikkeling. “Ik zou
ze het liefst allemaal mee naar mijn
huis nemen”, antwoordde ze toen ik
haar vroeg wat dat werk met haar
deed. “Om te laten zien hoe het ook
kan zijn.”
En daarmee typeert ze zichzelf nog
eens ten voeten uit: gastvrij, open en
gewoon heel aardig. Wat helemaal
niet ter sprake is gekomen maar wat
ik wel helemaal voor me zie is dat,
mochten ze ooit kinderen krijgen, ze
zelf – allebei – ouders worden bij wie
je graag kind zou willen zijn! ■
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TRAINING JEUGD

EEN NIEUW BRUISEND SEIZOEN…
■ tekst Anne-Marie Kirch, trainer Avanti’55

E

en nieuw tennisseizoen staat
voor de deur… Sommige dingen zijn hetzelfde gebleven,
andere dingen zijn veranderd. Het
clubhuis ademt nog steeds dezelfde
vertrouwde Avantisfeer, gezellig en
kleurrijk. De banen zien er hetzelfde
uit, maar Paul heeft hard gewerkt om
de ondergrond weer piekfijn in orde
te krijgen. .. De vertrouwde Avantianen zullen hun fiets weer parkeren en samen de strijd aangaan op
de baan. Hopelijk zien we ook veel
nieuwe gezichten op het park om te
genieten van de sport.
Elk jaar is het weer een uitdaging om
voor alle leeftijden passende trainingen aan te bieden. Ook dit jaar zal
ik de trainingen voor de jeugd op
Avanti verzorgen. Sinds vorig jaar
werk ik voor De Groot Tennis (dat is
dus anders), het zou dus kunnen dat
je naast mij ook af en toe nog een
ander trainer op de baan ziet staan.
Een ding is zeker en zal ook nooit

veranderen , tennistrainer ben ik
geworden om jou te overtuigen dat
tennis de leukste sport is die er is!
Op 30 maart tijdens het openingstoernooi zullen we samen het seizoen
openen en hopelijk kunnen we dan
meteen het park laten bruisen…
Tot ziens op de baan.
Sportieve groet,
Anne-Marie Kirch
(jeugdtrainer@avanti55.nl) ■

Openingstoernooi
Jeugd Avanti

Tennislessen
Junioren

Zondag 30 maart 2014
9.30 - 12.00 uur
Gratis en met leuke prijzen!
Geef je nu op via de website www.avanti55.nl

Alle informatie over tennislessen voor junioren en hoe
je je ervoor op kunt geven,
vind je op www.avanti55.nl.
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TENNISLESSEN
SENIOREN

Andre Agassi en Nick Bollettieri

Ook dit jaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen voor senioren.
Je kunt kiezen tussen vier trainers:
• Hans Meijer op dinsdagavond en vrijdag overdag
• Leo Nefkens op woensdagavond
• Liesbeth Meij op donderdagavond
• Anne-Marie Kirch op vrijdagavond

De lesgelden moeten bij de eerste les contant worden voldaan aan de trainer.
Het lesgeld bedraagt voor 3 of 4 personen: € 95,- per
persoon.
Indien de cursist wegblijft om welke reden dan ook,
wordt de les geacht te zijn gegeven. De 1e regendag
wordt ingehaald.

De tennislessen beginnen in de eerste week van april,
vanaf dinsdag 1 april.
Er wordt dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
gelest tussen 19.00 uur en 22.00 uur, vrijdagavond van
19.30 uur en 22.00 uur, en vrijdag tussen 09.00 uur en
12.00 uur op baan 3.

Er wordt dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
gelest tussen 19.00 uur en 22.00 uur, vrijdagavond van
19.30 uur en 22.00 uur, en vrijdag tussen 09.00 uur en
12.00 uur op baan 3.

Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je uiterlijk 25 maart
opgeeft. Dit kan via het inschrijfformulier op de website,
persoonlijk bij de trainers of op de introductieavond voor
nieuwe leden van Avanti ‘55.
Let op! Hoe eerder je je opgeeft, hoe groter de kans op
plaatsing.
Het weekend voor de 1e trainingsweek hoor je dan hoe
laat je training is op de door jou gekozen avond/morgen.
Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven
voor:
• Groepslessen
• Individuele (privé) lessen
De spelregels.
Een cursus omvat 10 tennislessen gespreid over 10
aansluitende weken. Een lesuur duurt: 50 minuten bij 4
personen 40 minuten als er slechts 3 personen ingedeeld kunnen worden
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Heb je vóór 1 april nog niets gehoord, of wil je meer
informatie bel of mail dan even naar de trainer van je
keuze:
Hans Meijer:
Leo Nefkens:
Liesbeth Meij:
Anne-Marie Kirch:

AVANTI’55

NIEUWE
TENNISTRAINER
Beste leden van Avanti ’55,
Vanaf april 2014 start ik met het verzorgen van de tennislessen voor senioren op de dinsdagavond en zal ik
op vrijdagmorgen tussen 9.00 u en 12.00 lesgeven aan
senioren. Ik kijk er erg naar uit en heb veel zin om bij
jullie gezellige tennisclub de tennislessen te mogen verzorgen.
Door jullie bestuur is mij gevraagd me even voor te stellen:
Ik ben Hans Meijer, 44 jaar jong en een absoluut tennisliefhebber. Zelf startte ik met deze prachtige sport toen
ik 7 jaar was. Ik heb mijn jeugd doorgebracht bij T.V. De
Oorsprong in Beek. Toen ik 16 jaar werd, bereikte ik de
speelsterkte 3. Hierbij denk ik terug aan een aantal prachtige tennisjaren met een paar mooie toernooizeges.
Na mijn studie Commerciële Economie in Groningen
keerde ik weer terug naar Nijmegen. Ik volgde daar de
KNLTB-opleiding tot tennisleraar en voordat ik het wist,
stond ik vele uren op de tennisbaan. Dit deed ik met veel
passie en plezier en dat is nu nog steeds het geval. Een
jaar lang heb ik bij veel verschillende clubs gewerkt totdat T.C. Nijmegen-Quick op de deur klopte. Daar ben ik
15 jaar met veel hartstocht hoofdtrainer van de jeugd en
de senioren geweest.
In 2012 ben ik bij Nijmegen-Quick weggegaan door wat
verschil in inzichten en meningen. Momenteel ben ik
jeugdtrainer in Ooij bij S.V.O. Tennis en verzorg ik de tennislessen voor T.V. PIT in Millingen aan de Rijn; hier voor
zowel de junioren als de senioren.
Toen ik als tennisleraar begon, startte ik mijn eigen onderneming op: Quality World of Tennis met als subonderneming Tennis Air Travel. Al bijna 16 jaar lang organiseer ik tennisvakanties naar zonnige plekjes in Europa.
Tennis Air Travel is door de jaren heen leuk gegroeid en
daarom ben ik minimaal 5 tot 6 weken per jaar op reis
om de reizen te leiden, lessen te geven, de trainers te
assisteren en helpen, etc. Waar we begonnen met deelnemersaantallen t/m 10 in 1998, gaan er in maart 2014
meer dan 60 mensen mee op tennisvakantie. Een uit de
hand gelopen hobby die ik helemaal geweldig vind.

Als trainer zou ik mezelf willen omschrijven al een echte
‘allrounder’. Ik werk met de allerjongste kinderen, oudere
jeugdleden, beginnende senioren, tennissers en tennissters met niveau 5 en hoger; kortom: met iedereen die
graag tennist en zich wil verbeteren. De gehanteerde
trainingsmethoden zijn goed doordacht en technisch en
tactisch ver doorontwikkeld. Dit komt vooral door de samenwerking met alle tientallen coaches die me jaarlijks
op de tennisvakanties vergezellen. We spreken veel met
elkaar en leren veel van elkaar.
Ik hoop jullie allemaal snel te treffen op Avanti (of elders).
Heeft u vragen?
Ik ben te vinden op Facebook (Hans Meijer), je kunt me
mailen: hans@tennisreizen.net, bellen: 06-54278765,
What’s Appen, sms-en of via m’n website www.tennisreizen.net bereiken.
Hartelijke tennisgroet,
Hans Meijer ■

Ik ben getrouwd met Marion en we hebben 2 zoontjes (7
& 9): Lars en Ivar. Ze tennissen allebei en trainen bij me,
maar zijn helemaal ‘voetbalfreak’. We wonen in de Gelderselaan aan het Limospark en zijn echte liefhebbers
van de sfeer van Nijmegen-Oost. Een sfeer die ook op
Avanti ’55 is terug te vinden.
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BARDIENST

BARDIENST INDELEN VIA AFHANGBORD

■ tekst: Hanneke Bruins en Mirjam Otto, namens de barcommissie,

O

ok dit seizoen wordt er weer een beroep op de leden gedaan om bardienst(en) te draaien. Ieder lid
boven de 18 jaar draagt zo een steentje bij om de
contributie van de vereniging betaalbaar te houden. Eenieder wordt gevraagd om minimaal 1 bardienst per jaar te
draaien. Uiteraard wordt het zeer op prijs gesteld indien
je bereid bent om vaker plaats te nemen achter de bar.

de ledenadministratie bekend is.
.
We willen je vragen om op www.afhangbord.nl in te loggen om te controleren of dat lukt. Als je wilt kun je ook
alvast je bardienst gaan inplannen!

Vanaf de start van seizoen 2014-2015 zal de bardienstplanner van afhangbord.nl gebruikt gaan worden. Dit is
een zeer gebruiksvriendelijke module van het afhangbord waarbij iedereen eenvoudig via internet één of
meerdere bardiensten kan inplannen. Je kunt zien wie er
samen met je gepland staat en mocht je willen ruilen dan
kun je op dezelfde website de ledenlijst raadplegen voor
de telefoonnummers van je eventuele vervangers. Ook
zal er vanuit deze module automatisch een herinnering
verstuurd worden in de week van de door jou geplande
datum.
Tevens kunnen we met dit systeem in één oogopslag
zien wie er nog niet ingepland staan, zodat we je hier
ook eenvoudig aan kunnen herinneren.

Dinsdag 18 maart:
Donderdag 20 maart:
Zaterdag 22 maart:
Woensdag 26 maart:
Donderdag 27 maart:
Vrijdag 28 maart:

De barcommissie zal in maart bij het uitdelen van de
nieuwe spelerspassen aanwezig zijn om samen met de
leden de bardiensten in te plannen en je zo te laten zien
hoe het werkt. Inloggen op afhangbord.nl gaat eenvoudig
met je KNLTB-nummer of je e-mailadres en het destijds
verstrekte wachtwoord. Ben je dit wachtwoord vergeten,
dan kun je het eenvoudig opnieuw aanvragen door na het
intypen van het KNLTB nummer, te klikken op “Wachtwoord vergeten?”, er wordt dan vanuit afhangbord automatisch een mail gestuurd naar het e-mailadres wat je
daarbij opgeeft. Er vanuit gaande dat je e-mailadres bij
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Nadere info op de pasjes-uitdeelavonden in maart:
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur
12.00 - 14.00 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur
18.30 - 20.00 uur

Mocht je op dit moment al vragen hebben, neem dan
even contact met ons op via barcie@avanti55.nl. ■

AVANTI’55

TUSSEN DE OREN
■ tekst :Hawkeye

R

ugblessure Sven Kramer
Het stond er echt: 12.44,45!
Dat was de tijd op het scorebord van de Adler Arena, nadat Jorrit
Bergsma zijn olympische tien kilometer had voltooid. Een olympisch
record en een wereldrecord op laaglandbanen. Sven Kramer zag het
ook en realiseerde zich dat het heel
moeilijk zou worden het wisseldrama
van Vancouver uit te wissen met een
gouden medaille in Sotsji. Was dat
het moment dat hij de pijn in zijn rug
voelde? Of was dat tijdens zijn race,
toen hij rondjes van 31 ging rijden
waar Bergsma 29-ers had geklokt?
De verklaring voor de microfoon van
Bert Maalderink kwam er vlotjes uit.
Natuurlijk, Jorrit had fantastisch gereden en het zou een lastige opgave
zijn geweest om die geweldige tijd te
verbeteren, maar zijn rug speelde al
een paar dagen op en voor een topprestatie moet je 100% zijn.
Rugblessure Rafael Nadal
Rafael Nadal stuitte in de finale van
de Australian Open op een vergelijkbaar probleem. Zijn tegenstander
Wawrinka speelde het toernooi van
zijn leven en won de eerste set. Toen
het ook in de tweede set voor Nadal
de verkeerde kant op ging, speelde
een rugblessure op. Hij bewoog en
serveerde een stuk minder, met opnieuw setverlies als gevolg. Maar in
de Rod Laver Arena geschiedde een
wonderbaarlijke opstanding: Nadal
greep de derde set en had wellicht
de wedstrijd ook gewonnen als Wawrinka niet zo goed was blijven spelen.
De vraag is nu of beide ruggen ook
zo belangrijk waren geweest als Kramer en Nadal meer uitzicht op winst
hadden gehad. Was de rugpijn oorzaak of gevolg van de nakende nederlaag? In hoeverre zat de malheur

tussen de oren?
Fysiek is altijd psychisch
“Fysiek is altijd psychisch” bracht
Kees van Kooten als Klisjeemannetje al in 1977 te berde in onvervalst
Haags. Zeker voor control freaks als
Kramer en vooral Nadal, met tot in
de puntjes voorbereide wedstrijden,
is een onverwacht negatief verloop
onacceptabel. Gezonde wedstrijdspanning slaat dan makkelijk door
naar stress met vastzittende ruggen,
zwabbervoeten of andere onwillige
lichaamsdelen als gevolg. Imaginair
of niet.

spanning vaak op keel en maag,
waardoor vooraf weinig wordt geconsumeerd en het barpersoneel
werkloos toekijkt. Gelukkig wordt de
baromzet na afloop altijd weer ruimschoots op peil gebracht.
Want dorst en drang naar gezelligheid blijft ook bij fysieke tegenslag
onaangetast. ■

Dorst en drang naar gezelligheid
Zou dit ook het grote aantal uitvallers verklaren bij de Avanti Open
en de clubkampioenschappen? Of
heeft dat meer te maken met de gemiddelde leeftijd? Opvallend genoeg
wordt het Avanti-toilet statistisch wel
vaker gebruikt vóór toernooiwedstrijden dan wanneer er om des keizers
baard wordt getennist. Ook slaat de
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PAUL HOFFS, groundsman
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MAANDAGAVOND!!!

LABELAVOND!

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

Vanaf de maandag na het Openingstoernooi tot en met
maandag 24 november is er elke maandag labelen, ook
in de vakantie, behalve tijdens het Open Toernooi (14
juli) en tijdens de clubkampioenschappen (1 september).
Voor extra informatie: zie ook de website van Avanti.
De toernooicommissie ■

TWINTIGERS EN DERTIGERS
TOERNOOI
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