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ij het schrijven van deze column begint de oranjekoorts op
stoom te raken, maar besmet
zijn we nog allerminst. Na jaren als
torenhoge favoriet te zijn bestempeld moest Holland dit jaar genoegen nemen met de rol van underdog.
Met twee mooie overwinningen kan
Oranje verder kijken dan de poulefase, en zo kleuren de huizen, auto’s
en straten weer iets meer oranje, al
is het vervolg nog ongewis.
Nederland is in elk geval bezig met
een succesvol sportjaar, een record
aan medailles tijdens de Olympische
winterspelen, goud voor Epke Zonderland op het EK turnen, goud voor
de dames hockey bij het WK en zilver voor de heren. Op tennisgebied
moet Nederland al jaren genoegen
nemen met een bescheiden rol, met
af en toe een opleving als dit jaar de
vierde ronde van Kiki Bertens op Roland Garros.
Minder leden én drukke baanbezetting!?
Sportsuccessen zijn goed voor de
sportverenigingen; ze enthousiasmeren mensen om zelf te gaan sporten.
Dat zou in deze wat lastigere tijden
ook onze vereniging goed uitkomen. Veel clubs hebben te kampen
met een duidelijke teruggang in het
ledenaantal. De KNLTB heeft de afgelopen jaren ruim 70.000 leden verloren. Te wijten aan de economisch
mindere tijden, maar ook aan de
opmars van de individuele sporten;
fitness en hardlopen zijn populair geworden. Ook Avanti heeft hieronder
te lijden en m.n. dit jaar is er sprake van een duidelijk lagere instroom
dan de afgelopen jaren.

Aan de drukte op het park is dit niet
af te leiden. Er wordt nog net zo fanatiek en naar hartenlust gespeeld als
daarvoor. Deelname aan competities, toernooien en en clubkampioenschappen blijven steeds meer Avantianen trekken. Dat is een ontzettend
leuke ontwikkeling en draagt bij aan
meer sfeer, activiteit en binding in de
club. We kunnen nu al terugkijken
op een zeer geslaagd seizoenshelft.
Tegelijk blijft het puzzelen om alles
goed te verdelen en om tegemoet
te komen aan de wensen van alle
leden. Als bestuur hebben we hier
goed aandacht voor, maar we kunnen niet alles oplossen. Dat leden
soms langer moeten wachten, of
weleens teleurgesteld zijn omdat de
banen bezet zijn, is vervelend.
Met het sluiten van de zomeravondcompetitie op de woensdag en een
‘promotie’ van de relatief rustige
donderdagavond hopen we dat er
een betere spreiding komt. ‘Slimme’
Avantianen kiezen zelf al bewust
voor gunstigere tijdstippen als eind
van de middag en vroeg in de avond.
Want heus, er zijn ook momenten dat
het park er stil en verlaten bij ligt.
Ledenwerving en -behoud is nu nog
belangrijker geworden. Middels een
nieuw geformeerde commissie, de
zgn nieuwe ledenbegeleiders, willen
we nieuwe leden een stukje helpen
om sneller en makkelijker ons park
te vinden. Alle leden die dit betreffen
zullen binnenkort hiervoor benaderd
worden.
Maatschappelijke doelen
Naast aandacht voor onze eigen leden willen we breder kijken en stellen we ons als doel om ook op maat-

schappelijk gebied een steentje bij te
dragen. Vanaf juli zullen cliënten en
begeleiders van de RIBW (psychische problematiek) op de (rustige!)
woensdagochtend, eerst als proef,
2 banen tot hun beschikking krijgen
om in het kader van hun project VITA
te werken aan een gezonde leefstijl.
Daarnaast zal in november het goede doelentoernooi van Pink Ribbon
plaatsvinden. Zo kan onze vereniging meer bieden dan alleen tennis;
een trend die gelukkig steeds zichtbaarder wordt.
Het vraagt van bestuur en leden wat
extra inspanning, maar dat hebben
we er graag voor over. Samen zorgen we ervoor dat Avanti zo’n fantastische en fijne club is. We doen het
tenslotte met en voor elkaar.
Naast de inspanning ook de ontspanning; mijn hele huiskamer is de
vorige week door dochterlief tot een
voetbalstudio omgedoopt; zo kunnen
we gezellig en hopelijk lang blijven
kijken naar ons Oranje....
Mochten ze er onverhoopt toch snel
uitvliegen dan kunnen we binnenkort
met het open toernooi in het vooruitzicht terecht op ons park voor minstens zo spannende en mooie wedstrijden.
Voor alle leden een heerlijke en warme zomer toegewenst en tot gauw
ziens bij Avanti!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti

OPEN
TOERNOOI
14 T/M 20 JULI

Kaft: Finale dames dubbel 3/4/5, clubkampioenschappen
fotografie Fons Goosen

Juli

3

AVANTI’55

VAN DE

BESTUURSTAFEL

tekst, Dick Onderwater, namens het bestuur;

Ledental: werving en behoud
Er is plaats om bij Avanti te komen
spelen. Ken je mensen die belangstelling hebben om kennis te maken met tennis of deze sport weer
willen oppakken dan heeft Avanti
in de zomermaanden een kennismakingspakket met de tennissport.
Men kan kiezen uit 4 tot 8 lessen
van een ervaren trainer (in dit geval
Hans Meijer en Anne-Marie Kirch als
achterwacht). De kosten van deze
lessen bedragen €35 voor 4 lessen
en €60 voor 8 lessen én een maand
onbeperkt spelen. Met een dergelijke actie kan men bekijken of de klik
met de tennissport bevalt, waarna
men kan besluiten of men lid wordt
bij Avanti.
Voor meer informatie zie onze website: www.avanti55.nl
Nieuwe ledenbegeleiders
Daarnaast zal het bestuur meer aandacht besteden aan het betrekken
van nieuwe leden bij de club. Het
gaat daarbij om bijvoorbeeld meer
kennis te maken met andere leden,
meer mogelijkheden te bieden om
tennisafspraken te maken en om
deel te nemen aan clubactiviteiten.
Vanuit de club zal een groep ervaren
leden dit gaan oppakken.

Versterking bestuur gevraagd
Onze vereniging draait op inzet van
vrijwilligers. Om het werk over meerdere schouders te verdelen zijn we
op zoek naar versterking van het bestuur a.d.h.v. bij voorkeur 2 nieuwe
krachten. Ben je een betrokken lid
en heb je interesse om Avanti mede
vorm te geven neem dan contact op
met de voorzitter: bestuur@avanti55.
nl
Invitatietoernooi
Het jaarlijks Invitatietoernooi gaat
ook in 2014 door! Hoewel er geen
vrijwilligers zijn gevonden die het als
groep geheel willen organiseren zijn
er wel voldoende personen die voor
onderdelen van het festijn willen zorgen. Er wordt als vanouds getennist,
gegeten, gedronken, gedanst en gefeest. In deze Kantlijn de eerste aankondiging. Binnenkort via de nieuwsbrief en website meer hierover.
Nieuwe sponsors
Het bestuur is er trots op dat er 3
nieuwe sponsors zijn binnengehaald:
ESV Shop van ons eigen lid Arjan
Stap; gespecialiseerd in veiligheidsartikelen
Visser contactlezen: gespecialiseerd

in contactlenzen en oogadvies
De Blauwe Druif: adres van onze
Avanti bedankwijn
Binnenkort zullen zij oa d.m.v. sponsorborden en winddoeken nog wat
meer in en op ons park zichtbaar zijn.
In deze Kantlijn alvast een introductie.
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 mag niet met verlichting
worden gespeeld.
RIBW
Vanuit het RIBW Nijmegen is aan het
bestuur het verzoek gedaan om 1 of
2 banen op de woensdagochtend te
huren voor personen die zij begeleiden. Het RIBW begeleidt mensen
die vanwege een psychische aandoening voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. Het bestuur is
overeengekomen met het RIBW dat
Avanti deze mogelijkheid wil bieden.
Het gaat in eerste instantie om een
proefperiode van 3 maanden die in
juli op de woensdagochtend van 9.00
u tot 11.00 u gaat starten.■

TENNISLESSEN Hans Meijer

Als je ook in het najaar tennislessen wil volgen, kan dat bij Hans Meijer op de dinsdagavond. Meld je aan door een
e-mail te sturen naar hans@tennisreizen.net of door te bellen met 06-54278765.

TENNISLESSEN SENIOREN
In het voor- en najaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen
voor senioren.
Je kunt daarbij kiezen uit vier trainers:
1. Leo Nefkens, op woensdagavond
2. Liesbeth Meij, op donderdagavond
3. Anne-Marie Kirch, op vrijdagavond
4. Hans Meijer, op dinsdagavond en vrijdagochtend

De tennislessen beginnen in de eerste week van april
en de tweede week van september. Opgeven via het
inschrijfformulier, dat tijdig op de website verschijnt.
Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven
voor:
– Groepslessen, – Individuele (privé) lessen

Voor meer informatie over tennislessen, kijk op www.avanti55.nl
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ACCCIE!

tekst Marianne Kalthoff, namens de accommodatiecommissie
Onder de bezielende leiding van Marianne Kalthoff heeft
de accommodatiecommissie (vanwege de lange naam
en de urgentie vaak afgekort tot acccie) een aantal plannen verwezenlijkt en nog op stapel staan. Het pronkstuk
is natuurlijk het gebied naast baan 2, maar hier even
een update over recentere acccies:
• De tv en het tv-meubel zijn vervangen door moderne exemplaren, die nu rechts achterin het clubhuis
staan, bij de zithoek waar alles een nieuwe hoes
heeft gekregen. Voor de (niet-smart) tv is een Google Chromecast dongle beschikbaar, zodat commissies de wedstrijden van toernooi.nl of bij slecht weer
buienradar kunnen laten zien.
• De audio-installatie is gemoderniseerd. De haperende cd’s en de cd-speler zijn weg. In plaats daarvan
liggen er rechts naast de kassa kabels voor een
koptelefoonaansluiting en een USB stroomaansluiting, die gebruikt kunnen worden voor de MP3-speler van Avanti, maar natuurlijk ook voor de eigen
smartphone. De handleiding hangt naast de versterker.

•
•
•
•
•
•

De bestuurskamer is geen rommelhok meer, er kan
weer vergaderd worden.
De jeugdhoek is nu links achteraan in het clubhuis.
In deze Kantlijn vind je de oproep van de jeugdcommissie voor ideeën en suggesties!
Er is bij de ingang van het clubhuis een rek om
tennistassen in op te bergen. Dat moet nog mooier
gemaakt worden.
Er komt een hok voor lege kratten aan de achterkant van de keuken, wat de hygiëne en de ruimte in
de keuken ten goede zal komen.
De verlichting in de kleedkamers zal met bewegingsdetectie automatisch aan en uit gaan.
Op alle banen zijn haken waarop de balk van een
sleepnet gelegd kan worden, zodat er geen netten
meer op de baan liggen.

Natuurlijk zijn alle ideeën om de accommodatie van
Avanti beter, duurzamer en goedkoper in onderhoud te
maken van harte welkom bij accommodatie@avanti55.
nl!■
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OPEN TOERNOOI 2014

ZATERDAG 12 T/M ZONDAG 20 JULI

Tekst Wim Busink, namens de Open Toernooicommissie

O

ok dit jaar organiseren we in
de week van de Vierdaagse
(maandag 14 t/m zondag 20
juli) het altijd weer gezellige en uitdagende Open Toernooi. We hopen dat
we net zo’n mooi weer als vorig jaar
zullen hebben en minstens zo veel
deelnemers

Wij als commissie hebben er zin in
en gaan er voor zorgen dat:
• de banen er, dankzij de goede
zorgen Paul Hofs tezamen met
zijn professionele technische
hulpmiddelen, perfect bij liggen
• ondanks dat we dit jaar geen
thema hebben de sfeer prima zal
zijn
• we in ieder geval de dubbelonderdelen in poules gaan spelen
• we gedurende het hele toernooi
één baan van de Insiders kunnen gebruiken, dit om extra capaciteit te hebben ivm het spelen
in poules
• Berthy en Peter weer lekkers zullen serveren in de tent
• we bij grote belangstelling naast
de zondag van het voor-weekend ook de zaterdag gaan gebruiken
• we weer veel geld voor ons goede doel - wederom de voedselbank, want nog steeds actueel
- zullen proberen te genereren
• we hiervoor een breed spectrum
aan activiteiten zullen organiseren

kelijk dat er met hapjes wordt rondgegaan. Dit wordt door clubleden
zelf verzorgd. Vind jij het leuk om
anderen van jouw culinaire kunsten
te laten genieten, neem dan even
contact op met Janneke Braam, 0627577579 of Braam1970@gmail.
com. Gemaakte kosten worden tot
max 25 euro vergoed.
BARDIENST DRAAIEN

Het levert vaak problemen op om alle
bardiensten tijdens ons toernooi gevuld te krijgen. Vind je het leuk om
tijdens deze week een keer bardienst
te draaien dan kun je dit zelf regelen.
Hoe valt hieronder te lezen.
Log in met je KNLTB nr. en wachtwoord op: afhangbord.nl
http://www.afhangbord.nl/content/
html/331.asp?vn=16188&cat=5039
■

Start dus op zijn vroegst zaterdag 12
juli en finales zondag 20 juli.
Net als vorig jaar zijn de categorieën
3, 4 en 5 17+ en de categorieën 6, 7
en 8 25+. Heb je geen zin om te tennissen, kom dan gewoon eens langs
om de sfeer en de diverse versnaperingen te proeven die deze week
geboden worden.
HAPJES MAKEN
Tijdens ons toernooi is het gebrui-
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JEUGDCORNER

tekst Florine Wasser en Koen Vrielink, namens de jeugdcommissie

SUCCES VOOR MEIDENTEAM
Goed nieuws van het jeugdcompetitiefront: het Avanti-meidenteam (11 t/m 17 jaar) is 2e
geworden in de landelijke voorjaarscompetitie!
Inez van der Heijden, Annabel en Noa Schouten, en Tamar Bilo (foto) hebben het geweldig gedaan en zich naar een hoge plaats in hun poule getennist. In de komende najaarscompetitie gaan zij met een paar jongens van Avanti als mixteam verder. ■

JEUGD STRIJDT OM EER EN GLORIE
OP HET AVANTIAANSE GRAVEL!
Op zondag 15 juni waren de jeugdclubkampioenschappen. Ongeveer
20 junioren hadden zich aangemeld.
Er waren twee categorieën: t/m 12
jaar en t/m 17 jaar. Op de dag zelf
bleek echter dat er zoveel broer-

tjes en zusjes mee kwamen om te
kijken, dat er nog een minipoule is
samengesteld.
Er werden dubbels gespeeld en
elke categorie bestond uit een poule
van 4 dubbels (dubbel of mix). Er

Juli

Joran Bouvrie en Emiel Derckx

Hugo Andree en Kevin van Rijs

8

moesten 2 sets gewonnen worden,
waarbij bij een gelijke stand een 3e
set in de vorm van een supertiebreak (tot de 10) de uitkomst moest
bieden. En dat hebben we geweten,
de koppels waren zo sterk aan el

AVANTI’55
kaar gewaagd dat diverse keren de
supertiebreak voor menig spannend moment zorgde. Met name
de laatste twee wedstrijden en één
mini-wedstrijd hadden tiebreaks die
niet bij de 10 stopten, maar door
moesten tot er 2 punten verschil
was. Ze gingen soms door tot 13 of
14!

de baan. Er werd ontzettend hard
gestreden en uiteindelijk kwamen
twee jeugdclubkampioenen 2014 uit
de strijd naar voren. Dit zijn geworden:
Categorie t/m 12 jaar:
Emiel Derckx en Joran Bouvrie
Categorie t/m 17 jaar:
Kevin van Rijs en Hugo Andree

Het weer was super en het publiek
ook. Af en toe leek het wel alsof het
publiek (lees: ouders) het nog spannender vonden dan de kinderen op

Winnaars, van harte gefeliciteerd!.
Iedereen bedankt voor het meedoen
en hopelijk tot volgend jaar.

Jeugdhoek in clubhuis
We hebben een nieuwe locatie voor
de jeugdhoek, links achter in het
clubhuis. De hoek moet nog worden
aangekleed en hiervoor horen wij
graag wat jullie wensen zijn. Heb je
een leuk idee, mail deze door naar
de jeugdcommissie! ■

links: Samantha van Rijs, rechts: Bart Buitinck

links: Hugo Ayres, rechts: Luca Zaslove

links: Max Zaslove, rechts: Roosmarijn Smits
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DUBBEL

tekst Ernst Bouwes, namens de toernooicommissie, fotografie Fons Goosen, Marianne Kalthoff

T

erwijl in de grote mensenwereld het WK voetbal, Oerol, het Rosmalen Open en festival The
Best Kept Secret in het derde weekend van juni
om aandacht schreeuwden, vierde in Nijmegen Avanti
’55 een feestje met haar dubbelkampioenschappen.
Met voor het eerst de finale op zaterdag, wat leidde
tot het grootste aantal deelnemers aan het toernooi
sinds enkele jaren. Prachtig weer, geen blessure-uitvallers, ook geen afmeldingen tijdens het toernooi,
kortom een schijnbaar succesvolle ingreep.
De donderdagavond eindigde direct met een episch
duel tussen vier dinosaurussen van Avanti in de HD6,
waarbij het ene team een 4-0 achterstand, wellicht afgeleid door WK-tussenstanden, met setwinst besloot.
Het andere herstelden zich na de rust, waarop een
supertiebreak volgde. Daarin zag het publiek menig
servicebreak, alert en soms attent netspel, schitterende lobs, enorme voetfouten en zenuwachtige rally’s.
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De genadeklap voor het team uit het naburige Groenewoud viel bij een betwistbare lijnbal, waarbij, tot
verbijstering van de toeschouwers, één speler plots
de helft van de tegenstander opliep. Gelukkig was
de erevoorzitter ter plaatse, waardoor deze opmerkelijke faux-pas niet uit de hand gierde.
Verder gingen de wedstrijden bijna incidentloos
voorbij op een dubbele boeking op de vrijdagavond
na. Zelfs dat schikte zich in den minne. Intussen bestormden de nieuwe leden de ereplaatsen. Menig
veteraan Avanti-lid zag dit toernooiweekend voor
het eerst het gezicht van zijn tegenstander om daar
in de rest van het weekend van wakker te liggen. In
het hoogste echelon lijkt de slag voorlopig gewonnen door innovatieve kampioenen, die jarenlange
partners inruilden voor vers bloed.■
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COMPETITIES 2014

tekst Peter van Campen, namens de technische commissie

VOORJAARSCOMPETITIE 2014
Op zondag 1 juni is de voorjaarscompetitie afgesloten met het
slotbanket. Er was blijdschap over
de kampioenen Zaterdag Heren 1
(van captain Sander Damman) en
Zaterdag Gemengd 3 (van captain
Rutger Stoop), die in de bloemen
werden gezet. Ook was er gejuich te
horen toen duidelijk werd dat Zondag Dames 1 (van captain Yve de
Vries) toch niet gedegradeerd was.
Gezamenlijk werd er getreurd over
de degradatie van Zaterdag Gemengd 1 (van captain Wout Linsen),
Zaterdag Gemengd 4 (van captain
Harry Wijnhoven) en de onderaan

geëindigde Zaterdag Dames 2 (van
captain Marianne Kalthoff) en Vrijdagavond Heren 2 (van captain Han
Derckx).
Meer dan zestig competitiespelers genoten van het buffet, maar
ze genoten nog veel meer van de
terugblik op de competitie door Lex
Bouts, die elk team op zijn eigen
ongeëvenaarde wijze de revue liet
passeren.
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2014
Op de slotavond 25 juni speelden
nog twee Avanti-teams thuis, daarom is

Heren1, van links naar rechts:
Patrick van Otterlo, Gijs Hompe, Tim van Noort, Ronald God

het traditionele intern toernooitje van
alle zomeravondteams vervallen.
Het was nog bloedstollend spannend: het team van captain Jeroen
Smits
werd op enkele games net geen
kampioen. Na de wedstrijden werd
er op de competitie teruggeblikt en
was er een buffetje. Overigens is er
tijdens
de zomeravondcompetitie altijd een
baan vrij voor recreanten.
NAJAARSCOMPETITIE 2014
De inschrijving voor de najaarsdubbelcompetitie op zaterdagmiddag en vrijdagavond is gesloten.
De TC heeft de teamindeling aan
de aanvoerders en op de website
bekendgemaakt. Men kan zich nog
opgeven als invaller via een mailtje
naar tc@avanti55.nl
NATIONALE VETERANEN
NAJAARSCOMPETITIE
Avanti gaat voor het eerst een team
(Dames 55+, speelsterkte 4/5)
inschrijven voor de Nationale Veteranen Najaarscompetitie 2014. Het
doel is om in 2015 mee te mogen
doen aan de European Senior Club
Championships in Spanje (zie evt.
http://www.tenniseurope.org/page.
aspx?id=16275).
WINTERHARD(T)COMPETITIE
Vanaf ongeveer half juli tot eind
september kunnen Avantianen zich
weer inschrijven via toernooi.nl voor
de Winterhard(t)competitie, die door
Nijmeegse verenigingen samen
georganiseerd wordt. Zoek naar een
toernooi met de naam Winterhard(t).
TC-leden:
Mark van ’t Nedereind,
Josephine Jansen, j
Peter van Campen,

Gemengd3, van links naar rechts:
Rien Cosijn, Arjan Stap, Rutger Stoop
Annelies van Uden, Machteld Harings, Marleen Lammers.
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EEN DRIELUIK
MART DE WEERD
■ tekst en fotografie: Mariëtte van der Zwet

O

p de juiste plaats
“Hij is nu 60, hoor!”, klinkt het
ergens over baan 1. Hoewel
de boodschap niet voor mij bestemd
is, registreer ik ‘m wel, me realiserend dat Mart inderdaad pas jarig
moet zijn geweest. En kennelijk is er
iets waarom vriendin Betty dit roept.
Even later zit ik met mijn eigen tennismeiden op het terras en kijken we
naar het spel van Mart de Weerd.
“Wat is die toch goed”, zegt iemand.
“Ja”, beaam ik, “ hij hóéft niet eens te
lopen” wijzend op de hulpstukken om
zijn knieën, “hij stáát er gewoon al!”
Als ik naar huis fiets, bedenk ik dat
dat niet alleen op de baan is, maar
dat Mart - voor zover ik hem ken –
altijd op de juiste plaats staat, of be-
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ter: dat hij er ìs op momenten dat het
er op aan komt. En dat is precies de
reden waarom ik hem een dag later
mail met de vraag of ik hem mag portretteren voor deze Kantlijn. Omdat
ik er behoefte aan heb om dat eens
‘wereldkundig’ te maken. En dat is
ook precies waarmee ik ons gesprek
open als ik ruim een week later bij
hem in de tuin zit. “Oh, zo heb ik er
zelf nooit naar gekeken, eigenlijk,
maar ik vind het wel een mooi compliment…, dank je.”
Mart, Johan en José….
Hij was met Johan Huijbregts, ook lid
van Avanti, in de weer voor het aankomend tuinfeestje ter gelegenheid
van hun beider verjaardagen. Johan
en Mart samen 120 staat er op de uitnodiging alsof ze partners, een stel,

zijn. Hoewel dat niet zo is, spelen ze
er wel een beetje mee. Dat begon
min of meer per ongeluk toen ze bij
hun ‘samen 100’- feestje uitnodigingen verstuurden met daarop een foto
met de kinderen van Mart tussen hun
in. Tja, de pubers van nu waren toen
nog kleine jochies! Evengoed is het
tenslotte wel zo dat Johan een beste
vriend van Mart is. En ook dat Johan
vanaf de scheiding als het ware de
mee-vader voor Marts kinderen is.
Wekelijks zorgde hij een dag voor
hen en nog altijd wordt er op die dag,
donderdag, gezamenlijk gegeten. Ze
kennen elkaar via José, José Poels.
En via José is Mart, lang geleden, bij
Avanti komen spelen. Onmiddellijk
denken we terug aan vorig jaar, omstreeks deze tijd, de periode dat José

AVANTI’55
Poels ziek werd en Mart er bij was,
van begin tot het eind. Dat wilde José
ook graag. Mart was één van haar
intimi. Ze waren een soort broer en
zus voor elkaar, jarenlang huisgenoten, eet- en tennismaatjes. Hoewel
José goede vriendinnen had (ik was
er één van), voelde dat anders dan
bij de mannen rond José. Dàt waren
haar intimi. Ook eerder genoemde
Johan, ex van José, altijd bevriend
gebleven, eveneens eet-, tennis- en
bovendien fietsmaatje. Zo waren er
meer. En daarnaast en bovenal was
er natuurlijk José’s eigen man (geen
lid van Avanti). Ja, José was eigenlijk
wel een mannenvrouw, zìj droegen
samen met haar broers de kist.
We hadden toen het plan een soort
in-memoriam te maken met elkaar,
Mart, Johan en ik; het kwam er niet
van, het was nog te vers, maar nu
halen we haar er als vanzelf weer
bij. Mart, bij wie José in het team zat,
vertelt dat het tijdens de competitie
verschillende keren gebeurde dat ze
de tegenstanders die ze in eerdere
jaren ontmoet hadden, moesten vertellen waarom José er niet meer bij
was. José moest ook daarom wel
genoemd worden in de Slot-Buffet-Competitie-Conference van Lex
Bouts; waarmee hij op het eind op
een prachtige manier voor een kippenvelmoment zorgde. En zo komen
we weer bij Avanti, een club die je
met recht – oordeelden Mart en ik
gezamenlijk- een groot, warm sociaal vangnet mag noemen.
Betty’s place
Als het begint te regenen, vluchten
we vanuit de tuin de keuken in. Nieuw
aangebouwd aan het tot woonhuis
hervormde, oude winkelpand in de
Hindestraat, Hazenkamp. Prachtig
strak ingericht, inclusief kunst aan de
muur: een opvallend mooi gekleurd
werk van een bevriende schilder op
de ene en een klok van Dali, - “wat
maakte deze foute maar geniale
kunstenaar ontroerende dingen”- op
de andere. Ja, zegt Mart, “in dit deel
van het huis hangt Betty’s sfeer en
de woonkamer is meer mijn plek”,
met een oud (?) leren bankstel, een
haard en de nodige rommeltjes hier
en daar…. op de grond, op de vensterbank, op de schoorsteen.

Buiten hadden we het over 60 jaar
worden – tja, hij wel - en de carrière-move die hij een tijdje geleden
maakte. Een tijd lang was hij opleidingscoördinator “Bank en Verzekering” van een nieuw te vormen leergang op het ROC. Maar het beviel
hem niet, al het geregel en georganiseer. Hij stapte over naar een ander
team om weer materiaal te ontwikkelen en les te geven aan de jongens
en meiden, contact te kunnen maken, iets te betekenen voor ze. Want
dat doet hij, daarvan is-ie overtuigd!
En Spaans geven! Huh? Ja, Spaans,
dat schijnt te kunnen. Als je eenmaal
een bevoegdheid hebt om les te geven op het ROC – en dat had hij, hij
gaf eerder demografie, juridische zaken, commerciële vakken - dan geldt
die bevoegdheid voor meerdere
vakken. Hoewel het hem ‘best veel’
energie kost om dagelijks weer iets
nieuws te bedenken en voor te bereiden, om zijn leerlingen gemotiveerd
te houden, hij noemt bijvoorbeeld het
opnemen van een Spaanse soapse-

rie op BBC, hij geniet zeer van zijn
vak.
Binnen zie ik voor even een ander,
zijn zorgelijke gezicht. Als vader en
ex-partner zijn er voortdurend dingen waar hij zich verantwoordelijk
voor voelt of bezorgd over is. Natuurlijk, zijn kinderen blijven altijd op
de eerste plaats komen. Maar het is
ook die verbondenheid, de trouw die
Mart ten toon spreidt naar de mensen om hem heen, langdurend, ook
voor vrienden van heel vroeger. Jij
bent ook een makkelijk mens, toch,
makkelijk in de omgang? Vraag ik
hem. “Nou…eh makkelijk, ja, ik vind
van wel maar vraag het Betty maar
eens!” Hij lacht erbij, want, ja, ze
hebben het ook goed samen. En wat
ik eigenlijk bedoel is dat-ie optimisme uitstraalt, dat-ie gaat voor wat hij
doet, open en betrokken is, dat hij
makkelijk contact maakt en dat hij is
waar hij wezen moet. Dat was, zoals
gezegd, de aanleiding voor dit tot
drieluik verheven portret! ■

Johan Huijbregts en Mart de Weerd, samen 120
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MIX INVITATIETOERNOOI
tekst Marie-José van Weegen, namens het bestuur
Thema: ............
Op vrijdag 29 augustus en zaterdag 30 augustus
vindt het jaarlijkse MIT plaats. Dit gezellige tennis-evenement mag je niet missen!
Spelregels: Als Avantiaan nodig je een niet-Avantiaan uit om samen gemengd dubbel te spelen. Het
aantal deelnemers is beperkt, dus, schrijf je snel
in. Dat kan vanaf 1 juli via toernooi.nl waarop het
invitatietoernooi is geplaatst. Je partner hoeft zich
niet op te geven.

Advertentie
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We sluiten het toernooi af met een catering en een
menu om bij voorbaat je vingers bij af te likken.
Op zaterdagavond is er voor alle Avantianen en geïnviteerden een spetterend feest in ons clubhuis met
volgens plan live muziek!
Dus, noteer allen alvast 30 augustus in je agenda!■

AVANTI’55

ONZE SPONSORS
STELLEN ZICH VOOR
ESV SIGN & SAFETY PRODUCTS
Al meer dan 15 jaar is ESV Sign & Safety Products /
ESVSHOP.nl gespecialiseerd in het leveren van veiligheidsartikelen. 2,5 jaar geleden heb ik het bedrijf
overgenomen en voortgezet in Nijmegen.

ten, gebouwmarkeringen, ontruimings/calamiteitenplannen en turnkey projecten.
Op esvshop.nl vindt u onze producten en aanvullende
informatie.

Elk jaar wordt het assortiment uitgebreid met als doel
om bedrijven van A-Z te kunnen voorzien op het gebied van veiligheid. Momenteel telt het assortiment
ca. 15.000 kwaliteitsproducten. Door onze jarenlange
samenwerking (sinds 1998) met één van de meest toonaangevende leveranciers op het gebied van veiligheid,
de firma Kroschke Sign International GmbH uit Duitsland, kunnen wij snel op individuele vragen en wensen
inspelen.

Arjan Stap,
ESV Sign & Safety Products

Naast het leveren van een groot aanbod van veiligheidsartikelen verzorgen wij ook o.a. markeringsprojec-

EEN VLIEGENDE START VOOR
BRIGHT GREEN SOLUTIONS
Bright Green Solutions is een onderneming op het
gebied van duurzaamheid en energie en heeft zich tot
doel gesteld de energierekening van klanten met een
minimale investering fors te verlangen. De strategie
reduceren waar kan, gevolgd door produceren waar
mogelijk, werkt. BGS zorgt niet alleen voor een slimme
oplossing, maar weet deze ook zelf te realiseren. Sinds
de start in 2012 hebben vele klanten van dit concept
gebruik gemaakt en hiermee vele euro’s bespaard.
Wat doen we concreet?
Wij ontwerpen, leveren en plaatsen zonnepaneel projecten en leveren en plaatsen led verlichting. Bright Green
Solutions heeft een vaste legploeg voor zonnepanelen.
De zonnepaneelproducten zijn allemaal van topkwaliteit
waardoor we de maximale kwaliteit garanderen en de
maximale opbrengst daadwerkelijk halen.
Op LED gebied hebben wij retrofit LED oplossing voor
vrijwel elk armatuur en kunnen besparingen realiseren
tot wel 70% op het verbruik! Met name de daglicht LED
vervanging (4500K) van de standaard TL-buis is erg populair bij kantoren en werkplaatsen door de hoge lichtopbrengst, 5 jaar garantie en een Duits VDE keurmerk.
Alle LED-producten zijn ontworpen in Duitsland met een
hoge kwaliteit als gevolg. In vrijwel alle situaties is de

terugverdientijd korter dan de garantieperiode! Hierdoor
is het risico voor de klant volledig weggenomen.
Naast de retrofit LED oplossingen voor kantoren en
werkplaatsen hebben wij nu een speciale lijn voor consumenten en horeca: de 2300K LED-lampen serie met
de standaard voeten E27, E14, MR16 en GU10. Ideaal
voor die plekken waar je sfeer wilt aanbrengen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak bel 06-19208005 of bezoek onze website: www.
brightgreensolutions.nl
Michiel Moret,
Directeur Bright
Green Solutions
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OPEN
TOERNOOI
14 T/M 20 JULI
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BENEFIET
TENNISTOERNOOI
zaterdag, 15 november
12.00 - 20.00 uur.

AVANTI’55

BENEFIET TENNISTOERNOOI PINK
15 november 2014

Op zaterdag 15 november 2014 organiseert Stichting
Caldarium samen met Pink Ribbon een benefiet tennistoernooi. Onze Stichting zet zich in voor mensen die
kanker hebben (gehad) en samen met Pink Ribbon
besteden we aandacht aan de borstkankermaand in
oktober. Omdat er dan al toernooien bij Avanti gepland
staan, is de datum op 15 november geplaatst, maar u
zult al wel in oktober van ons horen.
We willen met het benefiet tennistoernooi aandacht
geven aan Stichting Caldarium; wij ondersteunen kankerpatiënten in lichaamsgerichte zorg. Wij doen dit met
ons unieke concept van een Strippenkaart. Ons aanbod
van massage, haptotherapie, voedingsadvies, voetreflextherapie, wandel- en hardlooptraining, mindfulness
en soundfulness en yoga zullen wij ook op het toernooi
demonsteren voor alle deelnemers, als warm bad, voor
alle deelnemers aan het toernooi!
Pink Ribbon sponsort onze Stichting en zorgt voor de
mooie aankleding van het toernooi. Ook is er samenwerking met 2 oud top-tennissterren die op deze dag
clinics zullen verzorgen.

Het evenement vindt plaats van 12.00 tot 20.00 uur op
het ons bekende adres van de Avanti. Mocht het weer
het niet toe laten, dan wordt gekozen voor een andere
bestemming/binnenbanen. We zullen deze zomer het
toernooi verder onder jullie aandacht brengen.
Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met
onze stichting en informatie te vragen over onderwerpen die spelen rondom de behandeling en herstel bij
kanker. Vooral hopen wij deze dag geld op te halen om
de verzorging rond het herstel mogelijk te maken, nu
zorgverzekeraars de vergoeding daarvoor niet meer
dekken Het warme bad gunnen we daarbij aan velen,
tijdens het toernooi mag iedereen ervan proeven.
Het thema Pink en de inhoud van het tennistoernooi zal
nader bekend worden gemaakt via de nieuwsbrieven.
We hopen op een mooie opkomst, een leuk toernooi
en vooral ook genieten van Pink en alle thema’s er om
heen!
www.stichtingcaldarium.nl

BENEFIET
TENNISTOERNOOI
zaterdag, 15 november
12.00 - 20.00 uur.
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Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen

Bestuur en Commissies

Avanti’55 Clubhuis, Van Haapsstraat 78, Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
tel; 32 29 025, www.avanti55.nl
Bestuur
Voorzitter
Marie-José van Weegen
bestuur@avanti55.nl
Secretaris
Dick Onderwater
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Maarten Baris
penningmeester@avanti55.nl
SNS rekening: 989208192
Beheer
Marianne Kalthoff
beheer@avanti55.nl
Tenniszaken Senioren
Joek Poort
senioren@avanti55.nl
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Commissies:
Barcommissie
barcie@avanti55.nl
Communicatiecommissie
Lisette Verstegen
redactie@avanti55.nl
Jeugdcommissie
Koen Vrielink
jeugd@avanti55.nl
Technische commissie
Peter van Campen
tc@avanti55.nl
Toernooicommissie
Paul van den Ing
toernooicommissie@
avanti55.nl
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers
wedstrijdcie@avanti55.nl
OpenToernooicommisie
Hettie Maters
otc@avanti55.nl

Ledenadministratie
Rick van Workum
ledenadministratie@avanti55.nl
Digitaal afhangen
Joek Poort
afhangbord@avanti55.nl
Kantlijn
Redacteur
Lisette Verstegen
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen		
Portretten
Mariëtte van der Zwet
Drukkerij:
Editoo

Sponsorcommissie
Hettie Maters
sponsorcommissie@
avanti55.nl
Website
Ernst Bouwes
webmaster@avanti55.nl
Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson,
Brorda van der Linden †

