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VAN DE VOORZITTER

VER-LEDEN
T

oen ik in 2006 lid werd van
Avanti had ik 2 jaar op de
wachtlijst gestaan. Op de valreep mocht ik
instromen in het nieuwe seizoensjaar. Ik werd gebeld door ene Liesbeth van de ledenadministratie
met de mededeling dat er toch nog
een plekje voor mij was. Wat was ik
blij dat het toch nog en eindelijk gelukt was.
In die periode zat tennis nog goed in
de lift. Met de komst van de nieuwe
accommodatie van TC Quick in 2007
raakten we leden kwijt, maar Avanti
bleef voor veel leden en nieuwkomers een geliefde club om de tennissport te beoefenen. Wanneer je
geblesseerd raakte, liet je het wel uit
je hoofd om je af te melden; te riskant
om bij herstel spoedig weer terug te
kunnen keren. Het zgn Thee lidmaatschap bood dan uitkomst om in elk
geval aan de club verbonden te blijven. Begrippen als ledenwerving en
ledenbehoud waren tot nog maar 2
jaar terug ongewoon en beheersten
dan ook nimmer de bestuursagenda; er was eenvoudigweg geen extra
inspanning vereist om het gewenste
ledenaantal op peil te houden.
Ledenwerving
Vandaag de dag liggen de kaarten er
anders bij. Verslechterde economische omstandigheden, andere vormen van vrije tijdsbesteding hebben
hun invloed. Dit heeft het bestuur
dit jaar genoodzaakt tot een aantal

ledenwervingsacties: het meedoen
met de open tennisdagen, een lucratieve kennismaking in de zomer
en geïnteresseerden proef te laten
draaien op de baan en met de lessen.
Daarnaast heeft het bestuur steeds
meer oog voor alle bestaande leden;
zo ook de opzet van een nieuwe
commissie: de nieuwe ledenbegeleiders. Persoonlijke benadering en
aandacht zijn nog nooit zo nadrukkelijk aan de orde geweest en zijn tevens het positieve gevolg van deze
situatie. Het is nog wat te vroeg om
het effect van dit intensievere beleid
te meten, maar duidelijk is wel dat de
doorgaans wat rustige zomermaanden een opleving laten zien in de ledenaanwas. Kansen die aangeboord
zijn en waar naar de toekomst toe
nog meer in zit.

60 jaar Avanti
Volgend jaar bestaat Avanti 60 jaar.
Een jaar dat in het teken zal staan
van diverse festiviteiten. Dan wordt
er teruggeblikt op de vele levendige
gebeurtenissen die Avanti rijk is, met
inzicht in het heden en een vooruitblik op de toekomst. Een prachtig
jaar waar ik echt naar uitkijk.
Jammer dat ik in 2005 nog op de
wachtlijst stond, het 50- jarig bestaan
heb ik daarom moeten missen. Maar
het aanstaande 60 jarig bestaan zal
zeker ook op gedenkwaardige wijze
gevierd worden. Ieder die lid is kan
daarvan profiteren en ook geïnteresseerden kun je met Avanti in aanraking brengen, er is op dit moment
nog plaats.
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti

Leden willen meer waar voor hun
geld, dat is ook af te lezen aan de
drukte op de banen, de activiteiten,
lessen en de competitie. Al hebben
we momenteel minder leden we blijven een bloeiende en actieve vereniging waar het voor het bestuur soms
schuiven en puzzelen is om alle leden zo goed mogelijk te bedienen.
Mooi om te ervaren dat commissieleden ook opstaan en spontaan in actie
komen om verbeteringen aan te dragen. Al deze ontwikkelingen dragen
bij aan discussie, het aanscherpen
van het beleid en verhogen daardoor
de kwaliteit van onze vereniging.

Kaft: Clubkampioenen single 2014
Patrick van Otterlo en Marjoleine Dobbelaer

september 2014

3

AVANTI’55

4

september 2014

AVANTI’55

VAN DE

BESTUURSTAFEL

tekst, Dick Onderwater, namens het bestuur;

T

oekomstvisie Avanti
Een klein team is aan de slag
gegaan om een Toekomstvisie
voor Avanti op te stellen. Door de
zomervakantie en door problemen
met het vinden van overlegdata is na
een start in maart 2014 de draad recent weer opgepakt. Het team gaat
allereerst de huidige situatie en problematieken in beeld brengen door
een analyse van sterkte en zwakte
/ kansen en bedreigingen te maken.
Daarbij zal de insteek gemaakt worden voor specifieke categorieën als
bijvoorbeeld jeugd en nieuwe leden.
Mogelijk zullen hiervoor met hun vertegenwoordigers nog aanvullende
gesprekken worden gevoerd. Er is
nog geen zicht op het moment van
afronding van de Toekomstvisie. We
houden de leden over de voortgang
op de hoogte.
Nieuwe leden Avanti
Recent is een groep vrijwilligers aan
de slag gegaan om nieuwe leden, indien gewenst, beter te begeleiden en
zo mogelijk meer te betrekken bij de
club. De nieuwe leden worden hiervoor persoonlijk benaderd en door
middel van een vragenlijst worden
hun wensen en behoeften in beeld
gebracht. In samenspraak met de
nieuwe leden zullen vervolgacties
volgen, waarbij gedacht kan worden
aan het koppelen met andere leden
of nieuwe leden, interne competities, het oormerken van banen voor
nieuwe leden, het organiseren van
inloopavonden, etc. .
Overleg bestuur Insiders
In mei heeft het bestuur met het bestuur van de Insiders (onze buurvereniging) een verkennend overleg
gevoerd over de wenselijkheid en
mogelijkheden van samenwerking.
Het bestuur van Avanti ziet in een samenwerking met de Insiders mogelijkheden om de totale baancapaciteit

en de accommodatie (denk aan bijv.
een gezamenlijke oefenmuur of vuilcontainer) beter te benutten en voor
iedereen meer speelpartners te bieden, wat op den duur voor ons allen
meer tennisplezier kan opleveren.
Ook is gesproken over het maken van
eerste stappen zoals het organiseren
van gezamenlijke labelavonden, het
benutten van elkaars baancapaciteit
bij toernooien, het benutten van een
gezamenlijke oefenmuur. In het najaar zal het bestuur van de Insiders
komen met een reactie.
Jubileumjaar 60 jaar Avanti
In 2015 bestaat Avanti 60 jaar. In
2015 zullen gedurende het hele jaar
hiervoor activiteiten worden georganiseerd. Een klein team is op dit moment druk bezig om de laatste hand
te leggen aan een indrukwekkend
Jubileumprogramma. Binnenkort zal
iedereen hierover meer horen. Wel
kan alvast verklapt worden dat de
jaarlijkse nieuwjaarsborrel van Avanti
de formele start vormt van dit Jubileumjaar.
Verplaatsen Pink Ribbon toernooi
Op verzoek van de organisatie zal
het Pink Ribbon toernooi, dat gepland stond voor 15 november, verplaatst worden naar het voorjaar. De
voorbereidingen, opzet en inhoud
vragen meer tijd. Daarbij is de verwachting dat het voorjaar gunstiger
zal uitpakken qua weer en belangstelling. Zodra de nieuwe datum bekend is zullen we de leden hierover
informeren.
Winterseizoen en verlichting
Ook dit jaar zal het tennisseizoen
verlengd worden. Alle banen blijven
tot medio februari 2015 open. Voor
de exacte data en de voorwaarden
verwijzen we t.z.t. naar de website
van Avanti.
De donkere dagen vereisen in de

avond wel verlichting. De verlichting
mag doordeweeks branden tot uiterlijk 23.00 uur. In het weekend mag
niet met verlichting worden gespeeld.
Aanbod wintertraining
Het bestuur is voornemens om in
februari/maart, de periode van onze
winterstop, training aan onze leden
in de hal aan te bieden. Met onze
trainers zal als eerste overleg gevoerd worden en vervolgens zullen
verdere stappen ondernomen worden. We hopen de eerst volgende
nieuwsbrief de leden hier verder over
te informeren. Houd ook de website
in de gaten.
Vrijwilligers gezocht
Voor het nieuwe seizoen is het bestuur op zoek naar aanvulling en versterking van hun team. Dit is de kans
voor een ieder met ambities en die
zin heeft om iets voor Avanti te willen
betekenen!
Als je in aanmerking wilt komen voor
een bestuursfunctie of voor meer informatie hierover, verzoeken we je
contact op te nemen met onze voorzitter Marie-José van Weegen, per
mail: bestuur@avanti55.nl of telefonisch: 06-44972665
Ook voor de diverse commissies, mn
voor de jeugd, zijn we op zoek naar
versterking. Bij belangstelling of voor
meer informatie graag contact opnemen met Marie-José.
Aanmelden of opzeggen lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich via het
aanmeldingsformulier
aanmelden
voor Avanti.
Voor het geval leden een lidmaatschap willen opzeggen, dienen zij
dat voor 1 december 2014 te doen.
Zij moeten zich afmelden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@avanti55.nl.
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OPEN TOERNOOI 2014
EEN TERUGBLIK
Fotografie, Michiel Moret

I

nmiddels is het open toernooi al
weer een aantal weken achter de
rug. Een toernooiweek waar we als
commissie met een voldaan gevoel
op terug kunnen kijken. En – naar we
begrepen hebben – de deelnemers
ook. Hieronder een terugblik.
Net als vorig jaar waren ongeveer 50
(!) clubs ‘leveranciers’ van onze deelnemers. Onze commissie was met 4
personen tijdens de toernooiweek
zelf wat aan de magere kant, maar
dit heeft gelukkig geen problemen
opgeleverd.
Dit jaar besloten we om het zonder
thema, wel zo relaxed, maar met een
goed doel (de Voedselbank) te doen.
Ook speelden we voor het eerst alle
dubbelonderdelen in poules. Dat betekende wel een grotere benodigde
baancapaciteit. De mogelijkheid om
structureel 1 baan bij de Insiders –
tegen een geringe vergoeding - te
kunnen gebruiken kwam dus als geroepen.
In vergelijking met vorig jaar waren
er niet meer deelnemers, maar wel
veel nieuwe. Van de deelnemers van
2013 (rond 220) deden er ‘maar’ 83
ook in 2014 mee. En, opvallend genoeg, minder Avantianen.
Door het aantal van 22 walkovers
hoefden we uiteindelijk nauwelijks
naar de buren uit te wijken en konden we om 15 uur op de finaledag
de laatste partijen de baan opsturen. Dat we uiteindelijk pas laat in
de avond de laatste prijswinnaars
konden huldigen, had te maken met
een flinke hoosbui die tegen het einde van de middag ons park trof. Nog
nooit hebben we zoveel mensen
naar buienradar/buienalarm zien kij-
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ken. Door deze bui viel de prijsuitreiking en de terugblik door Lex in het
water. Erg jammer.
De prijzen van de loterij (gepresenteerd door Rob Vullings) kwamen
opvallend vaak bij dezelfde personen terecht. Veel lootjes gekocht, gewoon dom geluk of omkoping van de
organisatie? We zullen het nooit weten. Ons goede doel was er in ieder
geval mee geholpen. De loterij en de
verkoop van 2e hands spullen leverden bijna 500 euro op. Daarnaast
ook nog diverse kratten gevuld met
houdbare etenswaren!
Ten slotte een aantal gebeurtenissen
die ons als commissie bij zijn gebleven
• Het – alcoholisch - moed indrinken van een GD5 koppel voor en
tijdens hun wedstrijd.
• De tafel in de bestuurskamer die
gepromoveerd werd tot massagetafel voor de beste speler van
het toernooi.
• Diverse nieuwe spelers die zich
meldden op het adres van de
voorzitter van de OTC (omdat dit
op toernooi.nl stond).
• De wederom zeer geslaagde catering verzorgd door ‘Berthy Serveert’ uit Millingen.
• Het succes van de aan deelnemers gegeven ‘soepbonnen’.
• De 54 kilo bananen (beschikbaar gesteld door de Coöp, Molukkenstraat) die op zaterdag al
allemaal op waren.
• Het pleisterpakket dat onze
nieuwe sponsor ESV voor iedere
deelnemer beschikbaar stelde.
• De wedstrijd van 2 spelers van
ver buiten Nijmegen die – na een
planning die mis ging door het
ontbreken van internet bij één

•
•
•
•

•

•
•

van beiden - uiteindelijk in Alphen aan de Maas is gespeeld.
En wel bij de club van één van
de spelers die daar net één week
lid was.
Deelnemers met principiële bezwaren tegen betalen via internet.
Zeer enthousiast barpersoneel
van wie sommigen wel 3 keer
bardienst hebben gedraaid.
Heerlijke hapjes die elke avond
door leden gemaakt en uitgedeeld werden.
De achterbak van een behoorlijke middenklasse auto vol met
gladiolen omdat de kweker er
vanaf moest.
Verwarring over de toepassing
van de KNLTB hittemaatregel: is
die verplicht? Voor wie allemaal?
Wat als de temperatuur tijdens
de wedstrijd stijgt naar 32 C? Of
juist daalt onder de 32 C? Met
enkele oververhitte spelers tot
gevolg.
Wesley Kobussen die zich bij
lastige situaties als een reserve
commissielid gedroeg.
De winnaar van de HE3 die ons
na de prijsuitreiking nog belde
om te vragen of er niks mis was
gegaan met zijn prijs. Die vond
hij nl. aan de lage kant. Maar helaas voor hem, alles was goed
gegaan!

We hopen ons in alle opzichten geslaagde toernooi volgend jaar wederom voor jullie te kunnen organiseren.
Anneloes van Brussel, Hettie Maters,
Jane Klein, Janneke Braam en Wim
Bussink.
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En voor de statistici onder ons:
Top 4 meest leverende clubs:
2014
Avanti			
50
Nijmegen Quick		
24
Rapiditas		
15
Slow			
17
Oudste deelnemer:
Walkovers		
Aantal enkels		
Aantal dubbels		
Deelnemers		
3 onderdelen
Meeste wedstrijden:
van één speler

2013
58
14
23
11

2014
73
22
105
127
07

2013
70
15
122
84
16
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

ENKEL EN MIX

tekst Ernst Bouwes, namens de wedstrijdcommissie, fotografie, Fons Goosen

Terwijl heel New York en omstreken
in het eerste weekend van september van spanning en sensatie de
adem inhield tijdens de finales van
het US Open, moest de Nijmeegse
tennisfan weer behoorlijk opletten
om de clubkampioenen van Avanti
’55 te kunnen zien.
De winnaar bij de dames was
woensdagavond al bekend na een
finale zonder de traditionele grootheden. Geen van de oud-kampioenen
schreef zich in.
De sterkste heren begonnen de toernooiweek met een poule van vier, die
al snel halveerde doordat twee deelnemers zich bedachten. Daardoor
kwamen de twee finalisten pas voor
het eerst op het zonovergoten Groenewoudse tennispark toen 95% van
de deelnemers al lang en breed was
uitgeschakeld.
De wedstrijdcommissie stuurde hen
naar baan 2, waar zij in alle rust in
gezelschap van enkele familieleden
de hoofdprijs mochten betwisten.

Het zwaartepunt van de clubkampioenschappen verschuift de laatste
jaren naar de mix, waarin de spelers
elkaar ongegeneerd, maar toch gerechtvaardigd, om de hals kunnen
vallen.
Velen kozen dit jaar voor de avontuurlijke ‘partner wanted’-optie, van
wie overigens niemand op het bovenste schavot eindigde. Eén winnend team bleek nog ouderwets bij
de groenteafdeling van de Albert
Heijn gevormd. Verder bracht de finaledag, dit jaar alleen op zaterdag,
de ‘usual suspects’ op de baan, die
iedere keer wel alle finales halen,
maar daarin dan door uitputting ten
onder gaan.
Een zeer plaatselijke regenbui in
combinatie met deelnemers met
meerdere finales maakten dat de
zon tijdens dat de prijsuitreiking nog
slechts een gele spot achter de bomenrij was.

Nadat alle speeches en lofzangen
waren uitgesproken, viel de duisternis over de clubkampioenschappen
enkel en mix van 2014.
Winnaars
HE3/4/5 Patrick van Otterlo
DE3/4/5 Marjoleine Dobbelaer
GD3/4/5 Wim Busink
Marjoleine Dobbelaer
HE6
DE6
GD6

John Karskens
Cecile van Wel
Alexander Bouts
Dee de Leeuw

HE7
DE7
GD7

Tom Rudolphie
Charlotte Seijger
Eugene Albers
Ellen Hoffmeister

HE8
DE8
GD8

Frank van Hooijdonk
Cécile Kienhorst
Jeroen Smits
Marian vd Weide

september 2014

9

AVANTI’55

10

september 2014

AVANTI’55

september 2014

11

AVANTI’55

CECILE
KIENHORST
ALSOF ZE ER AL JAREN BIJHOORT….
■ tekst en fotografie: Mariëtte van der Zwet

S

oms gebeurt dat gewoon: een
nieuw lid van Avanti doet meteen in haar eerste tennisjaar
mee met de clubkampioenschappen. In de negen dus, of acht bij gebrek aan andere negens. Nou, dan
kom ik jou daar niet tegen, dacht ik
met een – uiteraard- ingehouden
zweem van superioriteit! Inmiddels
was ik uitgegroeid tot een echte 7;
dat mocht ook wel na tien jaar! Gelukkig kwam ik haar wel tegen aan
de grote tafel midden in het clubhuis.
Het waren trouwens niet de clubkampioenschappen maar het toen
nog bestaande Lichttoernooi dat er
voor zorgde dat het erg gezellig was:
mosselen, stokbrood en een overvloed aan witte wijn en vrouwen aan
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die tafel! En daar werd de toon gezet, lekker kletsend over van alles,
sinds wanneer ze lid was, met wie
ze speelde maar vooral ook andere
dingen waarvan ik de jazzmuziek
onthouden heb. Sonny Rollins, ze
zou naar een concert van hem gaan.
Daar was ik wel jaloers op, niet dat
ik hem zo goed ken, maar het is wel
een náám in de jazzwereld en die
muziek, ja, heerlijk. Het deed me terugdenken aan de tijd dat ik in O42

SONNY ROLLINS,
ZE ZOU NAAR EEN
CONCERT VAN HEM
GAAN.

werkte op de vrijdagavonden, toentertijd de WIM-avonden, werkgroep
improvisatie muziek. Menig Avanti-lid herken ik daarvan en uit die tijd.
Maar haar niet. “Hoe heet je eigenlijk?” “Ceciel, Cecile Kienhorst”, oké,
en ik stelde mezelf en wat tafelgenoten voor. José Schonenberg maakte
naderhand dankbaar gebruik van
deze situatie en vroeg haar om de
barcommissie te komen versterken.
Toen ze tijdens de laatste clubkampioenschappen nogal druk heen en
weer liep, hoorde ik haar zeggen
dat leden van de barcie eigenlijk zelf
geen bardiensten hoefden te draaien
en nu stond ze toch ingedeeld; terwijl
ze de baan op moest voor de finale!
Nou, ja, een kleine vergissing van

AVANTI’55
het organiserend comité dat overigens onmiddellijk door hen opgelost
werd. Ik moest lachen om de manier
waarom ze zich leek te verontschuldigen voor die opmerking want zo
erg was het toch allemaal niet. Ja,
wat is ze toch een leuk mens, ik heb
haar al een tijd niet meer gesproken
bedacht ik en kwam zo op het idee
‘het nuttige met het aangename te
verenigen’ en vroeg haar om een afspraak voor dit portret.
Werken en wonen….
Toen ik van de fiets stapte bij haar huis
op de van Peltlaan kwam ze net aanrijden met een collega van de HAN
die door Cecile op de hoogte was
gebracht en me vertelde dat Cecile
vanwege deze afspraak zo lekker zat
te stressen in de auto! Meteen maar
wat fotootjes gemaakt, dan door de
poort, de tuin en achterdeur naar
binnen; in zo’n fijn ‘af’ huis, dertiger
jaren stijl: tussendeuren met glas in
lood, een volle boekenkast, een houten vloer met een piano. Nee, een
vleugel! Ze zijn allemaal, ook Cecile
zelf, heel muzikaal; vooral haar zoon
is getalenteerd, heeft zelfs het podium van de Music Meeting gehaald!
Behalve de prachtig soort vaas op
de tafel waar je ook een lichtje in kan
branden, is het huis volgens Cecile zelf een beetje gedateerd: “nooit
echt iets meer aan gedaan, sinds we
hier in ’85 zijn komen wonen”. Maar
misschien komt het daar nu wel van.
Nu hun drie kinderen – ze heeft ook
nog twee in Maastricht studerende
dochters - op zichzelf wonen, zijn
ze weer met zijn tweeën; zij en haar
man Hans, die ze al kent sinds de
middelbare school. “We worden alle-

bei zestig komend jaar!”. Wat mooi,
denk ik, zo’n lange tijd bij elkaar, het
nodige meegemaakt en het zo goed
hebben samen, getuige de foto’s
van de laatste vakantie die ze me op
haar smartphone laat zien!
Hoe de dingen kunnen gaan…
Vijf jaar geleden kreeg Cecile een
herseninfarct; ze vertelt het vrij
nuchter aan de tafel in de achtertuin
waar we dan al zeker een uur zitten.
Het blijkt dat dat indirect de reden is
geweest om te gaan tennissen. Het
revalidatieprogramma in de Maartenskliniek leverde pas echt wat op
toen haar coach voorzichtig zachte
balletjes met haar ging over slaan.
Waarom zou je daar niet mee doorgaan? Het leek haar inderdaad wel
wat en via via werd ze op Avanti, op
zoek naar nieuwe leden, geattendeerd! Ze kwam in haar dooie eentje

EEN
COMPETITIETEAM
WAARIN DE ÉÉN
WAT FANATIEKER
IS DAN DE ANDER
EN DAT MAG OOK
ZOLANG HET
GEZELLIG BLIJFT.

maar ervaart de club als heel open
en toegankelijk – natuurlijk, je moet
er zelf ook wat aan doen. En uiteraard zijn er clubjes binnen de club;
die ontstaan nu eenmaal. Als je het
treft, en dat deed ze, biedt dat een
fijne basis. Haar lesclubje is inmiddels een competitieteam geworden
waarin de één wat fanatieker is dan
de ander en dat mag ook zolang het
gezellig blijft. Ervaring met het verenigingsleven had ze eigenlijk niet
maar nu ze er ongemerkt in is gerold
als lid van de barcie, bevalt het goed.
Ze zorgt voor de coördinatie van de
sleuteladressen en geldenveloppen.
Ook met de sfeer rond de toernooien
en feestjes weet ze goed raad. Het
jubileumjaar komt even ter sprake;
misschien een idee om bij die gelegenheid alle muzikale Avantianen
te verenigen, ze kan er zo een paar
noemen!
Druk, ja. Dat blijkt als ik opstap en
ze terloops nog even vertelt dat ze
morgen naar Oldenzaal moet – waar
ze oorspronkelijk vandaan komt – in
verband met haar vader. Haar ouders
zijn 60 jaar getrouwd, wat een zegen,
een goed huwelijk zit kennelijk in de
genen. Vader zorgt al jaren liefdevol
voor zijn vrouw maar blijkt nu zelf wat
onder de leden te hebben. Ach, en
zo kunnen wij nog uren praten maar
dat kan niet want ze bedenkt dat ze
voor die avond nog enveloppen moet
regelen! Cecile Kienhorst, alsof ze er
al jaren bijhoort…., bij Avanti!
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MIXED INVITATIETOERNOOI 2014

KLEIN MAAR FIJN
Tekst en fotografie, Marianne Kalthoff

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Ondanks minder deelname, 7
poules kunnen indelen en aardig
wat Avantianen met een “partner
wanted” kunnen koppelen;
Toch weer leden gevonden (Rikie, Lyan en Marieke) die zich
hebben ingespannen om naast
de wedstrijden een leuke sfeer
te creëren, waarvoor hulde!
Een zeer gezellige vrijdagavond,
leuke tennispartijen, goed weer
en een genoeglijke nazit;
Zaterdag begon goed, een
lekkere lunch, prettig klinkende
“na de lunch” muziek van het
Hanssen-Zijlstra-duo;
Om 4 uur de eerste stortbuien,
half 5 weer en ga zo maar door.
De wedstrijden werden doorgeschoven en nog eens doorgeschoven, maar de banen waren
verzadigd en zouden voorlopig
niet meer droog worden;
Onze clubomroeper Bert moest
om 7 uur de droevige boodschap brengen dat het toernooi
verder afgelast moest worden;
Jammer voor één koppel dat
helemaal niet aan spelen was
toegekomen;
Om 9 uur kon er toch weer
getennist worden, alle banen
waren binnen no time bezet;
Er waren wel winnaars, maar er
was geen prijsuitreiking;
Een super leuk feest met een
9-koppige TOP band, de Greenwood Avenue;
Veel feestgangers hadden gehoor gegeven aan de dresscode
wit met een kleurrijk accentje;

•

De voorzitter bedankt Rikie,
Lyan, Marieke, Bert en Marianne. Aangezien een voorzitter
nooit bedankt wordt, wil ik in
mijn plaats Marie-José bedanken met haar ondersteuning bij
dit toernooi en bemoeienissen
met de band.

•

Last but not least ontstond er
spontaan een nieuwe commissie die zich presenteerden met
een polonaise onder het zingen
van “ het feessie kan beginnen,
want wij zijn binnen”. Volgend
(jubileum)jaar vast weer een
toptoernooi met feest.

september 2014
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COMPETITIE spelen

tekst Peter van Campen, namens de technische commissie

NAJAARSCOMPETITIE 2014

WINTERHARD(T)COMPETITIE

VOORJAARSCOMPETITIE

De najaarscompetitie op vrijdagavond en zaterdag loopt van vrijdagavond 12 september t/m zaterdag
25 oktober.
Omdat de KNLTB soms te veel
teams thuis ingedeeld had, worden
sommige thuiswedstrijden op het
park van de tegenstander gespeeld.
Omdat dat nog niet genoeg hielp,
zijn met de Oorsprong (Beek) twee
wedstrijden op vrijdagavond geruild.
Door deze ruilacties is er altijd minimaal een baan vrij voor recreanten.

De inschrijving voor de Winterhard(t)competitie is nog steeds
geopend.
Wie in de winter in het weekend
wil dubbelen of mixen in of nabij
Nijmegen kan zich aanmelden tot 3
oktober.
Zoek op toernooi.nl naar een toernooi met de naam Winterhard(t) om
in te schrijven.

Vanaf ruwweg de eerste week van
oktober tot half november zal op
toernooi.nl de inschrijving voor de
voorjaarscompetitie 2015 geopend
zijn.
Vergeet niet om je in te schrijven!

Mark van ’t Nedereind,

Duco van Dijk,

Josephine Jansen,

Peter van Campen,
tc@avanti55.nl,

TC-LEDEN:
Mark van ‘t Nedereind heeft aangegeven te willen stoppen met de
TC-werkzaamheden.
We hebben Duco van Dijk bereid
gevonden om zijn plaats in te gaan
nemen.
De foto is dus de TC per 2015: van
links naar rechts Peter van Campen,
Josephine Jansen en Duco van Dijk.

In de vorige Kantlijn stond het
Heren team Avanti 1 zaterdag niet
volledig op de foto.
Nu wel, de zeven heren van links
naar rechts:
Patrick van Otterlo, Michel Spanjaards, Ronald God, Alexander vd
Graaff, Tim van Noort, Gijs Hompe,
Sander Damman,
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SLOTTOERNOOI
2014
zondag 2 november
Geliefde Avantianen!
Voor je het weet, is het zover: het
slottoernooi op zondag 2 november!
Moge de weergoden ons gunstig
gezind zijn.
We beginnen om 11.30 uur (wintertijd) en eindigen om 16.30 uur.
De prijsuitreiking zal rond 16.45 uur
zijn. Als je de eerste ronde speelt,
zou het fijn zijn als je iets eerder
komt zodat we, indien nodig, samen
de banen snel bladvrij kunnen
maken.

voor twee spelers met een handicap
(we denken daarbij aan een kater,
koorts, een tenniselleboog, een
nieuwe heup of versleten knieën).
Opgeven met vermelding van naam
en sterkte via:

vóór 29 oktober.
Wij wensen ons allen een
heerlijke tennisdag toe.
De Toernooicommissie

Deelname kost €2. Hiervoor krijg
je het eerste kopje koffie met iets
lekkers, broodjes (zelf te smeren)
en hapjes vanaf 16.00 uur. Er zijn
prijzen voor de beste spelers van
de categorieën 3/4/5, 6/7 en 8/9 én

september 2014
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SLOT
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ZONDAG
2 NOVEMBER
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HIER KAN
JOUW ADVERTENTIE
STAAN
neem contact op met:
sponsorcommissie@avanti55.nl ..?

AVANTI’55

WEDSTRIJD
MANIPULATIE
tekst Hawkeye

E

r is weer veel gebeurd deze
zomer. De temperatuur op
de internationale grandslam-banen steeg net zo hard als het
prijzengeld, Federer is terug aan
de top, er doemde bij de vrouwen
plotseling een tennistalent op - de
17-jarige Zwitserse Bencic - en
Nederland kukelde weer eens uit de
Daviscupelite. Maar het belangrijkste tennisnieuws van deze zomer
is natuurlijk dat de tenniswereld te
maken kreeg met een zorgwekkend
fenomeen: matchfixing.
Matchfixing komt waarschijnlijk
overgewaaid uit het voetbal, maar
ook daar blijft het gehuld in nevelen.
Vooral Chinezen schijnen verzot te
zijn op gokken en doen dat ook op
voetbalwedstrijden uit onze eerste
divisie. Ze gokken op alles wat los
en vast zit, uiteraard op de uitslag
maar ook de minuut waarin de
eerste rode kaart van de wedstrijd
valt en de rechtsback zijn zevende inworp pleegt. Spelers worden
omgekocht om de statistieken een
handje te helpen. En nu blijken dit

soort praktijken dus ook in de tenniswereld te zijn doorgedrongen.
Toch is matchfixing geen nieuw fenomeen. In 2007 speelde Davydenko de finale van een toernooi in Polen tegen een veel lager geplaatste
speler. Nadat er in een gokkantoor
opeens heel veel werd gewed op
de tegenstander, gaf Davydenko
plotseling op. Toeval? De zaak is
grondig onderzocht, maar na een
jaar geseponeerd vanwege gebrek
aan bewijs. In 2012 gaf een vergelijkbaar voorval aanleiding om de
Spaanse tennisser Olaso vijf jaar te
schorsen.
Dit soort gevallen – maar dan
iets minder opvallend – schijnt nu
schering en inslag te zijn, als we de
berichten moeten geloven. Robin
Haase rept in de Volkskrant zelfs dat
het vaker voorkomt dan we denken,
wat onze tennisbeleving voorgoed
kleurt met onheilspellende tinten.
Van nu af aan kunnen we niet meer
normaal kijken naar wedstrijden op
tv. Iedereen die verliest, heeft de

schijn tegen. Plotselinge opgaves
lijken geveinsde blessures, bij teveel
unforced errors zie je dollarwolkjes
boven spelers hangen.
Met terugwerkende kracht ga ik
mij ook zorgen maken over onze
eigen club. Afgelopen maanden
zag ik steeds vaker onbekenden bij
Avanti. Ik hoorde vreemde gesprekken aan de bar en meende
zelfs een belchinees te ontwaren
op het nieuwe perkje bij baan 2.
Opgaves in partijen zijn schering en
inslag. Toernooiwinnaars danken
hun victorie slechts gedeeltelijk aan
eigen verdienste. In China gaat
een gejuich op als de tegenstander
een makkelijke smash mist. Niets is
meer wat het lijkt.
En het meest frustrerende van
alles: waarom ben ik verdorie nooit
benaderd?

Nikolay Davydenko

Guillermo Olaso
september 2014
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