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VAN DE VOORZITTER

A

ankomend jaar bestaat Avanti
60 jaar! Dat willen we zeker
niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Een jaar waarin
er diverse feestelijkheden en activiteiten zullen plaatsvinden. Het startschot
wordt op zondag 4 januari gegeven
tijdens de nieuwjaarsreceptie, dus mis
het niet! Om het 60-jarig jubileum luister bij te zetten werd door het bestuur
een jubileumcommissie in het leven
geroepen. De commissie is al drukdoende om er een echt feestelijk jaar van
te maken. In deze Kantlijn alvast een
voorproefje van de plannen van deze
enthousiaste commissie.
En trots mogen we best op onze club
zijn want in deze 60 jaar is er veel gepasseerd en staan we er goed voor:
60 jaar Avanti; waar duizenden leden
het tennisspel op alle niveaus gespeeld
hebben. Bij een club die door velen als
een warm bad wordt ervaren, waar
leden zich gauw thuis voelen en waar
een echte clubsfeer heerst.
60 jaar Avanti; waar veel leden een
jarenlange en actieve geschiedenis
kennen en vele ontwikkelingen heb-

ben meegemaakt. Waar voor mij weer
geregeld nieuwe namen opduiken van
leden met een actief verleden in het bestuur en/of de vele commissies. Leden
met veel knowhow, die goed weten wat
er allemaal komt kijken bij een goed
functionerende club
60 jaar Avanti; die als eerste club in
Gelderland beschikte over baanverlichting, met de beste gravelbanen van de
regio, een park dat er verzorgd uitziet,
een bar met populair tapbier en een
gezellig clubhuis waar leden, competitieteams en ook gasten het graag laat
maken
60 jaar Avanti; met langlopende
labelavonden, goed bezette trainingsgroepen en competities, en met leuke
eigen toernooien; niet te vergeten het
geplande jubileumtoernooi dit jaar!
60 jaar Avanti; een club die volop in
beweging is, met enthousiaste vrijwilligers, met heel veel trouwe leden en
nieuwe, jongere leden die al snel hun
plek gevonden hebben
60 jaar Avanti; waar we ook werken
aan de toekomst met een visie, voortbouwen op het goede en het in gang
zetten van nieuwe ontwikkelingen

Ik ben heel benieuwd wat het jubileumjaar gaat brengen, want ook voor een
voorzitter is dit een jaar met verrassingen. Het tennisspel zal het er zeker niet
onder lijden, ik verwacht juist een lekker gevuld jaar met mooie opkomsten.
Voor ieder allereerst hele fijne feestdagen en een goed uiteinde van 2014. Op
naar een gezond, sportief en feestelijk
2015!
We proosten erop tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 4 januari! We hopen
heel veel Avantianen te mogen begroeten.
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘55

NIEUWJAARRECEPTIE

ZONDAG 4 JANUARI 2014
Ook dit keer gaan we het jaar goed afsluiten en starten met een
nieuwjaarsborrel. We hopen een ieder in het clubhuis weer te mogen
begroeten.
De borrel is vanaf 17.00 uur.
Op deze nieuwjaarsreceptie is speciale aandacht voor het 60-jarig
jubileum!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Avanti

Kaft: Clubhuis Avanti’55
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Secretariaat
Postbus 1522
6501 BM Nijmegen

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 5 februari 2015

Beste leden van tennisvereniging Avanti
‘55
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
die gehouden wordt op donderdag 5
februari 2015 om 20.00 in het clubgebouw.
Voor de onderwerpen verwijzen wij u
naar de bijgevoegde agenda. Gelijk aan
andere jaren staat het financieel jaaroverzicht op de agenda. Dit overzicht
van 2014 wordt uiterlijk 1 week voor
de ALV gemaild aan alle leden met een
emailadres. De leden zonder e-mailadres kunnen deze stukken opvragen bij
het secretariaat.
Belangrijk punt op de agenda is de
presentatie van de plannen van de verschillende commissies. Ook wordt de

stand van zaken gepresenteerd van de
commissie die zich bezighoudt met het
opstellen van de toekomstvisie.
Voor het onderwerp “bestuursverkiezing”: vacant zijn de functies seniorzaken en juniorzaken, eventuele kandidaten kunnen zich schriftelijk melden
bij het bestuur. Hiervoor geldt dat de
aanmelding moet voorzien zijn van
tenminste vijf handtekeningen van de
stemgerechtigde leden en een ondergetekende bereidverklaring van de
betrokken kandidaat.
Als u aanvullingen heeft op de agenda
dan verzoeken wij deze uiterlijk 7 dagen
voor de ledenvergadering schriftelijk
bij het secretariaat in te dienen. Deze
aanvulling op de agenda dient van tenminste vijf handtekeningen van stemge-

rechtigde leden te zijn voorzien.
In het geval dat u onverhoopt niet in de
gelegenheid bent om de vergadering
bij te wonen, wil het bestuur u informeren dat het uitbrengen van uw stem
bij (schriftelijk) volmacht is toegestaan.
Een lid kan voor 1 ander lid als gevolmachtigde optreden. Dit kan door het
sturen van een email naar bestuur@
avanti55.nl waarin u aangeeft wie u
machtigt om te stemmen.
Graag tot ziens op donderdag 5 februari 2015 op de ledenvergadering!!
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van Avanti ’55
Marie-Jose van Weegen, voorzitter

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 5 februari 2015

1.
2.

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV 6 februari 2014
4. Jaarverslag 2014
5. Financieel jaaroverzicht 2014
6. Bevindingen van de Kascommissie
7. Decharge van het bestuur
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Presentatie stand van zaken Toekomstvisie Avanti ‘55
10. Bestuursverkiezing
11. Begroting 2015 en vaststellen

contributie
12. Alcoholbeleid: aanpassing Huishoudelijk Reglement
13. Openstelling banen in de avonduren in weekend: aanpassing
parkreglement
14. Opzet training: jeugd en senioren
15. Samenstelling en plannen voor
2015 van de diverse commissies
16. Wat verder ter tafel komt
17. Rondvraag
18. Sluiting
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SAMENVATTING NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 6 februari 2014 (in concept)

Het totaal aantal stemgerechtigden
leden is 35 leden. Vijf afmeldingen.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen zijn er geen
ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 10 januari 2013 en van
6 juni 2013.
De notulen worden zonder wijziging
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2013
Het jaarverslag van de voorzitter staat
in de Kantlijn van december / januari
2014.
5. Financieel jaaroverzicht 2013
De penningmeester geeft een toelichting. Het resultaat is een batig saldo van
6.700,-.
Voorstel winstbestemming:
• 6.700,- gaat naar reserve algemeen.
• verzoek aan penningmeester:
• om een meer uitgebreid overzicht
van de barexploitatie
• eenduidigheid in presentatie en
in de hand-out en met de eerder
toegestuurde gegevens
6. Bevindingen van de Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit Peter van
Campen en Henk Ibes. De boeken en
rekeningen zijn gecontroleerd en alles
is in orde bevonden. De kascommissie
verzoekt de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid
over de periode 01-11-2012 tot en met
1-1-2014.
7. Decharge van het bestuur
Na een stemming wordt het bestuur
met algemeen stemmen gedechargeerd
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voor het gevoerde financiële beleid.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Henk Ibes treedt af en Peter van
Campen blijft lid van de kascommissie.
Tom Wouters treedt toe en Geert van
Schijndel wordt reserve.
9. Duurzaamheidsinitiatief
Voorstel: vervanging van de halogeenlampen door LED binnenverlichting in
2014. Investering ca. 1.200 euro.
Op termijn installatie van 35 zonnepanelen op het dak. In 2014 verdere verkenning. Investering rond 12.500 euro.
ALV gaat akkoord.
10. Bestuursverkiezing
De ALV gaat akkoord met het voorstel
om Dick Onderwater te benoemen tot
secretaris.
11. Begroting 2014 en vaststellen
contributie
Voor begroting is ledental gelijk gehouden aan 2013. Om dit aantal te halen
zullen extra inspanningen nodig zijn.
Contributie gaat naar 130 voor senioren. Voor studenten en jeugd/ junioren
blijft contributie gelijk, namelijk respectievelijk 90 en 75 euro.
Door gewijzigde opzet jeugdtraining
valt dit onderdeel uit de begroting. De
trainer is niet meer in dienst bij Avanti.
Lesgelden worden nu direct betaald aan
trainer.
ALV gaat akkoord met voorstel.
12. Visie 2014-2018
Het opstellen van een Visie biedt mogelijkheden om zaken als bijvoorbeeld
vrijwilligers, toernooi, baanbezetting,
competitie en vergrijzing in onderlinge
samenhang te bekijken en opnieuw de
prioriteiten voor de club te bepalen.
Een club van zeven personen gaat daarmee aan de slag.
13. Opzet jeugdtraining
De tennislessen voor de jeugd zijn

uitbesteed aan Tennisschool van Patrick
de Groot. Daarnaast geeft Hans Meijer
als ZZP-er een aantal uren les voor de
oudere jeugdleden. Deze constructie
is experimenteel en zal rond de zomer
met betrokkenen worden geëvalueerd.
Op basis daarvan zal een lesplan voor
de jeugdtraining worden opgesteld.
14. Samenstelling en plannen voor
2014 van diverse commissies
Onder andere wordt een Jubileum-commissie ingesteld om 60-jaar Avanti te
organiseren.
De voorzitter bedankt namens het bestuur, de ALV en Avanti’55 alle commissieleden met een cadeaubon voor hun
inzet en inspanningen.
15. Wat verder ter tafel komt
16. Rondvraag
17. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.00 u de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor
hun komst en bijdragen.

Genomen besluiten op de ALV d.d. 10
januari 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Het financiële jaarverslag 2013 en
de begroting 2014 zijn goedgekeurd.
De nieuwe kascommissie bestaat
uit Peter van Campen en Tom
Wouters
De contributie senioren wordt
verhoogd
Benoeming van Dick Onderwater
tot secretaris
Investering LED-binnenverlichting

Actiepunten
1. Evaluatie training

AVANTI’55

JAARVERSLAG 2014

AVANTI’55

■ tekst Marie-José van Weegen, voorzitter, namens het bestuur van Avanti ‘55.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 6 februari vond de jaarlijkse ALV plaats.
Het totaal aantal stemgerechtigden leden was 35 leden, er waren 5 afmeldingen. I.v.m. de wijziging van de statuten
vorig jaar m.b.t. het eerder vereiste
quorum van 10% hoefden we hier voor
het eerst niet meer van afhankelijk te
zijn bij de besluitvormingen. Het gevoerde financiële beleid kreeg de goedkeuring van de aanwezige leden. Hierna
volgde het voorstel van de duurzaamheidscommissie om het aankomend
jaar op led-verlichting en op termijn op
zonnepanelen over te gaan.
Alhoewel Dick Onderwater al bijna een
jaar als secretaris fungeerde kon tijdens
de ALV dan zijn officiële benoeming
plaatsvinden.
De vergadering werd vervolgd met de
uitleg en het voorstel van de begroting door de penningmeester. Hierbij
werd uitgegaan van het ledental gelijk
aan 2013. Met de aantekening dat er
extra inspanningen nodig zijn om dit
aantal te kunnen realiseren. Een van de
voorstellen in de begroting behelsde de
contributieverhoging naar €130,- voor
senioren. Voor junioren en studenten
zou de contributie gelijk blijven. De ALV
ging akkoord met de nieuwe begroting.
De oprichting van de toekomstvisiecommissie werd aangekondigd; een
gemêleerd groepje leden qua leeftijd en
achtergrond, dat zich bezig gaat houden
met diverse onderwerpen die in de periode 2014-2018 voor onze vereniging
van belang kunnen zijn.
Vervolgens werd de nieuwe opzet van
de jeugdtraining toegelicht. Tot slot
volgden de presentaties van de diverse
commissie met daarbij de plannen,
nieuwe initiatieven en oproepen voor
versterking. Ook de totstandkoming van
een nieuwe commissie deed dezelfde
avond nog zijn intrede: de jubileumcommissie met het oog op ons 60 jaar
bestaan in 2015.

Accommodatie
Ook dit jaar is er weer hard gewerkt
om ons clubhuis en park te verbeteren
en te veraangenamen. De laatste hand
werd aan het parkje gelegd a.d.h.v.
kunstgraszoden, extra zitgelegenheden
en verder in nette staat gebracht. De
bestuurskamer werd eens flink onder
handen genomen; al wat overbodig
was, in de weg stond werd geruimd,
zodat we dit jaar hier echt op fatsoenlijke wijze konden vergaderen. Ook de tv
hoek werd aangepakt, zo kwam er o.a.
een nieuwe tv, incluis -kast en werden
de kussens van de zithoek voorzien van
nieuwe bankhoezen. Er werd ruimte gecreëerd voor een eigen jeugdhoek die
nog verder ingericht moet worden.
Buiten kregen we de beschikking over
een flessenhok, zodat er veel meer
ruimte in de keuken kwam. Ook de
aansluiting van en voor een mp3/mobiel heeft dit jaar voor extra sfeer in het
clubhuis gezorgd.

naar een hoger plan getild moeten
worden. Om dit mede te realiseren is
het bestuur een samenwerking aangegaan met een nieuwe tennisschool:
Maximum. Deze tennisschool bestaat
uit zeer kundige, ervaren en enthousiaste trainers die de jeugd ongetwijfeld
een goede impuls zullen geven. Zie
ook verder kopje jeugd en het artikel in
deze Kantlijn waar Maximum zich alvast
voorstelt.
Met alle afgevaardigden van de commissies heeft het bestuur in oktober
een speciale vergadering belegd met
als doel om met elkaar te brainstormen over mogelijkheden mensen voor
Avanti te interesseren en op welke manieren we beter en bewuster met ons
budget en uitgaves om kunnen gaan.
Een nuttige avond die leidde tot goede
inzichten en verdergaande acties voor
het nieuwe seizoen.
Tevens heeft het bestuur een groepje
leden bereid gevonden dat zich wil ontfermen over de nieuwe leden. Voortvloeisel was de opzet van een enquête,
Ledenaantal
om zo de nieuwe(re) leden telefonisch
Het zorgpunt van 2014 was het date benaderen en de behoeftes, vralende ledenaantal. Met name de lage
en opmerkingen
instroom bij aanvang
VOORAL DE JEUGD gen
in kaart te brengen.
seizoen baarde het
ZAL AANKOMEND
Met de uitkomsten en
bestuur zorgen. Op
begeleiding zullen we
verschillende manie- JAAR NAAR EEN
ren heeft het bestuur HOGER PLAN GETILD volgend seizoen verder
aan de slag gaan.
acties uitgezet om
MOETEN WORDEN.
nieuwe leden naar
Gezelligheidstoernooien
de club te halen en om leden beter te
Wintertoernooi: Als overbrugging van
behouden voor de club. Voor het eerst
het oude naar het nieuwe seizoen vond
hebben we ons aangemeld voor de
ook dit jaar het wintertoernooi in de hal
open tennisdagen; een initiatief van de
plaats. Een iets lagere opkomst en een
KNLTB, om nieuwsgierigen van buiten‘mystery guest’, die zich dankzij toeraf met de club te laten kennismaken.
nooi.nl had ingeschreven, deden niks af
Ondanks de publiciteit viel de opkomst
aan de gezelligheid en de leuke partijen,
tegen. De kennismakingsactie in de zomermaanden was echter wel succesvol. mede dankzij de vlekkeloze organisatie.
Het stokje wordt doorgegeven aan 3 anMede ook door wat extra lucratieve
dere enthousiastelingen die momenteel
kennismakingsmogelijkheden zaten we
al druk doende zijn om in februari een
in september weer een stukje in de lift.
geslaagd toernooi neer te zetten.
Op dit moment hebben we 462 leden,
Openingstoernooi: onder meer dan
maar ook ongeveer 50 afmeldingen.
prima weersomstandigheden, prachtig
Vooral de jeugd zal aankomend jaar
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geprepareerde banen en een gezellige
opkomst vond dit jaar weer onze opening plaats. Veel vertrouwde gezichten,
maar ook nieuwe gezichten, vooral die
van de ex-Slowers (nog even heel even
dan die term voor de verduidelijking,
maar jullie zijn inmiddels échte Avantianen..!) waren goed vertegenwoordigd.
De wapperende vlag in de mast, de
spannende, maar bovenal gezellige en
sportieve wedstrijden en de heerlijke
hapjes waren het startschot voor een
mooi en veelbelovend seizoen.
Twintig- dertigerstoernooi: met de
uitbreiding van de leeftijdscategorie
wilden we onze ‘jongere’ leden ook
dit jaar niet hun eigen toernooitje
onthouden. Deze keer was het bestuur
verantwoordelijk voor de organisatie.
Dat dit een goede greep is blijkt wel uit
de eigen sfeer van deze avond, die zo
een goede bijdrage levert aan het clubgevoel. Het bleef dan ook lang onrustig
in het clubhuis… Voor aankomend jaar
hebben we weer 2 enthousiastelingen
bereid gevonden onder de deelnemers,
die de organisatie op zich gaan nemen,
zodat dit toernooi al bijna als traditie
beschouwd kan worden.
Het nieuwe leden toernooi: minder
nieuwe leden resulteerde ook in een
wat bescheidener toernooi. Maar wie
er waren hebben op een leuke en
sportieve wijze met bestuur, commissieleden en andere nieuwe leden kennisgemaakt. De toernooicommissie had
weer uitstekend werk geleverd m.n.
wat betreft de catering. Wellicht dat we

volgend jaar een iets andere opzet gaan toernooitjes gedurende het hele jaar
op goede en fijne wijze gestalte heeft
bedenken om meer leden te bewegen
gegeven.
hieraan deel te nemen.
Het Insiderstoernooi: bijna dreigde door
Het invitatietoernooi
de zomerperiode en de drukke agenda
Dit jaar waren we commissieloos. Toch
het onderonsje met de buren vergeten
te worden. Door oplettendheid van een mede dankzij de hulp van Rikie Piron,
Lyan Bekkers, Marieke Pompe heeft
paar leden en flexibele acties van de
het bestuur een stralend wit en kleurig
toernooicommissie heeft het toernooi
getint toernooi kunnen organiseren.
middels de labelvariant toch zijn doorgang kunnen vinden. Voor volgend jaar, Een wat lagere opkomst dan voorgaanals wij weer gastheer zijn, is de hulp van de jaren deed niet af aan de sfeer en
een of meer Avantianen ingeroepen om gezelligheid. Wel gooide flinke regenval
roet in het wedstrijdprogramma van
zo de toernooicommissie een stukje te
de zaterdag. In het clubhuis was echter
ontlasten.
gezorgd voor lekkere witte broodjes,
Het slottoernooi: onder zonnige ommelk, aardbeien met witte room, peperstandigheden vond het afsluien andere witte
tend toernooi van het seizoen
NIEUWE COM- muntjes
lekkernijen. Met daarbij
plaats. Het moment om op
MISSIE VOOR live muziek van het duo
goede, sportieve en gezellige
wijze het seizoen met elkaar af HET INVITATIE- Zijlstra, kaarten en andere gezellige samenkomte sluiten. De gelegenheid om TOERNOOI
sten werd de tijd toch op
terug te blikken op de najaarscompetitie, de kampioenen te huldigen aangename wijze overbrugd.
‘s Avonds hadden we de topband
en met het slot- en dankwoord van
ondergetekende. Het was wederom een ‘Greenwood Avenue’ in ons midden, een
9-koppige band, die net als de feesterg gezellige dag.
gangers in smetteloos wit gekleed ging
De labelavonden: ook dit jaar waren de
en ons heerlijke muziek voorschotelde
labelavonden volop in trek. Voor velen
waarop ieder heerlijk losging. De feestehet vaste tennisavondje van de week.
lijke ambiance leidde spontaan tot een
Veel vaste bezoekers, dat een goed
teken is. Het bestuur en de verantwoor- nieuwe commissie voor het nieuwe jaar
in. En gezien hun grote enthousiasme
delijke commissie zullen voor volgend
gaan we vast en zeker weer een fantasjaar initiatieven ontplooien opdat ook
nieuwe leden makkelijk(er) de weg naar tisch invitatietoernooi tegemoet!
de labelavonden weten te vinden.
De wedstrijdcommissie
Speciale dank voor de toernooicomMet voor het eerst de finale op de
missie die al deze avonden en diverse

Invitatietoernooi, topband “Greenwoud Avenue”.
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Clubkampioenschappen dubbel

zaterdag was het deelnemersveld van
in goede banen te leiden. Met name
de 2 clubkampioenschappen het grootst de laatste taak doet zeker vanwege de
sinds jaren. Naast de goede bezetting
verlenging van het tennisseizoen een
zat vrijwel alles mee: prachtig weer,
groot beroep op het creatief en permet slechts hier en daar een regenbui
soonlijk handelen van de verantwoorin het najaar, geen nare blessures en
delijke commissie. De planning via het
een vlekkeloze en immer
afhangbord heeft
HET DEELNEMERSvriendelijke en flexibele
zeker al zijn nut
VELD VAN DE 2 CLUB- bewezen, maar zal
organisatie. Een aantal
KAMPIOENSCHAPPEN meer ingeburgerd
nieuwe gezichten zorgde
voor andere koppels en
HET GROOTST SINDS moeten raken en
extra verrassingen in zowel JAREN.
dat heeft simpelhet voorjaar als het najaar
weg tijd nodig.
en mede hierdoor hebben we ook
Het initiatief om elk lid in ieder geval
andere kampioenen mogen huldigen.
een keer per jaar in te delen heeft nog
Met deze nieuwe aanwas en grotere
niet alle avonden tot de gewenste barverscheidenheid zijn we gegarandeerd
bezetting geleid. Voor het aankomend
van spannende wedstrijden en zal dat
jaar wordt gewerkt aan een plan die dit
vast en zeker leiden tot nog meer deelzal optimaliseren. Het is goed te zien
nemers om de krachten in onderlinge
dat leden hun steentje willen bijdragen
partijen en finales te meten. Ook het
om ook de barcommissie te ondersteubestuur is zich bewust van de clubbinnen en zich hierbij aansluiten. Ook voor
ding en de sportieve uitdaging voor álle volgend jaar kunnen we weer rekenen
niveaus die dergelijke clubkampioenop extra hulp. Met de ervaren krachten
schappen met zich meebrengen, we
van nu en nieuw vers bloed zijn we aanwillen de verantwoordelijke commissie
komend jaar weer verzekerd van een
hierin dan ook graag ondersteunen
goed functionerende bar; een gezichtsdoor o.a. ruime baangelegenheden te
bepalende en onmisbare schakel in het
creëren.
draaiende houden van onze vereniging.
De barcommissie
De barcommissie heeft ook dit jaar
weer fantastisch werk geleverd. Het
vereist veel inzet, bedrijvigheid en
soms hoofdbrekens om de voorraad,
de schoonmaak en de vele bardiensten

De technische commissie
Dit jaar hadden we weer te maken
met een hoog aantal inschrijvingen
voor de competitie. In tegenstelling
tot vorig jaar paste het nu zo goed als
precies en konden de teams op de

gewenste dagen en avonden ingepland worden. De trend zet zich door;
minder inschrijvingen op de zondag
en de betrekkelijk jonge vrijdagavond
is steeds meer in trek. Ook de winterhard(t) competitie kent opvallend veel
Avanti-inschrijvingen. Het getuigt van
veel sportief potentieel binnen de club.
In 2014 hadden we 3 kampioensteams
in ons midden; 2 in het voorjaar en 1
in het najaar. Daar zijn we als club erg
trots op. Een aantal teams moest in het
najaar enorm lang in spanning zitten
daar er na afloop van de competitie nog
inhaalwedstrijden moesten plaatsvinden. Op de laatste speeldag grepen een
paar teams helaas net naast de titel.
Al met al was het een zinderend
slot van een geslaagde competitie.
Het bestuur van Avanti is zeer content
met de enorme betrokkenheid en kundigheid van onze technische commissie.
Alles wordt op de voet gevolgd, ieder
team en iedere deelnemer vindt bij
hen een luisterend oor dan wel een
goed advies. Dit en ook zeker de goede
sfeer die op de competitiedagen bij
Avanti heerst en de goede kwaliteit
van de banen maakt ons aantrekkelijk voor andere clubs. Zo horen we
geregeld geluiden van teams (en niet
op het minste niveau!) die wat graag bij
Avanti willen spelen. Het enthousiasme en de goede resultaten van onze 2
jongste teams stimuleren dit nog eens
extra. Dit is goed voor onze toekomst!
Ook de nieuwe ballen zijn goed ontvan
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Open Toernooi

gen, en nog beter; ze zijn echt langer
houdbaar. Waardoor we minder nieuwe
ballen voor het recreatieve tennis
hoefden aan te schaffen. Zo blijkt dat de
kwaliteit zich toch heeft uitbetaald.
De jeugdcommissie
Deze kleine commissie heeft weer hard
gewerkt om alle verschillende activiteiten te organiseren. De Tenniskids is
dit jaar goed van de grond gekomen;
een competitievorm die een duidelijke
aanwinst is voor de wat jongere spelers.
Ook de oudere jeugd heeft van zich
doen spreken. Erg leuk om te zien is dat
onder hen een heel leuk enthousiast
groepje is ontstaan dat volop deelneemt aan de competitie. Het meiden
team heeft een eervolle 2e plaats behaald in de landelijke voorjaarscompetitie en het mix team een verdienstelijke
derde plaats (van de 8) in het najaar.
Leuk was dat dit jaar weer de jeugdclubkampioenschappen hebben
kunnen plaatsvinden. Met een hele
mooie bezetting aan deelnemers in
de verschillende categorieën. Het
weer zat goed mee en zowel kinderen als ouders hebben genoten van
de spannende partijen. Het Mini en
Maxitoernooi heeft vanwege de regen
op 2 zondagen moeten plaatsvinden.
Hulde voor de commissieleden die zich
hiervoor extra hebben ingespannen.
Helaas werd het slottoernooi afgelast vanwege te weinig deelnemers.
Het dalende ledenaantal bij de jeugd
heeft het bestuur zich aangetrokken.
Volgend jaar gaan we d.m.v. een
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nieuwe trainersaanpak de jeugd zeker
een goede impuls geven middels de
samenwerking met Tennisschool Maximum. De resultaten die ze al bij andere
verenigingen hebben neergezet beloven
ontzettend veel positiefs. Als aangegeven stellen ze zich in deze Kantlijn alvast
voor. Met nog wat verse krachten in de
jeugdcommissie is het bestuur ervan
overtuigd dat de jeugd bij Avanti dé
toekomst heeft.

Het nieuwe, veelvuldiger toegepaste
poulesysteem viel in goede aarde. Het
vereiste wel extra inspanning van de
commissie om de vele wedstrijden in
te passen, maar gelukkig stelde ook
onze buurman een baan beschikbaar.
De hittemaatregelen werden er op nageslagen, want de hoge temperaturen
noopten de commissie tot evt. aanpassingen in wedstrijdschema’s. Alle lof
voor deze commissie die bijna dag en
nacht in de weer is geweest. Het is een
Het Open toernooi
pittige klus die een grote verantwoordeOok dit jaar was er weer sprake van een lijkheid met zich meedraagt. Gedurende
heel geslaagde open toernooiweek: een de hele week hebben ze het plezier en
groot deelnemershet ‘klantvriendelijke’ van
veld, veel nieuwe
OPEN TOERNOOI Avanti uitgestraald, mede
tennissers die de weg
waarom zovelen,
COMMISSIE BIJNA bepalend
naar ons park wisten
ondanks de concurrentie
DAG EN NACHT IN van de 4-daagse, zo graag
te vinden, heerlijk
weer (op helaas het DE WEER
dit evenement bij onze verslotmoment van de
eniging willen meemaken.
finale zondag na), een voortreffelijke
catering, een uitstekende sfeer en
Communicatiecommissie
bovenal een vlekkeloze organisatie. Dit
Af en toe laait er een discussietje op of
jaar het thema losgelaten, maar wel
we gezien de verdere digitalisering wel
met een feestelijke uitstraling in en
voort moeten met ons clubblad. Wat
rondom het clubhuis dankzij de uitbun- mij betreft is dit reuze zonde; want wat
dige vazen met gladiolen, vlaggetjes
kunnen we trots zijn op ons glossy blad
en lampjes. Wederom werd er geld
met interessante terugblikken, mooie
ingezameld voor het goede doel ‘de
portretten en kleurige reportages. Een
Voedselbank’; diverse winkels en sponechte aanwinst voor op de eet- en
sors droegen hun steentje bij en menig
salontafel. Van bezoekers aan ons clubAvantiaan greep de gelegenheid aan
huis krijgen we regelmatig complimenom zijn zolder en kelder op te ruimen
ten als ze het clubblad hebben ingezien.
en al wat van belang werd geacht en
Ook onze website ziet er overzichtelijk
gemist kon worden werd aan Avanti
en professioneel uit. Met daarbij de
geschonken. Het leverde een mooie
actuele berichten middels de nieuwsbrieven hoeven
opbrengst van ongeveer €500,- op.

AVANTI’55
onze leden geen informatie te missen.
We zijn ook erg content met de manier
waarop de ledenadministratie functioneert. Alles is meer dan op orde
en leden worden vlot en persoonlijk
geïnformeerd bij vragen en waar nodig
vindt er direct contact met het bestuur
plaats. Belangrijk ook voor de klantvriendelijkheid van onze vereniging.
het is van grote betekenis voor onze
club dat we beschikken over de nodige
expertise om zo zorg te dragen voor een
optimale communicatie.

en zwakte analyses, leeftijdscategorieën, doelgroepen, omgevings-, sociale
en maatschappelijke factoren passeren
de revue en moeten gaan leiden tot
speerpunten dan wel aanbevelingen.
De betrokkenheid van deze leden is
groot en we verwachten dan ook zeker
nuttige uitkomsten. Voor de komende
ALV is alvast een eerste presentatie aangekondigd.

De accommodatiecommissie
Een commissie die vorig jaar is ontstaan
vanwege de inrichting van het nieuwe
parkje bij baan 2, maar zo enthousiast is
dat de commissieleden het gehele park
en clubhuis kritisch onder de loep hebben genomen. Onder de bezielende leiding van Marianne Kalthoff heeft deze
commissie dit jaar al diverse plannen
verwezenlijkt (zie kopje accommodatie).
Met de aanvulling van leden met een
goede kijk en kennis op dit gebeuren is
verder gebrainstormd en zijn voorstellen naar voren gebracht om als eerste
de keuken en bar te moderniseren en
praktisch te verbeteren. Goede initiatieven waar we als club zeker baat bij
hebben.

Sponsorcommissie
In deze economisch nog wat lastige
tijden, is het hard werken om de nodige
sponsors aan de club te binden en
te behouden. Dit is ons deels gelukt.
We hebben dit jaar een paar mooie
sponsors binnengehaald. Erg leuk is
dat ons eigen lid Arjan Stap met zijn
bedrijf ESV, gespecialiseerd op gebied
van beveiligingsproducten, nu prominent op park, site en blad aanwezig is.
De nieuwe sponsorgids met de diverse
pakketten heeft zijn waarde al bewezen.
Nieuw zijn de reclameborden bij baan
2. De sponsorcommissie wil de mogelijkheden onderzoeken om dit nog een
stukje uit te breiden. Extra mankracht
is hiervoor echter vereist, het bestuur
is dan ook naarstig op zoek naar een
paar enthousiaste Avantianen die deze
belangrijke kar mede willen trekken.

Toekomstvisiecommissie
En alweer een commissie die dit jaar
zijn intrede heeft gedaan. Een mooie
mix van diverse Avantianen met ervaring op gebied van beleid en onderzoek.
Met als belangrijkste taak en doel om
de club in kaart te brengen om de
toekomst van club te waarborgen dan
wel te versterken. Aspecten als sterkte

Jubileumcommissie
Een nieuwe, tijdelijke commissie.
Speciaal opgericht voor ons as 60-jarig
jubileum. Een commissie bestaande uit
een zeer ervaren kern van Avantianen
met een behoorlijke staat van dienst en
aangevuld met nieuw, vers elan. Mooie
plannen en activiteiten zijn gesmeed
om er in 2015 een onvergetelijk en

feestelijk jaar van te maken. In deze
Kantlijn meer hierover.
Vrijwilligers
Dankzij de inzet en hulp van de vele
vrijwilligers is bovenstaande allemaal
gerealiseerd. We zijn erg blij dat zovelen
in de club hun steentje willen bijdragen
en zich extra willen inzetten om ervoor
te zorgen dat we een stabiele en goed
functionerende club zijn en blijven. De
verbondenheid is groot, iets wat zo
Avanti eigen is en waar we trots op zijn.
Steeds meer leden realiseren zich dat
dit niet vanzelfsprekend is en laten zien
dat ze dit waarderen.
Ruim 50 leden zijn via commissies
betrokken bij de noodzakelijke activiteiten in de club. Velen draaiden bardienst
of waren op een andere wijze actief.
Speciale dank aan onze groundsman
Paul Hoffs die de banen, het park en
clubhuis met grote zorg heeft onderhouden. Dank ook aan de trainers die
zich hebben ingezet om het spelniveau
en spelplezier van onze leden te verhogen.
Uit naam van het hele bestuur wil ik
alle leden bedanken die op welke wijze
dan ook hebben bijgedragen aan het
prettige en sportieve clubgevoel. Alle
commissieleden zullen op donderdag
5 februari na afloop van de ALV de gebruikelijke blijk van waardering krijgen.
59 jaar Avanti wordt zeker gezien alle
stappen die er gemaakt zijn positief
afgesloten; we gaan ons opmaken voor
een feestelijke verjaardag in 2015.
Alvast tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van 4 januari!

Nog steeds kan er worden getennist ‘s-avonds.
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ZATERDAG 7 FEBRUARI, 18:00 - 23:00
In de tennishal aan de Marie Curie-straat Nijmegen.
In het jubileumjaar van Avanti wordt
alles extra feestelijk georganiseerd, zo
ook het wintertoernooi.
Dus zet het alvast in je agenda!
De wedstrijden worden zoveel mogelijk

Op 1 januari wordt Avanti 60 jaar!
Een goede reden om een feestje te
geven. De jubileumcommissie (Bert
Lagerweij, Lex Bouts, Loekie Willard,
Marianne Kalthoff, Michelle Wismans
en Wilma Emonds) is hard aan het werk
om er een bijzonder en gedenkwaardig
jaar van te maken.
Het startschot van ons jubileumjaar
wordt gegeven tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari. De commissie zal daar het jubileumprogramma
presenteren.
Er is gezocht naar een rode draad,
er zijn speerpunten, sprankelende

op niveau ingedeeld. En de prijsuitreiking (23:15 uur) vormt een spetterende
afsluiting.
Deelname kost €12,50 (ter plaatse,
liefst gepast, te betalen). Hiervoor
krijg je een drankje, vele hapjes, een
hele avond ‘gezellig ontmoeten’ en
natuurlijk lekker tennissen met andere

ideeën, er is gebrainstormd, en nog
eens. Gaan de revivals het redden en
komt er wel of geen duurzaam cadeautje van het feestvarken? Komt er een
jubileumnummer, zal de begroting de
crisis doorstaan, gaat het bestuur een
receptie geven, zijn diamonds a girl’s
best friend, waar is die collectebus voor
en zal de flashmob zijn intrede doen?

Avantianen.
Mail vóór 2 februari 12:00 uur ‘s
middags je naam en speelsterkte naar
astridvanommen@gmail.com dan ontvang je het speelschema enkele dagen
voor het toernooi.
An Jonkman, Ellen Hoffmeister en Astrid van Ommen

De commissie hoopt op een vol clubhuis waar vele Avantianen elkaar weer
treffen om te toosten op het nieuwe
jaar en op de jarige!
Namens de jubileumcommissie,
Wilma Emonds.

KOM NAAR DE NIEUWJAARSRECEPTIE, VIER
HET MEE EN HOOR DE
ANTWOORDEN OP AL
DIE VRAGEN!
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TENNISKIDS

OP DREEF BIJ AVANTI
tekst: Florine Wasser, namens de jeugdcommissie, fotografie: Sjoerd van den Berk

Dit najaar speelden in de World Tour
drie teams voor Avanti, in totaal 12
tenniskids. Oranje 1 en Oranje 2 niveau
1 en 2 waren ingedeeld in poules met
teams van de Lindenholt, Groesbeek,
Berg en Dal, Rapiditas, Beuningen,
Wijchen en Malden. De Avanti-jeugd
was vaak te gast bij andere clubs om de
competitie aan te gaan. En voor wat
hoort wat: zondag 7 september en 5
oktober was Avanti zelf door de knltb
aangewezen als hostvereniging, zodat
alle 5 de banen bezet waren door fanatieke jeugdspelers. Dit tot ontsteltenis
van enkele senioren die op zondagochtend nietsvermoedend in alle rust
wilden spelen.….
7 september stond in het teken van
de New York Open, met prachtige
nazomerweer, limonade en lolly’s. De
ouders waren zeer behulpzaam bij het
scheidsrechteren en hielpen mee achter de bar. De wedstrijden tussen Avanti
1 Oranje 2, Groesbeek en Rapiditas
werden vol enthousiasme gespeeld. Het
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team van Avanti werd net geen winnaar
, maar dat mocht de pret niet drukken.
Sommige kids wisten van geen ophouden en gingen nog door met tennissen
terwijl de bezoekers al naar huis waren.
Helaas was het zondag 5 oktober
minder droog en zonnig. Toch leek de
gestaag vallende miezer de tenniskids
van Avanti 2 Oranje 2 en hun tegenstanders uit Berg en Dal, Malden en de
Lindenholt niet te deren. Ze speelden
even fanatiek en enthousiast als altijd.
Minpuntje was dat het speelschema
(TenniskidsPlanner) uitzonderlijk veel
enkelpartijen en nauwelijks dubbelpartijen uitdraaide, met als gevolg veel
wachtende kinderen (en ouders) in het
clubhuis.
De pingpongtafel kon door een mankement niet dienen als vermaak in deze
pauzes (wat extra jammer was, aangezien het thema China was). Al met al
haalde Avanti deze ochtend behoorlijk
wat punten. De beloning voor alle kids
was zoals gewoonlijk een sticker, dit

keer met Shanghai Open erop.
2 November speelden alle drie de Avanti-teams uit; in Beuningen, Groesbeek
en de Lindenholt. Dit was een mooie
laatste dag van het seizoen, met een
stop tot het voorjaar.
De World Tour wordt als leuk en
leerzaam ervaren. Jeugdspelers doen
wedstrijdervaring op in een informele
sfeer. Door een verkorte en eenvoudige
puntentelling duren de wedstrijden niet
te lang. De herhaling van ontmoetingen
met spelers in een poule is spannend
en draagt bij aan inzicht in andermans
spel. Veel kinderen (en hun ouders!)
zijn enthousiast en willen volgend jaar
weer meedoen.
Tenniskids kunnen de resultaten van
henzelf en hun team bekijken op tenniskids.toernooi.nl. Zoek op Avanti en op
je naam. Je ziet hoeveel wedstrijden je
gewonnen en verloren hebt, en met wie
en tegen wie je gespeeld hebt.

AVANTI’55

TENNISKIDS WORLD TOUR:

RODE, ORANJE EN GROENE COMPETITIE

Rode en Oranje competitie
Tenniskids World Tour is een competitievorm voor jeugd van 6 tot en met
11 jaar (rood, oranje). Junioren van
verschillende verenigingen ontmoeten
elkaar een paar keer per seizoen in een
poule van 3 of 4 teams.
De competitie wordt elke eerste zondag
van de maand gehouden van 9.00 tot
ongeveer 12.00 uur, bij verschillende
clubs. De World Tour bestaat uit twee
seizoenen: het voorjaar (maart tot en
met augustus) en het najaar (september tot en met november).

eigen manier aandacht aan besteden.
Aan het eind van het seizoen is het
team met de meeste punten winnaar,
maar het gaat vooral om het speelplezier.
Groene competitie
Daarnaast is er een groene competitie,
elke woensdagmiddag in april en mei,
voor spelers van 12 jaar. Een team
bestaat uit 4 of 5 spelers en er wordt op
een heel veld gespeeld.

Tot donderdag 15 januari 2015 kunnen jeugdspelers zich inschrijven voor
de rode, oranje of groene competitie.
Iedereen kan meedoen. Trainer en
jeugdcommissie bepalen de indeling.
Wil je meedoen? Stuur een mailtje met
naam en leeftijd naar jeugdavanti55@
gmail.com.

Meer informatie
over de World Tour
vind je op
www.tenniskids.nl

Een team bestaat uit 2 tot 8 kinderen.
Er worden enkel- en dubbelpartijen
gespeeld op verschillende niveaus
(rood en oranje 1 en 2; ingedeeld naar
leeftijd). Jongens en meisjes spelen
door elkaar, met speciale rode of oranje
ballen, op een mini-veld of driekwart
veld. Een wedstrijd bestaat uit twee gewonnen tie-breaks en duurt dus niet zo
lang zodat er veel wedstrijden gespeeld
kunnen worden.
Een speelzondag loopt parallel met een
internationaal toernooi, zoals de New
York Open of Roland Garros in Parijs.
Een hostvereniging kan hier op een
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COMPETITIES

tekst: Peter van Campen, namens de Technische Commissie

NAJAARSCOMPETITIE 2014
Voor sommige teams kende de Najaarscompetitie een spannend slot. Zaterdag
Gemengd 35+ 1 van captain Lex Bouts
moest op de laatste speeldag met 4-0
winnen om kampioen te worden. Ze
keerden echter met een 3-1 nederlaag
terug van Dukenburg Smash, waardoor
ze op de derde plaats eindigden. De
afsluiting van de Najaarscompetitie is
sinds enkele jaren bij de prijsuitreiking
van het slottoernooi. Omdat een concurrent voor het kampioenschap van
Zaterdag Gemengd 2 van captain Rutger
Stoop pas een week na die afsluiting
een inhaalwedstrijd zou spelen, konden
zij nog niet in de bloemetjes gezet worden. Later bleken ze het ook net niet

gehaald te hebben. Zaterdag Gemengd
3 van captain Wout Linsen kwam pas op
de laatste speeldag bovenaan te staan,
doordat ze zelf met 4-0 wonnen bij De
Vale Ouwe en doordat tegenstrever
Lunteren 3 punten liet liggen tegen
Gendt. Monique Bourgondiën, Willemijn van Gurp, Sabine de Haas, Stephan
Huisman, Bart Steeghs en Wout Linsen,
van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!

avond en de zaterdag, dat dit moeilijk
te combineren is met het vrijhouden
van een recreantenbaan. De TC denkt
samen met het bestuur over mogelijke oplossingen. Op zondag is er maar
1 jeugdteam en 2 seniorenteams.
Daarom is aan de KNLTB gevraagd alle
teams gelijktijdig thuis te laten spelen.
Hierdoor zijn er mogelijkheden om op
3 of 4 zondagen in het voorjaar nieuwe
activiteiten te organiseren op het park.

VOORJAARSCOMPETITIE 2015

TC-leden:
Josephine Jansen, jmam.jansen@gmail.
com, 024-3235182 06-57023956
Duco van Dijk, Duuckje@hotmail.com,
06-29504609
Peter van Campen, tc@avanti55.nl,
024-3234468 / 06-13368419

De inschrijving op www.toernooi.nl is
gesloten. De TC zal op de nieuwjaarsreceptie de precieze indeling bekend
maken. Wel is al duidelijk dat er zo
veel belangstelling is voor de vrijdag-

MAXIMUM TENNIS

TENNISSCHOOL

nen. De trainingen worden afgestemd
op leeftijd en niveau van de speler.
Maximum Tennis is van mening dat
ieder individu verschillende behoeften
heeft op tennisgebied. Een persoonlijke
benadering staat daarom hoog in het
vaandel.

Tennisschool Maximum Tennis verzorgt
per 1 april 2015 tennistrainingen bij
Avanti ‘55. Maximum Tennis is een tennisschool bestaande uit jonge, enthousiaste trainers die tevens zelf op hoog
niveau actief zijn als speler. De missie
van Maximum Tennis is om passie en
enthousiasme voor de tennissport over
te brengen op zoveel mogelijk mensen,
en ze daarbij een hoop te leren.
Er worden trainingen aangeboden voor
zowel jeugd (vanaf 5 jaar) als volwasse-
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Maximum Tennis is tevens werkzaam
op een aantal tennisverenigingen in nabij gelegen plaatsen zoals Molenhoek,
Haps, Beers, Vianen, Cuijk, Grave, Boxmeer en Sint Anthonis, en vanaf april
2015 ook bij TV Tachys in Nijmegen. De
tennisschool stimuleert samenwerking
tussen de verschillende verenigingen.
In het kader hiervan zijn in Boxmeer
en in Cuijk en Grave al regiotrainingen
opgezet, waarbinnen spelers van de
verschillende verenigingen in de regio
met elkaar kunnen trainen.
Namens Maximum Tennis zullen de trainingen op Avanti ’55 worden verzorgd
door Lennart van Campen op de woensdag, en Jos Lindner op de vrijdag.

Wellicht kennen sommigen van jullie
Lennart al, aangezien hij zelf als klein
jongetje begonnen is met tennis bij
Avanti! Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren al wat competitietrainingen
verzorgd voor Avanti-teams. Lennart is
zelf nog actief als speler, momenteel op
cat. 2 / 3 niveau.
Jos is een superenthousiaste verenigingstrainer die al meerdere malen zeer
succesvol is geweest bij verschillende
verenigingen en momenteel ook hoofdtrainer is van TC Topspin in Boxmeer.
Ook als speler timmert hij nog steeds
aan de weg, hij is dit jaar cat. 3 speler
geworden.
Beide trainers hebben een A- en B-trainerslicentie en Tenniskids applicaties
gevolgd. Op de volgende pagina stellen
beide trainers zich voor.
Graag zouden wij voor het eerst met
jullie kennismaken tijdens de nieuwjaarsborrel op 4 januari. Deze zal plaatsvinden in het clubhuis vanaf 17.00u.

AVANTI’55
Wij hopen dat jullie hier allemaal aanwezig zullen zijn!
In het voorjaar willen wij graag kennis
met jullie maken op de baan, door middel van een kennismakingsclinic voor
zowel de jeugd als de senioren. Of dit
lukt en zo ja, wanneer precies, hangt af

van wanneer de banen speelklaar zijn.
Hierover t.z.t. meer informatie in de
nieuwsbrief.
In het nieuwe jaar zal alle informatie
volgen met betrekking tot het trainingsaanbod.

Inschrijven voor de zomertrainingen
kan vanaf maart via
www.maximumtennis.nl/inschrijven.
Voor meer informatie: www.avanti55.nl
of www.maximumtennis.nl.
Met sportieve groet,
Team Maximum Tennis

DE NIEUWE TRAINERS

STELLEN ZICH VOOR...

Lennart van Campen
Hoi Avantianen, mijn naam is Lennart
van Campen en vanaf april begin ik met
het verzorgen van prive- en groepslessen voor jeugd en volwassenen bij
Avanti ‘55. Ik ben reeds 25 jaar woonachtig in Nijmegen en kreeg toen ik 8
was mijn eerste tennisles op Avanti ’55.
Sinds die tijd heb ik veel getennist en
een hoogste positie van 120 bereikt
op de nationale ranking welke ik nog
steeds probeer te verbeteren. Daarbij
heb ik twee opleidingen gevolgd voor
het geven van tennislessen en ben ik

bevoegd om op ieder niveau les te
geven.

op de beste tennisbanen van Nederland.

Naast het tennis, waar ik iedere dag
mee bezig ben, heb ik een bachelor in
business administration, hou ik van skateboarden en ongeveer iedere andere
sport.

Ik hoop jullie allen snel te zien op de
tennisbaan!
Met sportieve groet,
Lennart van Campen

De afgelopen jaren heb ik de competitiespelers van Avanti al mogen trainen.
Nu ben ik er heel blij mee om iedereen
die wil les te kunnen geven bij de gezelligste tennisvereniging van Nijmegen en

Jos Lindner
Hoi Tenniss(t)ers van Avanti’55,
Bij deze wil ik me graag voorstellen als
jullie nieuwe trainer. Mijn naam is Jos
Lindner, 35 jaar en kom van oorsprong
uit Beek-Ubbergen. Sinds 1998 geef
ik fulltime tennisles en doe dit graag
als clubtrainer. Ik vind het prachtig om
de spelers vooruit te zien gaan in hun
niveau en mee te maken hoe de binding
met tennis en de club steeds sterker
wordt. Voor mij heeft elke groep spelers
zijn uitdagingen en geef dan ook net zo
graag recreatieve training als prestatieve training.

Met de komst van een nieuwe trainer
zal het best even wennen zijn. Net weer
een andere visie of methode kan heel
verfrissend op je spel uitwerken, maar
kan ook vragen oproepen.
Heb je vragen dan sta ik daar altijd voor
open en ik hoop snel kennis met je te
maken tijdens de nieuwjaarsborrel op 4
januari of begin april op de baan.

Met veel plezier kijk ik uit naar de samenwerking met Avanti!
Ga er vol voor en geniet van je tennis!
Jos Lindner
Tennistrainer

Natuurlijk gaan we samen trainen! Hiervoor zal in het voorjaar het inschrijfformulier op de website van Avanti
verschijnen.
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tekst en fotografie: Hawkeye

M

ijn moeder vond jazz altijd ‘kriebeltjesmuziek’.
Kan ik me voorstellen. Voor mij werkt het precies
andersom en is het juist heel rustgevend. Jazz
staat bij mij heel vaak aan, zeker tijdens werktijd.
En als het aan de wetenschap ligt, zouden we dat ook moeten doen tijdens het sporten. Onlangs is namelijk aangetoond
dat golfers – ik herhaal: golfers – beter presteren als ze naar
jazz luisteren. Geen klassiek of hiphop, maar jazz. Daar zijn
ze achter gekomen door golfers een koptelefoon op te zetten
met steeds veranderende soorten muziek. Tijdens het putten
sloegen ze de bal significant het beste op jazzmuziek. Toeval?
Uit eerder onderzoek blijkt dat hardlopen het beste gaat met
uptempo beats, basketballers het beste dunken bij rapmuziek
en dat je het beste cricket kunt spelen onder het genot van
countryklanken.
En tennis dan? Over deze sport heeft de wetenschap zich nog
niet gebogen. Een opvallend gemis. Je zou daar ontzettend
veel voordeel uit kunnen halen. Niet alleen zou je het algemene spelpeil kunnen opkrikken door achtergrondmuziek,
ook zou je na een messcherpe wetenschappelijke analyse
als thuisspelende club op een virtuele voorsprong kunnen
komen.
Al deze gedachten borrelden bij mij op tijdens een bezoek
aan de AFAS Tennis Classics, eind november in Apeldoorn.
Drie jaar geleden zag ik daar Edberg en Lendl spelen, de
helden van mijn jeugd. Nu liep ik rond met een VIP-card in
de business lounge. Het hele evenement is zo ingesteld op

‘business’ dat het tennis is gedegradeerd tot bijzaak. Voor het
tennistoernooi nodigt de organisatie met opzet wat minder
oudere spelers uit, om ook jonger publiek te trekken. Maar
Sergi Bruguera en Sjeng Schalken konden niet voorkomen
dat de tennishal zich vulde met loomheid en desinteresse.
Waar Lendl en Edberg drie jaar geleden nog boegbeelden van
speelplezier vormden, zakten Bruguera en Schalken weg in
een inspiratieloze strijd. Geen lachje kon er af.
De organisatie had ook muziek ingezet: tussen alle games
klonken flauwe, pretentieloze deuntjes die zelfs in een supermarkt niet welkom zijn. Waarom? Waarschijnlijk meent
de organisatie dat geluidloosheid om een of andere manier
niet goed is voor netwerken en dat toeschouwers – net als
op televisie – toch al gewend zijn aan reclameboodschappen
tijdens tennispauzes.
Maar volgens mij werkt het precies andersom. Het kunstmatig opvullen van tennispauzes leidt de aandacht af van het
tennisspel, pampert de toeschouwers op een verkeerde manier – namelijk met middelmatigheid – en trekt daarmee ook
de beleving en het niveau van het tennis zelf de afgrond in.
Laten we dus nog maar even wachten met het invoeren van
tennisparkmuziek bij Avanti…
Hawkeye
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