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VAN DE VOORZITTER

DE BALLEN KUNNEN WEER
UIT HET BLIK...

E

en heerlijk vooruitzicht! We staan
aan de vooravond van het nieuwe
seizoen. Alle voorbereidingen zijn
getroffen om er een succesvol jaar van
te maken. Dankzij een niet te strenge
winter en de enorme werkinzet van onze
groundsman Paul Hofs en de hulp van
enkele Avantianen zijn de banen in recordtempo in perfecte conditie gebracht.
Jubileum
Vanwege ons jubileum zal het een extra actief en feestelijk jaar worden. De
versierde ballonnen tijdens het zeer geslaagde wintertoernooi waren het startschot van het 60 jarig bestaan van onze
club dat als een rode draad door het
seizoen zal lopen, met een jubileumtoernooi op 4 juli (noteer hem maar vast!),
een speciale Kantlijn, kunstuitingen en
diverse andere activiteiten en festiviteiten. We duimen voor veel lente-, zomeren najaarszon om dit feestelijk jaar nog
meer glans en sfeer te geven.
Het bestuur heeft het 60-jarig jubileum
aangegrepen om onze vereniging meer
in ‘the picture’ te gaan zetten. Alvast
een mooi artikel in de laatste Wijkkrant,
op handen zijnde andere artikelen en
de komst van een zgn. jubileumdoek
aan voorzijde park dat passanten moet
prikkelen eens een kijkje op ons park te
nemen.
Make-over
Na de winterstop is het altijd weer spannend hoe het clubhuis en park erbij zullen liggen. De afgelopen jaren is het traditie geworden dat de winterstop mede
gebruikt wordt om gewenste renovaties
en verbeteringen aan te brengen. En inderdaad is er ook nu weer hard gewerkt.
Onder aanvoering van 2 Avanti vakmannen, Paul Van Haperen en Michel Haen,
is het volledige interieur van de bar on-

der handen genomen en heeft zo een
complete make-over gekregen. Het resultaat is een heel praktisch, hygiënisch
en mooi geheel. Ook van de nieuwe apparatuur en de gecreëerde ruimte in de
keuken zal iedere Avantiaan profiteren.

toernooicommissie erin slagen voldoende Avantikrachten aan zich te binden
om het intensieve, maar o zo bepalende
toernooi van Avanti te volbrengen? We
zullen het gaan zien, maar ík heb er alle
vertrouwen in.

Nieuw en nieuws…
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom. Acties als de toegestuurde
flyer en verdergaande activiteiten via
de social media moeten meer aandacht
op de club vestigen. Daarbij willen we
ook extra betrokkenheid naar de leden
toe creëren. Met de introductie van de
afspreekwebsite en de app van 2sportT,
zullen de leden elkaar makkelijk(er) kunnen vinden om tennisafspraken te maken. In deze Kantlijn en tijdens de pasjes uitdeelmomenten zal hier meer info
over gegeven worden.

We zijn ontzettend blij en trots dat
zovelen hun bijdrage willen leveren;
dat maakt dat we een échte club zijn.
Én denk je:’ ik wil ook best graag wat
doen?’, stuur dan een berichtje naar
het bestuur: bestuur@avanti55.nl, hulp
is altijd en overal welkom! En voor wie
het nog niet weet....: volgend jaar zal
hier ook een nieuwe voorzitter plaats
moeten nemen. Na, dan, 5 jaar actief
voorzitterschap ga ik me op andere zaken richten en maak ik graag plaats, hetzij met enige pijn in het hart, voor een
andere voorzitter. Een prachtfunctie, intensief, maar voor mij alle moeite meer
dan waard. Wie deze mooie functie ambieert of interesse heeft nodig ik uit om
hier met mij eens over van gedachte te
wisselen.

Dit jaar mogen we 2 nieuwe trainers van
tennisschool Maximum verwelkomen:
Lennart van Campen en Jos Lindner. Zij
zullen hun visitekaartje afgeven op de
kennismakingsclinic op 22 maart (zie
ook de aankondiging in deze Kantlijn!).
Aan de hand van hun missie om passie
en enthousiasme voor de tennissport
over te brengen zullen zowel de jeugd
als de senioren een boel opsteken. Wij
wensen hen en hierbij ook de andere
nieuwkomers een hele goede start en
mooie tijd bij Avanti toe!
Achter de schermen zijn alle commissies
druk doende met alle voorbereidingen;
het behouden van het goede en verbeteringen aanbrengen waar nodig. Heel
benieuwd ben ik naar alle nieuwe plannen die gesmeed worden. Wat heeft
de jubileumcommissie nog allemaal in
petto? En op wat voor een geheimzinnig
thema broedt de geheel nieuwe invitatiecommissie? Zal de uitgedunde Open-

Voor nu gaan we ons lekker opmaken
voor een mooi tennisjaar. Ik hoop dat we
elkaar gauw gaan ontmoeten.
Voor ieder een heel gezellig, sportief en
feestelijk seizoen toegewenst en graag
tot ziens bij de clinic op 22 maart en het
openingstoernooi van 29 maart!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti ‘55

Kaft: van rechts naar links:
Ellen Hoffmeister, An Jonkman, Astrid van Ommen, organisatoren van het wintertoernooi
2015. Foto: Fons Goosen
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VAN DE

BESTUURSTAFEL
■ tekst, Dick Onderwater, namens het bestuur; foto Wintertoernooi

A

lgemene Ledenvergadering
De ALV heeft op 5 februari jl.
plaatsgevonden, waarbij ca.
30 leden aanwezig waren.
Tijdens de vergadering zijn de volgende
besluiten genomen:
•
•
•
•

•
•

Contributie 2015 voor senioren €
134, voor studenten € 94 en jeugdleden tot en met 17 jaar € 80.
Joek Poort vertrekt en Rien Cosijn
treedt toe tot het bestuur.
Over 2013 is een batig saldo van €
3.450 gerealiseerd.
Jeugdlessen zijn uitbesteed aan
Tennisschool Maximum. Lennart
van Campen en Jos Lindner zijn
verbonden aan deze tennisschool
en geven naast juniorentraining
ook seniorentraining.
De baanverlichting kan ook in de
in de avonduren in de weekenden
gebruik gaan worden.
Op 4 juli is er in het kader van het
Jubileumjaar (60 jaar Avanti) o.a.
een toernooi en feest.

De notulen zijn te lezen op de website.

voor Avanti hebben zijn welkom.

Wintertoernooi 2015
Het wintertoernooi vond plaats 7 februari en was wederom zeer geslaagd. Veel
dank aan de organisatoren Ellen, Astrid
en An en aan de LOVE-ladies.

Introductieavond nieuwe leden
Op woensdag 25 maart organiseert het
bestuur vanaf 19.00 u een introductieavond voor nieuwe leden in het clubhuis. Ook leden die vorig jaar tijdens
het seizoen lid zijn geworden, zijn van
harte welkom. Neem je racket mee,
want voor beginners is er 19.10 u tot
20.00 uur een gratis kennismakingsles.
Vanaf 20.00 uur verstrekt het bestuur
informatie over de gang van zaken in de
club en kunnen vragen worden gesteld.
Voorbehoud voor de tennisles is wel
dat de banen open zijn. Houd hiervoor
de website in de gaten.

Gratis tennisclinic
Op zondag 22 maart zullen de 2 nieuwe
trainers van Maximum, Jos Lindner en

Lennart van Campen ter kennismaking
een gratis tennisclinic verzorgen. Van
10.00 u tot 11.00u voor de jeugd en van
11.00 u tot 12.00 u voor senioren. Komt
allen! Ook anderen die belangstelling

Uitreiking competitiebescheiden
Op 1 maart is de competitie-indeling
bekend gemaakt. Op de Activiteitenkalender zullen de voor de competitie
gereserveerde banen worden aangegeven. Met name op een deel van de
zondagen is er veel ruimte vrij voor recreanten daar alle teams dan uit spelen.
De aanvoerdersbijeenkomst, waar tradi

Wintertoernooi, 2015
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tioneel afspraken worden gemaakt over
wie , wanneer speelt, en alle competitiebescheiden worden uitgedeeld is op
woensdag 1 april 2015 om 20.30 u in
het clubhuis.
Ledenpasjes 2015
De pasjes worden niet per post verzonden, maar zullen op 3 avonden en 2
middag op het clubhuis worden uitgereikt, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 21 maart van 11.00 tot
13.00 uur
Zondag 22 maart van 10.00 tot
13.00 uur
Maandag 23 maart van 19.30 tot
21.00 uur
Dinsdag 24 maart van 20.00 tot
21.00 uur
Woensdag 25 maart van 19.00 tot
21.00 uur
Woensdag 1 april op de aanvoerdersavond

De contributie zal voor die tijd door de
penningmeester worden geïnd.
Het niet tijdig afhalen van de ledenpas
zal helaas toe leiden dat er geen mogelijkheden zullen zijn om in de eerste
weken van het seizoen af te hangen.
Activiteitenkalender / bardiensten
Tijdens de pasjesuitdeelavonden zal
ook de activiteitenkalender worden
uitgereikt. Alle geplande activiteiten
voor het komende seizoen inclusief
baanbezetting zijn daarin opgenomen.
Ook zal gelijk aan andere jaren een ieder gevraagd worden in te tekenen voor
bardiensten. Meer over het nieuwe
intekensysteem voor de bardiensten
elders in deze Kantlijn.
Tennisdating
Tevens zal het nieuwe tennisdating
worden toegelicht. Via de tennisdating
kan een ieder op zoek naar partner om
op gewenste dag en tijdstip te gaan
tennissen. In deze Kantlijn wordt elders
hier aandacht aan besteed.

seerd. In de ochtend voor de junioren
en in de middag voor de senioren. Om
12.15 u wordt het startschot van het
nieuwe seizoen gegeven met het hijsen
van de vlag door de voorzitter. Informatie over het aanmelden voor het
openingstoernooi vind je elders in deze
Kantlijn.
Buren
Met de buren hebben we een goede
relatie en dat willen we zo houden.
Hiertoe is het essentieel dat de buren
niet lastig worden gevallen m.b.t. ballen
die over het hek zijn geslagen. Ook
melden de buren steeds vaker last te
hebben van luid geschreeuw vanaf de
baan. Daarom het uitdrukkelijk verzoek
om hiermee rekening te houden!
Aan alle leden tevens het verzoek om
te letten op het tijdig doven van de
baanverlichting. Tot uiterlijk 23.00 uur
mag met verlichting worden gespeeld.
Dit geldt voor alle dagen in de week.
Dubbel versus enkel
Voor de eventuele drukke avonden doet
het bestuur nadrukkelijk een beroep op
alle spelers om vooral te dubbelen. Als
we de gezelligheid buiten beschouwing
laten, dan biedt het dubbelspel in vergelijking tot het enkelspel 10 minuten
meer speeltijd en biedt het meer spelers de mogelijkheid om te tennissen.

Introductie niet leden
Voor het introduceren van niet leden
gelden de volgende regels:
•

•

•
•

Voordat men de baan opgaat moet
iedere introduce in het daarvoor
bestemde schriftje bij de bar worden genoteerd
Per introducé dient € 5 betaald te
worden voor seniorleden en 3 euro
voor juniorleden (tot en met 17
jaar). Enveloppen om het geld in te
stoppen zitten in het introductieschrift.
Een persoon mag maximaal 4 keer
per jaar geïntroduceerd worden
Als alle banen bezet zijn kan er niet
geïntroduceerd worden

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

Uitreiking Ledenpas
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 21 maart van 11.00
tot 13.00 uur
Zondag 22 maart van 10.00
tot 13.00 uur
Maandag 23 maart van 19.30
tot 21.00 uur
Dinsdag 24 maart van 20.00
tot 21.00 uur
Woensdag 25 maart van
19.00 tot 21.00 uur
Woensdag 1 april op de aanvoerdersavond

Openingstoernooi
Op zondag 29 maart zal het traditionele
openingstoernooi woorden georgani-
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OPENINGSTOERNOOI
SENIOREN

H

et openingstoernooi vindt dit jaar
plaats op zondag 29 maart.

toernooicommissie@avanti55.nl en vermeld daarin je naam en speelsterkte.

We beginnen om 12.15 uur met het hijsen van de Avanti-vlag en een toespraak
van de voorzitter. Er worden dubbels
gespeeld, waarvoor je je individueel inschrijft.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 24
maart a.s. Alleen indien je geen beschikking hebt over internet is inschrijving
ook telefonisch mogelijk via Ad Wellens
(tel 3603128).

Inschrijving
Stuur voor de inschrijving een mail naar:

Het wedstrijdschema ontvang je uiterlijk
op vrijdag 27 maart op het mailadres

waarmee je je ingeschreven hebt. Tijdens en na het toernooi zorgen wij voor
een hapje en spoedig na afloop is er een
prijsuitreiking.
De toernooicommissie,
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob Maters, Willy Schaap en Ad Wellens
■

maart
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60
JAAR AVANTI’55
■ tekst Wilma Emonds, namens de jubileumcommissie
■ logo Jane Klein

H

et jubileumjaar is van start!
Tijdens de drukbezochte en
gezellig verlopen Nieuwjaarsreceptie op 4 januari zijn velen
van jullie getuige geweest van de presentatie van het feestprogramma door
de jubileumcommissie. Dank daarvoor
aan de leden van de commissie die
tijd noch moeite hebben gespaard om
er een sprankelende vertoning van te
maken. En ook zodanig dat de twee in
het buitenland vertoevende leden acte
te présence konden geven.
We vervolgen met het extra feestelijke
Openingstoernooi op 29 maart dat
met een diamanten lijstje omhuld gaat
worden. Daar wil je bij zijn!
Dé feestdag van het jubileumjaar is
zaterdag 4 juli. Dan wordt het enige
en echte JUBILEUMTOERNOOI georganiseerd voor elke Avantiaan, zowel
jeugd als senioren, voor beginner en
gevorderde. Houd zowel de middag als
de avond vrij! Na de wedstrijden en entertainment volgt een spetterend FEEST
met muzikale optredens en wordt er
gedanst tot in de kleine uurtjes.

Kampioensteam 1981

Er komt een Wall of Fame in het clubhuis. Lopende het jubileumjaar bestaat
de mogelijkheid om tijdens de diverse
activiteiten een portret van jezelf te laten maken voor de prijs van € 30,- Diederik Grootjans, schilder en Avanti-lid
zal 60 portretten schilderen van Avanti-leden. Er hangt een aanmeldlijst in
het clubhuis waarop je aan kunt geven
wanneer je je wilt laten portretteren.
De eerste modellen kunnen tijdens het
openingstoernooi plaatsnemen!
En dan de collectebus. Die zal zich met
regelmaat aan je laten zien. We houden namelijk een inzameling voor een
schilderij gemaakt door Diederik voor

SPETTEREND
FEEST
zaterdag 4 juli

zaterdag 4 juli
Diederik Grootjans in actie

maart

Tot ziens bij het Openingstoernooi waar
de Diamonds jullie zullen verwelkomen!

Advertentie uit de krant van 1959

JUBILEUM
TOERNOOI
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ons clubhuis ter herinnering aan 60 jaar
Avanti. Dit schilderij is blijvend, de portretjes blijven gedurende het jubileumjaar in het clubhuis te bewonderen en
mogen daarna mee naar huis.
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Voorjaar, Zomeravond, Najaar, Winterhard(t)

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

WINTERHARD(T)COMPETITIE
2014-2015

Maarten Baris en Nel Salomons

De Winterhard(t)competitie 2014-2015
is op zaterdag 28 februari op het park
van De Oorsprong in Beek feestelijk
afgesloten. Onder prachtige weersomstandigheden werd de hele dag om
de laatste punten gestreden. Daarna
werden de winnaars van alle poules
gehuldigd en werd er teruggeblikt op
een succesvol seizoen. Alle standen
en uitslagen zijn te vinden op www.toernooi.nl. Avanti is met 39 deelnemers
goed vertegenwoordigd geweest tijdens
deze competitie.

Paul van der Heijden en Nelleke Verbunt

Rechts: Astrid Hagemann

VOORJAARSCOMPETITIE 2015

ZOMERAVONDCOMPETITIE 2015

NAJAARSCOMPETITIE 2015

De poule/wedstrijdindeling van de
Voorjaarscompetitie is op 1 maart
bekendgemaakt door de KNLTB. De
TC heeft daarna baanschema’s gemaakt, de banen laten reserveren en
de gasten/tegenstanders uitgenodigd.
Op de aanvoerdersavond, woensdag 1
april 20:30 in het clubhuis, worden de
mappen en ballen uitgedeeld.

De teamindeling van de Zomeravondcompetitie is op de Avanti website
gepubliceerd en aan de aanvoerders
gemaild, zodat zij de verhinderingen in
hun team kunnen inventariseren.
Er is een nieuw TC-lid, Jacki Uitslag,
die speciale aandacht voor de Zomeravondcompetitie zal hebben. Jacki had
al een geldig VCL-diploma (Verenigings
Competitie-Leider).

Vanaf eind april zal het weer mogelijk
zijn om via toernooi.nl in te schrijven
voor de Najaarscompetitie 2015.

AANVOERDERS
AVOND

woensdag 1 april, 20:30 uur.

TC-leden:

Peter van Campen,
tc@avanti55.nl,
024-3234468 / 06-13368419
Duco van Dijk,
tc@avanti55.nl,
06-29504609
Josephine Jansen,
tc@avanti55.nl,
024-3235182 06-57023956
Jacki Uitslag,
tc@avanti55.nl,
06-11062453
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PAUL VAN ROSMALEN:
■ tekst en fotografie: Mariëtte van der Zwet

E

enmaal thuis zit ik ’s avonds op
de bank na te denken over hoe
ik deze ochtend met Paul van
Rosmalen zal aanpakken? Wat
was nou het essentiële, hoe vat ik hem
samen? Het begon al met zijn antwoord
op mijn portret-verzoek. Dank voor je
uitnodiging. Toen ik vannacht rond 4.30
uur jouw mail las, dacht ik: “na zoveel
jaar eindelijk eens in de ‘krant’. Ik ben
niet meer in slaap gevallen, en alleen
maar vol opwinding gewacht tot ‘t ochtend werd.” Waarna hij gewoon schrijft
dat hij het leuk vindt en dat maandagochtend 2 februari rond een uur of half
elf hem goed uitkomt. En dat ik lekker
ouderwets gezette koffie kon verwachten, met warme melk! Nou, dan wil ik
wel een vers amandelbroodje van de
Knollentuin meenemen.
Spelen, denk ik, dat is de essentie! Een
homo ludens, maar dat klinkt zo pedant.
Een groot kind? Te soft. En dat is hij nou
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EINDELIJK!

ook weer niet, nee, bepaald niet. Maar
hij speelt! Letterlijk. Hij speelde met
mijn vraag. Hij speelt piano, hij speelt
tennis. Hij fietst naar zijn leerlingen
thuis om ze aan huis les te geven en
komt er elke avond energiek van thuis.
Hij had – voor ik arriveerde – al een
half uur gefietst, gewoon om buiten te
zijn, zijn hoofd leeg te maken. En als
ik bij hem binnenkom, duurt het bijna
een uur voor die beloofde koffie gezet
wordt. Maar dat is niet erg, want we
hèbben het meteen ergens over. Hij laat
me de woonkamer zien, licht, aan twee
kanten ramen, waar een piano staat en
een bank, we lopen naar zijn werkkamer met nog een piano en een oud
bureau, een antieke stoel die bij zijn
moeder vandaan komt “moet mijn zus
Mirjam nog opknappen”. Ik ga er even
in zitten in die stoel, om – voor ik het
vergeet - een paar foto’s te maken.
Ja, zijn moeder, 88 jaar…., ze logeert
hier wel eens, “wat een zegen als je

oude ouders, een moeder, hebt die nog
gezònd is. En een nog grotere zegen:
dat ik ouders heb gehad, die me zóveel
hebben meegegeven.” Dàt heeft hij wel
gemerkt, de laatste jaren. Een scheiding
achter de rug, het leven weer oppakken, weten dat hij hier doorheen moet,
nee, wetend dat hij hier doorheen
kòmt. Hoe dan ook. Ging niet vanzelf,
natuurlijk. Heel veel praten met vrienden, een jaar lang, alleen het dààrover
hebben, voortdurend, tot ze er gek van
werden maar toen was het ook klaar. En
dan, wat nu, wat wil hij? Wat hij doet,
is wat hij wil: lesgeven, piano spelen,
al vijfentwintig jaar lang en nog steeds
met zoveel plezier. Hij geeft pianoles
aan kinderen vanaf een jaar of zes tot
zo’n beetje in de puberleeftijd.
“Het is zo geweldig om die kinderen te
volgen, om ze te zien opgroeien, ze te
zien ontwikkelen. Contact met hen te
maken. Wat willen zij, wat denken

AVANTI’55

ze?” Waarom willen ze eigenlijk piano
spelen, in deze snelle tijd van beeld en
heel veel ander geluid? “Omdat”, zegt
hij, “ze vinden dat de piano ‘iets terugdoet’, je doet iets, en de piano doet
méé, geeft antwoord.” Zelf vindt hij het
belangrijk om een passie te hebben,
“daar heb je je hele leven wat aan”, is
wel gebleken. Hij ziet zichzelf als een
soort medium dat kinderen helpt om
hùn passie te ontwikkelen. En wat zijn
eigen kinderen betreft, inmiddels 16 en
18: hij is apetrots op ze. Ook zij doen
veel aan muziek en toneel, van generatie op generatie lijkt het doorgegeven te
worden.
Canto Ostinato
Intussen heb ik Canto Ostinato opgezocht op Youtube en Spotify. Ik luister
er nu naar terwijl ik dit schrijf, een verslavend stuk muziek, met vier piano’s,
duurt anderhalf uur, kan nu dus eigenlijk niet maar ik kan er ook bijna niet
mee stoppen. Of ik dat kende, vroeg hij,
toen we het over jazz, O’42, improviseren en van alles hadden. Nee, wel ooit
van gehoord maar wist niet eens of het
de naam van een muziekstuk of van een
componist of muzikant was. Nu ik zit
te luisteren, doet het me denken aan
Philip Glass’ Reflections van Cello Octet
Conjun Ibérico, waar ik ooit ademloos,
gebiologeerd naar heb gekeken en geluisterd, zulke spannende, indringende
minimal music. Wat leuk toch, om het
met iemand weer over dit soort muziek
te hebben; het maakt me ook jaloers op
iedereen die in zijn jeugd geleerd heeft

ZELF VINDT HIJ
HET BELANGRIJK
OM EEN PASSIE
TE HEBBEN,
“DAAR HEB JE JE
HELE LEVEN WAT
AAN”,
IS WEL GEBLEKEN.
om een instrument te bespelen. Hij
is er mee opgevoed. Alle kinderen uit
het gezin van Rosmalen, zeven stuks,
hebben pianoles gehad, en tennisles!
Het hoorde er gewoon bij. Na de Pedagogische Academie en een paar jaar
voor de klas, koos Paul voor de muziek,
volgde een opleiding voor muziektherapie en kwam tijdens zijn stage tot de
ontdekking dat hij weer in een systeem
ging raken dat hem niet zinde. Zijn

eigen ding doen en optreden, vrijheid,
dat was wat hij wilde! En daarna, toen
de kost wat serieuzer verdiend moest
worden, bleek één advertentie in wat
toen nog het KU-nieuws heette, genoeg
om tot op de dag van vandaag in zijn
levensonderhoud te voorzien met
lesgeven, pianospelen. Een oud-leerling
uit een gezin waar hij nog steeds contact mee heeft, vroeg Paul om hem te
begeleiden bij het zingen van liederen
van Schubert. Dat wordt weer optreden! Zij het in het klein, huiskamerconcerten, maar toch. Spannend, altijd,
zenuwen, ja, want het moet wel góéd,
natuurlijk….
Wat is de kracht van muziek toch wonderlijk. Even een riedel van hem op de
piano, later in de voorkamer als ik eindelijk mijn koffie krijg, en ik wil die bank
niet meer af. We babbelen nog wat na
maar het leukste heb ik al meegemaakt,
dat eerste uur, wat een energie!
“Ach”, had hij tegen zijn kinderen gezegd, “moet ik dat wel doen? Voor een
blad dat toch wel bij zo’n 500 leden op
de mat valt”, tot de slotsom komend
dat “zo iemand het leuk vindt om wat
voor het clubblad te schrijven, dus
waarom niet?”. Dit zei hij pas toen ik
weer buitenstond met een hoofd vol en
een leeg opschrijfboekje in mijn tas. Blij
toe dat hij er zo over gedacht heeft!
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NIEUWE REGELS?
■ tekst :Hawkeye

B

ij Avanti zou een 34-jarige speler een jong talent worden genoemd met een mooie toekomst
voor zich, maar Lleyton Hewitt is
een tennisveteraan. De Australiër is een
van de oudste tennissers in het profcircuit. Begin van deze eeuw won hij twee
Grand Slams en hij gaat al bijna 20 jaar
mee. Tegenwoordig wint hij niet veel
meer en vliegt hij er in de meeste toernooien na een paar rondjes uit.
Op 12 januari van dit jaar speelde Hewitt
in Sydney een demonstratiepartij tegen
Roger Federer en ook die wedstrijd verloor hij. Niets opmerkelijks zou je zeggen, maar de setstanden verraden dat
het geen normale pot was. Federer won
met 4-3, 2-4, 3-4, 4-0 en 4-2. Vreemde
cijfers voor een potje tennis, zelfs voor
Avantianen. Het was een experiment
met nieuwe regels, bedacht door de
Australische tennisbond, voornamelijk
bedoeld om het spel sneller te maken.
De meest opvallende vernieuwingen
zitten in de puntentelling. Een set gaat
om 4 gewonnen games en bij de stand
3-3 wordt een tiebreak tot 5 punten gespeeld. In een game volgt bij 40-40 een
beslissend punt, waarbij de ontvanger
bepaalt van welke kant de tegenstander
serveert. En bij een netservice wordt

Is een tennispartij niet een
aangename
inspanning,
waarvan we het
jammer vinden
dat die uiteindelijk weer
voorbij is?
doorgespeeld, mits de opslag in is uiteraard.
Met deze regels duurde de vijfsetter
tussen Federer en Hewitt slechts anderhalf uur. ‘Tijd is kostbaar tegenwoordig
en dit nieuwe snelle format is perfect
voor iedereen die een tenniswedstrijd
wil inpassen in een drukke levensstijl’,
aldus Craig Tiley van Tennis Australia na
afloop.
Goed om steeds te kijken of verbeteringen mogelijk zijn in de wereld, in de
maatschappij, en ook in de sport. Prima
dat het middenvak bij het korfbal is afgeschaft (in 1991) en het ralleypointsysteem bij het volleybal is geïntroduceerd
(2000). Hawkeye is zeer te spreken over
Hawkeye bij het tennis (2006) en de vi-

deoscheidsrechter die ook sinds 2006 in
het hockey furore maakt, zou ogenblikkelijk bij het voetbal moeten worden
ingevoerd.
Maar regels en puntentellingen aanpassen alleen omdat we het allemaal
zo druk hebben? Is een hobby niet bedoeld ter ontspanning, waarin tijd juist
weer een kleinere rol gaat spelen? Is een
tennispartij niet een aangename inspanning, waarvan we het jammer vinden
dat die uiteindelijk weer voorbij is? En
is de soms veelvuldige herhaling van de
deuce-stand niet een van de charmes
van ons zo geliefde spel? Ik denk dat de
veteranen van Avanti niets liever willen
dan heroïsch verliezen of zegevieren, na
7 keer voordeel en 5 keer nadeel. En na
een zwaarbevochten tiebreak met de
tong op de schoenen de vernieuwde
bar opzoeken. Na een paar glazen gaan
we onze prestatie met terugwerkende
kracht vergelijken met de langste set
ooit, van John Isner tegen Nicolas Mahut tijdens Wimbledon 2010: 70-68. Die
partij duurde drie dagen.
Kijk, daar kun je mee thuiskomen.
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TENNISLESSEN
JEUGD

INSCHRIJVING
JEUGDTRAINING ZOMER 2015
GEOPEND
Beste jeugdleden,
De inschrijving voor de zomertraining is geopend!
Inschrijven kan via:
http://www.maximumtennis.nl/inschrijven-2/.
LET OP:
de inschrijving sluit op zondag 22 maart om 23:59!!!
De trainingen starten in week 15 (6 – 12 april) en worden
verzorgd door Lennart van Campen en Jos Lindner namens

Maximum Tennis.
Kijk voor meer informatie over de trainingen op www.maximumtennis.nl.
Met sportieve groet,
Jeugdcommissie & Maximum Tennis

TENNISCLINIC 22 MAART!
Wil je kennis maken met de nieuwe trainers van Maximum
Tennis? Of juist met Avanti en tennis zelf?
Kom dan naar de tennisclinic op 22 maart van 10.00-11.00!!!
Iedereen is welkom, ook vriendjes en vriendinnetjes die nog
geen lid zijn. Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren op te geven!
Wij van Maximum Tennis verzorgen de clinic. Wij gaan tijdens
deze clinic met jullie allerlei leuke tennisoefeningen doen op
de baan, zodat je ons leert kennen op de plek waar je het
meest met ons te maken hebt: op de tennisbaan! Zorg wel
dat je op tijd aanwezig bent. Hieronder een foto van één van
onze tennisclinics.
We zien je graag op 22 maart!!!
Voor meer informatie: www.avanti55.nl / www.maximumtennis.nl.
Met sportieve groet,
Team Maximum Tennis en de jeugdcommissie
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TENNISLESSEN
SENIOREN

Ook dit jaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen voor senioren
die lid zijn van tennisvereniging Avanti’55.
Je kunt daarbij kiezen uit vier trainers:
1. Leo Nefkens, op dinsdagavond
2. Lennart van Campen (Tennisschool Maximum) op woensdagavond
3. Liesbeth Meij, op donderdagavond
4. Jos Lindner (Tennisschool Maximum) op vrijdag overdag
5. Jos Lindner (Tennisschool Maximum) op vrijdagavond
De lescyclus in het voorjaar bestaat uit 10 lessen en beginnen
in de eerste óf tweede week van april.

Andre Agassi en Nick Bollettieri

De lessen zijn dinsdag-, woensdag, donderdag- en vrijdagavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur en vrijdagoverdag
tussen 9.00 uur en 16.00 uur op baan 3.
Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je uiterlijk 25 maart opgeeft.
Dit kan via de website, persoonlijk bij de trainers of op de introductieavond voor nieuwe leden (25 maart) in het clubhuis
van Avanti ‘55. Let wel: hoe eerder je opgeeft hoe eerder je
kans op een plaats hebt! Vóór 1 april hoor je dan hoe laat je
training is op de door jou gekozen avond/dag.
Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven voor:
– Groepslessen
– Individuele (privé) lessen (alleen overdag en in overleg)
Voor lessen Leo of Liesbeth:
via onderstaande contactgegevens of het formulier op website bij voorjaarstraining senioren.
Lesgeld 10 lessen € 95,00 per persoon. De lesgelden moeten
bij de eerste les contant worden voldaan aan de trainer
Voor meer informatie:
Leo Nefkens, 024 – 3779998 of 06 – 21888860,
e-mail: Leo@avanti55.nl
Liesbeth Meij, 06 – 4005 7348,
e-mail: Liesbeth@avanti55.nl
Voor lessen Tennisschool Maximum (Jos en Lennart):
inschrijven via de Maximumtennis
website: www.maximumtennis.nl/inschrijven
Na 10 trainingen kan men kiezen voor 5 extra trainingen,
tegen bijbetaling.
Lesgeld 10 lessen €112,50 per persoon
5 vervolglessen € 56,25

maart
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VOORAANKONDIGING

OPEN TOERNOOI 2015

Vooraf!
De commissie is nog naarstig op zoek
naar versterking. Alle hulp is van harte
welkom: meld je aan bij de commissie
of het bestuur.

Catering/hapjes?
Ja, ook dit jaar zullen Berthy en Peter
weer in de tent serveren.
Clubleden zullen zelf ook weer rond
gaan met hapjes

Wanneer?
Zaterdag 18 t/m zondag 26 juli
Net als vorig jaar een dag eerder dan de
afgelopen jaren met zo meer mogelijkheden voor het spelen in poules!

Thema/goed doel?
Geen thema, maar wel een goed doel!
Inschrijven?
Binnenkort via toernooi.nl

Onderdelen/minimum leeftijd?
Als voorgaande jaren
We hopen je ook dit jaar te mogen
begroeten en we hebben er nu al zin in
om er een mooie, geslaagde toernooiweek van te maken
De Open Toernooicommissie

TWINTIGERS EN DERTIGERS

TOERNOOI
Na een succesvol toernooi vorig jaar,
wordt ook dit jaar weer het 20- en 30ers toernooi georganiseerd!
Heb je de mooie leeftijd van ergens
tussen de 20 en 40 jaar, kom dan op
vrijdagavond 8 mei gezellig tennissen
en borrelen.
Je mag ook een introducé meenemen
voor extra gezelligheid en wie weet met
interesse voor Avanti.
Inschrijven kan tot 30 april door een
mailtje te sturen naar:
bestuur@avanti55.nl.
Geef bij je inschrijving je speelsterkte
en eventueel de gegevens van je introducé mee. Tot dan!
Namens de organisatoren van het 20-,
en 30ers toernooi,
Marjoleine Dobbelaer en Wout Linsen

PAUL HOFFS WERKT AAN DE BANEN
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VOORAANKONDIGING

INVITATIETOERNOOI

MAANDAGAVOND!!!

LABELAVOND!

D

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

Vanaf de maandag na het Openingstoernooi tot en met
maandag 30 november is er elke maandag labelen, ook in
de vakantie, behalve tijdens het Open Toernooi (20 juli).
Voor extra informatie: zie ook de website van Avanti.
De toernooicommissie ■

maart
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BARDIENST 2.0

■ tekst: Hanneke Bruins, namens de barcommissie,

Ook dit jaar zullen we in het clubhuis aanwezig zijn tijdens de
momenten waarop de pasjes uitgedeeld worden. Het is de
bedoeling dat iedereen voor minimaal 1 bardienst ingepland
is voordat je je pasje krijgt.
De ervaring leert dat we met het huidige ledenbestand meerdere malen een beroep moeten doen op de leden om de bar
het hele jaar draaiende te houden. We stellen het dan ook
zeer op prijs wanneer je uit eigen beweging besluit om meer
dan 1 bardienst in te plannen! Een bardienst kun je met z’n
tweeën draaien, maar wanneer dit wat jou betreft niet nodig
is, kun je dit aangeven bij de barcommissie.
Vorig jaar hebben we voor het plannen van de bardiensten
voor het eerst gebruik gemaakt van de module op afhangbord.nl. We zijn erg tevreden over het gemak waarmee het
plannen van de bardiensten op deze manier gaat en hebben
daarom besloten om daar dit seizoen mee door te gaan. We
zijn verheugd te merken dat heel veel leden de weg naar de
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bardienstplanner ook al hebben gevonden, maar soms behoeft het systeem hier en daar nog wel enige begeleiding.
Het inplannen doe je het liefst zelf al voor het ophalen van
de pasjes, maar heb je dit nog niet gedaan, of ben je nog niet
vertrouwd met het systeem, vergeet dan niet om je agenda
mee te nemen! Dan roosteren we je ter plekke in!
Groeten, de Barcie.

AVANTI’55

ONZE SPONSOREN STELLEN ZICH VOOR

‘VANNATURE, DEEL 2’
■ tekst en fotografie: Mariëtte van der Zwet

paar tweedehands piano’s - zelfs één
waarop gespeeld mag worden.
Rudie en Jonny willen met deze plek
een platform bieden aan ondernemers
en organisaties die iets anders willen
dan verkopen en consumeren alleen.
Hier gaat het ook om delen en inspiratie
opdoen voor duurzame ideeën en artikelen. Om te werken vanuit verbinding
met je zelf, de natuur en de mensen
om je heen, vanuit je hart èn vanuit
de overtuiging dat het anders kan en
anders moet met deze wereld. En dat
het dan zo’n mooie winkel wordt, is
eigenlijk geen wonder.

Een jaar geleden maakte ik een portret
van Jonny Arnoldi; ik kende haar nog
van vroeger. Ze vertelde toen over de
winkel ‘Vannature’ waarvan ze mede-eigenaar is, samen met haar levenspartner Rudie Wijnen: een biologische
speciaalzaak of supermarkt in de Gerard Noodtstraat met groente, brood,
schoonmaak-, en schoonheidsartikelen,
drank, melk en kaas, vlees.
Omdat ze nu ook adverteren in de Kantlijn, vroeg de sponsorcommissie mij wat
extra aandacht aan ‘Vannature’ te besteden. Sinds december 2014 heeft het
stel namelijk een tweede zaak geopend
in Nijmegen. En wat voor één! In het
pand waar voorheen Piet Hoefsloot in
zat en daarna het Groene Hert aan de
Burchtstraat 126, is nu een ‘duurzaam
warenhuis’ verschenen. Werkelijk een
ware consumentenbeleving.
Ik was totaal verrast toen ik binnenkwam, zo ànders dan ik verwacht had
wat koopwaar betreft. “Kleding zou
eigenlijk het hoofdartikel worden” , vertelt Jonny me later. Daar is inderdaad
de meeste ruimte aan besteed, met
merken als Kuyichi, Miss Green, THTC,
Armed Angels, dames-, heren- en kinderkleding. Maar van het één kwam het
ander. En hoewel het principe van de
winkel is dat er in de wereld al genoeg
is van alles, zijn er ook leuke ‘hebbedin-

Zoals Jonny het zei in haar openingstoespraak: “Ik geloof in een wereld, die
alleen produceert wat nodig is; en die
dat nooit doet ten koste van andere
mensen en van de natuur. Ik geloof dat
er voor ieder mens voldoende van alles
aanwezig is. Graag wil ik meewerken
aan een plek in Nijmegen, waar deze
onderwerpen bespreekbaar en tastbaar
zijn.”
Rudie Wijnen en Jonny Arnold

gen’ te koop: een pondje papier, een
soort bouwpakketten voor kartonnen
speelgoedauto’s, aangedreven door
een zonnepaneeltje, sandwichomwikkeldoosjes, drinkbekers van gerecycled,
kleurig kunststof… Ik keek mijn ogen uit.
Het is mooi, ruim, vriendelijke mensen,
warme sfeer.

Loop er binnen, ga er kijken en koffie
drinken, ideeën opdoen en desnoods
wat kopen. De inrichting, gestyled door
een ‘toevallige’ medewerker met oog
voor detail, is sfeervol en verrassend
hip, helemaal van deze tijd dus!

Het is bovendien veel meer dan een
winkel. Er wordt ruimte verhuurd
of gedeeld met gelijkgestemden uit
andere vakgebieden. Er zit een kapper
achter in de zaak, een lunchroom aan
de voorkant, een informatiehoek voor
groene energie en verlichting, er staan
spullen van een houtwerkbedrijf, kunst
uit een handwerkatelier maar ook een
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Indien onbestelbaar retour: Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
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Optreden LOVEladies tijdens het Wintertoernooi 2015
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