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VAN DE VOORZITTER

DE VLAG MAG UIT
■ tekst: Marie-José van Weegen, Voorzitter Avanti ‘55

Beste Avantianen en relaties,
Als voorzitter heb ik de eer om het
voorwoord te mogen schrijven van deze
prachtige jubileumuitgave. Een heel
speciale Kantlijn uitgegeven ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan, waar
verschillende Avantianen, puttend uit
een flinke dosis persoonlijke Avantigeschiedenis, een boeiende bijdrage
aan hebben geleverd.
Een mijlpaal waar we, en ik als voor-

zitter niet het minst, heel trots op zijn.
Zelf nog niet eens 10 jaar lid, maar
inmiddels wel de helft van deze periode
als voorzitter. Relatief kort als het gaat
om het ophalen van herinneringen uit
het roemrijke verleden van Avanti.
Ontstaan Avanti
60 jaar een vereniging in stand houden
is geen geringe opgave, en een prestatie op zich. Je gedachten gaan dan
automatisch uit naar de tijd waarin
de vereniging werd opgericht. Het is
vanzelfsprekend dat van de huidige
Avantianen niemand de oprichting van
nabij heeft meegemaakt en publicaties
uit de beginperiode zijn schaars.
Hoe verrassend en welkom was de mail
die ik in april mocht ontvangen van de
zoon van een van de oprichters van
Avanti: Ed Verver, zoon van Wim Verver.
De mail bevatte niet alleen een hartelijke felicitatie en complimenten voor
ons prachtige park, dat hij kortgeleden
weer eens bezocht had, maar bovenal
een interessante uiteenzetting over het
ontstaan en stukje historie van onze

vereniging. Een mooier moment was
er niet. Na mijn enthousiaste reactie
volgden nog meer wetenswaardigheden, bijzondere anekdotes en een
weergave van de tijdsgeest middels
een groepsfoto die de verschillende
afdelingen van DOS, waar Avanti in de
beginperiode onderdeel van uitmaakte,
omvatte. Rob Wolf, lid en verdienstelijk
geschiedschrijver, heeft er een mooi
stuk van gemaakt dat uiteraard ook in
dit jubileumnummer een plekje heeft

gekregen.
Bij het lezen van alle verhalen over de
ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van onze vereniging blijkt maar
weer dat er zich vanaf de start tot
heden enorm veel heeft voltrokken en
is bereikt. De verhalen in dit jubileumnummer zullen dit mede illustreren.
Avantidrive
Avanti is voor velen een belangrijk stuk
en periode uit hun leven geweest. Veel
geestdrift en creativiteit en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel kenmerken de drive, die ik inmiddels ook al
jaren heb. In al die 60 jaren zijn vele
leden betrokken en actief geweest in
diverse bestuurlijke functies dan wel in
de vele commissies. Intensieve en soms
zelfs turbulente tijden, met veel overleg
en discussies voor nieuwe stappen,
investeringen, verbeter- en omslagpunten. Zij hebben tezamen met al die
andere actieve leden ertoe bijgedragen
dat Avanti anno 2015 een bruisende,
gezonde en plezierige tennisvereniging
is.

We mogen met recht trots zijn op
Avanti. Ik wil bij deze iedereen dan ook
bedanken voor al zijn actieve en sportieve inzet.
Jubileumdag 4 juli
Dit kroonjaar is nog in volle gang. Met
als hoogtepunt de feestelijke jubileumdag op 4 juli, waar volop getennist en
gefeest gaat worden. Het belooft een
geweldige dag voor jong en oud te worden. Ik hoop dan ook dat veel Avantianen hierbij aanwezig zijn om met elkaar
deze dag groots te vieren.
Met alles wat we in 60 jaar volbracht
hebben, nieuw elan en een volgende
generatie die zich aandient, durf ik te
voorspellen dat we nog menig mijlpaal
gaan bereiken. Hoe onze Avantivlag de
komende decennia exact erbij hangt,
laat zich moeilijker voorspellen, maar
wapperen zal hij, daar zal wat mij betreft geen twijfel over bestaan.
Tot slot wil ik de jubileumcommissie
en iedereen die een bijdrage geleverd
heeft aan deze speciale jubileumeditie
hartelijk bedanken. Voor ieder veel
leesplezier en een geslaagd vervolg van
het jubileumjaar toegewenst!
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HOE AVANTI AVANTI WERD:

DE ROL VAN
WIM VERVER
■ tekst Rob Wolf

B

ij het halve eeuwfeest van
Avanti ’55 in 2005 heb ik het
boekje Een gouden bal in het
Groenewoud geschreven dat
vijftig jaar tennissen bij onze club in
woord en beeld heeft vervat. Omdat ik
als goed historicus heb geleerd dat bij
een geschiedenis ook een voorgeschiedenis hoort, ben ik toen teruggegaan
tot 1933, toen de tennissport hier nog
in de kinderschoenen stond. J. van
Geelen, bewoner van de Valkenburgseweg, kocht toen een strook grond
achter zijn huis. Dit perceel werd aan
de ene kant begrensd door de spoorlijn
naar Venlo en aan de andere door een
landweggetje waar later de Van Haapsstraat zou lopen.
Door Oefening Sterk

Dit was de oergrond van Avanti, waar
Van Geelen - op de plaats van de huidige banen 3, 4 en 5 - drie ‘tegelbanen’
met een betonnen ondergrond aanlegde. Hier tenniste tussen 1939 en 1952
de tennisafdeling van Union, de sportvereniging van het Canisius College. Na
het vertrek van Union was het de beurt
aan DOS (Door Oefening Sterk).
Als schrijver vraag je je wel eens af wie
je teksten eigenlijk leest. In dit geval
kan ik tevreden zijn, want in mei van dit
jaar reageerde Ed Verver dat hij over
de oprichting van Avanti nog wel het
een en ander te vertellen had. Hij heeft
hierover een verhaal op papier gezet
dat de rol belicht van zijn vader, Willem
J. Verver. In 1946 was hun gezin van
Amsterdam naar de Hermelijnstraat in

De groepsfoto van de DOS-leden, begin jaren ‘50.
Links op de foto is de Tennisafdeling te zien, helemaal rechts naast de groep staat Wim Verver
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Nijmegen verhuisd. Verver wilde zijn
kinderen laten sporten, maar ontdekte
al gauw dat er nauwelijks iets voor de
jeugd voorhanden was. En zoals dat
toen ging: als goed katholiek stapte
vader Verver naar de kapelaan, in
dit geval A.M. Manders van de Groenestraatskerk. Die kaatste de bal terug
en verzocht hem zelf in actie te komen.
Verver sr., die volgens zijn zoon ‘zeer
inventief, creatief en sociaal betrokken’
was, richtte hierop de R.K.S.V. (Rooms
Katholieke Sport Vereniging) DOS op.
Samen met twee andere parochianen,
de heren Bakker en Postma, vormde hij
het eerste bestuur.
En zoals het de bedoeling van dit ‘zeer
gedreven’ drietal was, het hele gezin
kon lid van DOS worden. Daarom had
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de vereniging voor elk wat wils. De oudste afdelingen waren voor wandelsport
en gymnastiek, maar na een paar jaar
kon je bij DOS ook volleyballen, korfballen en tennissen. Ed Verver schrijft in
zijn stuk dat tennis was voortgekomen
uit de afdeling gymnastiek, om preciezer te zijn uit een damesgroep, waarvan
de echtgenotes van diverse bestuursleden lid waren. Een nieuw lid, mevrouw
Vocking, die onlangs in Nijmegen was
komen wonen, vroeg aan mevrouw
Verver, of je bij DOS ook kon tennissen,
want dat was de sport die zij en haar
man het liefst beoefenden.
Via de echtgenotes kwamen Willem
Verver en Harrie Vocking in contact
met elkaar. Het klikte tussen hen. Niet
alleen organiseerden ze de volgende
jaren van alles, ook raakten ze bevriend
met elkaar. En last but not least: ze
trokken samen de ‘tenniskar’. In 1949
ging de afdeling DOS-tennis van start.
Vanaf 1952 speelde DOS-tennis op het
door de heer Van Geelen aangelegde
complex aan de Valkenburgseweg,
waar inmiddels vier gravelbanen lagen.
DOS-tennis – en later Avanti - huurde
de ene helft; Rapiditas, dat ook nog in
opbouw was, de andere helft.
Avanti en Stichting Valkenburg
Inmiddels had de vereniging DOS zijn
langste tijd gehad. De afdelingen voor
wandelsport, gymnastiek en volleybal
waren een stille dood gestorven en de
naam klonk menigeen ouderwets in de
oren. De nieuwe naam – Avanti – liet
zien dat de twee overgebleven afdelingen, tennis en korfbal, vooruit wilden.
Hoewel de initiatiefnemers het gloeiend met elkaar eens waren, had de
oprichting van Avanti toch veel voeten
in aarde, omdat ze ook de Stichting Val-

kenburg in het leven riepen. Ed Verver
herinnert zich hoeveel vergaderingen
in die periode ‘bij ons thuis’ werden
gehouden. Ed die in 1955 veertien jaar
werd, was goed op de hoogte, omdat
zijn vader, de secretaris, hem inzette
om vergaderstukken naar de overige
bestuursleden, de gemeente of andere
instanties te brengen. Per koerier ging
het een stuk sneller dan via de PTT.
De oprichters wilden de banen aan de
Van Haapsstraat in eigendom krijgen en
niet, zoals de meeste sportverenigingen
deden, van de gemeente huren. Dat
laatste had wel praktische voordelen,
maar bracht ook het risico met zich
mee dat de gemeente op een kwaad
moment kon besluiten het gehuurde terrein voor woningbouw of een
ander doel te bestemmen. Op dit punt
kwamen, schrijft Ed Verver, de grote
bestuurlijke capaciteiten van zijn vader
boven. Hij bedacht een constructie,
waarbij een zelfstandige stichting eigenaar van het complex werd en Avanti
de huurder. Dit werd de op 2 november

1955 opgerichte Stichting Valkenburg,
die nog steeds de huurbaas van Avanti
’55 is.
Zoals in Een gouden bal in het Groenewoud valt te lezen, bestond het

eerste dagelijks bestuur van Avanti ’55
uit Harrie Vocking (voorzitter), Nelly
Remery (secretaris) en Jan van Leeuwen
(penningmeester). Hier was Wim Verver
geen lid van. Omdat hij wel secretaris
van de verenigingskoepel van Avanti-tennis en Avanti-korfbal was, bleef hij
nauw betrokken bij de gang van zaken.
Ook was hij, evenals zijn oude kameraad Postma uit DOS, bestuurslid, van
de Stichting Valkenburg. Vanwege zijn
slechte gezondheidstoestand legde hij
deze functies in 1959 neer. Harrie Vocking was in beide gevallen zijn opvolger.
Al in 1953 was Wim Verver - 47 jaar
oud – gedwongen geweest zijn werkend
leven te staken. In januari 1963 overleed hij.
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TOERNOOI EN FEEST
ZATERDAG 4 JULI
■ tekst Wilma Emonds, namens de jubileumcommissie

Bij een jubileumjaar hoort een jubileumtoernooi en een jubileumfeest. Komende zaterdag 4 juli barst het los. We
beginnen met het toernooi waar zowel
junioren als senioren aan deelnemen.
We vieren dit samen met de Amerikanen die op deze dag hun onafhankelijkheid vieren. Dat de start van de Tour de
France en het optreden van Mumford
and sons ook samenvallen met onze
feestdag maakt het nog specialer!
Aan het einde van de middag volgt de
ceremonie protocollaire. Dan zal het
kunstwerk onthuld worden, gemaakt
door Diederik Grootjans als blijvende
herinnering aan 60 jaar Avanti.
Naast de wedstrijden, amusement en
entertainment gaan we samen aan de

BBQ. Met tijd om bij te kletsen en de
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Op
voorhand kunnen we al wel verklappen
dat onze Loekie bevallen is van dochter
Vesper!
Het slotstuk wordt het feest met de live
band PEBB. We gaan swingen, dansen
en sjansen tot in de kleine uurtjes.
En vergeet niet dat je ook op deze dag
nog de mogelijkheid hebt om je vast
te laten leggen voor het nageslacht. Er
hangt een intekenlijst in het clubhuis.

Tot 4 juli!
De jubileumcommissie:
Loekie Willard, Michelle Wismans, Bert
Lagerweij, Lex Bouts, Marianne Kalthoff,
Wilma Emonds.

JUBILEUM
TOERNOOI

zaterdag 4 juli

SPETTEREND
FEEST
zaterdag 4 juli

Diederik Grootjans in actie

PEBB
Oorspronkelijk was het de bedoeling
van de 7 Nijmeegse muzikanten die
PEBB vormen een New Orleans funkbandje te beginnen. Door de brede
muzikale belangstelling van de diverse
bandleden waaierde het repertoire al
gauw uit richting diverse andere muziekstijlen.
Op het repertoire staan nu onder andere stukken van the Crusaders, Grant
Green, Lou Donaldson, the Rebirth
Brass Band en natuurlijk het onvergetelijke Snoopy van the Playboys. PEBB is
daarmee een onbeschrijflijke combinatie van funk, jazz, soul en whatever de
band en het publiek verder leuk vinden.
Optredens van PEBB kenmerken zich
door dansbare nummers, weinig vaste

afspraken, dus veel improvisaties en
vooral een aanstekelijk spelplezier
van de bandleden. Dat de band in de
kelder van de residentie van de trompettist repeteert verklaart natuurlijk de
naam: Paul Elshout’s Basement Band.

Trompet: Paul Elshout, Saxofoons: Pieter Engels, Trombone: Peter Smaal
Gitaar: Fred Piepenbrock, Orgel: Marcel
Beukeboom, Bas: Michel Kerkhof
Drums: Peter Hengst
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OPEN TOERNOOI
■ tekst Ernst Bouwes

V

ijfentwintig jaar geleden
organiseerde Avanti ’55 haar
eerste Open Toernooi, maar
we spelen dit jaar de 24e editie. Bert Lagerweij weet hier meer van,
maar eerst keert initiatiefnemer Jack
Fila, door blessures al lang niet meer op
de baan te vinden, terug in de tijd.
Avanti Vierdaagse toernooi
In 1991 lanceerde hij het idee om Avanti ’55 in de Nijmeegse toernooikalender
op te nemen. ”Als jeugdtrainer en competitiespeler leek het me leuk om een
open toernooi op ons eigen complex
te organiseren. Diverse Avantianen,
onder wie Sabine Geurts en Maarten
Dams, deelden mijn enthousiasme. Het
bestuur, met Lex Bouts in zijn eerste
voorzittersjaar, keurde onze plannen
goed, waarop we ons bij de KNLTB konden melden.”
Avanti was één van de laatste Nijmeegse clubs zonder open toernooi en de
enige speelweek die overbleef in de zomervakantie, was tijdens de Vierdaagse.
”Geen enkele tennisvereniging had dat
daarvoor aangedurfd. Vanaf het begin
hebben wij ons geafficheerd als alternatief voor de drukte in de binnenstad.
Aanvankelijk kozen we voor de naam
‘Avanti Vierdaagse toernooi’, maar dat
viel niet goed bij de organisatoren van
de Zomerfeesten. ‘Neen’, was het korte
antwoord op mijn verzoek om die naam
te mogen gebruiken.”
Het toernooi sloeg aan. Op 15 juli
hadden de organisatoren 130 deelnemers in de categorieën B2, C1 en D1.
Gelukkig was het de hele week goed
weer, aldus het toenmalige verslag in de
Kantlijn. De concurrentie van de zomerfeesten bleek erg mee te vallen, want
ook de uitgeschakelden bleven het
toernooi volgen. “Speciaal was, dat we
een goed doel hadden. De opbrengst
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van zevenhonderdvijftig gulden was
bestemd voor de Sint Maartenskliniek.
Sindsdien heeft de wedstrijdorganisatie
ieder jaar iets gedaan voor een goed
doel. Verder hadden we op de dinsdagavond vuurwerk en op zaterdagavond
een succesvol swingfeest met de band
Rithm & Blues.” Inschrijfkosten voor
het enkelspel was twaalf gulden, voor
de dubbel tweeëntwintig per paar. ”In
die tijd stuurden de deelnemers de
inschrijving per post. Speeltijden gaven
we telefonisch door. We kwamen helaas
niet uit de kosten, waarna het bestuur
mopperend het tekort heeft aangevuld.
We hadden financieel een moeilijke
start.”

Wedstrijdcommissie Open Toernooi 1992

Het goede doel
In 1992 traden nu nog bekende namen
als Huub Hilgers, Ans Claassen, Mirjam Meijer en Bert Lagerweij tot de
commissie toe. Bert herinnert zich een
stormachtige nasleep van de derde
editie. ” De finalezondag viel letterlijk
in het water. Het goede doel, Stichting Overal, zou een bijdrage krijgen
op basis van een percentage van de
baromzet. Die viel erg tegen, omdat
we de hal in moesten . De OTC heeft
toen besloten de reservegelden, die het
bestuur had toegezegd, te benutten om
het goede doel toch een redelijk bedrag
uit te keren. Dat vond het bestuur niet
leuk, met name omdat dit niet in
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overleg gegaan was. Toen de commissie
dreigde om het reeds overgemaakte geld van Stichting Overal terug te
vorderen, organiseerde het bestuur een
verzoeningspoging. Lex en Rob Gerritsen gingen praten met Bert en Huub.
Ze namen zelfs taart mee. De poging
mislukte jammerlijk, want we waren in
die tijd allemaal supereigenwijs. Voor
1994 heeft de hele OTC zich teruggetrokken en ging het Avanti OT niet door.
Gelukkig nam een nieuw commissie
het snel over en sindsdien is het OT
een Avanti traditie, die ook het bestuur
volledig omarmt.”

Wedstrijdcommissie Open
Toernooi 1991:
Beate van Baal
Sabine Geurts
Jacco Bosch
Maarten Dams
Eppo van Leeuwen
Jack Fila

Winnaars Open Toernooi 2000

Winnaars Open Toernooi 2005

Wedstrijdcommissie
Open Toernooi 2003
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ALLES MOEST
ANDERS
■ tekst :Rob Vullings

W

e schrijven 1990. Aan
de Van Haapsstraat
hingen veranderingen
in de lucht. De grootste
omslag van dat jaar was ongetwijfeld de
wisseling van voorzitterschap: Francis
trad terug en Lex trad aan. Een memorabele periode begon. Met gloedvolle
speeches en hilarische competitieafsluitingen. En ook het clubblad moest
eraan geloven. Een nieuwe redactie
kwam met nieuwe ideeën. Gedaan was
het met knip- en plakwerk. De computer deed zijn intrede, de opmaak ging
digitaal en een heuse vormgever werd
aangetrokken. En..., oh heiligschennis,
zelfs de naam van ons cluborgaan werd
gewijzigd. Vijfendertig jaar lang was de
Avantiaan vertrouwd geweest met ‘Het
Muurtje’ en vaste rubrieken als ‘Achter
het muurtje wordt gefluisterd...’. En nu
was dat ineens verleden tijd. Het muur-
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tje was afgebroken. De Kantlijn
was geboren. Daar was niet
iedereen gelukkig mee. Maar ja.
De nieuwe tijd, net wat u zegt.
Tijdens de cabaretvoorstelling
ter ere van het 35-jarig jubileum
van Avanti namen we gepast afscheid van Francis. Op de tonen
van ‘Daar gaat ze’ van Clouseau.
En ook gepast afscheid van Het
Muurtje. Op de tonen van ‘The
wall’ van Pink Floyd. Hoogtepunt
van die voorstelling was de clash
tussen bekakte moeder Els en
volksbuurtmoeder Els die naar
een wedstrijd van hun zoontjes
stonden te kijken. De laatste riep
op een gegeven moment uit:
‘Let? Wat let? Niks let! Doe mer
geweun overspeule!’
Hoogtepunt van mijn redacteurschap was een heuse rel
rondom de bijdragen van onze
anonieme columniste. Elke editie
stond er in ons blad namelijk een
bijdrage van mevrouw Liesbeth
De Jong-Schulte (!). Zij was geen
lid van de club, zo schreef ze,
maar haar gepensioneerde man
wel en die bloeide helemaal
op door de activiteiten en de
gezelligheid op de club. Bijna
niemand had door dat het een
verzonnen dame was met een
verzonnen echtgenoot. Er waren
zelfs Avantianen die de man
aanwezen; ‘Daar op baan 4, dat
is die meneer De Jong, volgens
mij!’ So far so good.
Eén column van mevrouw De
Jong-Schulte kreeg echter onverwacht grote gevolgen. Wat
wilde het geval? In De Kantlijn

stond in die tijd steevast een advertentie van een tapijtenwinkel. Dat mag.
Maar de koptekst van die advertentie
(‘Een tapijt is als een mooie vrouw; een
sieraad in uw huis’) werd het onderwerp van een licht ironische column
van onze mevrouw De Jong-Schulte.
Quasi-verontwaardigd vroeg zij zich
af of de vereniging zulke seksistische
uitingen wel mocht dulden. Wat de
meerderheid van de leden daar ook van
mocht vinden; de adverteerder was des
duivels. En zo waren wij als redactie
ineens het middelpunt van een kwestie.
De adverteerder eiste de naam van de
schrijfster, de redactie verschool zich
achter persvrijheid en bescherming
van bronnen en de kersverse voorzitter
moest huisbezoeken afleggen en alles in
der minne zien te schikken. Dat waren
nog eens tijden. We schrijven begin
jaren negentig. Maar ik zal het nooit
vergeten.
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Voor de leden die na 1991 lid zijn geworden, hieronder de bijdrage van mevrouw
Liesbeth De Jong-Schulte en de reactie van ex voorzitter Francis Dekker
Geachte Redactie.
Hoewel ik zelf de tennissport niet beheers
en ook geen lid ben uw vereniging, ben ik
gedurende het afgelopen seizoen tennisclub
Avanti een zeer warm hart gaan toedragen.
De reden van mijn waardering is gelegen in
mijn echtgenoot.
Sinds zijn vervroegde pensionering, en na
een korte periode van ledigheid, is mijn man
opgebloeid en als herboren. Van een ietwat
sombere, zich afgedankt voelende man,
heb ik hem zien veranderen in een mens vol
energie en levenslustige ondernemingszin.
De partijtjes tennis en het sociale verkeer
op en rond de tennisbaan betekenen voor
hem, en zoals U kunt begrijpen ook voor mij
en de kinderen, een bron van hernieuwd
vertrouwen in de toekomst. De wederwaardigheden die hij mij vertelt, getuigen steeds
van een vriendelijke en beschaafde sfeer
op Uw club. En al dit zijn voor mij berichten
uit de tweede hand; ikzelf ben namelijk een
enthousiast golfspeelster, nog volop actief in
het arbeidsproces en in de plaatselijke politiek, vandaar dat mij ten ene male de tijd
en ruimte ontbreken om deze sfeer in eigen
persoon te komen proeven, de geest die Uw
clubblad “In de Kantlijn” uitademt, spreekt
voor mij boekdelen.
Hoewel ik, zoals ik al schreef, de tennissport

Aan mevrouw De Jong-Schulte.
Dit is mijn laatste kans om vanuit mijn
positie als vrouwelijke voorzitter van Avanti
te reageren op uw ingezonden stuk in
ons laatste clubblad. U laat ons op voortreffelijke wijze weten in welke opzichten
en waarom u onze club een warm hart
toedraagt. Daar zijn we erg blij mee. Het is
zeer verheugend dat ook u opkomt voor de
belangen van de groep, tot voor kort nog
hardnekkig “het zwakke geslacht” genoemd.
Ook ik reken mijzelf tot de groep met een
emancipatorische, vaak ook wel feministische visie. Zodoende kan ik mij voorstellen,
dat u enige bedenkingen hebt bij de tekst
van de advertentie. Wat ik mij echter niet
kan voorstellen is, dat uw kritiek niet kunt
beperken tot de zaak waarover het gaat,
de tekst dus, maar u laat verleiden tot een

niet beoefen, heb ik Uw tennismagazine
steeds met zeer veel plezier en genoegen
gelezen. Het blad ademt een inventiviteit
en journalistiek elan uit, waar menig cluborgaan (inclusief het eigen ietwat stoffig
periodiek “Hole in Wan”) jaloers op mag
wezen. Ook al ontgaan mij soms in deze of
gene column de spitsvondige geestigheden,
niet elk gevoel voor humor is nu eenmaal
van dezelfde niveau, dus daar zult u mij
niet over horen. Wat mij echter hooglijk
verbaasd heeft doen staan, is het door U gehanteerde advertentie beleid. In uw laatste
uitgave heeft U namelijk een advertentie
doen plaatsen, die mij en wellicht vele vrouwen met mij, zonder meer gegriefd. Enige
vergelijking van mij en mijn seksegenoten
met een vloerkleed vind ik zo volkomen
misplaatst en banaal, dat mij niet anders
dan getuigt van een typische macho-mentaliteit. En ook al vermag de uitstraling van
een kleurrijk tapijt nog enige nobele en
esthetische allure bevatten, een dergelijke
metafoor lijkt mij hier volkomen misplaatst
en ontoelaatbaar. Eeuwenlang zijn wij vrouwen gebruikt en misbruikt als voetveeg, een
tijd die wij dachten ver achter ons gelaten
te hebben. Maar blijkbaar is de stap van
tapijt naar deurmat slechts een zeer kleine,
zodat het voorheen door mij toegejuicht
vertrouwen in de toekomst wederom in een
wankel evenwicht is komen te staan. Naar
de oorzaak van deze seksistische misstap

kan ik slechts gissen:
a. De redactie heeft de annonce simpelweg
over het hoofd gezien;
b. Het cluborgaan is financieel zo sterk
afhankelijk van zijn adverteerders, dat deze
ten allen tijde kritiekloos te vriend gehouden moeten worden;
c. De redactie bestaat uit enkel heren (sic!).
Neemt u echter van mij aan: dit schrijven
is niet bedoeld als een aanklacht tegen
de laagbijdegrondse middenstander. Een
tapijtvreter beweegt zich nu eenmaal per
definitie platvloers. De brave man, hij weet
niet beter. Maar van U, als redactie van een
orgaan dat de afspiegeling zou moeten zijn
van de geest van Uw vereniging, verwacht ik
toch meer klasse en eruditie.
Gaarne zie ik Uw reactie in deze tegemoet,
zodat ik mij niet genoodzaakt hoeft te voelen mijn echtgenoot, net nu hij zoveel plezier begint te krijgen in zijn nieuwe levensfase, ertoe te bewegen het lidmaatschap van
uw tennisvereniging te beëindigen.
Het zou mij ten zeerste spijten hem dit
genoegen te moeten ontnemen.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik
met de, ondanks deze pijnlijke affaire, meeste hoogachting
Liesbeth de Jong-Schulte

platmatse scheldpartij, die absoluut niet
ter zake doende is, aan het adres van de
adverteerder. Een dergelijke generalisering
getuigt niet bepaald van logica. Jammer
want dit soort reacties doen de emancipatie-ontwikkeling geen goed. Eerlijk gezegd
vind het vergelijken van (mooie) vrouwen
met een (mooi) vloerkleed minder erg dan
met je levenspartner de vloer aanvegen en
vervolgens dreigen hem onder de deurmat
te verstoppen! Zo’n omkering van zaken kan
toch nooit de bedoeling van de door vele
vrouwen nagestreefde emancipatie zijn.
Ik hoop dat de leden van uw golfclub u met
meer respect voor eigenwaarde behandelen dan u denkt met een van onze leden te
moeten doen.
Francis Dekkers, ex-voorzitter Avanti
Uit: In de Kantlijn, oktober en december 1990
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29 PORTRETTEN...

■ tekst: Mariëtte van der Zwet, fotografie: Mariette van der Zwet en Freddy Sikkens

A

fgelopen winter werd ik 60!
Het ‘diamanten’ feestje was
heerlijk. Mijn hele familie,
geliefden en vrienden om
me heen, goeie muziek, lekker eten,
genoeg te drinken, en dat alles in de
mooie Ooijpolder, wat een rijkdom….
Op die dag nam Fons Goosen een heel
bijzonder en verrassend cadeau mee.
Fons, al jarenlang de vormgever van
de Kantlijn en al zeker zoveel jaren een
goede vriend, had alle portretjes die
ik in de loop van de tijd schreef – dat
is vanaf 2004 - verzameld en bij elkaar
gebracht in een bundeltje 29 portretten
van Mariëtte van der Zwet. Ik snapte
ook onmiddellijk de knipoog: in alle
verhaaltjes ben ik zelf ook terug te vinden, niet dat dat de bedoeling is, maar
zo gaat dat nu eenmaal. Meestal als
ik mijn stukjes teruglees, twijfel ik aan
de kwaliteit. Maar teruglezend in deze
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verzameling, verraste het me opnieuw
dat het altijd zulke leuke ervaringen
waren. “Och, ja, die.. dat was zo verrassend, die… dat was zo bijzonder… en
die, daar heb ik zoveel commentaar op
gekregen…”. Ik ging vanzelf even terug
in de tijd; ‘herinneren’ is zo’n heerlijk
tijdverdrijf. Nà mijn verjaardag schreef
ik de dertigste, en nu nog één, deze dus
Ook Avanti is 60 jaar geworden. De
diamanten schitteren ons tegemoet in
het clubhuis. Of ik maar een stukje wil
leveren voor het jubileumnummer van
de Kantlijn…?? Portretjes van alle zestigjarigen? Te weinig tijd voor! Of een
thema “ben je nou helemaal zestig?”
(equivalent voor “ben je nou helemaal
betoeterd”) nou, nee. Mmm.. een zelfportret misschien, tenslotte was ik zelf
net zestig geworden? Dat leek me wat
ver gaan. Toen verscheen Freddy Sikkes,
als reddende engel. Ooit maakten we

samen een privé-portretje voor Willem
van Gerwen (elders actief in deze Kantlijn), toen Willem zestig werd.
Freddy zou weer de aanzet geven: hij
vraagt en ik schrijf! “Leuk, dat je dit
wilt doen, dan doe je weer eens iets
voor de club”, zeg ik een beetje vals als
hij binnenkomt. “Niet voor de clùb, dit
doe ik voor jou!” Hoezo? “Omdat het
jouw passie is” en hij graag over passies
praat, terwijl ìk niet zoveel heb met passies, maar toch, vind ik, is dit een goed
plan. Samen brunchen en wat kletsen.
Ik word er helemaal zenuwachtig van!
Bij mij thuis dus. Plotseling kan ik me
de spanning, waar sommige geportretteerden over spraken, goed voorstellen.
Is de koffie niet te slap, staat er wel genoeg op tafel? Oh, de melk kookt bijna
over en vergeten kaas in huis te halen!
Oeps, een foto, moet dat echt?
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Natuurlijk was het leuk. We hebben het
eerst nog even over Terschelling, waar
we allebei graag komen. Ik vertel hem
hoe ik daar onlangs ‘prettig geconfronteerd’ werd met de ouderwordende
mens in mij. Ik was een echt, voor
Nederlandse begrippen, hoog duin
op gewandeld, geklommen dus, mul
zand, zon in mijn nek, het zweet op
mijn voorhoofd maar met een prachtig
resultaat: uitzicht over een breed strand
en Vlieland in de verte. Komen er even
later twee jonge meiden aan – wat
heet, dertigers, schat ik - , hijg, hijg, pff,
pff.. “Ja,” zeg ik, “een hele klim, hè?”
“Zóoo.. zeker! Hebt u dat ook gedaan?”
Ik knik bevestigend, natuurlijk. “Nou,
knap hoor!” Het drong eerst nog even
niet tot me door. Pas toen ik weer naar
beneden liep, dacht ik: “Hè, zeggen
ze dit tegen mìj? Knap, hoor! Tjezus,
zó dus, zo kijken ze nu naar mij…”. Du
moment neem ik me voor nooit meer
tegen èchte ouderen te zeggen: “Wat
goed dat u dat nog doet!”
Avanti! Ook Avanti bereikt deze ‘chique’
leeftijd. Wat familie voor mij persoonlijk
betekent naarmate ik ouder word, geldt
mogelijk ook voor de betekenis van
Avanti voor haar leden. Vroeger kon ik
me niet voorstellen dat welk clubje dan
ook überhaupt belangrijk zou worden
voor mijn welbevinden. Ik had of streefde immers naar een vrij en rijk sociaal
maar vooral onafhankelijk eigen leven?
En toch, het zal niet voor iedereen

gelden, zijn juist de vaste ankers onmisbaar geworden: tradities met familie
en ‘belangrijke anderen’, eetavondjes,
wandeldagen, het volleybalclubje.
Ook de tennisafspraken horen hier bij.
Om naderhand met witte wijn of wat
dan ook het leven door te nemen wat
betreft relaties, de overgang, werk, vakanties. Langzamerhand gaat het steeds
vaker over blessures, zorgvragende
ouders, nog meer vakanties, vrijwilligerswerk. Of juist nièt praten, gewoon
tennissen en het verder nergens over
hebben, winnen of verliezen, zweten
en weten dat het goed is, dat je daar
een plek hebt, dat je ergens verwacht
wordt.
Toen vorige zomer mijn lieve, oude
moeder “uut de tied ging” (zo’n mooie
Achterhoekse uitdrukking mag ik hier
best een keer gebruiken), zorgde dat
binnen onze familie voor een enorme
band. Door de jaren heen heeft Avanti,
gezien haar leeftijd uiteraard, ook te
maken gehad met pijnlijke
verliezen; soms veel te
jonge leden die de zestig
nooit bereikt hebben.
Op die momenten weten
‘we’ weer, hoe je het ook
wendt of keert, dat we
bij elkaar horen, alleen al
omdat we iets gezamenlijks deelden en delen.

“Hoe lang ga je er nog mee door?”
vraagt Freddy. “Nou.., daar heb ik over
nagedacht, misschien is dit wel mijn
laatste”. Toen er indertijd sprake van
was dat de Kantlijn digitaal verspreid
zou gaan worden, wist ik dat ik er dan
mee zou stoppen. Digitaal lezen is toch
iets heel anders. Maar eigenlijk vind
ik dit ook wel een heel mooi moment,
dus ik besluit nu, ter plekke, dat dit
de laatste wordt. Negentwintig, dertig
portretten verder, plus één, deze.
Misschien wat impulsief, want het was
prachtig, ontzettend leuk om te doen,
maar op mijn en Avanti’s zestigste gooi
ik het roer om. Heel veel dank aan ieder
die ‘model’ wilde zitten: Paul Hoffs,
Leo Nefkens, Hans van den Hombergh,
Rietje Roerink, Lex Bouts, Kees van de
Eijden, Jeanine Wessels, Wim Busink
sr., JanWillem Gugelot, Rob Wolf, Mieke
van der Zee (i.m.), Christel Veldkamp,
Marc Thunnissen, Josien van Geel, Yve
de Vries, Ted van Hees, Wilma Emonds,
Leo Schillings, Hanneke Bruins, Gerard
van Tilburg, Marianne Kalthoff, Diederik
Grootjans, Maarten Baris, Thomas Klijn,
Shelly/Mieke Bekkers, Jonny Arnoldi,
Geerte van der Zee, Mart de Weerd,
Cécile Kienhorst en Paul van Rosmalen.
Het waren stuk voor stuk bijzondere,
soms wondermooie ervaringen. En als
Freddy het beschrijven daarvan dan
mijn passie wil noemen, vind ik dat
helemaal goed!
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AVANTI IN
■ tekst :Leo van de Pas

M

RETROSPECTIEF

aart 1986 was het toen ik,
na een grondige oriëntatie
op Nijmeegse tennisclubs,
samen met Paul Meijs
besloot lid te worden van dit clubje aan
de Van Haapstraat. Even leek er sprake
van een bliksemcarrière: datzelfde jaar
werd ik immers, na een bloedstollende
finale tegen de naamgenoot Leo Schillings, clubkampioen in wat toen nog de
‘E’ heette (nu: ‘9’).
Helaas raakte daarna mijn carrière bij
Avanti danig in het slop! Er kwam pas
weer enige vaart in toen ik, na enig
freelance tekstwerk onder leiding van
eerdere hoofdredacteuren Rob V, resp.
Willem van G.. verzocht werd om bij
aanvang van het laatste seizoen in het
vorig millennium Willems eervolle taak

over te nemen.
Dat Willem er precies op dat moment
de brui aan gaf is niet verwonderlijk:
al enige tijd werd gespeculeerd op de
algehele ondergang van de Westerse
beschaving als onbedoeld gevolg van de
Vreselijke ‘Millenniumbug’. Ook Avanti,
en m.n. de Kantlijn, aarzelend haar
eerste stappen zettend op het digitale
pad, zouden wel eens zware klappen
kunnen krijgen. Daar wil je als Visionair
Hoofdredacteur natuurlijk niet voor verantwoordelijk worden gesteld dus zoek
je een weliswaar ambitieuze, maar wat
minder visionaire opvolger. Ondergetekende dus!
Toch wezen de eerste tekenen niet
op een nakende ramp; integendeel:

ik lees in Kantlijn 1, van Jaargang 10,
maart 1999, dat Paul Hoffs parttime als
groundsman in dienst is genomen. En
zoals we inmiddels weten is een betere
ondenkbaar gebleken. Avanti heeft haar
populariteit voor een groot deel aan
zijn deskundigheid en inzet te danken.
De 2e Kantlijn van dat jaar blijkt achteraf van een hoog profetisch gehalte:
er wordt melding gemaakt van een
onderzoek dat Rob V. deed naar mogelijke voordelen van een digitaal Avanti.
Zijn verslag belooft veel goeds en niets
daarvan blijkt achteraf gelogen: ons
huidige systeem maakt alle beloften
waar. Ook wordt verslag gedaan van
een experiment in de Zomeravondcompetitie met nieuwe tennisregels en dito
puntentelling: precies hetzelfde voorstel

De Duke and Duchess of Kent arriveren bij tennispark Avanti voor de prijsuitreiking van het Open Toernooi 1999
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John McEnroe komt de prijsuitreiking opluisteren, Open Toernooi 2007

als dat, waar momenteel de Internationale Tennisfederatie anno 2015 over
spreekt!
Het terugbladeren in Kantlijnen uit
dat laatste millenniumjaar stemt me
overigens weemoedig: nog 2 highlights
uit dat jaar: His Royal Highness Duke
of Kent die het Open Toernooi afsluit
(Kom daar nu nog maar eens om!) En
een voor mij fraaie herinnering: het
Herenteam van Patrick van Otterlo
wordt kampioen. Het zou tot 2014
duren voordat het team die prestatie
zou evenaren.
Maar dan breekt in mijn 2e Hoofdredactionele jaar De Nieuwe Tijd aan: in
2000 wordt gebouwd aan de Avanti
website, in eerste instantie nog als
onderdeel van de site van Rob’s bedrijf

Alfacta. En ook al is het millennium nog
maar een maand oud: de Kantlijn publiceert al nostalgische terugblikken: op
tennis met witte ballen in de sixties (Els
Kuijpers), op heftige discussies tussen
betrokken leden in de seventies (Rob V.)
en op tennismode-ontwikkelingen door
de jaren heen (Ted v H.). Diezelfde Ted
profeteert overigens dan al de inmiddels gerealiseerde winteropenstelling
van onze banen! Geen wonder dat zo’n
ziener tot het Bestuur van Stichting
Valkenburg mag toetreden.

ningstoernooi op te luisteren. Alhoewel:
‘opluisteren’? Ook met oordopjes was,
zo herlees ik, aan John’s aanwezigheid
niet te ontkomen: de buren hebben
er nog lang over geklaagd. Maar ook
het Mexicaans getinte Open Toernooi
leverde dat jaar nogal wat tequila-onrust op. Het Kantlijnverslag daarvan
leidde tot een ingezonden brief van
een desperate Buus, waarmee één van
de oorspronkelijke intenties van Uw
toenmalige Hoofdredacteur, bij zijn
aantreden in 1999 verwoord in zijn beginselverklaring, werkelijkheid werd: de
Kantlijn moest als forum voor opinies
en mededelingen, niet alleen voor het
Bestuur toegankelijk zijn, maar voor
àlle Avantianen. En zelfs voor geïnteresseerde niet-leden zoals (toen nog)
genoemde Buus.
Inmiddels begon de website vaste vorm
aan te nemen, ontving de Hoofdredacteur steeds vaker bijdragen per
mail, gingen fotografie en drukwerk
digitaal, eindigden de Twin Towers in
Ground Zero en leek aldus een grimmiger toekomst nakende. Tijd om mijn
Hoofdredactiestokje over te geven aan
een door de wol geverfde opvolger. Van
een spetterend vervolg op deze korte
carrière is het niet meer gekomen.

Ook in 2001 timmert Avanti, haar
naam in ere houdend, voortvarend aan
de weg. Zo slaagt ze erin, dankzij de
uitstekende contacten die Bert L. aan
zijn verblijf in de US overhield, John
McEnroe te strikken om het Ope-

Uit In de Kantlijn 2001,
Hoofdredacteur vindt het na drie jaar wel
welletjes
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GOUDEN BAL
MET DIAMANT
■ tekst Wilma Emonds, voorzitter jubileumcommissie

T

ijdens de ALV van jan. 2014
nodigt de voorzitter leden
uit om zitting te nemen in de
jubileumcommissie om vorm te
geven aan de viering van 60 jaar Avanti.
Geïnspireerd door mijn eigen jubileumjaar lijkt het me een leuke en overzichtelijke klus. En met twee oud-voorzitters, een doorgewinterd bestuurslid en
twee meiden uit de jongere geledingen
bevind ik me in goed gezelschap.

flexibiliteit en het vermogen om mee te
gaan in veranderingen, te tonen.

Het tennisjaar heeft zo zijn routines met
bijbehorende ingesleten patronen. Dat
geldt ook voor ons als leden. Samen
met Avanti worden we ouder. Door de
jaren heen verandert onze fysieke maar
ook onze mentale conditie. We zullen
ons gedrag en onze gedachten daarop
aan moeten passen door souplesse,

De Avantiaan denkt daarbij misschien
aan de natuurwet van Darwin. Zijn
theorie over ‘the survival of the fittest’
is vaak verkeerd uitgelegd. Niet de
sterksten overwinnen maar de mensen
die zich het best kunnen aanpassen aan
veranderende omstandigheden. Avanti
zal blijven groeien en bloeien, omdat ze

De Avantiaan verzet zich niet tegen
veranderingen of ongemakken. We zien
altijd weer de energie en het lef om te
sleutelen aan een verrassende wending
of het realiseren van vernieuwingen.
Nee, makkelijk is dat niet, daar worstel
je mee, maar voor roest en andere
natuurlijke vijanden is geen plaats.

in staat is voorbij te gaan aan de dingen
die voorbij zijn.
Daarmee blijft Avanti een bron van
energie die ons als leden inspireert en
motiveert. Onze frustraties, de beperkingen van een tobberig karakter,
blessures, pech en ander leed vervagen
door de altijd weer stimulerende wind
die door het clubhuis waart.
Dit mist zijn uitwerking niet. Avanti verjongt door de aanwas van nieuwe leden
die vol zelfvertrouwen hun opwachting
maken. Gevoed met nieuwe initiatieven en nieuwe energie is Avanti klaar
voor het volgende lustrum. Maar niet
voordat we een fantastisch jubileumjaar
hebben gevierd!
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ANNELOES, PETER, LENNART & JOLIEN

EEN AVANTI-FAMILIE
■ tekst: Willem van Gerwen

Avanti jubileumfeest 2010

Zoon Lennart is intussen tennistrainer,
en in die hoedanigheid ook weer terug
op het oude nest. Al jaren verzorgt hij
de trainingen voor de competitieteams,
ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie. En sinds dit jaar is hij clubtrainer
bij Avanti, je kunt bij hem tennislessen
nemen.

M

ij werd gevraagd een bijdrage
te leveren over een ‘echte’
Avanti-familie. Ja, dan is het
niet lang zoeken natuurlijk! De familie
van Anneloes & Peter zal ik maar zeggen. De ouders prettig fanatiek, zoon
Lennart echt fanatiek en over dochter
Jolien durf ik geen uitspraak te doen.
Anneloes (van Brussel) is al sinds
decennia lid van ons cluppie. Na haar
periode bij Slow, de studententennisvereniging, werd ze lid van Avanti.
Tegenwoordig doet zich dit ‘van Slow
naar Avanti-fenomeen’ (gelukkig) weer
vaker voor. Wat betreft het lid worden
van Anneloes spreken we over de late
jaren 80 van de vorige eeuw. Al snel
verscheen ze op de baan met een jong
manneke aan haar hand. Dat was Lennart, de zoon van Anneloes (en Peter van
Campen). Lennart zocht toen, na een
korte voetbalcarrière bij Trekvogels, zijn
heil op de tennisbaan. En met succes! Lennart werd te goed, eerst voor
Anneloes en later ook voor Avanti (of
omgekeerd), en vertrok naar Rapiditas
om in de loop der jaren uit te groeien
tot een van Nijmeegs toonaangevende tennissers. Voetbalvader Peter zag
dat allemaal met lede ogen aan. Over
Peter later meer, meer eerst terug naar
Anneloes. Vele malen werd ze gekroond
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tot clubkampioene van Avanti en met
de teams waarin ze speelde werd ze
dikwijls kampioen, zelfs vice-kampioen
van Nederland (teams G35+ )! Echtgenoot Peter, fanatiek zaalvoetballer,
had intussen besloten ook maar lid te
worden van onze tennisclub. Dan kon
hij zijn vrouw tenminste wat vaker zien.
Behalve als tennisser (dit jaar kampioen
met zijn team The Magnificent Seven)
is Peter al vele jaren zeer actief als voorzitter van de Technische Commissie.

Maar Peter en Anneloes hebben toch
ook nog een dochter, Jolien? Jazeker,
alleen is zij wat minder tennisfanatiek.
Heeft als kind wel pogingen gedaan om
het leuk te vinden, zelfs tennislessen
gehad, maar de vonk sloeg toen niet
echt over. Jolien is, na jaren in Utrecht
gewoond, gestudeerd en gewerkt te
hebben sinds kort terug op het oude
nest, Nijmegen. En deze jonge dokter
zet nu, samen met vriend Koos, haar
vervolgschreden op het tennispad. Bij
Avanti natuurlijk! Krijgt daar les van
broer Lennart, ze lijkt het deze keer
zelfs leuk te vinden. Zo is de cirkel
van Anneloes rond: de hele familie is
uiteindelijk betrokken bij het tennis ‘op
Avanti’!

Lennart en Anneloes worden GD clubkampioen (2004)

De hele familie in 2014.
Vlnr Jolien, Peter, Koos, Anneloes, Lennart

Jolien en Lennart houden van bont
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AVANTI
RETRO(spectief)

WILLEM VAN GERWEN, 90-ER JAREN

H

et is 1990 als Lex Bouts mij
vraagt of ik, als aspirant-lid en
op grond van mijn verleden als
voetballer,
namens Avanti
’55 mee wil
doen aan het
Nijmeegs graveltennis-voetbalkampioenschap op de
banen van
Rapiditas. Het
is de afsluiting
van het tennisseizoen, deelnemers zijn de Nijmeegse
tennisverenigingen. Voetballen op gravel mag dan nog, de banen gaan daarna
dicht voor een winterslaap. Avanti
wordt met overmacht ‘de best voetballende tennisvereniging’ van Nijmegen.
Lex is de onvermoeibare waterdrager,
Peter de Graauw de ster en ik lever ook
mijn kleine bijdrage aan het veroveren
van de kampioensbokaal. Jaren later,
ik ben inmiddels ‘volwaardig’ lid, word
ik door Rob
Vullings gevraagd
zijn pen als
hoofdredacteur
van de Kantlijn
over te nemen.
Ik heb dat een
aantal jaren
met veel plezier
gedaan, tot het
jaar 2000. Bang
voor de millenniumbug die zeker
ook de Kantlijn
zal treffen (zoals mijn opvolger Leo van
der Pas elders memoreert), geef ik het
stokje maar door…

In 1995 wordt Avanti weer een echte
tennisclub. Omslag is het fantastische
robijnen jubileumjaar 1995. Avanti
bestaat dan 40
jaar. Hadden
we daarvoor
veel ‘slapende’
leden (onze stille
sponsors), na de
jubileumtoernooitjes en -feesten worden de
leden wakker: de
bezettingsgraad
op de banen
stijgt zienderogen! Maar Avanti
ontpopt zich dan toch vooral als
een club van goede feesten want
‘in dat luisterrijke jubileumjaar,
waarin zwaar opgetuigde commissies ons welhaast wekelijks op
groots opgezette recepties, banketten, ontbijten en nachtelijke
feesten vergasten’ (citaat Martin
Gerritsen) is dat in ieder geval
iets waarin we uitblinken. Dat is
daarna altijd zo
gebleven…
In 1996 is er de
doorstart van ons
Open Toernooi.
Met een week vol
enerverend tennis
bewijst Avanti dat
dit toernooi eigenlijk nooit van de
kalender had mogen verdwijnen.
Het evenement is
terug, en dat willen we tot in lengte van
jaren zo houden.

Een systeem waarmee Avanti in en
om Nijmegen zowel furore als hilariteit verwierf, wordt in 1998 ten grave
gedragen. Geen opwinding meer over
het gele (beginnend tennisser), groene
(iets minder beginner), blauwe (gevorderd tennisser) en rode label (‘echte’
tennisser). Geen discussies meer over
dit zo typische Avantitrekje, waarbij de
gele en groene tennissers alleen mogen
spelen op baan 3,4 en 5, terwijl baan 1
en 2 zijn gereserveerd voor de blauwen
en de roden...
In de competities presteren we in die

jaren (1996-1999) zeer behoorlijk.
Als ik wat Kantlijnen uit die tijd doorblader, staan er elk seizoen wel een
aantal (soms zelfs wel zes of zeven!)
kampioensteams vermeld, en weinig
degradanten. Dat is helaas tegenwoordig iets minder glorieus. Maar als de
voortekenen niet bedriegen, komt daar
snel verandering in. Nieuwe trainers en
de (relatief) jonge aanwas gaan Avanti
weer opstuwen in de vaart der kampioensteams!

Foto’s uit: In de Kantlijn 1995
Boven: Louche type; Midden: Angry young men; Onder: Echte rockers
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BAAN 6

■ tekst :Kees van den B.

H

et was al een tijdje onrustig op de
onderzoeksredactie van De Kantlijn.

Op tafel stond een ouderwetse telefoon, over de stoel hing een trainingsjack en de vele kasten met dossiers
vulden de haveloze wanden van de
redactieruimte.
Een anonieme tip kwam wel vaker
binnen. Meestal leverde dat niet meer
op dan uren telefoneren om uiteindelijk
toch maar te besluiten dat de tip niet
kon kloppen.
Maar dit was anders.
Op tafel lag een compleet dossier, foto’s, zelfs een geluidsopname. Maar het

de buren van Avanti, achter de banen
3, 4 en 5. Misschien hadden we teveel
lawaai gemaakt, misschien was het
geen goed idee om zo’n sterke lamp
mee te nemen, feit is dat we betrapt
zijn bij het graven door bewoners van
de achtergelegen flats. Gelukkig waren
we al weer weg toen de politie arriveerde. Maar sindsdien doen die buren wel
erg moeilijk over de lichten bij Avanti na
elf uur ’s avonds.
Maar dat is een ander verhaal.
De blikken trommel die we opgroeven

verhaal was te ongelooflijk om waar te
kunnen zijn….
Het was begonnen met een anoniem
telefoontje van oud-voorzitter Lex B.
“Hoe kan het dat er ineens banken
staan bij baan twee? Terwijl in het verleden de ene na de andere voorzitter
is gestruikeld over het dossier ‘het stuk
grond naast baan 2’ regelt MarieJosé
dat zo maar even?” om te eindigen
met de mysterieuze woorden ‘Ga eens
graven”.
Via enkele sms-berichten werden we
geleid naar ‘baan 6’, zo heette het op
de plattegrond. Het was in de tuin van
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bleek een onschuldig filmpje. Via Noel
B., die ook anoniem wenst te blijven,

in de jaren vijftig en zestig die in lange
witte broeken en rokken elkaar vrolijk
de bal toespelen.

Tegenwoordig doen dat soort beelden
oubollig aan maar in die jaren was
een 8mm camera niet voor iedereen
weggelegd. We verkneukelden ons bij
een wat moderner filmpje waar Bert L.
Met een onhandige backhand de bal
hoog liet verdwijnen, gevolgd door de
camera die... WACHT EENS EVEN!! Riep
onderzoeksredacteur Mart de W. “Spoel
eens terug!” “Kijk, daar staat het....
Baan 6!”
Verbouwereerd boog de hele redactie
zich naar het beeld. Baan 6? Bij Avanti?
We doken in de bijgeleverde stukken.
Documenten, dagboeken, verhalen van
mensen wier namen ons niets zeiden

kregen we een oude filmprojector te
pakken. De filmpjes toonden jongelui
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en brieven, heel veel brieven.
Langzaam ontvouwde zich voor onze
ogen een ongelooflijk verhaal.
Eerst onderzochten we het spoor dat
Marian K. Ons leverde. Over apartheid
bij Avanti. Ja, het is moeilijk te geloven
maar vroeger kreeg je als lid van Avanti
een kleur: geel, groen, blauw of rood.
Oplopend naar je sterkte, je tennisniveau. Als een gele speler op baan 1
lekker in de weer was en er arriveerde
een blauwe of groene speler, dan een
kort hoofdknik voldoende om de gelen
op hun plaats te wijzen – en dat was
niet langer baan 1! Maar de hele boel
schoof weer door als een rode speler
zin in een bal had gekregen.

“We moeten de voorzitter erbij halen”,
zei onderzoeksredacteur Marriëtte van
der Z., die liever niet met haar volledige
naam genoemd wordt omdat anders
haar dekmantel voor de diepte-interviews in gevaar zou komen. “Dit is te
groot voor ons”.

foongesprekken horen die vanaf het
begin vanaf het clubhuis gevoerd
zijn. Daar zitten nog heel verrassende
gesprekken tussen. De oude filmpjes
bleken gemaakt door de plaatselijke
inlichtingendienst bij een onderzoek
naar apartheid in het tennis. Andere
bronnen noemen dat een dekmantel en
was het eigenlijk de bedoeling om het
als “links” bekend staande Avanti in de
gaten te houden.

Zo gezegd zo gedaan.
We hebben M.J. beloofd dat ze anoniem mag blijven maar op deze plaats
past een driewerf “hulde aan de
voorzitter!”. Zij heeft het probleem bij
de kop gevat zoals een echte voorzitter
betaamt.

Hoe het ook zij, de gemeente wenste
geen tweede ‘Snowden’-affaire, deze
keer in Nijmegen. Een discreet bezoekje
aan de burgemeester bleek voldoende.
Er bleef zelfs nog wat geld over voor
een facelift van het clubhuis.

de oren en de onderzoeksredactie van
de Kantlijn liep nog in de luiers. De
wereld was nog overzichtelijk.

De geluidsopnames lieten alle tele-

En baan6?
Waar is baan 6 gebleven?
De onderzoeksredactie zet haar werk
voort.
(dit artikel is door de redactie van de
Kantlijn sterk gecensureerd)

Ach, Mandela zat nog op Robbeneiland,
de haren van de Beatles vielen net over
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1955
Wie kent Tony Trabert? Misschien gaat
er bij een stokoude Avantiaan nog een
klein belletje rinkelen, maar de meesten zullen niet weten dat deze Amerikaan de grote tennisheld was in het
jaar dat Avanti werd opgericht, 1955.
De Grand Slam zat er niet in, omdat
Trabert in januari tijdens de Australian
Open verloor van de latere winnaar Ken
Rosewall. Maar daarna won hij wel de
Franse, Britse en de Amerikaanse Open
tenniskampioenschappen. Op Wimbledon verloor hij geen set. In 1955 won
Trabert 18 toernooien en 106 partijen,
tegenover slechts 7 nederlagen. Na
zijn tennisleven was Trabert jarenlang
tenniscommentator voor de CBS en van
1976 tot 1980 de Amerikaanse Davis
Cup-captain, die onder andere John
McEnroe in toom moest houden.

■ tekst: Hawkeye

Roem is vergankelijk. Wie weet nog dat
Johnny Jordaan in 1955 een talentenjacht won (vóór Tante Leen) en een
zangcarrière startte? Dat de eerste
aflevering van zowel Dappere Dodo als
Swiebertje op de Nederlandse televisie werd uitgezonden? En dat Toon
Hermans de eerste onemanshow gaf?
Rosa Parks ging in de Amerikaans stad
Montgomery als zwarte vrouw voorin
een bus zitten en ontketende een revolutie. 1955 was het geboortejaar van de
Citroën DS (De Snoek) en het sterfjaar
van Albert Einstein en de Nederlandse
schilder Charley Toorop. Wim van Est
(geel) en Wout Wagtmans (groen) gaven Nederland kleur in de Tour de France. Willem II werd voetbalkampioen en
wie veroverde ook alweer het nationaal
tenniskampioenschap*?

Veel is alweer uit ons geheugen gewist
en wat we ons herinneren is meestal
onvolledig en gekleurd. Alles is vergankelijk, maar is dat erg? We bestaan als
Avanti nu 60 jaar, maar laat ons vooral
niet teveel stilstaan bij het verleden.
Al zestig jaar lang spelen we in de
volstrekte luwte van het wereldtoneel
ons eigen gelukzalige spelletje. En dat
is precies ook onze kracht. Huidige
proftennissers betalen kapitalen om
een beetje goed in hun vel te steken,
maar wij tennissen al zestig jaar in het
hier en nu.
Proficiat Avanti!
*Hans van Dalsum en Nel van der
Storm-Hermsen

De winnares van de US Open in 1955
was Doris Hart, die in mei dit jaar op
89-jarige leeftijd overleed. De Amerikaanse won in haar carrière alle Grand
Slam-toernooien minstens eenmaal,
zowel in de single, mix als dubbel.
Slechts twee andere speelster deden
haar dat na.

Hans van Dalsum and Hans Biesheuvel
1955
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