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VAN DE VOORZITTER

OP-EN-TOP!

■ tekst: Marie-José van Weegen, Voorzitter Avanti ‘55

N

a de speciale jubileumuitgave
met vooral blikken op het verleden nu weer de vertrouwde
Kantlijn met de actualiteit van
het seizoen.
Daags na het invitatietoernooi van
koninklijke allure en met hoog bezoek
kunnen we terugkijken op alweer een
erg geslaagd toernooi. Mede dankzij
een nieuwe commissie die met veel creativiteit en enthousiasme er een groot
tennisfeest van heeft gemaakt. Mijn zus
die invité was en bestuurslid van een
tennisvereniging, was erg te spreken
over alle activiteiten en betrokken
leden van onze club.
Het open toernooi was met een vernieuwde en wederom enthousiaste
commissie eveneens een groot succes.
We hadden een mooi en gevarieerd
deelnemersveld en het was prima weer,
de natte, winderige zaterdag daargelaten. De gehele week hadden we volop
belangstelling van zowel leden als niet
leden om sfeer te proeven, een hapje
mee te eten en te genieten van de vele
spannende wedstrijden.
Ook de jubileumdag op 4 juli, ter
gelegenheid van ons 60-jarig bestaan,
was top georganiseerd. Helaas konden
de wedstrijden geen doorgang vinden
wegens de extreme hitte, maar we kunnen terugkijken op een hele mooie dag.
De feestelijke ingrediënten vergoedden
veel zoals de bijzondere onthulling van
het kunstwerk, de heerlijke cold tea,

de Royale barbecue, een jazzy band en
vooral veel gezelligheid mede dankzij
een prachtige opkomst. Avanti werd
door onze speciale gast van de dag, de
zoon van oprichter Wim Verver, als één
grote familie ervaren.
En de jubileumcommissie borduurt nog
voort, deels als tegemoetkoming voor
de misgelopen wedstrijden, op een
mooi alternatief. Hoe dat precies wordt
vormgegeven is nog even geheim, maar
we kunnen ons in elk geval op gaan
maken voor een bijzonder slot van het
seizoen. Houd de berichtgeving hierover in de gaten!
Tennisherfst
Het seizoen is bovendien nog lang
niet voorbij, met nieuwe competities,
trainingscyclussen en uiteraard de meer
ongedwongen tennispartijtjes.
Op dit moment zijn de clubkampioenschappen van het najaar in volle gang.
Met de komst van twee kersverse
commissieleden worden weer andere
ideeën aangeboord, en dat vergroot zo
de levendigheid in de club. Erg leuk is
dat zowel in het voor- als in het najaar
tijdens de clubkampioenschappen de
oudere jeugd zich graag eens wilden
meten met de ‘ouderen’. Op deze manier wordt niet alleen de gemiddelde
leeftijd flink naar beneden geschroefd,
maar krijgen we ook een grotere variatie en extra (jeugdig) enthousiasme dat
ongetwijfeld verder zal doorwerken.
Dit zijn allemaal mooie en goede ontwikkelingen. Avanti leeft en dat zien we

ook terug in het aantal nieuwe aanmeldingen van na de zomer. Het zoemt
zich rond. Neemt niet weg dat we hard
moeten blijven werken om alles rondom de club goed te organiseren en dat
op allerlei terreinen hulp nog van harte
welkom en zelfs noodzakelijk is.
De gezelligheid en fijne sfeer op ons
park, de spontane initiatieven van vele
leden, de kundigheid en alle mooie
feestjes, geven mij een geweldig en
trots gevoel; op zulke momenten wil ik
nog wel 20 jaar voorzitter zijn.
Mijn besluit om te stoppen staat echter
vast, maar dit alles pak ik dus nog
maar mooi mee in mijn laatste jaar als
voorzitter van Avanti. Inmiddels wordt
er druk gespeculeerd, ook n.a.v de mysterieuze troonswisseling die plaatsvond
tijdens het invitatietoernooi, wie nu mij
gaat opvolgen. Dat blijft vooralsnog een
mysterie. Het bestuur zit niet stil en
overweegt diverse mogelijkheden. Dat
betekent dus dat gegadigden zich nog
steeds kunnen melden. Gezien de tijd:
heel graag zelfs!
Ik stap zo in de herfst van mijn voorzitterscarrière, en na een mooie nazomer,
maken wij ons op voor een mooi herfststuk. Ik wens ieder nog een plezierig en
sportief vervolg toe!
Marie-José van Weegen
Voorzitter Avanti

Kaft: Queen Lizabeth op het Invitatietoernooi feest
Fotografie: Willem van Gerwen
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JUBILEUM AVANTI ‘55
VIERING 60-JARIG BESTAAN OP ZATERDAG 4 JULI 2015
■ Namens de Jubileumcommissie, Lex Bouts;
co-auteur: Liesbeth van der Brugge,
fotografie: Paul van Haperen

N

a intensieve vergaderingen had
uw Jubileumcommissie een programma samengesteld, waar wij
zonder schroom mee voor de dag durfden te komen. Ruim 64 inschrijvingen
zorgden voor een prachtig affiche met 8
teams voor zowel het tennistoernooi als
de quiz. Het draaiboek gaf aan dat we
om 12 uur zouden starten. Maar in de
loop van de week voor het evenement
kwamen steeds meer zorgwekkende
tijdingen over de alsmaar stijgende
temperaturen, die op zaterdag 4 juli
wel eens een hoogtepunt zouden
kunnen bereiken. Er moest richting 40°c
gedacht worden. Uiteindelijk zijn het
er 33 geworden, maar het bracht ons
wel tot het zo jammerlijke besluit om
het onderdeel tennis af te gelasten en
de festiviteiten pas om 16 uur te laten
beginnen. Maar dat mocht de pret
geenszins drukken!
De ontvangst was met een heerlijk ijsje
van de Mijsjes uit Beek op ons feestelijk
uitgedoste park. Bert kon de stormloop al meteen niet meer aan en werd
spontaan bijgestaan door de ervaren
ijskonijnen Mirjam en Huub. Vervolgens

verplaatsten wij ons naar de sfeervol
ingerichte lommerrijke percelen naast
baan 2 voor de ‘ceremonie protocollair’. Daarbij was ook de heer Ed Verver
met zijn echtgenote Ria aanwezig. Ed
Verver is de zoon van één van de oprichters van Avanti, hij kwam begin dit
seizoen na vele jaren weer eens langs
ons park. Zijn blik werd getrokken door
het mega affiche van Jane bij de ingang.
Hij vond dat ons park er prachtig bij lag
en besloot om het bestuur een complimenteuze brief te schrijven. Dit contact
leidde tot een uitnodiging aan dhr
Verver om bij de ceremonie aanwezig
te zijn.
De ceremonie werd door voorzitter
Marie-José geopend, en er werd vrolijk
getoost met champagne. Marie-José
gaf de microfoon door aan Ed en deze
schetste met verve een prachtig tijdsbeeld.
Het volgende programmapunt was
de onthulling van het kunstwerk, een
schilderij van de Avantiaanse kunstschilder Diederik Grootjans. Deze prachtige
impressie van tennissen bij Avanti, een
cadeau van de leden aan de vereniging,

Foto’s
1 | IJsjes van Mijsjes uit Beek
2 | Marie-José van Weegen geeft de microfoon aan Ed Verver
3 | Ed Verver met echtgenote Ria, Lex Bouts en Jan Berson
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heeft inmiddels een waardige plek in
ons clubhuis gekregen. Voorzitter Wilma van de Jubileumcommissie sloot het
officiële gedeelte af met een info over
de rest van de activiteiten.
Eerst naar de barbecue, uitstekend
verzorgd door een cateringbedrijf, dan
de quiz. Deze was in elkaar gezet door
Ernst, Rob en Lex en werd gepresenteerd door Bert en Lex met Marianne
en Michelle achter de knoppen en Ernst
als de deskundige sidekick.
Terwijl de finale van de quiz onder
ieders belangstelling gespeeld werd,
maakte achterin het clubhuis de befaamde band Pebb o.l.v. de Avantiaan
Peter Smaal zich gereed voor de muzikale begeleiding van het feest. Om de
mens daarbij aan het swingen te krijgen
viel bij de extreme temperaturen niet
mee, maar er was volop pret. De vergunning stond dit toe tot 1 uur, de nazit
was tot diep in de nacht.
Ondanks de tennisloze viering van het
jubileum kunnen wij toch terugzien op
een geslaagd evenement. ■

4 | Diederik Grootjans bij zijn schilderij:” Impressie Avanti”
5 en 6 | Quiz
7 | Pebb o.l.v. Peter Smaal
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DE OPEN
TOERNOOI KRANT

■ redactie: Y&Z, fotocollage, Jane Klein

DAG 1. Zaterdag 18 juli 2015
Open Toernooi-miniatuurtje* 1,
Janneke Braam!
*(Willem, ik heb jouw benaming overgenomen; precies
waar ik naar op zoek was!)
Hóór en zie hoe zij je een opdracht geeft…, dan dòè je
dat gewoon, met plezier zelfs. Ballonnen aan een touwtje binden, alsof je daarmee een heel belangrijk aandeel
in de organisatie van Open Toernooi levert.
Ik heb een zwak voor Janneke, altijd al gehad. Ik weet
niet precies waarom. Mijn moeder zei vroeger - als dat
in haar kraam te pas kwam - dat ‘alle acht haar even lief
waren’ maar daar geloofde ik, vijfde in de rij, niks van.
Zoiets zal het zijn met Janneke, één van de zes leden van
de Open Toernooicommissie.
Wat deed ze zelf, tijdens de versiering van het clubhuis,
de zaterdag voorafgaand aan het Open Toernooi? Ja,
precies, de foto’s maken, zodat iedereen erop schittert.
Behalve zij, de voorzitter van de Commissie. Daarom
bij deze! Janneke, in het dagelijks leven griffier bij de
Provincie Limburg. Een dienstbare functie, laverend
tussen politiek en burgers. En ondertussen een weekendrelatie onderhoudend met zowel partner Michiel als
met Avanti. Je moet het kunnen, en zij kàn het! Zoals ze
nu een vakantieliefde beleeft met de Commissie en de
deelnemers aan het toernooi…
xyZ
DAG 2. Zondag 19 juli 2015
Er zijn misschien mensen die denken dat het toernooi
pas op maandag begint... Dat zou best eens op een
teleurstelling kunnen uitdraaien. Want stel dat iemand
op maandag verneemt, dat er gisteren een zinderende
partij is gespeeld op het Centre Court, waarbij Eef het
hogere smeekte om bijstand, Birgit zich als een prima
ballerina over de baan bewoog, Job boven zichzelf uit
steeg en Monique als een tijger haar net verdedigde dan
zou men zich de haren uit het hoofd kunnen rukken en
krijsen: waar was ik toen dat allemaal gebeurde??? Gelukkig de hele week ligt nog voor ons, want nog meer
grootse dingen liggen er in het verschiet!
xYz
DAG 3. Maandag 20 juli 2015
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Open Toernooi-miniatuurtje* 2
Dick Onderwater
De D van Dick en diepte!
“En? Gewonnen, Dick?” “Oh, jee,
Henk, een diepte-interview!” Ze hebben net een Herendubbel gespeeld, in
de 7. Ik weet eerlijk gezegd niet eens
meer het antwoord. Diepte, tja, Dick. Ik
deed m’n best maar meer zat er niet in.
Vorig jaar speelde ik zelf met Dick de
mixclubkampioenschappen en raakte
helemaal ontregeld door de opdrachten van Dick. “Als jij nu dit doet, dan
doe ik dat… etc.” Hoewel we de finale
bereikten, was het meteen gedaan met
de samenwerking. Maar met Henk
Op ’t Veld als partner blijken ze een
gouden duo, sinds ze twee jaar geleden
gekoppeld zijn, vertelde hij. Henk laat zich niet zo snel
ontregelen.
Dick Onderwater, penningmeester van Avanti, en dit
jaar lid van de OTC, de Open Toernooi Commissie. Een
verdomd aardige man, echt waar. Met een verhaal. Dat
ik jammer genoeg niet in de Kantlijn mocht vertellen.
Maar nu heb ik ‘m toch, in het klein.
Dick, die de opdrachten van Janneke met het grootste
gemak en een glimlach aanneemt. Maar ja, ik ben geen
Janneke…
xyZ
DAG 4. Dinsdag 21 juli 2015
Open Toernooi-miniatuurtje* 3,
Mariëlle Busink,
“Kom je vanavond nog naar Avanti?”
appte ik Mariëlle. “Nee, ga op tijd
naar bed morgenochtend werken”.
Hè, net nu ik haar even nodig had.
Het lijntje van Dick naar Mariëlle was
gauw gelegd: ze gaat morgen – daarna - met hem hun eerste mixwedstrijd
in dit toernooi spelen! Daar ben ik
benieuwd naar. Mariëlle Busink is er
één uit het beroemde geslacht Busink:
tennissen, wijntjes, feesten, het liefst
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bij Avanti met de héle familie!
Ze heeft onlangs in een onwaarschijnlijke stilte Sarah
gezien, maar die zou je haar niet geven, die vijftig jaar.
Ze oogt als en ìs een jonge, hardwerkende meid, verpleegkundig Zzp-er in de Thuiszorg. Blond krullende
haren in een vrolijk gezicht dat een beetje extra heen
en weer schut bij elke bal die ze slaat. Haar knalblauwe
ogen stralen je van een afstand tegemoet; ze houdt van
verkleden, toneeltjes, sketches en liedjes zingen, een
gangmaker dus. Voor de verhalen die erachter zitten,
hoef je niet eens zo heel veel vertrouwen te winnen – ze
heeft het hart èn humor op de tong. Maar voor de Mariëlle die dààr achter zit, is meer nodig!
En deel uitmakend van de Open Toernooi Commissie
(“eindelijk zit ik ook in een commissie!”) zou ze haar
slag moeten kunnen slaan, niet alleen op de baan maar
zittend achter die wedstrijdtafel waar iedereen zich
komen melden. En passant een praatje maken, Mariël,
omdat het voor jou geen enkel probleem is om de gezelligheid ook buiten de avantihekken voort te zetten..!
xyZ
DAG 4. Dinsdag 21 juli 2015
Vallende ballen vervangen vuurwerk
Jarenlang konden we op dinsdag rond de klok van half
elf meegenieten met het gerommel en gedonder van het
vuurwerk in de verte. Trots dacht menig toernooigast
dan bij zichzelf: Wij beleven hier ons eigen vuurwerk,
wij hoeven niet naar de Waal. Maar ja... die tijd is over.
Dat wil zeggen... het gerommel in de verte is er niet
meer. Maar deze dinsdag kwamen er op Avanti gewoon weer projectielen hoog uit de lucht vallen, hoor!
De mensen bij hoofdlocatie 3 strekten hun nekken en
speurden het luchtruim af: Ja daar komt er weer een!!!
Oh’s en Ah’s! Sommigen floten zelfs verrukt mee met
de magische curve van de gele gevaarten: Pfffffiewww,
pfffwiewwww! En het ging maar door.
Eén iemand in het bijzonder had helaas wat minder lol
in deze hele toestand. Zij moest al die (in haar ogen)
krengen binnen de lijnen van het dubbelspel aan de
andere kant van het net zien te slaan. Gerommel en
gedonder: maar nu af te lezen op het gezicht van de
getergde dame in kwestie. Maar ja, in liefde en tennis
is nu eenmaal alles geoorloofd. Winnen door de kracht
van je tegenstander koud te stellen is ook een kunst! Het
hoort er allemaal bij. Gelukkig, eind goed al goed: na
afloop dronken de hoofdpersonen uit de voorstelling
genoeglijk samen een glaasje vuurwater en het bleef nog
lang onrustig deze avond op Avanti.
Daar komt er weer één uit de lucht vallen. (links: close
xYz
DAG 5. Woensdag 22 juli 2015
Open Toernooi-miniatuurtje* 4
Jacki Uitslag
“Jammer dat het een afvalsysteem is, hè” zei één van

onze tegenstanders. Ja, inderdaad, dit was het dan weer.
“Ik heb het ook al gezegd, hoor, tegen de wedstrijdleiding, dat dit niet leuk is. Voor jullie.” Ja, dat is zo, het
is niet leuk voor ons. We kwamen niet eens lekker in de
wedstrijd en dan ook nog dit!
Later op de avond kruip ik even naast Jacki op de bank.
Dé wedstrijdleider van dit
toernooi. Die het allemaal over
zich heen krijgt en intussen
ook wel weet dat het volgend
jaar anders moet. We kijken
even naar haar lief, Paul, die
samen met Peter op baan 1
staat te spelen. “Ik ben nu wel
even partijdig, hoor!”, zegt ze. Natuurlijk, dat snap ik.
Ze doet het zo goed en ze is zo een leuk mens, en een
betrekkelijk ‘nieuwe’ Avantiaan, die Jacki, met haar
strak blond en hip geverfde haardos. En haar kenmerkend lachje. Dit jaar voor het eerst in de commissie en
meteen de wedstrijdleider. Waarbij ze haar jarenlange
ervaring als toernooiorganisator bij Gelenberg in Druten
goed kan gebruiken. De superplanner, vooral ook het
Hoofd Planning, heb ik me laten vertellen; met moeite
laat ze dat aan een ander over. Maar: “Morgen neem
ik een dagje vrij. Het gaat nu om het dóórplannen. De
eerste lichting is het ingewikkelds.” Het plannen gaat
handmatig en àls er dan iets verschoven moet worden….
Wie Jacki Uitslag een beetje kent (van Face-book of zo)
weet dat ze donderdagavond op zoek zal gaan naar één
of andere muziekgroepje waar de gemiddelde Avantiaan nog nóóit van gehoord heeft. Daar ligt haar werkelijke passie!
xyZ
DAG 6. Donderdag 23 juli 2015
Op visite bij de buuf, deel 1
Z is naar de stad. Daarom mag ik twee verhaaltjes
schrijven. Uitstekend, want zoveel te vertellen! Ik had
namelijk hedenavond een genoeglijke avond bij de buren. Op Avanti noemen ze de situatie hier heel zakelijk
“Baan 6” of “de VIP baan”. Maar dat is een typisch
Avanti paradigma. Toen ik de intieme beukenhaag van
De Kalthoff Allée onderdoorliep richting het vriendelijke poortje dat toegang geeft tot het park van de buren,
voelde ik het al: je staat op het punt een heel andere
wereld te betreden! Ik drukte verwachtingsvol de klink
van de poort naar beneden, PIIIIIEP zei de scharnier:
had ik al gehoopt! Want dat hoort bij zo’n deur. Wel
even schichtig omkijken of de spelers van Hoofdlocatie
2 er niet door werden verstoord. En toen was ik er: thuis
bij Marian de With. Als eerste rook ik spiritus. Vervolgens zag ik in gedachten mijn oma voor me, die steevast
elke maandag/wasdag met een soeplepel plenzen water
met spiritus tegen de ruiten smeet en daarna met een
trekkertje, streeploos kraakheldere ramen toverde. Ik
liep langs de keurige heg, sloeg de hoek om en... daar
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stond mijn oma! Oh nee, het was Marian de With. Maar
met een trekker, een bezem en een emmer met spiritussop. Oh wat knus! Marian is voor Avanti namens
The Insiders deze week onze gastvrouw. Bij overvol
programma mogen hier wedstrijden gespeeld worden.
En dat is geen straf! De sfeer die Marian schept doet
de mens zich hier gelijk op zijn gemak voelen. Weg
wedstrijdstress en wat een rust! Marian zorgt voor je:
“Kijk hier zitten de lichtknopjes voor de wc’s”. Ze heeft
ze net nog even schoongemaakt. Het kan maar beter
lekker fris wezen, toch? “Wat vind je van mijn ramen”?
“Jah, schoon !”, zeg ik bewonderend, “je ziet bijna niet
dat er glas in zit”! Marian zegt: “bel de wedstrijdleiding
maar, er kan gespeeld worden hoor”! Marian is er maar
druk mee: lampen aandoen, lampen weer uit doen, de
groundsman aansturen, want de banen moeten natuurlijk tiptop zijn voor de gasten. En passant koffiemelkcupjes naar Avanti brengen, want die zijn daar op, en
dan ook nog zelf mee doen met het toernooi in DRIE
ONDERDELEN! Een nijvere duizendpoot, met zorg en
liefde voor de goede zaak. Boffen wij met zo’n buuf! Ze
verdient duizend bossen gladiolen! Wat een naar mens
ben ik dan eigenlijk weer, want sorry Marian; ik zal je
morgen toch echt in de DD genadeloos het toernooi uit
moeten meppen.
xYz
DAG 7. Vrijdag 24 juli 2015
Het toernooi wordt tikje ouder maar steeds mooier
Maar liefst 5 walkovers deze dag. Veel doorzetters met
pijnlijke ruggen, stramme knieën, opgezwollen enkels,
opspelende achillespezen, vermoeide benen en wie
weet -verborgen gebreken (feestnaweeën?). En verder
hier en daar een bui. Het toernooi raakt doorleeft en
komt in de fase: I’ve seen it all. Het voordeel van ouder
worden is dat dingen makkelijker worden geïncasseerd.
De stemming is allerbest. Spelers en trouwe supporters
(waaronder veel uitgespeelde deelnemers) begroeten
elkaar inmiddels als oude vrienden en herinneringen
worden opgehaald: Weet je nog die ene bal van hem
toen, Poeehhh!!
En ondertussen werpt de ervaring zijn vruchten af: het
niveau van de partijen wordt alsmaar spectaculairder.
In de nacht van vrijdag op zaterdag bijvoorbeeld:
HD4, Amir Khodaie & Arne van Triest tegen Roelf
Leenders en Koen Rieff. Complimenten voor de heren
sowieso: Regen, het late tijdstip en halverwege van
speelbaan wisselen: het deerde de mannen niet: ze
bestreden elkaar te vuur en te zwaard. Het testosteron
spatte ervan af, de baan sidderende onder hun hoeven
en het net beefde. De close scores gaven de verhoudingen zeer exact weer: Een driesetter met het optimaal
aantal games. Jaaah, daar blijft het publiek voor zitten,
emotie tennis! Weer of geen weer, bij nacht en ontij,
in doeken gewikkeld, hartversterkertjes en wederom
heerlijke hapjes.
Op naar het weekend! De herfst van het toernooileven
breekt aan. Het weer doet ook mee en voorziet het geheel van bijpassend stormachtig decor.
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Maar ik weet het zeker, zondag nadat de finales zijn beleefd, de prijzen zijn verdeeld en de laatste vrolijke gast
het park luid zingend zal verlaten, zal het toernooi pas
sterven in schoonheid. Maar zover is het nog laaange
niet! xYz
DAG 8. Zaterdag 25 juli 2015
HET REGENDE VANMIDDAG OP AVANTI
Some people play in the rain, others just get wet.
Vrij naar: Roger Miller
xYz
DAG 8. Zaterdag 25 juli 2015
Open Toernooiminiatuurtje 5: Jane Klein
Y is vroeg naar bed.
Dus mag nu ik twee stukjes. Er
lukt er maar één, ben een beetje
moe. Waarvan eigenlijk? Van
een dagje lekker klaverjassen,
uitkijkend op natte tennisbanen,
wachtend op beter weer terwijl ik
zelf allang uit het toernooi geslingerd ben door die vermaledijde
afvalschema’s?
Kijk, dat Jane moe is, kan ik me voorstellen. Zij speelt de
ene na de andere dubbel in de mix èn de damesdubbel
17+, dus ook nog eens tegen half zo jonge duo’s. En zit
bij nacht en ontij aan de wedstrijdtafel te plannen, te
bellen, te regelen, en te woord te staan. Ondertussen een
bardienst waarnemend, het weer in de gaten houdend.
En vriendelijk blijvend, wat dat doet ze echt àltijd, Jane!
Ze zag witjes vanmorgen. Toch niet meer van de schrik
van gisteravond toen ik naast haar aan de eettafel kwam
zitten. “Oh, jee, gevaarlijk hoor!” Precies! Jee, we hebben
de drie Jee’s in de wedstrijdleiding: Janneke, Jane en
Jacky! Dat bekt erg lekker, dus alsjeblieft, Jane, niet
ophouden met de organisatie van dit toernooi, jij niet,
ook al doe je dit al jaren, en Janneke ook niet. (Jacky uiteraard niet, die begint net). Ik vroeg nergens naar maar
hoorde dit voornemen gisteren– tot mìjn schrik - heus
wel over de tafel gaan…
Want je legt ook nog met geduld uit wat het verschil is
tussen een website en een ‘pagina’ en hoe je via ‘evenementen’ op Facebook, als je tenminste Vrienden bent en
de uitnodiging ‘geliked’ hebt èn in de ‘groep’ zit, onze
stukjes kan lezen. Maar gelukkig zorgde je voor de digibeten onder ons voor een ouderwets, heus muurkrantje!
We kunnen echt niet zonder jou!
xyZ
DAG 9. Zondag de finale dag 26 juli 2015
Het is voorbij :-(
Eerst ff bijkomen,
Tot morgen !
Het regent vandaag in Nijmegen.
Maar dat deert niet.
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Het toernooi is over!
Terug in werkkamer: orde van de dag.
Maar met de achterliggende week nog levendig in
gedachten:
Het was een mooi toernooi, gezellig, heroïsch, het kende
winnaars en eigenlijk geen verliezers. Het was een
energieke week, vrolijk. Avanti’55, vitale dame van 60

bood ons allen een hartelijk thuis, een plezierig alternatief voor de drukte in de stad en wie weet waarvoor
allemaal niet meer. Ik weet het zeker: we kijken al weer
uit naar volgend jaar!
Goed zo toch? !!
xYz ■

VERFRISSEND

Dick Onderwater

Zittend vanuit een stoel op het zonnige terras vraagt één van
de twee grijze dames me ‘wat is het programma vandaag?’
Verbaasd kijk ik haar aan. Het zijn blijkbaar niet de oma’s van
de twee jongens op baan 1.
De dames hebben zich geposteerd met boodschappentas en
lijken de dag hier op het park verder te gaan doorbrengen.
‘De jongens op baan 1 spelen heel leuk! Wat is het niveau?’
Blijkbaar sta ik nu wat schaapachtig te kijken. ‘U bent toch
van de wedstrijdleiding?’, vraagt ze. ‘Hoe weet U dat?’ komt
er eindelijk van mijn zijde naar buiten? De oorbellen kijken
me streng aan. ‘U zat toch net achter de wedstrijdtafel’!
Vandaag mijn eerste dag als lid van het Open Toernooiteam
en ik weet blijkbaar nog niet precies wat mijn taken zijn. Ik
ren dan ook het clubhuis binnen en pak het wedstrijdenoverzicht van tafel. ‘Nou, mevrouw, we hebben vandaag een heel
gevarieerd programma! Dubbels en mixen, van alles wat! De
jongens op baan 1 zijn speelsterkte 3.’ Trots laat ik haar het
programma zien. ‘s Middags zijn het vooral partijen op het 3,
4 en 5 niveau. ‘s Avonds is het meer gezellig.
De buurvrouw doet nu ook mee aan het gesprek. ‘Zijn die
jongens van Avanti?’ ‘Nee, antwoord ik, die komen van

buiten. Spelers op 3-niveau hebben we hier, binnen Avanti,
niet. Zelfs in de heren 4 doet, volgens mij, geen speler van
Avanti mee. Van de dames weet ik het niet‘. Even is het stil,
maar dan volgt de oprechte vraag: ‘waarom organiseren jullie
dat dan’? Sta weer even voor schaap, maar dan met een flits:
‘Voor u natuurlijk!’
‘Wij zijn lid van de Insiders’ delen de oorbellen mee. Kijk nu
zelf gelukkig minder dom, daar ik vorige week bij het Uitwisselingstoernooi met de Insiders gehoord heb dat een groot
deel van Insidersleden “niet spelend” zijn. Zij komen alleen
voor de gezellige activiteiten naar de club. Ik vertel vervolgens van de inspanningen om het Open toernooi met de
Insiders te organiseren en dat dit tot op heden niet is gelukt.
Wel mogen we in de avond op 1 baan van de Insiders spelen.
De dame kijkt me indringend aan. ‘Dat is heel jammer. Het
open toernooi is een heel mooi toernooi. We wonen hier in
de buurt en komen ieder jaar graag. Het zou goed zijn als de
Insiders mee zouden doen aan de organisatie van het toernooi. Geeft een frisse wind aan de club!”
Naar buurvrouw kijkend. ‘Ben jij al toe aan ijsje?’
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

ENKEL EN GEMENGD
■ tekst :Liesbeth van der Brugge, fotografie: Fons Goosen

S

ombere weersvoorspellingen
dreigden deze aflevering in begin
september totaal te verregenen. Gelukkig kon de organisatie de
wedstrijden van de verregende maandag- en vrijdagavond toch inpassen in
het wedstrijdschema. Dat was mede
te danken aan het vaardig omgaan
met de toernooiplanner van Willemijn
en Wout, de twee eerstejaars van de
wedstrijdcommissie. Pech ook op de
finaledag die begon met een enorme
regenbui. Gevolg, een vertraging van
meer dan een uur . Geduld bleek een
schone zaak.
In het deelnemersveld waren alle drie
de leeftijdscategorieën vertegenwoordigd: oudere jeugd, jongeren en de
bekende en grote groep van ongeveer
40 t/m 70 jaar. De gemiddelde leeftijd
van de deelnemers daalde daardoor
van 55 naar 50 jaar.
Hopelijk zet deze trend zich voort!
De wedstrijden op de overige speelavonden bevatten spanning, onverwachte wendingen, verrassingen en een
veelvoud aan supertiebreaks. Helaas
moesten meerdere partijen voortijdig
afgebroken worden door het doven
van de lichten om 23.00 uur. Gelukkig
zagen de betrokkenen kans de partijen
overdag uit te spelen

De inschrijving voor de enkel in de
hoogste categorie, was erg mager, resp.
slechts drie en vier deelnemers. Patrick
van Otterlo werd voor de derde maal
op rij clubkampioen. Jane Klein pakte
de damesenkeltitel.
Daarentegen was het voller in bijna alle
andere categorieën vooral in de mix.
Titelverdedigers sneuvelden in eerdere
rondes terwijl tot veler vreugd nieuwe
namen de finales bereikten. Even leek
de finale van de GD6 niet door te gaan.
Het zou die dag de derde partij worden
voor beide koppels. John Karskens had
last van een nekblessure en gaf aan
niet meer te spelen. Dankzij de overredingskracht van plus een massage door
Willem van Gerwen kwam die finale er
toch. En natuurlijk ook mede dank aan
John.
Pas vroeg in de avond eindigde de
laatste finalewedstrijd . Tijd voor de
prijsuitreiking, het woordje van de
clubkampioen 2015 en verdere dankwoorden en fotoshoot.

Winnaars:
HE3/4/5 1.Patrick van Otterlo
DE3/4/5 1.Jane klein
GD3/4/5 1.Wim Busink &
Josephine Janssen
2. Mark van ’t Nedereind &
Anneloes van Brussel
HE6
GD6

1.Alexander Bouts
1.Mart de Weerd &
Betty Vissers
2. John Karskens &
Maria Arens

HE7

1. Dick Onderwater
2. Jaap Woestenburg
1. Noa Schouten
1.Fons Goosen &
Hanny Kuiper
2.Jeroen Smits &
Marjon Keek

DE7
GD7

HE8
DE8
GD8

1.Han Derckx
1.Maria Verkampen
1.Koos van de Kerkhof &
Jolien van Campen
2.Jeroen Smits &
Marian van der Weide
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INVITATIETOERNOOI

■ fotografie: Willem van Gerwen, Hans van Wijk.

Hallo seg, Marianne,
Wa was dè toch jammer, hè? Da ik nie kon kome bij dè infitasietoernooi fan jullie. Ik was graag me lintje kome late sien.
Hek gekriege fan Wim-Lex. Hij sei dat ut hem behaagd had
om mijn da lintje te gefe, terwijl ik dacht da ik hem behaagd
had. Is trouwes ut lintje uut sien boxersjort. Dus ik ken wel
segge da ik de nasionale kroonjuwele heb gesien.
We sate toen in die gouwe koets. Wis je dè die geen nafigasie
heef? Ik fin da toch wel hendig, soon ToyTom.
Nou meid, hajje!
Groetjes fan Shelley
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DE EEUWIGE JEUGD
■ tekst: Hawkeye

T

ijdens de afgelopen clubkampioenschappen mix/single speelde
het Nederlands voetbalelftal
tegen IJsland. Vijftien al dan niet
bezwete Avantianen keken in de tenniskantine verbijsterd toe hoe Nederland
zich blameerde door opnieuw tegen
IJsland ten onder te gaan. Nederland
dreigt zich daarmee niet te plaatsen
voor het Europees Kampioenschap in
Frankrijk. Dat is raar. IJsland telt slechts
330.000 inwoners en de IJslandse voetbalbond heeft een schamele 20.000
leden. Ter vergelijk: Nederland kent
bijna 17 miljoen inwoners, waarvan 1,2
miljoen KNVB-leden. Dat zou toch meer
en betere voetballers moeten voortbrengen, zou je denken.
Eén van de voetballers van IJsland,
Eidur Gudjohnson, debuteerde in 1996
in het nationale elftal. Hij kwam in het
veld voor zijn vader Arnor (toen 34),
een unicum in de voetbalgeschiedenis.
Eidur is inmiddels zelf 36 en wil net
zolang doorgaan met voetballen tot
zijn eigen zoon Sveinn Aron hem komt
vervangen. Dat zit er mogelijk snel aan
te komen, want Sveinn Aron speelt al
in het IJslands jeugdelftal. Ik kon enige
jaloezie niet onderdrukken toen ik dit
hoorde. Is het niet de droom van menig
vader of moeder, om afgelost te worden door je eigen kind?

ging de 16-jarig Noa Schouten zelfs met
de eer strijken. Toernooileider Betty
constateerde verheugd dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers tijdens
dit toernooi in drie jaar tijd was gezakt
van 55 jaar naar 50 jaar. En laat dat
nu net precies de gemiddelde leeftijd
zijn voor ALLE tennissers in Nederland.
Inmiddels hoeven we ons dus geen
zorgen meer te maken over vergrijzing
van onze club.
Ons land voert met die gemiddelde
leeftijd overigens wel de wereldranglijst aan. In de VS en Groot-Brittannië
bijvoorbeeld ligt die leeftijd rond de 38.
Maar het aandeel van de Nederlandse
bevolking dat tennist, is wel ongeveer
gelijk aan de grote tennislanden, zo
rond de 6 à 7%. Alleen Australië steekt
daar bovenuit (12%). Over IJsland zijn
geen gegevens bekend. De meeste
andere Scandinavische landen hebben
een participatiegraad van 1 à 2%, wat

voor heel IJsland zou neerkomen op
een aantal van hooguit 5.000 actieve
tennissers. Om een indruk te geven:
dat is de helft van het aantal actieve
tennissers in Nijmegen. IJsland heeft
weliswaar een Daviscupteam, maar dat
staat 120e op de wereldlijst, juist achter
Trinidad & Tobago en Ivoorkust.
Vorig jaar veroverde Rafn Kumar Bonifacius (toen 19 jaar) de titel van nationaal
IJslands tenniskampioen. Hij versloeg
in de finale zijn vader Raj Bonifacius
(34). Dit zegt waarschijnlijk veel over de
smalle basis van de IJslandse tenniswereld, maar het is ook een prachtig
symbool van natuurlijke opvolging door
de volgende generatie. Bij Avanti hebben we dat heel goed begrepen, gezien
de deelname van jeugdspelers aan de
clubkampioenschappen 2015. Een mooi
ankerpunt in ons 60-jarig bestaan! ■

Of dat ook bij Avanti gaat gebeuren
weet ik niet, maar feit is wel dat de
jeugd nadrukkelijk aan de poorten
klopt. Tijdens de afgelopen clubkampioenschappen speelde een aantal
tieners mee, en in één categorie (DE7)
Raj Bonifacius ( vader) en Rafn Kumar Bonifacius (zoon)
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WERVELEND
JUBILEUM
SLOTTOERNOOI
zaterdag 31 oktober

Op 4 juli is ons jubileumtoernooi vanwege de hitte niet doorgegaan. Maar er komt een herkansing!
Op zaterdag 31 oktober gaan we ons jubileumjaar afsluiten
met een groots jubileum-slottoernooi voor jong en oud.
De data op de kalender voor het slottoernooi vervallen dus
voor de junioren en de senioren!
Bal Masqué
Van 13.00 tot 19.00 uur wordt er in teams gestreden om de
Jubileumcup met aansluitend een Bal Masqué!
Laat je inspireren door de Halloweenheksen en -griezels of
door onze eigen Avanti-Diamonds.

We nodigen je ook uit om te blijven eten.
Stampot
Er komt stamppot met toebehoren voor 10 euro. Voor de
jeugd is dit gratis.
Inschrijving
De inschrijving is geopend via toernooi.nl
Graag tot dan!
Namens de jubileumcommissie,
Wilma Emonds.

NIEUWE
LEDEN- EN COMMISSIE
TOERNOOI
Op woensdagavond 14 oktober vindt vanaf 19.00u ons nieuwe ledentoernooi plaats.
Een mooie gelegenheid om op sportieve en gezellige wijze
met elkaar kennis te maken.

Yvonne de Graaf organiseert het toernooi.
Nieuwe leden kunnen binnenkort een uitnodiging van haar
verwachten!
Graag tot 14 oktober!
september 2015
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COMPETITIES

■ namens de technische commissie, Peter van Campen

NAJAARSCOMPETITIE 2015
De teamindeling staat op de website.
De aanvoerdersavond is 9 september,
de competitie is op vrijdagavonden,
zaterdagen en zondagen vanaf 11 september t/m 25 oktober.
Op de vrijdagavonden zijn 4 banen
bezet voor deze competitie. Als er geen
training is, is er dus een recreantenbaan over. Dit is in ieder geval na 20:00
uur op vrijdagavonden tot en met 9
oktober. Op 16 en 23 oktober is er dus
waarschijnlijk geen recreantenbaan
vanaf 19:00 uur. Tot nu toe lijkt dat
geen groot probleem, omdat de belangstelling om recreatief te tennissen
op vrijdagavond niet aanwezig lijkt. Van
het aanbod bij de voorjaarscompetitie
om op die avonden op kosten van Avanti op het Gymnasion te spelen, is geen
gebruik gemaakt.
Op zaterdag zijn alle banen tot 12 uur
vrij, daarna 1 of 2 banen, afhankelijk
van het aantal teams dat thuis speelt.
Op de 4 zondagen dat het meisjesteam
t/m 17 jaar thuis speelt, is er van 10:00
tot ca. 11:30 maar 1 baan vrij beschikbaar voor recreanten.

we aanwinst Josephine van der Stroom
wonnen met 2-1! Ook de andere leeftijdscategorieën heren- en damesteams
speelden op die dag de laatste wedstrijden op datzelfde park. Dat ze in vorm
waren, was al gebleken. Jane werd
clubkampioen en de anderen haalden
goede resultaten bij de Nederlandse
Veteranen Kampioenschappen 2015 in
Amstelveen. Hier wonnen Anneloes en
Hettie de eerste prijs in de Damesdubbel 60+ en Josephine de tweede prijs in
de Damesdubbel 55+. Hulde allen!
WINTERHARD(T)COMPETITIE 20152016
Tot 1 oktober kan men zich inschrijven
voor de Winterhard(t)competitie. Deze
dubbel- en gemengd-dubbelcompetitie
wordt georganiseerd door een aantal
verenigingen in en om Nijmegen. Speel-

dagen zijn zaterdagen en zondagen
van november t/m maart. Het eerste
weekend (7/8 november) is het hele
park van Avanti hiervoor gereserveerd,
recreanten kunnen dan bij onze buren
The Insiders terecht.
VOORJAARSCOMPETITIE 2016
Vanaf ruwweg eind oktober tot eind
november kan elke Avantiaan zich weer
inschrijven voor de voorjaarscompetitie
via toernooi.nl, voor alle competitievormen die de KNLTB zal aanbieden.
Noteer dat in je agenda, want te laat
opgeven betekent achteraan in de rij!
Peter van Campen
e: tc@avanti55.nl
t: 06-13368419

LANDELIJKE VETERANEN DAMES 55+
De trip van Avanti Dames 55+ van
captain Anneloes van Brussel naar de
Europese clubkampioenschappen in het
Spaanse Murcia gaat niet door, omdat
geen ander Europees land hiertegen in
het strijdperk wilde of kon treden. Maar
dit jaar was er wel een tegenstander
voor de Nederlandse Clubkampioenschappen Dames 55+.
Op zondag 6 september speelde Avanti
bij Victoria in Rotterdam de play-off
tegen het damesteam van T.V. Woburnpark. Anneloes, Jane, Hettie en de nieu-

Boven van links naar rechts: Anneloes van Brussel, Hettie Maters, Jane Klein
Onder: Josephine van de Stroom
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TRAINING NAJAAR
SENIOREN
Ook dit najaar verzorgt Avanti ‘55 tennislessen voor senioren
die lid zijn van tennisvereniging Avanti’55.
Je kunt daarbij kiezen uit vier trainers (let op: de startdata
wisselen per trainer!):
1. Leo Nefkens, op dinsdagavond, 5 lessen, start 13 oktober
2. Lennart van Campen (Tennisschool Maximum) op woensdagavond, 12 lessen, start 14 oktober
3. Liesbeth Meij, op donderdagavond, aantal lessen in overleg, start 17 september
4. Jos Lindner (Tennisschool Maximum) op vrijdagavond, 12
lessen, start 16 oktober
De lessen zijn dinsdag-, woensdag, donderdag- en vrijdagavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur op baan 3.
Wil jij meedoen, zorg dan dat jij je tijdig opgeeft; hoe eerder
hoe groter je kans op een plaats hebt! Van de trainer hoor je
dan hoe laat je training is op de door jouw gekozen avond

Zowel beginners als gevorderden kunnen zich opgeven voor
de groepslessen. (Individuele (privé) lessen alleen overdag en
in overleg)
Voor lessen Leo of Liesbeth: via onderstaande contactgegevens
Lesgeld per les €10, per persoon, bij groepen van 4 personen De lesgelden moeten bij de eerste les contant worden
voldaan aan de trainer
Voor meer informatie:
Leo Nefkens,
e-mail: Leo@avanti55.nl
Liesbeth Meij,
e-mail: Liesbeth@avanti55.nl
Tennisschool Maximum (Jos en Lennart)
Lesgeld 12 lessen €135, per persoon, bij groepen van 4 personen
Voor Tennisschool Maximum inschrijven via de maximumtennis website: www.maximumtennis.nl/inschrijven

TRAINING NAJAAR
JEUGD
Beste Avantianen,
De zomertraining van de jeugd is nog in volle gang. De eerste
10 trainingsweken voor de senioren zitten er inmiddels op,
sommigen van jullie hebben nog gekozen voor een aantal
extra lessen in september.
Wij hopen dat jullie tevreden zijn met de geleverde trainingen en we gaan voor een goede voortgang van het aankomende trainingsseizoen.
In het najaar start onze nieuwe trainingscyclus. Wij bieden
het volgende aan: op de woensdag- en vrijdagavond senioren
en op de woensdag- en vrijdagmiddag junioren.
•
12 weken training en 2 inhaalweken, voor zowel
jeugd als senioren
•
Training start in de week van 12 oktober
•
Trainingsweken zijn week 42-43, 45-51, 1-3. Inhaal
in week 4-5.
•
Jeugd traint in groepen van ongeveer 8 spelers

o
•
o

Kosten € 80,- per persoon
Senioren trainen in groepen van 4 spelers.
Kosten € 135,- per persoon

Inschrijven voor de wintertrainingen kan NU via www.maximumtennis.nl/inschrijven. De inschrijving sluit op zaterdag 26
september!!!
Voor vragen of overleg met betrekking tot de trainingen:
•
Lennart van Campen: lennart@maximumtennis.nl
•
Jos Lindner: jos@maximumtennis.nl
Sportieve tennisgroeten,
Maximum Tennis
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