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VAN DE VOORZITTER

D

SLOTWOORD

it is de laatste Kantlijn van een mooi en
geslaagd jubileumjaar.
Onze diamanten club is
dit jaar eens goed in het
zonnetje gezet. Hulde
aan de jubileumcommissie voor alle
leuke en originele activiteiten.
Dat Avanti een fijne tennisvereniging
is werd dit jaar nog eens extra onderstreept. Een gezellige club met aandacht voor haar leden, laagdrempelig,
die meegaat met de tijd, oog heeft voor
verbeteringen en daarom altijd in beweging is. Vele vrijwilligers hebben het
afgelopen jaar weer de nodige energie
en tijd erin gestoken om dit allemaal te
waarborgen. Het jaarverslag elders in
deze Kantlijn laat zien wat er aan activiteiten zoal heeft voltrokken.
Afscheid
Dit wordt ook mijn laatste column. Ik
ga met pensioen, weliswaar als jonge
vutter. Dat gaat met enige pijn in mijn
hart gepaard. Avanti heeft de afgelopen
jaren veel van me gevraagd, maar me
zeker ook gebracht. En ik hoop dat dat
wederzijds is. Veel werk bevindt zich
achter de schermen, waar de meeste
leden geen weet van hebben en zo
hoort het eigenlijk ook. Na 5 toch wel
intensieve jaren, ga ik het stokje in
februari overdragen. Op moment van
schrijven hebben we helaas nog niemand gevonden om dat stokje van mij
over te nemen. De veelgestelde vraag
of er al een nieuwe voorzitter is heb
ik, alle initiatieven ten spijt, tot nu toe
ontkennend moeten beantwoorden.
Maar ik heb er vertrouwen in dat dat
wel goed gaat komen. Tenslotte is het
een prachtfunctie die ik al die jaren met
trots en veel plezier vervuld hebt.

■ tekst: Marie-José van Weegen, (nog even.. ) Voorzitter Avanti ‘55

Hoe het begon…
Het begon allemaal tijdens de ‘happy
hour’ van het slottoernooi van 2010. Ik
raakte aan de praat met de scheidende
voorzitter Bert die de interesse rondom
zijn opvolging bij mij polste. Een gunstig
moment om mij te strikken; het was
heel gezellig, waarschijnlijk had ik een
Weizener achter de kiezen en ik was in
gezelschap van een man met een flinke
dosis overtuigingskracht. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en een eerste
oriënterende afspraak werd gemaakt.
De rest volgde. Alhoewel ik geen idee
had wat me daadwerkelijk te wachten
stond en de nodige vraagtekens had,
had ik er vanaf het begin zin in en heb
ik me vol overgave in mijn nieuwe uitdaging gestort.
In die 5 jaren is er veel gebeurd: de aankoop van het nieuwe parkje, aanpassingen van de accommodatie, verjonging
in de club, acties om leden te werven
en te behouden, verlenging van het
speelseizoen, een andere trainersopzet,
nieuwe statuten en reglementen, een
sponsorbeleid en nog vele lopende zaken als toekomstvisie en duurzaamheid.
Veel hoogtepunten en gelukkig maar
weinig dieptepunten.
Ook afscheid van bestuurslid Marianne
Kalthoff
Met het afscheid van Marianne als
bestuurslid, een Avanti-vrouw in hart
en nieren, staat het bestuur voor de
lastige opgave een waardige vervanger
ook voor haar te vinden. Met Maarten,
Dick en Rien behouden we in elk geval
3 kundige en betrokken bestuursleden,
die met nieuwe, verse krachten er
vast een goed vervolg aan geven. Met
daarbij de knowhow en ervaring van

alle commissieleden en andere actieve
leden zullen de klussen weer geklaard
worden voor het aanstaande seizoen.
Ik ga het straks allemaal van de andere
kant weer eens mee maken, ook een
fijn vooruitzicht; ongedwongen tennissen, me niet zo druk maken als het licht
wat langer brandt, de nootjes op zijn, er
een lid afzegt of een sponsor afhaakt en
zeeën van tijd ;-). Maar het zal ook wennen zijn, want de betrokkenheid blijft
en ik zal het zeker ook allemaal gaan
missen. Het is gelukkig geen definitief
afscheid van Avanti en in de toekomst
kan men zeker weer op me rekenen als
actief lid.
Tot slot
Nu mag ik me nog opmaken voor het
slot en de opstart van het nieuwe
seizoen. Een drukke periode beginnend
met een extra ALV op 10 december
i.v.m. investeringen duurzaamheid park
en alle voortkomende acties en andere
noodzakelijke voorbereidingen.
We gaan weer voor een lekker lang seizoen dat doorloopt tot in februari, mits
de winter niet te streng optreedt.
Bij deze wil ik alle Avantianen bedanken voor hun sportieve inbreng, de
gezelligheid en de vrijwillige bijdragen
in het jubileumjaar. En wat betreft mijn
naderende afscheid bedank ik iedereen
die me de afgelopen jaren zo gesteund,
gestimuleerd en bijgestaan heeft.
Voor ieder alvast fijne feestdagen en
op naar een sportief, gezond en een
gelukkig 2016! Heel graag tot ziens op
zondag 3 januari bij onze nieuwjaarsborrel! ■

Kaft: Slottoernooi, Fotografie: Fons Goosen

December 2015

3

AVANTI’55

VAN DE
BESTUURSTAFEL
■ tekst: Dick Onderwater

Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar gaan we het jaar goed afsluiten en starten met een nieuwjaarsborrel. We hopen heel veel leden in het
clubhuis te mogen begroeten. De borrel
is zondag 3 januari vanaf 17.00 uur
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden
op donderdag 4 februari 2016 om 20.00
uur in het clubgebouw.
Voor het totaaloverzicht aan onderwerpen en voor de agenda verwijzen
we naar de website van Avanti. In ieder
geval staat het financieel jaaroverzicht
op de agenda. Dit overzicht inclusief
begroting wordt uiterlijk 1 week voor
de ALV gemaild aan alle leden met een
emailadres. De leden zonder emailadres
kunnen deze stukken opvragen bij het
secretariaat.
Ook zal het onderwerp “Bestuursverkiezing” op de agenda staan. Zoals
waarschijnlijk een ieder weet stappen
onze voorzitter Marie-José van Weegen
en ons bestuurslid Marianne Kalthoff op. Op dit moment van schrijven
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(november 2015) is er nog geen zicht
op nieuwe bestuurskandidaten. De zittende bestuursleden zijn binnen de club
hard op zoek naar geschikte opvolgers.
Hopelijk kunnen we tijdens de ALV nieuwe bestuurskandidaten aan de leden
voorstellen.
Op de ALV zal ook het Beleidsplan Avanti 2016-2020 worden gepresenteerd.
Dit beleidsplan zal sturend zijn voor
de ontwikkeling van de club voor de
komende jaren. In het voorjaar zal het
bestuur hierover in gesprek gaan met
de voorzitters/contactpersonen van de
commissies.
Op de website van de club vindt u ook
informatie over zaken als “aanvullingen
op de agenda” en “het uitbrengen van
uw stem bij volmacht”.
Verslag Algemene Ledenvergadering
2015
Voor de het verslag van de ALV 2015
verwijzen we naar de website van de
club.
Investeringen in 2016
Over een aantal zaken is al zekerheid
dat zij in 2016 zullen worden vernieuwd, namelijk:

-

Koffiezetapparaat
Website van Avanti
Ledverlichting in clubhuis

Wintertoernooi
Het Wintertoernooi zal plaatsvinden
zaterdag 30 januari 2016 in de tennishal
van het Healthclub. Via de mail en website zal informatie worden gegeven over
inschrijving, kosten en aanvangstijden.
Openstelling tennispark
Ook dit jaar spelen we door in de
winter. De banen blijven open tot en
met 7 februari. Wanneer de banen door
weersomstandigheden onbespeelbaar
zijn, zal het bestuur middels de website
de leden hierover op de hoogte brengen. Vanaf 7 februari tot medio maart
zijn alle banen gesloten.
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, 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! ■

AVANTI’55

VERENIGINGSHART

■ tekst: Dick Onderwater, mede namens Maarten Baris en Rien Cosijn

Tennisvereniging Avanti moet
afscheid nemen van twee bestuurlijke
kanjers.
Marianne Kalthoﬀ, bestuurslid Accommodatie vanaf 2010 en daarmee dus zes jaar in het
bestuur en Marie-José van Weegen, voorzitter
vanaf 2011 en daarmee vijf jaar leiding gevend aan
de club. Een tijdperk waarin de vrouwelijke kwaliteiten, meer charme en antennegevoel en minder stoer
en hoofdlijnen, in het bestuur domineerden.
Hoewel beide dames het verdienen
om een uitgebreide beschrijving te
krijgen van hun kwaliteiten en verdiensten, wil ik, namens de resterende bestuursleden, deze beschrijving beperken tot enkele cryptische
typeringen.

Marianne kan dan geschetst worden
als club-icoon, doener en vechter voor
de accommodatie en als ‘lopend archief’
en Marie-José als verbinder binnen de club
en er buiten, zakelijk en attent en als positieve
realist. Beide dames houden daarbij van gezelligheid en van een goed glas. Kortom, er vertrekt heel
veel moois.
Voor Avanti betekent het vertrek van Marianne en
Marie-José dat voor het verenigingshart nieuw
bloed moet worden gevonden.
We hebben dat tot heden nog
niet gevonden.

EEN CLUB ALS AVANTI
VERDIENT EEN GOED
HART TE HEBBEN.
WIE PAKT DEZE
UITDAGING OP?

Een club als Avanti verdient een
goed hart te hebben. Wie pakt
deze uitdaging op?
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JAARVERSLAG 2015

■ tekst: Marie-José van Weegen, Voorzitter Avanti ‘55, namens het bestuur.
■ fotografie: Paul van Haperen, foto’s jubileum.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 5 februari vond de jaarlijkse ALV plaats.
Met 30 aanwezige stemgerechtigde
leden lag het totaal iets lager dan voorgaande jaren, er waren 16 afmeldingen
met kennisgeving. Het gevoerde financiële beleid kreeg de goedkeuring van de
aanwezige leden.
Het agendapunt ‘presentatie stand
van zaken toekomstvisie Avanti’ door
Henk op ’t Veld werd met veel interesse
aangehoord. Belangrijkste aandachtspunten en voorlopige aanbevelingen:
ledenaantal en relatie rol trainers,
baancapaciteit en de evt. samenwerking met insiders, inzet vrijwilligers en
onderlinge communicatie commissies.
De mededeling werd gedaan dat de
toekomstvisiecommissie in 2015 aanblijft om het beleid van Avanti verder
uit te stippelen.
Vervolgens vond de bestuursverkiezing
plaats. Onder dankzegging voor zijn
inzet werd afscheid genomen van Joek
Poort en werd Rien Cosijn als nieuw
bestuurslid benoemd.
De vergadering werd vervolgd met de
uitleg en het voorstel van de begroting
door de penningmeester. Gezien de
ontwikkelingen werd uitgegaan van een
lager ledenaantal. Mede hierom werd
een contributieverhoging voor alle
leden noodzakelijk geacht. De ALV ging
akkoord met de nieuwe begroting.
Voor het punt ‘bestuursreglement
alcohol in de sportkantine’ schetste de
voorzitter de achtergronden en aanleiding voor dit reglement met daarbij de
verplichting om het IVA-certificaat te
behalen voor alle (bar)vrijwilligers.
Voorts werd het voorstel om ook in

het weekend met verlichting te kunnen spelen toegelicht en na stemming
aangenomen.
De nieuwe trainersopzet jeugd en senioren werd uiteengezet door Jos Linders
trainer van Maximumtennis waarmee
Avanti een nieuwe samenwerking is
aangegaan
Tot slot volgden de presentaties van
de diverse commissie met daarbij de
plannen, nieuwe initiatieven en oproepen voor versterking, met speciale
aandacht voor de jubileumcommissie
met vooruitblikken op het jubileumjaar
van Avanti.
Accommodatie
Ook dit jaar hebben er weer de nodige
aanpassingen in het clubhuis plaatsgevonden. De bar en keuken werden
ingrijpend onder handen genomen
door onze leden Paul van Haperen en
Michel Haen en kregen zo een complete
make-over. Zo kwam er een nieuw blad,
een andere inrichting met de koeling
van de dranken bij de bar, nieuwe apparatuur en schapjes. Met als resultaat
dat ruimtes beter benut worden en
het frisser en moderner oogt. In de
bestuurskamer werden de oude kasten
eruit gesloopt en vervangen door ruime
en handige schuifkasten, zodat alle
opslag netjes opgeborgen kan worden
en uit het zicht onttrokken wordt. De
verbeteringen hebben ertoe geleid dat
gedurende het hele seizoen de bestuurskamer goed op orde is geweest.
Voor komend jaar staan er m.n. verbeteringen voor het park en investeringen
rondom duurzaamheid op stapel.

Ledenaantal
T.o.v. vorig jaar is het ledenaantal licht
gedaald. Op dit moment hebben we
453 leden (vorig jaar 462), waaronder
64 aanmeldingen dit jaar. Helaas was
er dit jaar ook een groot aantal opzeggingen; 70, waaronder 10 jeugdleden,
4 studentleden en 56 seniorleden.
Waardoor het totaal aantal leden nu
onder de 400 komt. Helaas is dit een
landelijke trend. Gelukkig zijn er de
laatste tijd ook regelmatig nieuwe aanmeldingen bijgekomen, meer dan de
afgelopen jaren zelfs. Het succes van de
competitie, en van de andere toernooien en evenementen hebben er mede
toe bijgedragen dat een aantal leden
heeft opgezegd, omdat de gelegenheid
om te tennissen kleiner werd. Voor het
bestuur nog meer aanleiding om tijdens
deze activiteiten toch iets vaker een
baan vrij te houden voor recreanten. De
jeugdleden zeggen meestal op om bij
een grotere club meer mogelijkheden
te hebben om tegen gelijkwaardige
spelers te spelen. Avanti doet echter
samen met de tennisschool zijn uiterste
best om jeugdleden te werven en te
behouden. Daarnaast worden er regelmatig ledenwerfacties gehouden, zoals
de clinics in het voorjaar, schooltennis
en de kennismakingsactie in de zomer.
De nieuwe ledenbegeleiders hebben in
het najaar een nieuw ledentoernooitje
georganiseerd, zodat de binding groeit
en men elkaar makkelijker kan vinden
voor een tennisafspraakje. Nieuwe
acties zitten ook voor volgend jaar in
het vat. In het nieuwe jaar verwachten
we opnieuw nieuwe leden te verwelkomen, zodat we weer boven de 400
leden zullen uitkomen. ►
December 2015
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ENKELE LEUKE WEETJES
Het oudste lid is 82 jaar.
De jongste is 7 jaar.

Verder:
• onder de 20: 41 leden,
• tussen 20/29: 41 leden,
• tussen 30/39: 45 leden,
• tussen 40/49: 63 leden,
• tussen 50/59: 114 leden,
• tussen 60/69: 101 leden
• ouder dan 70: 18 leden.
En we hebben 233 vrouwelijke
leden en 220 mannelijke leden.
Ieder mag op zijn manier hier
conclusies uit trekken.
Met veel dank ook aan Jacky
Uitslag; onze altijd enthousiaste
en stipte ledenadministrateur en
actief voor vele andere Avanti-zaken.

Gezelligheidstoernooien
Wintertoernooi: Als overbrugging van
het oude naar het nieuwe seizoen vond
ook dit jaar het wintertoernooi in de hal
plaats. Met een nieuwe, enthousiaste
commissie werd het aantal deelnemers
overtroffen en zat het al snel vol. De
organisatoren, An Jonkman, Astrid van
Ommen en Ellen Hoffmeister, kozen er
heel nobel voor om het tennis aan de
deelnemers over te laten, zodat ze zich
volledig met de organisatie konden bezighouden, en dat deden ze met verve.
8
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Met alle feestelijkheden als ballonen,
de lekkere hapjes en de goede sfeer kon
dit met recht een gezelligheidstoernooi
genoemd worden. Ook aankomend jaar
kunnen we weer op deze commissie
rekenen.
Openingstoernooi: de opstart van het
jubileumjaar zorgde mede voor een
groot deelnemersveld. Echter langdurige regen gooide roet in het eten, waardoor er helaas niet gespeeld worden.
Reuze jammer, want de toernooicommissie had met de jubileumcommissie
er een extra feestelijke opening van
willen maken. Gelukkig dat velen nog
de moeite hadden genomen om poolshoogte te nemen, zo werd het toch
nog gezellig in het clubhuis en waren
er genoeg afnemers van de heerlijke
jubileum tompoezen.
Twintig- dertigerstoernooi: met dank
aan Wout Linsen en Marjoleine Dobbelaer werd dit jaar het reeds traditionele
20-/30-ers met jong enthousiasme
georganiseerd. Het was een leuk en
gevarieerd gezelschap, een heerlijke zomeravond en als vanouds heel gezellig
(en laat..). Een eigen toernooi voor deze
leeftijdscategorie is uniek en belangrijk
voor de binding van nieuwe, jongere
leden om zich zo sneller bij onze club
thuis te voelen en bovendien een goede
gelegenheid om belangstellenden met
Avanti kennis te laten maken. Ook een
prima avond voor de baropbrengsten.
Genoeg redenen om dit toernooi te
continueren.
Het nieuwe leden toernooi: dit jaar
hadden we een lichte stijging van het

aantal deelnemers. Het was bijzonder
geslaagd mede dankzij de organisatie
van de toernooicommissie, het mooie
weer, maar ook vanwege de uitstekende sfeer. Een leuke bijkomstigheid van
commissielid zijn is het recht op deelname aan dit heel gezellige toernooi.
Een van de leukste toernooien, zo niet
het leukste, is mij verteld. Het enthousiasme werd zeker ook door de nieuwkomers gedeeld. Een mooi toernooi
om zo op sportieve wijze met bestuur,
commissieleden en andere nieuwe
leden kennis te maken.
Het Insiderstoernooi: dit jaar waren
wij gastheer. Het goede aantal deelnemers dit jaar van zowel de Insiders als
Avanti overtrof ieders verwachtingen.
De grootste opkomst sinds jaren. Dat
zou betekenen dat het toernooi met
onze directe buren leeft. En gezien de
sportieve sfeer, de leuke mix-partijen
en de gezellige en lange nazit kan met
vertrouwen uitgekeken worden naar
volgend jaar. Met dank aan de toernooicommissie voor de organisatie en de
heerlijke catering.
Het slottoernooi: een slot met een diamantenrandje. De jubileumcommissie
had dit afsluitend toernooi aangegrepen om de afgeblazen tenniswedstrijden van het jubileumtoernooi (zie verderop in verslag) alsnog op de eerder
bedachte wijze te laten plaatsvinden. In
Halloweenachtige sferen werd in teams
gestreden op zowel het veld als in clubhuis voor de eer en prachtige prijzen.
Een erg leuk concept om zo eens op een
andere manier en diverse samenstel
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Onthulling schilderij van Diederik Grootjans (links), rechts dhr. Verver en Marie-José van Weegen

lingen je tennis en kennis te delen. De
dag werd afgesloten met een heerlijke
stamppot en met korte terugblikken op
de najaarscompetitie, en de bekendmaking van en felicitaties voor de kampioenteams van de captains Jeroen Smit
en Wout Linsen.
De labelavonden: ook dit jaar waren de
labelavonden volop in trek. Voor velen
het vaste tennisavondje van de week.
Veel vaste bezoekers, maar ook nieuwe
leden die zo in de gelegenheid gesteld
worden anderen te leren kennen.
Veel dank voor de toernooicommissie
die al deze avonden en diverse toernooitjes gedurende het hele jaar op
goede en fijne wijze gestalte heeft
gegeven.
Het jubileumtoernooi
Op 4 juli vond dan het feestelijke
jubileumtoernooi plaats. Op een van de
warmste dagen ooit gemeten. De verontrustende weersverwachting noopte
de commissie om het programma drastisch om te gooien; geen tenniswedstrijden en een latere en koele start van
het officiële programma. Een tegenvaller, maar gelukkig bestond de commissie uit heel flexibele leden. De dag werd
ingeluid met een koel high tea: heerlijk schepijs en frisse tompouces. De
commissie zat in spanning of de leden
nog de moeite namen om te komen.
Langzaamaan druppelde het Avanti-volk binnen en spoedde zich naar
het lommerrijke park achter baan 2.
Daar werd het gelukkig al gauw gezellig
druk. Ook de heer Verver, zoon van de

oprichter, had de warmte getrotseerd
en was samen met zijn vrouw als enige
gast aanwezig. De feestelijke dag werd
officieel geopend met een ceremonie
protocollaire; een speech van ondergetekende gevolgd door een uiteenzetting
van de historie Avanti door de heer
Verver. Vervolgens vond de spannende
onthulling van het
kunstwerk door de
maker zelf plaats:
Diederik Grootjans
en werd er uitbundig geproost op
onze vereniging.
Hierna volgde een
heerlijke barbecue, met tussendoor een geweldig leuke alles-in-een
kennisquiz (met dank aan onze sport
en muziek-bolleboos Ernst Bouwes). ’s
Avonds was er fijne muziek van een live
band en omdat het qua temperatuur
juist heel aangenaam werd kon er nog
heerlijk lang buiten gezeten worden. Zo
werd het al met al een heel geslaagde
jubileum dag.

gebeurtenissen en uitdossingen. Het
bezoek van prinses Beatrix en haar
zusters werd bijzonder gewaardeerd. Zij
stelden de leden in de gelegenheid hun
bijzondere hobby’s met hen te delen.
Tussen alle bedrijven door werd er ook
nog getennist, op banen die namen
van droegen van royal couples. De
feestavond werd ingeluid
met een mysterieuze
troonopvolging, hare
majesteit van Avanti had
immers dit jaar haar afscheid aangekondigd. In
gezelschap van 2 stoere
lakeien werd ze begeleid
naar de troon, waar haar
plaats werd ingenomen
door haar opvolger. Wie dat is blijft tot
op de dag van vandaag nog een mysterie. Het startschot van het feest werd
gegeven middels een openingsdans. Op
de klanken van de wals zwierde ieder
naar een onvergetelijk feestje.

DE FEESTAVOND
WERD INGELUID
MET EEN MYSTERIEUZE TROONOPVOLGING.

Het invitatietoernooi
Dit jaar hadden we gelukkig weer een
vaste commissie, bestaande uit 8 vrouwen, van allerlei creatief pluimage die
garant stonden voor een heel geslaagd
toernooi. Royal was het thema en dat
deed zijn naam alle eer aan. Treffend
voor dit jubileumjaar en op treffende
wijze vertolkt. 2 dagen lang stond ons
park in het teken van koninklijke sferen,

De wedstrijdcommissie
Met ook dit jaar de finale op de zaterdag was het deelnemersveld van de
clubkampioenschappen weer groot.
Samen met 2 verse, enthousiaste
krachten in de commissie werden alle
wedstrijden in prima banen geleid. Een
extra gevarieerd deelnemersveld dit
jaar, dankzij de deelname van de oudere jeugd, waardoor ook de gemiddelde
leeftijd daalde. De kampioenschappen
werden gekenmerkt door veel spanning
en lange wedstrijden. Dat leverde enige
problemen op i.v.m. het tijdig doven ►
December 2015
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De alles-in-een kennisquiz

van de verlichting, maar gelukkig werd
er vrijwel altijd een oplossing gevonden. Een aantal spelers moest vanwege
inschrijvingen in meerdere categorieën
extra aan de bak in het finaleweekend
en hielden dat ook, op bewonderenswaardige wijze, maar soms ook ternauwernood, vol. Een aantal nieuwe gezichten zorgde voor andere koppels en
extra verrassingen in zowel het voorjaar
als het najaar en mede hierdoor hebben we ook andere kampioenen mogen
huldigen. Maar de titel clubkampioen
enkelspel viel opnieuw in handen van
Patrick van Otterlo. Jane Klein mocht de
prijs voor de dames in handen nemen.
De barcommissie
De barcommissie heeft ook dit jaar
weer uitstekend werk geleverd. De
extra inzet om de vele bardiensten
in goede banen te leiden heeft zijn
vruchten afgeworpen. De nieuwe bar
en keuken hebben mogelijk inspirerend
gewerkt. De invoering voor het behalen van het I.V.A. certificaat (iedere
geslaagde van harte proficiat!) laat zien
dat we als vereniging het beheren van
de bar en het schenken van alcohol als
een serieuze zaak opvatten. Het huidige
en een nieuw koffiezetapparaat houdt
menig Avantiaan al even bezig. Tijdens
het open toernooi heeft een door
de accommodatiecommissie gekozen exemplaar proef mogen draaien.
Gevolgd door een uitgebreide smaaken gebruiksevaluatie. Het bestuur is
voornemens m.i.v. het nieuwe seizoen
tot aanschaf over te gaan. Ook het be10
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talen via het pinsysteem wordt steeds
actueler en wenselijker. Het systeem
met de portemonnee is achterhaald en
niet zonder risico. De penningmeester
heeft onderzoek gedaan naar verschillende betaalsystemen. De uitkomst zal
tijdens de ALV bekend gemaakt worden.
Ook dit jaar zullen er wisselingen in
de barcommissie plaatsvinden. Helaas
gaat Hanneke Bruins, de motor van de
bar, ermee stoppen. Gelukkig is er ook
versterking gevonden. Maar extra hulp
blijft zeker gezien alle werkzaamheden
zeer welkom om verzekerd te zijn van
een goed functionerende bar die een
gezichtsbepalende en onmisbare schakel van onze vereniging is.
De technische commissie
Dit jaar hadden we weer te maken met
een hoog aantal inschrijvingen voor de
competitie. De trend zet zich verder
door; minder inschrijvingen op de
zondag en de vrijdagavond die steeds
meer in trek. De 6 teams op de vrijdagavond in het najaar
bezorgden het
bestuur en de TC
al snel de nodige
hoofdbrekens i.v.m.
klachten van enkele buurtbewoners
over het licht, daar
het vaak niet lukte om alle wedstrijden
vóór 23.00 u gespeeld te hebben. Met
alle mogelijke inspanningen is er geprobeerd om deze problemen te beperken,
zowel voor de deelnemende teams als
voor de buurt. De helpende hand van

buurman de Insiders bood onze enige
extra ruimte. Hoewel het bestuur nog
in onderhandeling is zullen we aankomend voorjaar met maximaal 4 teams
op de vrijdagavond kunnen deelnemen.
Alternatieven als de vrijdagochtend
en de zondag zouden de competitiemogelijkheden vergroten. Ook voor de
zomeravondcompetitie moest er ondanks het gelijk aantal teams als andere
jaren aanpassingen gemaakt worden.
Positief blijft dat de competitie populair
is. Ook aan de Winterhard(t) competitie
doen opvallend veel Avantianen mee.
In 2015 hadden we 3 kampioensteams
in ons midden; 1 in het voorjaar en 2
in het najaar. Daar zijn we als club heel
trots op. Een aantal teams moest in het
najaar lang in spanning zitten daar er na
afloop van de competitie nog inhaalwedstrijden moesten plaatsvinden. Op
de laatste speeldag grepen een paar
teams helaas net naast de titel. Al met
al was het wederom een zinderend slot
van een geslaagde competitie. Voor
het bestuur van
Avanti is het ideaal
dat de technische
commissie onder
aanvoering van
Peter van Campen
zo zelfstandig en
kundig opereert.
Er wordt zoveel mogelijk met wensen
en mogelijkheden rekening gehouden.
Alles wordt intensief gevolgd en zijn
ijzersterk in de communicatie.

IN 2015 HADDEN
WE 3 KAMPIOENSTEAMS IN ONS
MIDDEN
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Dit en ook zeker de goede sfeer die op
de competitiedagen bij Avanti heerst en
de goede kwaliteit van de banen maakt
ons aantrekkelijk voor andere clubs.
Dat heeft er mede toe geleid dat we
aankomend jaar weer een jong team
van buitenaf kunnen verwachten, en
gezien onze positieve
ervaringen van de
afgelopen jaar zijn ze
meer dan welkom!

competitie hebben ze gestreden met
mooie resultaten als gevolg. Dankzij
Yvonne Gasseling, enthousiaste moeder
van Inez, heeft Avanti samen met een
aantal Nijmeegse clubs de Winterhard(t) jeugd competitie voor regio
Nijmegen opgezet. Een goed
initiatief voor
de jeugd van
11 tot 18 jaar,
dat in november dit jaar van
start is gegaan.
Aankomend
jaar wil Avanti een officiële tenniskidsvereniging worden, zo kan het tenniskidsprogramma, dat gericht is op een
op maat gerichte training én competitie
voor kinderen t/m 12 jaar, ten volle
benut worden. Met een nieuwe kracht
die dit gaat begeleiden hebben we er
vertrouwen in dat Avanti meer jeugd zal
aantrekken.

AANKOMEND JAAR
WIL AVANTI EEN
OFFICIËLE TENNISKIDSVERENIGING
WORDEN

De jeugdcommissie
Het was een lastig
jaar voor de jeugdcommissie, de te kleine bezetting en het afnemend aantal
leden bemoeilijkten de organisatie. De
leuke en nieuwe initiatieven van de JC
hebben tot nu toe te weinig opgeleverd. Om de kleine commissie wat meer
te ondersteunen heeft het bestuur een
stukje bijgesprongen. Op dit moment
zijn er gelukkig ouders en leden in beeld
om de jeugdcommissie te versterken.
Positief is de inbreng van de nieuwe
trainers van tennisschool Maximum,
alle kinderen en ouders waren hier zeer
enthousiast over. In het voorjaar gaan
ze voor Avanti het schooltennis breed
aanbieden; de verwachting is dat hier
nieuwe jeugdleden uit voort komen. De
deelname van de oudere jeugd aan de
clubkampioenschappen voor senioren
was een schot in de roos. Voor ieder
ging hier een motiverende werking
vanuit en gezien de spannende partijen
lieten ze zien dat ze niet misstonden
bij een dergelijk evenement. Ook in de

Het Open toernooi
Het was nog lang spannend of de
verantwoordelijke commissie na het
vertrek van maar liefst 3 rotten in het
vak voldoende versterking zou krijgen.
Een dergelijke week organiseren is
bijzonder leuk, maar vraagt erg veel tijd
en energie van de commissieleden, dus
die heb je niet zo één, twee drie gevonden. Na intensief zoeken en bemiddelen lukte het om zelfs 4 Avantianen met
de nodige knowhow te strikken en zo
kwam het allemaal toch nog goed. Ook
dit jaar was er weer sprake van een

heel geslaagde open toernooiweek:
een groot deelnemersveld, veel nieuwe
tennissers die de weg naar ons park
wisten te vinden, spannende wedstrijden, overwegend heerlijk weer (op de
stormachtige zaterdag na) een verrukkelijke catering, een fijne sfeer, perfect
onderhouden banen en bovenal een
Top organisatie. Nieuw was de aanwezigheid van 2 razende reporters die op
geheel eigen wijze het nieuws van de
dag met leuke inkijkjes publiceerden
op een ouderwetse muurkrant en het
nieuwerwetse Facebook. Een primeur
was ook dat alle dagen gebruikgemaakt
kon worden van de banen van de
Insiders, waardoor er meer wedstrijden
ingepland konden worden. Het thema
was min of meer ons eigen 60-jarig
bestaan, met alle mooie versieringen
in het clubhuis kon dat de bezoekers
niet ontgaan. Wederom werd er geld
ingezameld voor het goede doel.
Ditmaal was dat ‘de Liedjesfabriek’ een
stichting die muziekactiviteiten voor
zieke kinderen verzorgt. Diverse winkels
en sponsors droegen hun steentje bij
en menig Avantiaan doneerde spullen
die gemist konden worden. Met een
aanvulling van het bestuur leverde het
een mooie opbrengst van €500,- op.
Ivm het grote aantal inschrijvingen en
de vele categorieën, kon het gewilde poulesysteem niet overal worden
toegepast en dat leverde wat teleurgestelde reacties op. De commissie wil
volgend jaar hier weer serieus naar
kijken. Veel lof voor deze commissie
die bijna dag en nacht in de weer is
December 2015
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Het is een pittige klus die een grote verantwoordelijkheid met zich meedraagt.
Gedurende de hele week hebben ze
het plezier en het ‘klantvriendelijke’
van Avanti uitgestraald, mede bepalend
waarom zovelen, ondanks de concurrentie van de 4-daagse, zo graag dit
evenement bij onze vereniging willen
meemaken.
Communicatiecommissie
Dit jaar stonden de nieuwsbrieven en
Kantlijnen nadrukkelijk in het teken
van ons 60-jarig jubileum. Kantlijn 2
was volledig aan het jubileum gewijd
met mooie terugblikken, verhalen en
foto’s uit nog niet vergeten tijden.
Diverse leden hebben hier belangeloos
aan meegewerkt. Voor wie het nog
niet is opgevallen; onze Kantlijn wordt
elk nummer fraaier. Het is allemaal zo
vanzelfsprekend als het clubblad op je
deurmat ploft en de nieuwsbrief in je
mailbox zit, maar er zitten heel wat creatieve processen en vele werkuren achter. Fons Goosen beschouwt het als een
uitdaging om teksten en foto’s op een
originele wijze vorm te geven. En daar
slaagt hij bijzonder goed in. Mariette
van der Zwet die jaren alle persoonlijke
portretten heeft verzorgd heeft dit jaar
hier een punt achter gezet. Een gemis,
maar het idee is dat zij volgend jaar op
breder vlak de communicatie van Avanti
zal gaan coördineren. Een hele welkome handreiking, zeker omdat Lisette
Verstegen te kennen heeft gegeven vanwege onvoldoende tijd ermee te willen
stoppen. Onze website, die zich vooral
12
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onderscheid door zijn originele foto’s,
heeft enige verbeteringen ondergaan
en ziet er overzichtelijk uit. Toch kunnen
de indeling, de gebruiksvriendelijkheid
en het actualiseren beter. Een commissie bestaande uit deskundige leden zal
zich binnenkort hierover gaan buigen.
Dit jaar heeft Avanti, na wat jaartjes van
aarzelen, van zich laten horen op facebook. Evenementen, nieuwsfeiten
en verslagen
werden geliked
en gedeeld. Het
is mooi dat leden
zelf initiatieven ontplooien om Avanti
onder de aandacht te brengen.

Het enthousiasme van de overige leden
kunnen dat hopelijk opvangen. En Marianne kennende zal ze altijd beschikbaar
blijven voor advies.
Toekomstvisiecommissie
“Alleen de verandering is constant “ en
daarmee zijn goede redenen aanwezig
om het beleid van Avanti ’55 weer eens
grondig tegen het licht te
houden. Waar staat de
tennisvereniging Avanti nu,
wat moet in de toekomst
veranderen, met welke prioriteit en hoe? Zo luidt de
inleiding concept beleidsplan Avanti.
De toekomstvisiegroep, bestaande uit
een gemêleerd gezelschap van leden
met diverse achtergronden, heeft dit
jaar grote stappen gemaakt. Vorig jaar
is dit clubje gestart met het in kaart
brengen van onze vereniging met als
doel beleid uit stippelen om de toekomst van Avanti te waarborgen en te
versterken. Dit heeft de nodige tijd met
zich mee heeft gebracht, maar gezien
de vele onderwerpen die aan het licht
komen heel aannemelijk. Bovendien
had ieder commissielid zijn eigen
waardeoordelen en opvattingen. Het
resultaat wat er nu ligt is een veelbelovend, compleet en ambitieus stuk.
De verdere invulling, actieplannen en
uitvoering zullen het aankomend jaar
aan de orde komen. Op de ALV in februari wordt het beleidsplan aan de leden
gepresenteerd en in het voorjaar zal het
bestuur hierover met de commissies in
gesprek gaan.

“ALLEEN DE
VERANDERING
IS CONSTANT “

De accommodatiecommissie
Een enthousiaste commissie met vooruitstrevende plannen. Een belangrijk
thema dit jaar was het nieuwe koffiezetapparaat. De commissieleden hebben
via allerlei onderzoeken en ervaringen
er een grondige studie van gemaakt.
Maar eerlijk is eerlijk, koffie heeft een
belangrijke plaats ingenomen in het
dagelijks leven en ook in ons clubhuis,
en daar worden steeds meer hoge eisen
aan gesteld. Maar uiteraard was er ook
aandacht voor het clubhuis en park.
Na de intensieve verbouwing van de
keuken, bar en bestuurskamer (zie ook
kopje accommodatie), staan het terras
en het pad naar baan 2 en parkje op de
nominatie voor een opknapbeurt. Marianne die aan de wieg heeft gestaan van
de vele innovaties zal straks als ze haar
actieve rol neerlegt erg gemist worden.
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Sponsorcommissie
Dit jaar hebben we weer een aantal
nieuwe sponsors mogen verwelkomen:
natuurwinkel van Natura en de DA
drogist, beide uit Nijmegen. Andere
verse sponsors dienen zich aan, met
daarbij een mogelijke introductie in
deze Kantlijn. Er zijn helaas ook een
aantal contracten beëindigd. De sponsorcommissie heeft duidelijk behoefte
aan versterking. Leden die zich inzetten
om actief nieuwe sponsors te werven,
nieuwe acties uit te zetten en creatieve
invullingen te bedenken om het voor
sponsoren (nog) aantrekkelijker te
maken om Avanti sponsor te zijn. Tot op
heden is daar nog weinig animo voor,
en zal het bestuur nadrukkelijker op
zoek moeten naar leden die zich hiervoor willen inzetten. Het blijft essentieel voor onze vereniging om zo meer
mogelijkheden voor extra investeringen
te creëren. Bovendien geven de borden
en doeken ons park extra allure. Een
mooie dankbare taak die hopelijk door
een aantal Avantianen aankomend jaar
wordt opgepakt.
Jubileumcommissie
Deze commissie, bestaande uit een
mooie mix van jongere en oudere
leden, heeft een groot aandeel gehad
in alle festiviteiten van het afgelopen
jaar. De aftrap werd gegeven tijdens
de nieuwjaarsreceptie met een stukje
openbaring van de plannen en de onthulling van het eerste schilderij voor the
wall of fame. Veel creatieve ideeën werden door hen gelanceerd. Zo konden

Avantianen een prachtig jubileumshirt
bestellen, met een kleurig logo ontworpen door onze eigen grafisch vormgeefster Jane Klein . Eerst in het geel van
Avanti, maar op initiatief van een aantal
leden ook verkrijgbaar in vele andere
kleuren. Tevens een mooi visitekaartje
voor onze club. Voor een leuk prijsje
konden leden
een zelfportret
laten schilderen
door ons lid en
kunstenaar Diederik Grootjans.
2 toernooien
stonden vooral
in het teken
van ons 60-jarig
jubileum. Uiteraard het jubileumtoernooi, dat vanwege de extreme warmte
uiteindelijk alleen een jubileummiddag
en -avond werd. Met, ondanks het
gemis aan tennis, een heel gevarieerd
programma (zie kopje jubileumtoernooi). Ook het slottoernooi werd
door hen georganiseerd waardoor het
eerdere bedachte concept alsnog kon
plaatsvinden en zo kon jubileumjaar
extra feestelijk worden afgesloten.

dit niet vanzelfsprekend is en laten
zien dat ze dit waarderen. Al blijft
extra hulp altijd enorm welkom.
Ruim 50 leden zijn via commissies
betrokken bij de noodzakelijke activiteiten in de club. Velen draaiden
bardienst of waren op een andere
wijze actief. Speciale dank aan onze
groundsman Paul Hoffs
die de banen, het park
en clubhuis met grote
zorg heeft onderhouden.
Dank ook aan de trainers
die zich hebben ingezet
om het spelniveau en
spelplezier van onze
leden te verhogen.

WE ZIJN ERG BLIJ
DAT ZOVELEN
IN DE CLUB HUN
STEENTJE WILLEN
BIJDRAGEN

Vrijwilligers
Dankzij de inzet en hulp van de vele
vrijwilligers is bovenstaande allemaal
gerealiseerd. We zijn erg blij dat zovelen
in de club hun steentje willen bijdragen
en zich extra willen inzetten om ervoor
te zorgen dat we een stabiele en goed
functionerende club zijn en blijven.
Steeds meer leden realiseren zich dat

Uit naam van het hele bestuur wil
ik alle leden bedanken die op welke
wijze dan ook hebben bijgedragen aan
het fijne en sportieve clubgevoel. Alle
commissieleden zullen op donderdag
4 februari na afloop van de ALV de
gebruikelijke blijk van waardering
krijgen.
60 jaar Avanti; we kunnen terugkijken
op een bijzonder en mooi Avanti-jubileumjaar. Door te continueren wat
goed is en te verbeteren waar nodig
kunnen we met vertrouwen naar de
toekomst kijken. ■
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ONTREGELEN

■ tekst: Hawkeye

I

n de vierde ronde van Roland Garros in 1989 gebruikte de 17-jarige
Michael Chang een onderhandse
opslag om controlfreak Ivan Lendl
uit zijn spel te krijgen. Chang won de
partij en uiteindelijk ook de titel. Sommigen vonden het gebruik van deze service onsportief, anderen loofden juist
dit creatieve en geoorloofde gebruik
van de mogelijkheden.
Ook John McEnroe zal voor zijn jonge
landgenoot luid hebben geapplaudisseerd. Niet alleen was McEnroe een
groot kampioen, maar ook een notoire
ontregelaar in woord en gebaar. Zijn
scheldpartijen op scheids- en lijnrechters zijn nog steeds grote hits op
YouTube. Hij vond niet alleen dat hij
altijd gelijk had, maar gebruikte zijn
woede ook om een andere sfeer in de
wedstrijd te creëren, vaak met winst tot
gevolg.
Hoe ver mag je als tennisser gaan om
te winnen? Een bal uitgeven die in is
(of andersom) is overduidelijk onspor-

tief. Maar een plaspauze terwijl je niet
nodig moet? Een bal hard slaan op een
tegenstander aan het net? Een blessure
simuleren?
In augustus van dit jaar ging de 20-jarige Australiër Nick Kyrgios wel heel ver.
Tijdens een partij in het ATP-toernooi
van Montreal beet hij zijn tegenstander toe dat zijn landgenoot Thanasi
Kokkinakis het bed had gedeeld met
Wawrinka’s vriendin. Of dit daadwerkelijk zo was, is niet bekend en ook niet
relevant.
Ook op de banen van Avanti zien we
verschillende vormen van ontregeling,
met name op speltechnisch gebied,
zoals hardnekkige kapballen of juist
eeuwigdurende boogballen. Maar in
het geniep speelt zich ook van alles af:
tussen twee games net te langzaam
opstaan van de bank, de ballen verkeerd aangooien naar de tegenstander,
opzichtig juichen bij een misser van je
opponent… Ook wordt er regelmatig
gevloekt – niet op scheidsrechters,
want die zijn er nooit, maar vooral

op het noodlot. Het gevloek zal het
noodlot niet beïnvloeden, maar wel de
wedstrijd.
Over de meest geniepige manier van
ontregelen, het zuigen op de Kyrgios-manier, is weinig bekend. Dit verdient meer aandacht. We willen graag
weten hoe vaak dit verbale treiteren
voorkomt, maar we willen ook kennis
nemen van de inhoud ervan, zodat we
meer op de hoogte blijven van de roddels binnen Avanti. We stellen daarom
voor dat bij de volgende clubkampioenschappen alle zuigende opmerkingen
door een onafhankelijke jury worden
bijgehouden. Voor degene die de meest
irritante opmerkingen maakt, staat een
speciale beker klaar. Alle opmerkingen
worden verwerkt in een schriftelijk
verslag voor de volgende Kantlijn en de
winnaar mag volgend jaar deel uitmaken van de jury.
Kijk, dat is pas transparantie!

Michael Chang en Ivan Lendl, finale Roland Garros 1989
December 2015
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COMPETITIES

EEN TERUGBLIK

■ namens de technische commissie, Peter van Campen

Voorjaarscompetitie:
“Hierbij werd gevierd dat het Vrijdagavond Herendubbel 35+
team 1 van captain Paul van Haperen (a.k.a. The Magniﬁcent
Seven) kampioen was geworden, maar er werd getreurd
over de nipte degradatie van het topteam op de zaterdag:
Gemengd 1 van captain Rutger Stoop.”
Vrijdagavond:
na klachten van enkele buren moesten alle lichten om 23:00
uur gedoofd zijn, zelfs die van baan 1 en 2. Omdat dat voorheen niet zo’n probleem was, was het aantal ingeschreven
teams op de vrijdagavond te groot om hieraan te voldoen.
Met kunst- en vliegwerk (banen huren van The Insiders,
recreanten verwijzen naar het Gymnasion, verkorte partijen
spelen) en veel stress bij alle betrokken partijen is de competitie wel afgespeeld, maar de komende jaren zal het aantal
teams op vrijdagavond zodanig beperkt worden dat dat geen
probleem meer geeft.
Zomeravondcompetitie:
omdat de meeste teams nu zeven wedstrijden spelen i.p.v.

zes, is de traditionele slotavond met een onderling toernooitje en huldiging van de kampioenen komen te vervallen.
Avanti Dames 55+
met Anneloes, Jane, Hettie en de nieuwe aanwinst Josephine
van der Stroom hebben de Nederlandse clubkampioenschappen Dames 55+ gewonnen.
Anneloes en Hettie werden daarnaast Nederlands kampioen
damesdubbel 60+ en Josephine van der Stroom werd tweede
in de Damesdubbel 55+.
Najaarscompetitie:
Avanti Zaterdag Gemengd 2 van captain Wout Linsen en
Avanti Vrijdagavond Gemengd 1 van captain Jeroen Smits
werden kampioen.
2016
Voorjaarscompetitie:
Er zijn weinig zondagteams in het voorjaar, dus de helft van
de zondagen kan het park voor iets anders gebruikt worden.

Kampioen Gemengd Dubbel 3e klasse: Corin Smaal, Riel Berenbroek, Ellen Hoﬀmeister,
Jeroen Smits, Marielle Bussink (Frank van Hooijdonk ontbreekt)
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Nederlands kampioen damesdubbel 60+:
Anneloes van Brussel en Hettie Maters

Finalisten Nederlands kampioenschap damesdubbel 55+: van links naar rechts:
Nora Blom, Carola Muller van Moppes, Josephine van de Stroom, Sylvia Lievers

WINTERHARDT JUNIOR
■ tekst: Yvonne Gasseling van de jeugdcommissie

Winterhardt nu ook voor jongeren van 11 tot en met 18 jaar
Deze winter is er een miniversie van de Winterhardt voor
jongeren. Deze Winterhardt is een actieve samenwerking van
de jeugdcommissies van TV Malden, Avanti’55, Tachys, Quick
en Rapiditas.
Drie zondagen zullen jongeren uit de regio de kou weerstaan
en elkaar sportief uitdagen op de tennisbaan.
De eerste speeldag is zondag 29 november bij Tachys.

Op de tweede speeldag 17 januari 2016 is Avanti de gastclub.
Van 10.00u tot 13.00u zijn de vijf banen van de jongeren.
Vanaf 13.00u tot 14.00u bezetten zij 4 banen, daarna is alles
weer vrij.
Namens Avanti doen David de Best, Tamar Bilo en Inez van
der Heijden mee aan de Winterhardt.
Ze hebben er veel zin in.
We wensen hen alvast heel veel speelplezier.
December 2015
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BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur
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Marie-José van Weegen
bestuur@avanti55.nl
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Dick Onderwater
secretariaat@avanti55.nl
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senioren@avanti55.nl
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