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VAN DE VOORZITTER
■ tekst: Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

Waarde Avantianen,
Het is donderdagavond 15 september.
Net een prima Nieuweledentoernooi
beleefd met 20 deelnemers onder wederom ideale weersomstandigheden.
En we werden al zo verwend bij het
Open Toernooi, het Invitatietoernooi
en de clubkampioenschappen single/
mixed!
Eerst nog even over het Open Avanti-Insiders Toernooi in de week van
de Vierdaagse, dat dit jaar voor het
eerst door de beide verenigingen
samen werd georganiseerd op alle
zeven banen. En met succes! Dacht je
soms dat het wat stil was op ons park,
dan bleek dat een groot deel van het
publiek bij een partij aan de andere
kant van de heg aan het aanmoedigen
was. De finalezondag (24 juli) was er
volop spektakel met o.a. de slopende
ruim 3 uur durende partij van onze
Rutger Stoop tegen Mark Theelen van
Rapiditas. Rutger kon net niet winnen,
maar wat een prachtig gevecht! Had
de eer om samen met
collega voorzitter van The
Insiders Pieter Wolswijk
de slotceremonie te
mogen openen met het
bedanken van de commissie, waarin door leden
van Avanti en Marian de
With van The Insiders
uitstekend werd samengewerkt.

sen “Boer zoekt vrouw” en “Op goed
geluk”. De boer kwam binnen in een
kruiwagen en verliet na de sketch het
clubhuis met zijn vrouw naar keuze.
Vernam vanavond nog dat hij daar nog
steeds heel gelukkig mee is!
Zowel bij het Open Toernooi als bij het
Invitatietoernooi waren vertegenwoordigers van Vandebron aanwezig om
de deelnemers te informeren over de
voordelen van het overstappen naar
deze energieleverancier. Dat leverde
nieuwe klanten op en dat is gunstig
voor ons. Vandebron sponsort Avanti
met €50, - per nieuwe klant die via
Avanti binnenkomt.
Dan de clubkampioenschappen,
nota bene met 82 deelnemers! Dat is
jarenlang veel minder geweest. Hulde
aan de wedstrijdcommissie die met
een uitgekiende lobby veel Avantianen
wist te binden. Dat betekende wel een

groot aantal partijen, zelfs de labelavond op maandag moest eraan geloven. Het toernooi mondde uit in een
zonovergoten finaledag op zaterdag 10
september met spectaculaire partijen.
Behalve over de genoemde evenementen lees je in dit nummer ook over
een prijsvraag die Marianne Kalthoff
bedacht heeft om ons park nog meer
te verfraaien.
Tot slot wens ik alle deelnemers aan
de najaarscompetitie veel succes en
spelvreugde toe. Deze competitie gaat
17-19 september van start. Mocht u
niet aan dit evenement deelnemen, let
dan goed op de beschikbaarheid van
de banen middels onze Evenementenkalender. Er is nog ruimte genoeg voor
iedereen om te genieten van tennissen bij Avanti op die vijf uitstekende
banen. Veel plezier!

Na de vakantie meteen
weer een topper, het Invitatietoernooi met thema
“boerderij”. Er werd door
41 in 8 niveaugroepen
getennist. Het feest was
gezellig druk. Ineens
was daar een sketch die
het midden hield tusPrijsuitreiking Open Toernooi, Lex Bouts met Pieter Wolswijk en Marian de With van de Insiders
Fotografie: Paul van Haperen
Kaft: Finale Clubkampioenschappen He345, Luc Bouman
Fotografie: Fons Goosen
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REDACTIONEEL EITJE
De Kantlijn is goed en mooi gevuld met
foto’s, de gebruikelijke verslagen van
toernooien, informatie over competities, een Trompe l’oeil , een fraaie column en een uitgesproken zorg van de
barcommissie. Is het instellen van een
jaarlijkse Award voor de beste bardienst

■ tekst:: Mariëtte van der Zwet, Eindredacteur

een idee? Ik zou zo een paar mensen
kunnen nomineren! En soms gaat het
ook zo, zoals beschreven in een – verrassend!- ingezonden stukje over een
ervaring achter de bar. Toevallig zat ik
aan die tafel waar tot laat in de nacht
met elkaar gesproken werd. Het was

bijzonder. En of je dat nou typerend
vindt voor Avanti of niet, het vindt wel
daar plaats met de mensen die daar
zijn! En ja, we hebben elkaar wel nodig
voor dit soort toevalligheden, zowel op
de baan als voor en achter de bar.

BLIK OP OPEN TOERNOOI

AVANTI - INSIDERS
■ tekst: Dick Onderwater, Opentoernooicommissielid

“Flash” en dan opeens is er licht. Het
drukverschil doet me duizelen of zijn
het die pretoogjes en het blonde koppie
die me aankijken. We zitten hier al een
tijdje met z’n drieën en nu mogen we
eindelijk naar buiten. Of nee, ze laten
ons hier mooi staan. Een nachtje waken
om op temperatuur en in balans te
komen.
De volgende ochtend ben ik geheel
in vorm. Ik hoor van een ander blond
lachend gezicht dat ik mee mag doen
in het finale weekend. Ik tref het. Ik
voel me optimaal: veerkrachtig, fris en
schoon en lekker strak in mijn pluizig
velletje. Ik ben er helemaal klaar voor.
Ik wil knallen en vliegen! Ik wil show en
ik wil publiek!
“Hoezo een lichte partij”? Ik draai me
in mijn blik om. “Naar de Insiders”? Dit
klinkt niet naar spektakel, maar we mogen wel eindelijk naar buiten. Gelukkig
naar baan 1. Baan 1 of 2 maakt wel een

Ik voel me optimaal: veerkrachtig, fris en schoon
en lekker strak in
mijn pluizig velletje.

bal uit.
Op baan 1 aangekomen halen mannelijke zweethandjes me uit het blik. Daar
maak ik ook direct kennis met een stel
fijne snaren. Een klap en een klap. Ik
vlieg over de baan. En waar is het publiek? Het gravel stuift om me heen. Ze
zouden hier nog wel een groundsman
kunnen gebruiken.
Nog een klap en nog
een klap. De snaren
wekken me tot leven.
En dan opeens een klap
en ik lig in de heg, in
die hoge coniferen heg,
die scheiding tussen
lichte en zware partijen,
tussen water en bier,
tussen een parasol en
brede markiezen, tussen houten banken en
plastic stoelen. Na vijf
klappen lig ik al buitenspel. Ze kijken naar mij
en ik kijk verlangend
terug. Maar helaas, ik
lig op grote hoogte en
onbereikbaar en voor
een bal niet op de juiste
plaats. Rücksichtslos
word ik ingewisseld
voor een ander. Zoiets
doet pijn. Uren spelen
die mannen zonder mij.
Ze missen mij niet eens.

Mijn gedachten vliegen over en weer.
Misschien volgend jaar het toernooi
zonder of met een lagere groene scheiding. Zo’n groene heg waar het racket
ruim boven uit kan steken! Waar heb ik
zoiets gezien?
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Fotografie: Marianne Kalthoff
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BOERENINVITATIETOERNOOI!

V

rijdag 26 en zaterdag 27
augustus is het weer zover.
Het jaarlijks invitatietoernooi
gaat beginnen. Een van de
hoogtepunten op de activiteitenkalender van Avanti.
De boerinnen van de commissie zijn
die vrijdag al vroeg aan de slag om de
HOEVE AVANTI tiptop in orde te maken. Laat die boerinnekes maar dorsen!
Ze slepen met strobalen, timmeren de
entree in elkaar, geven de banen een
nieuwe naam en last but not least:
brengen met de veewagen een koe
naar binnen.
Het clubhuis ondergaat een metamorfose! (kan het niet altijd zo blijven? Is
vaak gehoord dat weekend). De vuile
was van de club is ook lekker buiten
gehangen.

De wedstrijden waren zoals gewoonlijk van een buitengewoon niveau. Op
vrijdagavond was de nazit aan de boerentafels als vanouds: ongedwongen
en gezellig. En op de zaterdag werd aan
het eind goed voor de inwendige mens
gezorgd. Wat n boer ni kent dat vreet ie
niet zeggen ze wel eens, nou daar was
helemaal niets van te merken.
En dan de apotheose van het hele
weekend; wat gaat er allemaal gebeuren op de zaterdagavond?
Brommers kieke kon het hele weekend
al, maar wat verder nog? Jawel, daar
kwam Carry Tefsen met OP BOEREN
GELUK. Met welke nieuwe vrouw gaat
boer Kinie naar huis aan het einde van
de avond? Het is de toch zeer nerveuse/onervaren boer Kinie maar mooi

gelukt om een prachtige boerin in te
lijven. Even op adem komen na deze
enerverende spelshow is er niet bij
want een trio uit de USA maakt haar
opwachting.
Natuurlijk had niemand het voor mogelijk gehouden dat daar zomaar de 3
zussen van John Denver ingevlogen waren. Een nieuw clublied werd geboren.
Werkelijk het dak van de HOEVE AVANTI
zou er afgeblazen zijn als er geen zonnepanelen op gelegen hadden. DJ Kees
Jan sluit naadloos aan op de laatste
klanken van The Denver Sisters en het
feest barst in alle hevigheid los.
Er is die avond nog LANG heerlijk gedanst, geklets en gelachen.
De boerinnen van de commissie

Er was weer een record aantal deelnemers zodat er zelfs gebruik gemaakt
moest worden van het naastgelegen
weiland. De weergoden waren ons ook
zeer goed gezind. De melk in de koe
dreigde te verzuren en er moest goed
opgelet worden dat er toch voldoende
vocht op/ingenomen werd.
Ludieke acties waren er ook. Zo werden
in de poule van de bokken heerlijke
‘bokkenpootjes’ uitgedeeld! De kruidenboerin bleef iedereen gewild en
ongewild voorzien van adviezen over
de diverse kruiden en waar ze voor te
gebruiken. Bijna was haar een boerderijverbod opgelegd.
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fotografie: Fons Goosen
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

ENKEL EN GEMENGD
■ tekst :Liesbeth van der Brugge, namens de wedstrijdcommissie

Een record aantal van 82 inschrijvingen,
gunstige berichten van de KNMI, zomerse temperaturen voor de gehele week
van 5 tot en met 10 september! In het
deelnemersveld waren, naast bijna
het voltallige bestuur, alle categorieën
zeer goed vertegenwoordigd. Jammer
echter, nul bij de DE6 en de HE8. Het
zwaartepunt van de clubkampioenschappen blijft nog steeds licht naar het
gemengd dubbel neigen.
In verband met het onverbiddelijk
doven van de baanverlichting om 23.00
uur had de commissie een speelperiode laten vervallen en de begintijd op
18.45 uur gezet. Maar in de loop van
de week kwamen velen te laat of op
het nippertje. Gevolg, menig wedstrijd
begon pas rond 19.00 uur of nog later.
Dat viel, naast de wedstrijdcommissie,
(natuurlijk) ook onze voorzitter op. Op
de vrijdag stuurde hij alle spelers van
18.45 uur een mail met o.a. “Namens
de wedstrijdcommissie en het bestuur
willen wij jullie bij deze zeer op het hart
drukken om toch vooral op tijd te beginnen!!” Een succes! Lex, nog bedankt!
Het was dringen bij de wedstrijdtafel,
iedereen meldde zich om klokslag 18.30
uur!
En dan de wedstrijden; een
mix van spanning, onverwachte wendingen, verrassingen
en teleurstellingen. Patrick
van Otterlo werd voor de
vierde maal op rij clubkampioen maar verwacht wel, aldus
zijn kampioenswoordje, ”de
komende jaren van de troon
te worden gestoten.” Dus Rutger, Luc, Stijn, Erik… wie weet.
Anneloes van Brussel pakte,
ook niet voor de eerste keer,
de damestitel.
Gedurende de gehele week
waren er verrassende uitsla-
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gen in de GD3/4/5 poule wedstrijden.
Tijdens de finale tussen de uiteindelijke
poulewinnaars Wout Linsen/Annelies
van Uden en Arjan Stap/ Machteld
Harings won het eerste koppel gelijk de
eerste set met 6-0. Een totale ommekeer in de tweede set. Het ging bijna
gelijk op maar uiteindelijk was die set,
de supertiebreak en het kampioenschap voor Arjan en Machteld. In alle
andere rondes sneuvelden titelverdedigers in eerdere rondes terwijl nieuwe
namen de finales bereikten.
Een propvolle finaledag met poulewedstrijden, halve finales en finales. Geen
finale in de GD6. Gerard Schaafsma/
Nelleke Verbunt hadden hun tweede –
en laatste poulewedstrijd gewonnen.
De finale en derde wedstrijd, zou later
op de dag volgen. Helaas moesten ze
die weggeven. Ook een vol schema in
de HE7. Jan Ramakers speelde die dag
drie wedstrijden waaronder de finale;
de winst ging echter naar Peter van
Campen. Pas laat in de middag eindigden de laatste finales met nieuwe namen bij de kampioenen HE6, DE7, DE8
en GD8. Tijd voor de prijsuitreiking met
deze keer eetbonnen van sponsor Eten
& Drinken, de fotoshoot, het woordje

van de clubkampioen en verdere dankwoorden.
De kampioenen:
HE3/4/5     1.Patrick van Otterlo
DE3/4/5     1.Anneloes van Brussel
GD3/4/5
1.Machteld Harings /Arjan Stap
2.Annelies van Uden / Wout Linsen
HE6
1.Saman Eltink
DE6
Geen inschrijvingen
GD6
1.Mieke Godding /Ton de Beukelaer
2.Nelleke Verbunt /Gerard Schaafsma
HE7

1. Peter van Campen
2. Jan Ramakers
    1.Jantien Altena

DE7
GD7
1.Corin Smaal /Riel Berenbroek
2.Hanny Kuiper /Fons Goosen

HE8
    Geen inschrijvingen
DE8
1.Patricia de Wit
GD8
1.Ellen van den Ouweland/ Paul van der
Wielen
2.Lucie Pluijmaekers/Maarten Baris
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GAAT DE BAR VERDWIJNEN?

H

et reilen en zeilen van de vereniging draait op vrijwilligers.
Zo ook het bemensen van de
bar. Hoe heerlijk is het niet om na het
tennissen wat te drinken en de partij
nog eens stevig door te spreken. Of
juist niet je eigen partij maar – uitkijkend over onze mooie banen - die van
een ander te analyseren. Of onder het
genot van dat biertje of die thee eens
even te vragen – betrokken als we zijn
op elkaar - hoe het met die of die gaat.
Of gewoon – we hebben tenslotte een
heerlijke nazomer –te genieten van
de zon en de véél te vroeg invallende
duisternis; de grote lampen gaan uit, de
loungeverlichting gaat aan, de tassen
aan de kant, kaarsjes op de volle tafels…. Dat kan allemaal, maar alleen als
de bar open is. En dat lijkt nu langzaamaan een probleem te worden!
De Barcommissie maakt zich ernstig
zorgen. Want, naast het aanvullen
van voorraden thee, koffie, koekjes,
borrelnootjes, bier, fris en wijn, heeft
deze commissie ook de taak er voor te
zorgen dat de drank geschonken kan
worden. Dat vraagt om een gevuld barrooster. En daar, daar wringt nu precies
de tennisschoen (flauw, maar toch!)
Wat is er aan de hand?
Het barrooster voor de komende
maanden laat vele open plekken zien.
Als deze plekken open blijven dan leidt
dat tot de harde werkelijkheid dat de
bar gesloten blijft, slechts de tennisbanen verlicht zijn maar de rest donker en

stilletjes…….. Is dat wat we willen?
We zijn met veel leden en wanneer iedereen twee keer een bardienst op zich
neemt is het mogelijk dat gedurende
het hele tennisseizoen de bar open is.
Voor wie de tennisschoen (flauw, maar
toch!) past: zó is de stand van zaken tot
nu toe:
• 80 leden hebben hun bardiensten
reeds gedraaid, of zich daarvoor
ingeschreven.
• 71 leden hebben 1x een bardienst
gedraaid.
• 155 leden hebben nog geen enkele
bardienst gedraaid, en zich ook nog
niet ingeschreven!
Lastige dagen blijken bijvoorbeeld de
vrijdagen te zijn. In de maanden september en oktober zijn deze nog bijna
niet ingevuld. De maand november is
nog bijna helemaal niet bemenst. Geen
bardienst is toch geen optie? Is het tij
nog te keren? Wij hopen van wel!
We doen hierbij een moreel en stevig

beroep op iedereen. Er is vast wel een
avond waarop je ‘niets beters te doen
hebt’. Schrijf je dan in – samen of alleen
- via de website of bel iemand van de
barcommissie.
Sportieve en wanhopige groeten van de
barcommissie.

In de maanden
september en
oktober zijn de
vrijdagen nog bijna niet ingevuld.
De maand november is nog bijna
helemaal niet bemenst.

MIJN EERSTE KEER ACHTER DE BAR

■ tekst: Guilherne Crain

Op de woensdagavond van de clubkampioenschappen had ik Bardienst.
Dat was mijn eerste keer achter de bar
van deze voor mij nieuwe tennisclub.
Alles was nieuw, niet in het minst het
omgaan met de biercontainers die bij
de tap horen! En natuurlijk gaat er dan
een container leeg. Ondanks de goede
uitleg van mijn mede-barman lukte
het niet de tapkraan te laten werken.

Gelukkig waren er mensen die zonder
aarzeling bijsprongen. Dit was des te
belangrijker omdat de containers niet
op volgorde van de tapkranen bleken te
zijn geplaatst. Na flink wat geharrewar
werd de klus geklaard.
Tenslotte was het méér dan prettig dat
aan het eind van de avond een groep
spelers die op het punt stonden om
naar huis te gaan, zich bereid verklaar-

de het afsluiten van de bar na een gezellig drukke avond voor hun rekening
te nemen. Ik ken deze spelers niet bij
naam, maar wil ze allen op deze plaats
hartelijk danken!
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TROMPE L’OEIL

■ tekst: Marianne Kalthoff

T

rompe l’oeil, wel eens van
gehoord? Het woord betekent
letterlijk bedrieg het oog of
gezichtsbedrog. De techniek
van trompe l’oeil wordt vaak gebruikt
om een heel saai gebouw met een kale
grijze muur een heel ander aanzien te
geven. Zie bijgaande voorbeelden.
Dit grijze gebouwtje (zie foto) op ons
park is ook toe aan zo’n gedaanteverwisseling. Voor de Avantiaan een uitdaging om een trompe l’oeil te bedenken.
Laat je fantasie werken! Stuur een idee
in, liefst digitaal maar mag ook uitgewerkt op papier zijn. Enige voorwaarde
is dat het uitvoerbaar moet zijn, het
liefst met een compleet plan voor de
uitvoering van het idee. De winnaar
krijgt een leuk prijsje en eeuwige roem.
De Avantianen mogen via internet
stemmen op het leukste idee. Maar de
jury heeft het laatste woord en bestaat
uit Lex Bouts en Marianne Kalthoff.

Stuur je ontwerp per mail naar: accommodatie@avanti55.nl of per post naar
Avanti55 van Haapsstraat 78. 6525CE
Nijmegen

We zijn reuze benieuwd welke creatieve
Avantiaan zich meldt!
Inzending sluit 31 december 2016
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AFHANGEN BIJ AVANTI’55

30 MINUTEN ENKELSPEL
50 MINUTEN DUBBELSPEL
■ tekst: Peter van Campen namens het bestuur

A

fhangen bij Avanti ‘55: 30 minuten enkelspel, 50 minuten
dubbelspel.
Tot 2 juni 2016 was de
enkelspeeltijd (2 leden) 40 minuten
en de dubbelspeeltijd 50 minuten. Het
bestuur heeft besloten de enkelspeeltijd terug te brengen naar 30 minuten.
Later bleek dat drie leden soms geen
vierde kunnen vinden, daarom is de
speeltijd voor drie leden van 40 minuten ingevoerd.
Omdat enkele leden hebben laten
weten niet blij te zijn met de korte
enkelspeeltijd, wil het bestuur graag
de argumenten voor deze wijzigingen
communiceren. Daarnaast is dit een
goede gelegenheid om de regels van
het afhangen bij Avanti (voor seniorleden, jeugdleden en introducees) nog
eens op een rijtje te zetten.
Op de ALV van 2016 was een grote
meerderheid met handopsteking voor
het verkorten van de tijd voor enkelspel; in ieder geval vond men het
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verschil van 40 minuten voor enkelspel
(twee leden) en 50 minuten voor dubbelspel (vier leden) te klein.
Dat men de ingevoerde 30 minuten
voor enkelspel als te kort ervaart,
kunnen we ons wel voorstellen. Maar
wanneer het op Avanti niet druk is, kun
je direct of na korte wachttijd gewoon
doorspelen. Die beperking van 30 minuten voelt een enkelspeler pas, wanneer
er vier of meer leden staan te wachten
om te spelen. Het eerlijkste zou waarschijnlijk zijn om dubbelspel tweemaal
zoveel tijd te geven als enkelspel. Dat
zou gelijk het wel eens geconstateerde
misbruik, door tweemaal achtereen af
te hangen voor een enkel, maar beide
keren te spelen met een dubbel, zinloos
maken. Maar het bestuur wil de 50
minuten niet graag ophogen naar 60
minuten, omdat dat de wachttijden
weer zou vergroten.
Alternatieve maatregelen om de wachttijd op drukke avonden te verlagen zijn
mogelijk, maar hebben ook nadelen.

Men kan denken aan: verbod om te
enkelen als er veel leden staan te wachten of als enige baankeuze aanbieden
“eerste vrije baan”.
We snappen dat “het product Avanti”
inderdaad hierdoor minder interessant
geworden kan zijn voor degene die per
se wil singelen op de drukste tijden:
dinsdag-, woensdag- of donderdagavond rond ongeveer acht uur. Maar we
hopen dat de argumenten hierboven de
redelijkheid van de maatregel duidelijk
maken.
Daarnaast is het de bedoeling om op de
ALV van 2017 de wijzigingen te evalueren. Een eerste indruk is dat de maatregel geholpen heeft om de wachttijd
te verlagen, zie hiervoor de bijgaande
afbeeldingen uit de beheermodule
van afhangbord.nl, de groene lijn is de
gemiddelde wachttijd bij Avanti, blauw
is het landelijk gemiddelde van alle
afhangbord-verenigingen.

AVANTI’55

AFHANGREGELS
BIJ AVANTI’55
1.

2.

Gebruik altijd het afhangbord, ook
als het niet druk is. Dat geeft het
bestuur informatie over de baanbezetting. Gebruik altijd de eigen
ledenpas. Er zijn geen pasjes voor
gasten of introducees.
Ga je dubbelen met zijn vieren,
dan is het niet toegestaan om
twee singlepartijen af te hangen.
Het is ten strengste verboden om
achter elkaar op dezelfde baan af

3.

te hangen voor enkelspel en op die
manier 10 minuten meer speeltijd
te krijgen, ten koste van andere
leden. Je mag wel “bijhangen”,
door een 3e en 4e pasje bij een
singlepartij te voegen. Dan win je
20 minuten speeltijd.
Een lid kan (ten hoogste viermaal
per verenigingsjaar) een niet-lid
introduceren. Leden mogen hierdoor niet beperkt worden in hun

4.

speelmogelijkheden en hebben te
allen tijde voorrang op niet-leden.
Het introductiegeld (op dit moment
5 euro per keer) dient met namen
van de spelers en de speeldatum
in een envelop in de kopijbus te
worden gedaan.
Junioren (tot 17 jaar) mogen tot
20:00 uur van de banen gebruik
maken. Vanaf het jaar dat je 17
wordt, ben je senior en vervalt
deze restrictie.

MP3-SPELER OVERLEDEN

■ tekst: Peter van Campen namens het accommodatiecommissie

Enkele leden hebben gevraagd waar de
kleine rode MP3-speler toch gebleven
is, die elke dag uit de portemonnee
tevoorschijn gehaald werd en aan het
eind van de dag weer met de winst van
die dag bij het sleuteladres op de mat
plofte. Het antwoord is simpel: kort nadat de twee jaar garantie verlopen was,
heeft het kleinood de geest gegeven.
Binnen de accommodatiecommissie is

even gesproken over een opvolger maar
na korte discussie besloten om geen
nieuwe aan te schaffen. Leden die qua
muziek helemaal met hun tijd meegegaan zijn, vonden het een achterhaald
systeem. Zij stekkeren de koptelefoonaansluiting van hun smartphone aan
de Avantiaanse audio-installatie of koppelen die via Bluetooth (draadloos op
korte afstand) en starten een streaming

app als Spotify. Aan de andere kant
van het spectrum zijn er leden die de
MP3-speler een te ingewikkeld apparaat vonden; zij zetten liever de radio
aan. Nu de MP3-speler verdwenen is,
zijn dat de enige opties.

SLOTTOERNOOI

ZONDAG 30 OKTOBER

SLOTTOERNOOI ZONDAG 30 OKTOBER
VAN 12.30 – 17.00 UUR

Noteer alvast in je agenda!!!
Samen zorgen we voor een sublieme
afsluiting van het tennisseizoen.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 25
oktober 23.00 uur (individueel via toernooicommissie@avanti55.nl).
De Toernooicommissie
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ZEN

■ tekst: Hawkeye

T

enniskijken is in alle opzichten
leuk: de sport zit vol dynamiek
en emotie, elke rally is anders,
sommige bewegingen zijn
oogstrelende tenniskunst. Vooral als je
zelf ook tennist, kun je je heel goed verplaatsen in de zwoegende matadoren
op het gravel of kunstgras. De fysieke
en geestelijke belasting wordt bijna
voelbaar.
Bij het tenniskijken gebeurt ook nog iets
raars: meestal ontwikkel je al snel een
voorkeur voor een van de twee tennissers. Deze partijdigheid sluipt ongewild
in je beleving en zorgt ervoor dat de
partij nog spannender wordt. Als je een
favoriet hebt, ben je immers blijer met
elk punt dat hij of zij maakt. En teleurgesteld als de tegenstander een belangrijk punt afsnoept. Zo’n partijdigheid
kan zich voordoen in allerlei gradaties,
van een ingehouden, lichte voorkeur tot
obsessief en luidruchtig fangedrag.
Maar waar komt die ongewild opdoemende partijdigheid nu vandaan? Dat
heeft alles te maken met jezelf, of liever
gezegd: in welke mate je jezelf herkent
in de tennissers op het veld. Iedereen
die in het openbaar optreedt, werkt
voor de beschouwer als voorbeeld en
als spiegel. De kijkers herkennen zich-

zelf, of zien eigenschappen die ze graag
zouden willen hebben: het fluwelen
balgevoel van Federer, de onverstoorbaarheid van Djokovic, de onbevangenheid van Kiki Bertens of de kracht van
Serena Williams. Het werkt ook precies
andersom: soms erger je je mateloos
aan tennissers, bijvoorbeeld aan de tics
van Nadal, de chagrijnige blik van Murray, het gekrijs en de arrogante houding
van – daar heb je haar weer – Serena
Williams. Het liefst wil je dat slechte
eigenschappen worden bestraft. Dat is
rechtvaardigheid.
Soms zijn de redenen van voorkeur veel
platter: een landgenoot wordt eerder

Partijdigheid
overkomt iedereen. Maar het
kan je ook in de
weg zitten
naar een overwinning geschreeuwd en
geklapt dan een buitenlander. Of het
gaat puur om wie het knapste is. Dat
geldt voor zowel mannen als vrouwen.
Het is niet heel erg, zo’n partijdigheid.
Het overkomt iedereen en het doet in
principe weinig kwaad. Maar het kan
je ook in de weg zitten, omdat je niet
meer zuiver naar de sport kijkt waar
je zo van houdt. Misschien is het een
interessante proef om je er volgende
keer bewust van te worden. Zo leer je
iets over jezelf, over je karakter en ingeslopen vooroordelen. Elke tenniswedstrijd op de televisie of langs de baan
bij Avanti kun je gebruiken voor een
proeve van zelfreflectie, helemaal gratis
en zonder psycholoog. Meer zen en
minder stress. En als je er niet uitkomt,
vraag dan de toeschouwer naast je wat
hij of zij er van vindt. Worden vast hele
mooie gesprekken.
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