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VAN DE VOORZITTER

W

aarde Avantianen,
Het is vrijdagmiddag
de 11e van de 11e, een
prachtige enigszins koude
herfstdag maar ook de deadline voor de
kopij van Kantlijn 4. Dit nummer wordt
vast welkom leesvoer voor december,
de maand waarin de tennisactiviteiten afgewisseld gaan worden met de
beroemde feesten. Als je maar kunt
leven met de kleur(en) van de (zwarte)
Pieten, kunt genieten van Kerst met je
dierbaren en heel blijft bij het (afsteken
van) vuurwerk.
Dan is het 2017 en openen wij het
tennisjaar met de nieuwjaarsreceptie
op zondag 8 januari vanaf 17 uur. Een
spektakel wat je niet mag missen. De
Technische Commissie zal daar traditiegetrouw de opstellingen van de competitieteams bekend maken. De voorzitter
hoopt je toe te spreken over andere
belangrijke zaken die komen gaan.
Neem alleen al de Algemene Leden Vergadering op donderdag 9 februari. Wij
moeten het dan met zoveel mogelijk
Avantianen gaan hebben over allerlei
kwesties die onze club betreft. Bijvoorbeeld hoe het ledenaantal zich gaat
ontwikkelen in 2017. Voor dit jaar zijn

432 leden begroot, terwijl dat er uiteindelijk 404 geworden zijn. Je begrijpt dat
dit feit financiële problemen oplevert.
We willen er voor zorgen dat nieuwe
leden zich zo snel mogelijk thuis voelen
bij Avanti, zodat zij behouden blijven
voor de club. En we willen dat er naast
alle competities voldoende speelruimte
is en blijft voor de niet-competitiespelers. Kortom er is véél waar we het over
moeten gaan hebben!
Maar eerst pret. Op 3 oktober jl. werd
Sven geboren, zoon van de Avantianen
Jolien van Campen en Koos van de Kerkhof, kleinzoon van Anneloes van Brussel
en Peter van Campen, medebestuurslid,
neef van Lennart van Campen, tennistrainer. Vervolgens meldde Justin Satink
(eerstejaars Avantiaan) de geboorte van
zoon Sieb op 15 oktober. Wij wensen
allen heel veel geluk met hun knaapje
en zien uit naar de finale HE van onze
clubkampioenschappen senioren in
2033, Sven tegen Sieb!!
Inmiddels hebben wij ook de najaarscompetitie achter de rug en dat is een
behoorlijk groot succes geworden met
nota bene vier teams die kampioen
geworden zijn, zoals je elders in dit

Lex Bouts, Voorzitter Avanti ‘55

nummer kunt lezen. Er werd nog stevig
gefeest in het clubhuis op de laatste
zaterdag. De kampioenen zijn er ook
achter gekomen dat onze tafels niet
bestand zijn tegen het erop springen en
dansen!
Mede namens groundsman Paul Hoffs
kan ik je meedelen dat de banen er
nog steeds uitstekend bij liggen, zodat
wij, als het weer dat toestaat, nog tot
in januari kunnen doorspelen. Maar let
daarbij vooral op het omgaan met de
banen, lees ook Van de bestuurstafel.
Waarde Avantianen, ik hoop zeer dat
we elkaar nog mogen treffen op de tennisbaan en anders zeker bij de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari.

De banen liggen er nog steeds uitstekend bij.
Kaft: Winterhard(t) competitie bij Avanti
Fotografie: Peter van Campen
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
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ardienst
De barcommissie constateert al
een aantal jaren dat een groep
leden niet of nauwelijks zijn te
motiveren om een bardienst te draaien.
Hieraan kunnen tal van redenen ten
grondslag liggen. Om hier een nieuwe
opening in te creëren, is het bestuur
van Avanti, op voordracht van de
barcommissie, akkoord gegaan met het
voorstel om de bardienst tegen betaling
over te kunnen dragen aan
een ander. De afspraak dat
ieder lid minimaal 1 maal een
onbetaalde bardienst draait
blijft staan. Wanneer bij de
start van het tennisseizoen de
tennispasjes worden uitgedeeld, dient men zich voor
de bardienst in te schrijven.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het draaien van bardiensten tijdens de competitie
buiten beschouwing worden
gelaten en dus niet meetellen
als onbetaalde bardienst. Bij
het ophalen van de tennispasjes kan worden aangegeven
dat men tegen betaling van 30
euro de bardienst wil overdragen. De barcommissie zal
vervolgens op zoek gaan naar
gegadigden die de bardienst
tegen een vergoeding van 30
euro willen overnemen. Leden kunnen
zich hiervoor melden bij de barcommissie. Om in aanmerking te komen voor
een bardienst tegen vergoeding dient
deze persoon minimaal twee onbetaalde bardiensten te hebben gedraaid. Dit
voorstel zal in de volgende ALV (9-22017) aan de leden worden voorgelegd.
Lidmaatschap Avanti-leden met kinderen
Het bestuur van Avanti wil bevorderen
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dat de kinderen (jeugd tot en met 17
jaar) van leden bij de club komen en
blijven spelen. Het bestuur is dan ook
akkoord gegaan met het voorstel om
kinderen van bij Avanti spelende ouders
gratis bij de club te laten spelen. De
ouders hoeven alleen de kosten voor de
KNLTB-pas voor de kinderen te betalen.
Deze regeling gaat per 1 januari 2017
in. De kosten voor eventuele tennislessen komen natuurlijk wel voor rekening

van de ouders. Ook dit voorstel zal in
de volgende ALV aan de leden worden
voorgelegd.
Overleden
Theo Tesser is 22 juli jl. overleden op
84-jarige leeftijd. Theo was lid van
Avanti vanaf de oprichting en was
voorzitter van de club in de perioden
1954-1962 en 1970-1974. Ook was hij
lange tijd bestuurslid van de Stichting
Valkenburg. We denken met dankbaar-

Dick Onderwater, secretaris

heid aan hem terug.
Walter van der Avoort, overleed
maandag 7 november jl. na een ziekbed
van slechts enkele weken. Walter was
voorzitter van Avanti van 19751980. Hij gaf daadkrachtig
leiding aan een homogeen
bestuur. Het was een tijd waarin veel meer werkzaamheden
door de leden zelf verricht
werden. Of het nu ging over
de aanleg van de banen, over
het snoeien van bomen of
de uitbreiding van het terras,
niets was de Avantianen o.l.v.
Walter teveel. Walter was ook
een verdienstelijk tennisser,
speelde competitie en toernooien. Wij herinneren hem
als een gedreven Avantiaan,
die veel voor de club heeft
gedaan en betekend.
Nieuwe leden
Net als in de eerste Kantlijn
van dit jaar heten we opnieuw
24 leden van harte welkom
bij Avanti: Joost Baars, Rick de Bruijn,
Mariska van den Corput, Linn Dietzenbacher, Job van Dijk, Aniek Heijneman, Koosje van Hoek, Rianne van ‘t
Hullenaar, Thomas Kloppers, Wim
van Kraaij, Crisiu Langenberg, Hans
van Oerle, Wout Rouwhorst, Gemmie
Teunissen, Monique Veldhoen, Femke
van de Ven, Eric Verschuren, Myrthe de
Visser, Esmée de Visser.
We hopen dat jullie snel je draai vinden
bij de club. Voor eventuele vragen graag

De banen blijven open tot
begin februari.
contact opnemen met Yvonne de Graaf.
Zij is onze coördinator Nieuwe leden
(mailadres: vonel53@gmail.com)
Nieuwjaarsreceptie
Ook deze keer gaan we het jaar starten
met onze traditionele nieuwjaarsborrel.
We hopen uiteraard alle leden in het
clubhuis te begroeten. De borrel is zondag 8 januari 2017 vanaf 17.00 uur.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017
Het bestuur nodigt alle leden
uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 februari
2017 om 20.00 uur in het
clubhuis. 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 2 weken
voor de ALV gemaild aan alle
leden met een e-mailadres.
Naast de eerder genoemde
voorstellen (afkoop bardienst
en lidmaatschap Avanti-leden met kinderen) zal ook de
evaluatie van speelduur enkel
en dubbel besproken worden. De leden
zonder e-mailadres kunnen deze stukken opvragen bij het secretariaat.
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”; evenals het
verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 (feb) en de extra ledenvergadering (maart)

Wintertoernooi
Het Wintertoernooi zal plaatsvinden
op zaterdag 11 februari 2017 in de hal
van My Healthclub (voorheen Vriens).
Zie de aankondiging verderop in deze
Kantlijn!
Openstelling en regels tennispark
Ook dit jaar spelen we door in de
winter. De banen blijven open tot begin
februari. Wanneer de banen door

Wanneer de banen
door weersomstandigheden onbespeelbaar zijn, wordt dit
via de website bekend gemaakt.
Opzeggen / Niet Spelen
We wijzen er nadrukkelijk op dat de
Avantianen die besluiten hun lidmaatschap op te zeggen, dit vóór 1
december hadden moeten doen bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl).
Voor Avantianen die willen stoppen
met actief tennis maar toch betrokken
willen blijven bij Avanti ’55 bestaat
een aparte regeling. Zij blijven het
clubblad en andere informatie van de vereniging
ontvangen. Bij een eventuele
herstart zijn zij geen inschrijfgeld verschuldigd. Zij kunnen
zich vóór 1 december voor
deze regeling opgeven bij
de ledenadministratie. De
kosten hiervoor bedragen €
20,00 per jaar.
Website /Nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws en
achtergrondinformatie ga
je naar de website. Tevens
ontvang je via de email de
digitale nieuwsbrief. Mocht
dat per ongeluk niet het geval zijn, dan graag even een
berichtje met je naam en je
mailadres sturen naar: ledenadministratie@avanti55.nl

weersomstandigheden onbespeelbaar
zijn, wordt dit via de website bekend
gemaakt. Vanaf begin februari tot medio maart zijn alle banen gesloten.
Wederom vragen we nadrukkelijk
aandacht voor regels als ‘uitsluitend
met tennisschoenen op de baan (geen
schoenen met uitwendig profiel)’, ‘niet
doorspelen met regen’ en ‘nooit slepen
met net door de plassen’.

Tot slot: het bestuur van
Avanti ’55 wenst al haar
leden een gezonde overwintering met knusse en
gezellige feestdagen toe!
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JAARVERSLAG 2016
I. Bestuur & Beleid
Bestuur
In Kantlijn 4 van 2015 schrijft secretaris
Dick Onderwater: “De T.V. Avanti ’55
moet afscheid nemen van twee bestuurlijke kanjers”. Het betreft voorzitter Marie-José van Weegen en Marianne Kalthoff (accommodatie). Treffend
omschreven door de secretaris, maar er
is ook een probleem, want er zijn geen
opvolgers gevonden. Zelfs bij de nieuwjaarsborrel op 3 januari doet voorzitter
Marie-José nog een indringende oproep
aan de leden om de vacatures te helpen
opvullen, maar tevergeefs. Vervolgens
zien de leden bij de ALV van 4 februari met leden ogen twee lege stoelen
achter de bestuurstafel als Marie-José
en Marianne zijn opgestapt. En dat
tijdens een ALV waar Henk op het Veld
met verve een nieuw beleidsplan presenteert dat bol staat van uitstekende
suggesties om de gezonde status van de
vereniging te waarborgen.
Als Lex Bouts en Peter van Campen
zich alsnog melden voor de genoemde

vacatures schrijft het bestuur een extra
ALV uit voor 7 maart met als enige
agendapunt het voorstel tot benoeming
van de beide kandidaten. De opkomst
en de unanieme steun voor Peter en
Lex is hartverwarmend. Avanti heeft
weer een bestuur met voorzitter en
vier leden, weliswaar allemaal mannen,
maar daar wordt even geen aandacht
aan geschonken, men is allang blij met
het einde van de bestuurlijke impasse.
Het nieuwe bestuur wordt meteen al
met een belangrijke tegenvaller geconfronteerd. Het aantal opzeggingen blijkt
het aantal aanmeldingen behoorlijk te
overtreffen. Er zijn 432 leden begroot,
maar we komen niet verder dan 399.
Ook bij de jeugd is het aantal leden
teruggelopen, dat komt uit op 20.
Bestuur 2016: Lex Bouts voorzitter,
Maarten Baris, penningmeester, Dick
Onderwater secretaris, Peter van
Campen technische zaken, Rien Cosijn
jeugd, communicatie, trainer.

Ledenadministratie
Jacki Uitslag.
De ledenadministratie functioneert
naar wens. Met mensen die informatie wensen over een eventueel lidmaatschap wordt meteen regelmatig
contact gehouden, wat meestal leidt tot
toetreding.
Bestuur en commissies worden op aanvraag snel en adequaat voorzien van
informatie. Het ledenbestand is permanent actueel. Bij opzegging van het
lidmaatschap wordt navraag gedaan
naar de reden.
Ledenaantal
De landelijke trend dat het aantal leden
bij tennisverenigingen terugloopt, doet
zich, als eerder gemeld, ook bij Avanti
voor. Het bestuur roept alle leden op
om in hun omgeving mensen aan te
sporen om toch vooral (weer) te gaan
tennissen en dan wel bij het super gezellige Avanti. Ook wordt via de trainers
schooltennis georganiseerd op ons park
om ook de jeugd te stimuleren ons aantal jeugdleden aan te vullen. Druppels

Groundsman Paul Hoffs werkt aan het groot onderhoud van zijn vijf pareltjes
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Officiële opening van onze zonnepanelen in aanwezigheid van wethouder Harriët Tiemens

gewijs zijn er in de loop van 2016 een
aantal nieuwe leden bijgekomen, maar
de teller blijft staan op 379 senioren
en 20 jeugdleden. Het bestuur neemt
maatregelen om uitgaven te beperken
en andere inkomsten dan uit contributies te vergroten. Aldus stijgt de prijs
van een kop koffie (alle soorten) per 1
juli naar €1,50 en wordt bij competitiewedstrijden de eerste consumptie niet
meer door de club betaald. Daarnaast
gaat het bestuur zich uitdrukkelijker
bemoeien met sponsoring.
Er wordt extra aandacht besteed aan
nieuwe leden. Op hun introductieavond
krijgen zij gratis tennisles van de trainer,
voorlichting over de gang van zaken bij
Avanti van de voorzitter. Ook maken zij
kennis met onze coördinator nieuwe
leden, Yvonne de Graaf, die contact
met hen gaat onderhouden om de
betrokkenheid bij Avanti te stimuleren.
Nieuwe leden worden ook in de Kantlijn
vermeld zodat een ieder die een bekende naam leest meteen de ‘inburgering’
kan helpen bespoedigen. De labelavond
is en blijft de beste gelegenheid voor
nieuwe leden om snel te integreren. In
principe wordt twee maal per jaar het
Nieuwe ledentoernooi georganiseerd.
Accommodatie
Het doorspelen in de wintermaanden
kan dit keer zelfs tot 20 januari! Dan
moet groundsman Paul Hoffs aan het

grote onderhoud beginnen van zijn vijf
pareltjes. Op woensdag 23 maart is
alles alweer kant-en-klaar, het nieuwe
seizoen kan beginnen. Heel veel dank
voor de inzet van Paul, maar ook erkentelijkheid voor de vrijwilligers die hem
met deze, toch elk jaar weer zware en
omvangrijke klus, geholpen hebben.

In oktober geeft het bestuur aan de
Avantiaan Riel Berenbroek van BAV
(Berenbroek Architectonische Vormgeving) de opdracht om de gehele
accommodatie aan een onderzoek te
onderwerpen om zodoende inzicht te
krijgen over te verwachten kosten voor
onderhoud.

In maart wordt het dak van het clubhuis gerenoveerd. In april worden 64
zonnepanelen op het dak geplaatst
door het bedrijf Bright Green Solutions.
Op woensdag 17 mei is de historische
opening van de nieuwe energiebron
door wethouder Harriët Tiemens.
Deze speciale ceremonie vindt plaats
vanwege het feit dat Avanti als eerste
vereniging het project zonnepanelen
realiseert m.b.v. de nieuwe subsidieregeling. Dank aan MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) met LeV
van Bert Lagerweij en Koen Vrielink,
die het bestuur begeleid hebben bij het
proces rond die subsidieregeling. Inmiddels weten wij dat de opbrengst van de
panelen conform de verwachting is, op
jaarbasis meer van 13.000 kW/h. Dat
komt overeen met een besparing op de
energierekening van €2300.

Afhangen
Begin juni introduceert het bestuur
een wijziging in het afhangsysteem. De
speeltijd voor enkelspel gaat van 40
naar 30 minuten, die voor het dubbelspel blijft 50 minuten. Deze maatregel
leidt ook tot enige verontwaardiging.
Het is de bedoeling om ervaring met
deze wijziging op te doen en om dat
vervolgens te evalueren bij de ALV
2017.

IIn september worden naast de beide
toegangen tot ons park bordjes geplaatst om parkeren voor die toegangen te voorkomen. Bordjes komen van
sponsor ESVSHOP.

Maximum
Tennisschool Maximum Tennis verzorgt
ook dit jaar weer alle trainingen. De
competitietraining wordt gegeven door
Lennart van Campen en Vincent de
Jong. Vincent wordt onze clubtrainer
voor jeugd en senioren voor de rest
van het seizoen. Als blijkt dat Vincent
er ook een baan bij neemt, levert dat
problemen op voor de jeugdtraining
overdag. Maximum stelt Stan van
Triest aan als extra kracht. Wanneer
Vincent in oktober besluit om Avanti te
verlaten, nemen Stan en Lennart alle
trainingen van hem over. Het
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Open Toernooi Commissie: v.l.n.r. Mariëlle Busink, Dick Onderwater, Marian de With (The Insiders), Jane Klein, Mirjam Meijer, Jacki Uitslag.

bestuur is bezorgd over de gang van
zaken rond Maximum en zal n.a.v. het
jaarlijkse evaluatiegesprek nagaan of
het samenwerkingsverband kan worden
gecontinueerd.
Beleidsplan Avanti ’55 2016-2020
Dit plan is bij de ALV 2016 besproken.
Het plan is niet in stemming gebracht,
doch functioneert, indien van toepassing, als leidraad voor bestuurlijk
handelen:
• Het nadrukkelijk rekening houden
met baancapaciteit voor recreanten/niet-competitiespelers.
• Aanstellen van de Nieuwe ledencoördinator.
• Nagaan reden bij opzegging lidmaatschap.
• Intensief contact met de tennisvereniging Slow om de overgang van
hun dertigers, die van club willen/
moeten veranderen, naar Avanti te
stimuleren.
• Contact met scholen i.v.m. schooltennis.
• Monitoren baanbezetting.
• Actieve sponsorwerving.

II. Commissies
Accommodatiecommissie
Liesbeth van der Brugge, Peter van
Campen, Paul van Haperen, Marianne
Kalthoff, Rutger Stoop.
Buigt zich in 2016 intensief over de verbetering van het tussenpad. Er wordt
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nog druk overlegd en gerekend maar
bij de ALV 2017 hoopt men een plan te
presenteren. Ook is het de bedoeling
om de fietsenrekken te vervangen. Er
zijn parasols aangekocht, die in de picknicktafels gemonteerd worden.
Na uitvoerig beraad i.s.m. de Barcommissie over de keuze wordt het koffieapparaat in maart vervangen. Dit vergt
de nodige gewenning, zowel voor de
betrokkenen als voor de bardienst. Het
onderhoud van het koffieapparaat blijkt
arbeidsintensiever.
Barcommissie
Cecile Kienhorst, Joost Kolk, Mirjam
Otto, Lucie Pluymaekers, Nel Salomons.
Is aanwezig bij het uitgeven van de
nieuwe pasjes om ervoor te zorgen dat
meteen ook voor bardiensten wordt
ingeschreven. Toch is hiermee het
probleem bardienst niet opgelost. In
samenwerking met het bestuur zal op
de ALV 2017 een nieuw bardienstregeling voorgesteld worden. Zie ook elders
in dit nummer onder “Van de bestuurstafel”.
Het behalen van het I.V.A. certificaat
door leden die bardienst draaien is
permanent onder de aandacht van de
commissie. Betalen via pinnen loopt
naar wens. Over de laatste 4 maanden
wordt nu 60% van de betalingen met
pin gedaan, op naar de 70%!

Communicatiecommissie
Ernst Bouwes, Fons Goosen, Jane Klein,
Mariëtte van der Zwet.
Brengen weer vier fraaie Kantlijnen uit,
regelmatig afgewisseld met Nieuwsbrieven. Verder actualiseren zij de Website
en stimuleren ook de Avantiaanse
communicatie via Facebook.
Sponsorcommissie
Ivo Felix, Rutger Stoop, Lex Bouts.
Het belang van goede sponsoring
wordt steeds groter nu de middelen
uit contributie teruglopen. Het contact
met de bestaande sponsors/adverteerders wordt geïntensiveerd om ze ook
bij de club betrokken te houden. Leden
worden opgeroepen om in hun eigen
omgeving bedrijven te zoeken die in
sponseren van Avanti geïnteresseerd
zouden kunnen zijn. Er worden nieuwe
sponsoren/adverteerders gevonden:
Coffee@Work, leverancier koffieapparaat sponsort jaarlijks €1, - per
lid. VandeBron Energie BV, €50, - per
Avantilid die overstapt. Visser contactlenzen sponsort een gedeelte van de
kosten van de ballen en zal ook op de
Avantiaanse tennisbal vermeld staan.
Drankleverancier ABInBev zal twee
grote parasols sponsoren. Tango Puls
van Avantiaan Guilherne Crain wordt
adverteerder. Met banketbakkerij
Looijenga en De Klok Klussenbedrijf (de
dakdekker) wordt nog onderhandeld.

Invitatietoernooicommissie
Renée Heynen, Marjon Keek, Yvonne
Keurentjes, Dee de Leeuw, Liesbeth
Meij, Margot Schuttelaars.
Het Invitatietoernooi wordt gehouden
op vrijdag/zaterdag 26/27 augustus,
het thema is “de boerderij”. Er strijden
41 koppels in niveaugroepen met GD,
DD en HD door elkaar. Na het tennisgedeelte beleven wij een prachtige avond
rond het thema. De boer en zijn bij het
spel “Op goed geluk” veroverde vrouw
zullen zeker nog tot het volgende Invitatietoernooi vol goed geluk bij elkaar
blijven! The Denver Sisters zetten het
clubhuis helemaal op z’n kop.
Productie en regie van het thema is in
handen van de Invitatietoernooicommissie, terwijl de bestuursleden voor
het tennisgedeelte zorg dragen. Er
moet nog wel goed worden nagedacht
hoe tennis en feest in elkaar over moeten gaan opdat zoveel mogelijk deelnemers ook het feest komen vieren.
Jeugd
Geen commissie, alleen begeleiders:
Hefziba ten Brink, Yvonne Gasseling en
vanuit het bestuur Rien Cosijn.
De 20 jeugdleden trainen bijna allemaal. Ook wordt er competitie gespeeld. Bij de najaarscompetitie speelden de dames Inez van der Heijden,
Tamar Bilo, Noa Schouten en Annabel
Schouten voor het laatst voor Avanti.
Zij gaan nu voor hun examen en daarna

studeren buiten Nijmegen. Dank voor
jullie inzet en veel succes meiden!
Er wordt schooltennis georganiseerd
door tennisschool Maximum met als
doel jeugd voor de tennissport en dan
vooral voor Avanti te interesseren.
Leverde geen nieuwe aanmeldingen op.
Ter stimulering van het aantal jeugdleden ontwikkelt het bestuur het voorstel
dat voor kinderen waarvan minimaal
één ouder lid is van Avanti alleen de
kosten voor de KNLTB betaald hoeven
te worden. Dit voorstel zal bij de ALV
2017 voorgelegd worden.
Open Toernooi Commissie
Marian de With (The Insiders), Mariëlle
Busink, Jane Klein, Mirjam Meijer, Dick
Onderwater, Jacki Uitslag.
Het Open Toernooi is van 18-24 juli
en telt 226 deelnemers. Heet nu het
‘Avanti Insiders Open’. Een schitterende première van ons Open Toernooi
i.s.m. The Insiders op alle zeven banen.
Ook “Berthy Serveert” is weer van de
partij. Er worden heel wat sponsoren
gevonden die prijsjes voor de loterij ter
beschikking stellen. Daardoor duurt die
loterij op de prachtige finalezondag net
zo lang als de gemiddelde partij van het
toernooi, maar veel deelnemers zijn
gebleven om de prijzenjacht van begin
tot eind mee te maken.
Geprobeerd zal worden om het toernooi onder te brengen bij het Nijmegen
Tennis Tournament (NTT). Nu is dat

een serie van vijf Open Toernooien in
de regio waarvoor een puntentelling
is ontwikkeld. Aldus kan men zich
kwalificeren voor het grote finaleweekend van de NTT. Toetreden tot de NTT
zou de aandacht en de deelname voor
ons Open Toernooi aanzienlijk kunnen
vergroten.
Technische Commissie
Peter van Campen, Josephine Jansen,
Jacki Uitslag.
De traditie om de opstelling van de
teams voor de Voorjaarscompetitie al
op de nieuwjaarsreceptie uit te delen
blijft intact. Aan de voorjaarscompetitie
doen 16 teams mee, 4 op vrijdagavond,
10 op zaterdag en 2 op zondag. Bij het
slotbanket (dit jaar weer eens heerlijk
buiten op het terras) van zondag 5 juni
huldigen wij één kampioensteam en
wel dames 1! Birgit de Roij, Cecile van
Wel, Dee de Leeuw, Renée Heynen,
Inge Draisma en Maria Arens behalen op glorieuze wijze de titel. Aan de
Zomeravondcompetitie wordt door 2
teams deelgenomen. Zij behalen een
gedeelde vierde en de tweede plaats.
De najaarscompetitie mag zich op een
steeds grotere belangstelling verheugen. Nu 4 teams op de vrijdagavond, 6
teams op zaterdag en het meisjesteam
op zondag. Er komen pardoes vier
kampioenen uit! Hier zijn ze: GD1 vrijdagavond met Jeroen Smits, Mariëlle
Busink, Ellen Hoffmeister, Corin Smaal,

Winterhard(t): op zaterdag/zondag 5/6 november werd er op Avanti’s park gespeeld.
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Terras tijdens het clubkampioenschap dubbel

Frank van Hooijdonk en Riel Berenbroek. GD1 zaterdag met Rutger Stoop,
Machteld Harings, Marleen Lammers,
Annelies van Uden, Rien Cosijn en Arjan
Stap. GD2 zaterdag met Wout Linsen,
Marjoleine Dobbelaer, Willemijn van
Gurp, Sabine Haas, Stephan Huisman
en Bart Steeghs. HD1 zaterdag met
Luc Bouman, Luc de Wildt, Stein van
den Heuvel, Jaap Woestenburg, Paul
Hendriks. Remco van Oers en Harry
Wijnhoven blijken uitstekende invallers.
Voor het nieuwe seizoen ligt een aantal
plannen klaar bij de KNLTB m.b.t. competitietennis. Daarover zal de TC spoedig berichten. De TC promoot deelname
aan het tennisfenomeen Winterhard(t).
Er wordt op zaterdag/zondag 5/6 november ook op Avanti’s park gespeeld.
Er doen 45 Avantianen mee aan deze
competitie.
Toernooicommissie
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob
Maters, Willy Schaap, Mieke Teunissen,
Ad Wellens.
Deze commissie is het gehele seizoen
actief. Geeft leiding aan de onvolprezen
labelavonden. Daarnaast organiseren zij
weer hun toernooien.
Het openingstoernooi op zondag
3 april. Voorafgaand aan het Openingstoernooi vindt een Tennisclinic
plaats verzorgd door de trainers van
Maximum. Vervolgens is er de openingsceremonie met het hijsen van de
vlag en dan is het zover, 28 deelnemers

genieten van ideaal weer en vijf uitstekende banen. Het Nieuwe ledentoernooi kon op 19 mei nog geen doorgang
vinden, vanwege te weinig aanmeldingen, maar op 15 september lukt het
wel. Ook bestuurs- en commissieleden
mogen dit keer meedoen. Afgesproken
wordt om deze formule, met bestuursen commissieleden, te handhaven. Het
Slottoernooi is op zondag 30 oktober.
Zo’n 22 deelnemers gaan voor het laatste toernooi van het seizoen opnieuw
onder ideale weersomstandigheden.
Na afloop wordt de toernooicommissie
gehuldigd voor hun hele oeuvre 2016.
Wedstrijdcommissie
Liesbeth van der Brugge, Noël Buining,
Willemijn van Gurp, Wout Linsen, Marieke Veldkamp, Betty Vissers.
Organiseert de clubkampioenschappen
dubbel van 16-18 juni met 58 deelnemers. Alleen regen op de finaledag
waardoor het toernooi flink uitloopt
maar prachtige finales maken alles
goed. Organiseert de clubkampioenschappen enkel/gemengd van 5-10
september met 82 deelnemers, een
record! Vijf mooie avonden met ook
strijd tegen de klok om vóór 23 uur
klaar te zijn. Zaterdag 10 september is
een prachtige propvolle finaledag met
poulewedstrijden, halve finales en finales. Gerenommeerde Avantianen aan
de top in het enkelspel: Anneloes van
Brussel en Patrick van Otterlo. Aangeraden wordt om bij de clubkampioenschappen ’s-avonds zo vroeg mogelijk te
beginnen vanwege de 23 uur regeling.

III. Nog meer tennis
Wintertoernooi
An Jonkman, Astrid van Ommeren, Ellen
Hoffmeister.
Zaterdag 30 januari. Prima aflevering
met 48 spelers van alle Avantiaanse
speelsterktes. Na afloop is er niet alleen
een prijsuitreiking maar bovendien een
optreden van de Doll(i)e Dots!
Twintigers-Dertigers Toernooi
Marjoleine Dobbelaer, Arjan Stap.
Vrijdag 10 juni. Wordt een geslaagd
evenement mede doordat ook ‘iets’
oudere leden mee mogen doen. Dolle
pret met 15 deelnemers.
Ontmoeting met The Insiders
Zaterdag 9 juli. Wij zijn te gast bij onze
buren. Alle 16 deelnemers van de beide
verenigingen tennissen samen door
elkaar als bij een labelavond. Enige
rivaliteit kan de ontmoeting toch niet
ontzegd worden.

IV. Tot slot

Het bestuur dankt alle leden die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het
verenigingswerk. Door te continueren
wat goed is en te verbeteren waar nodig kunnen we de toekomst van Avanti
’55 met vertrouwen tegemoet zien.
November 2016,
Bestuur Avanti ’55.
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COMPETITIENIEUWS
Najaarscompetitie 2016
Op zondag 30 november, aan het eind
van het slottoernooi, werden vier
topteams gehuldigd als kampioenen
van de Najaarscompetitie 2016: vrijdag
Gemengd 1 van captain Jeroen Smits,
zaterdag Gemengd 1 van captain Rutger
Stoop, zaterdag Gemengd 2 van captain
Wout Linsen en zaterdag Heren van
captain Stein van den Heuvel. Onder
muzikale begeleiding “We are the
champions” en ovationeel applaus
kwamen ze naar voren om gefeliciteerd
en gehuldigd te worden door de Technische Commissie. Omdat ze de andere
teams “afgedroogd” hadden, was de
handdoek in cadeauverpakking een
toepasselijke attentie!
Winterhard(t)competitie 2016/2017
Het weekend van 5/6 november werd
er op Avanti gespeeld, recreanten konden bij onze buren The Insiders terecht.
De rest van de competitie die nog tot
maart duurt, wordt elders gespeeld.

Voorjaarscompetitie 2017
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 is alweer gesloten! Tot 27
november kon elk senior (leeftijd 17+ in
2017) lid van Avanti ’55 zich inschrijven,
individueel via toernooi.nl. Competities
op vrijdagavond, zaterdag en zondag
werden aangeboden. Nieuwe vormen
zijn: dubbel/mix 17+ competities op
zaterdag, waarbij dus geen enkels
gespeeld worden; 8/9 competitie op
zondag, wedstrijden tellen niet mee
voor de rating en worden “verkort”
gespeeld: direct punt i.p.v. voordeel/
nadeel en geen derde set, maar een
wedstrijd-tiebreak van 10 punten.
Daarnaast kan men bij uitwedstrijden
ook meemaken dat op die vereniging
“verkort” gespeeld wordt. In dat geval
geldt voor alle wedstrijden op het park:
direct punt i.p.v. voordeel/nadeel en
geen derde set, maar een wedstrijd-tiebreak van 10 punten. Avanti heeft
vooralsnog geen plannen om dit in te
voeren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
worden de nieuwe teams bekendgemaakt.

Zomeravondcompetitie
Voor deze competitie kan men zich
nog inschrijven tot midden december
via toernooi.nl. Op woensdagavonden
vanaf 19:00 uur speelt men dubbel- of
mix-wedstrijden. Vanaf 2017 wordt er
“verkort” gespeeld: direct punt i.p.v.
voordeel/nadeel en geen derde set,
maar een wedstrijd-tiebreak van 10
punten.

Peter van Campen
namens de technische commissie,

e: tc@avanti55.nl, t: 06-13368419

Gemengd dubbel 2, zaterdag
De eerste 3 personen links: Wout Linsen, Marjoleine Dobbelaer en Monique Bourgondiën.
Aan de rechterkant de eerste drie personen, van voor naar achteren: Bart Steeghs, Sabine de Haas en Willemijn van Gurp.
Op de foto ontbreekt Stephan Huisman. Achterin staan de tegenstanders.
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Gemengd dubbel 1, zaterdag
Machteld Harings, Rien Cosijn, Rutger Stoop, Marleen Lammers en Annelies van Uden (Arjan Stap ontbreekt op de foto).

Van links naar rechts, Paul Hendriks, Luc de Wildt en Stein van den Heuvel.
Op de foto ontbreekt: Luc Bouman, Tom van Poppelen en Jaap Woestenburg.
Heren Dubbel 1 zaterdag

Gemengd Dubbel 1 vrijdag:
Corin Smaal, Riel Berenbroek, Ellen Hoffmeister, Jeroen Smits, Marielle Bussink (Frank van Hooijdonk ontbreekt)
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ZATERDAG 11 februari 2017
18:00 - 24:00
in de tennishal aan de Marie
Curiestraat Nijmegen.

Mail vóór 6 februari 12:00 uur ‘s middags je naam en speelsterkte naar:
astridvanommen@gmail.com
Dan ontvang je het speelschema enkele
dagen voor het toernooi.

Na het spetterend succes van de afgelopen jaren, organiseren we weer een
feestelijk wintertoernooi.

An, Ellen en Astrid

Dus zet het alvast in je agenda!

PS: Om lange wachttijden te voorkomen, is het niet mogelijk om verhindertijden door te geven.

De wedstrijden worden zoveel mogelijk
op niveau ingedeeld. Prijsuitreiking
rond 23:15 uur.
Deelname kost €12,50 (ter plaatse,
liefst gepast, te betalen). Hiervoor
krijg je een drankje, vele hapjes, een
hele avond ‘gezellig ontmoeten’ en
natuurlijk lekker tennissen met andere
Avantianen.
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Slottoernooi 2016, herfstfoto van Marianne Kalthoff
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RANKING THE STARS
■ tekst: Hawkeye

Nu de winter ons in zijn druiligere greep
heeft gekregen, de banen van Avanti
niet altijd bespeelbaar zijn en de kerst
in zicht komt, stuurt de KNLTB mails
rond met onze ratings van volgend jaar.
De meesten zullen er niet van wakker
liggen, maar bij de profs is dat wel anders. De laatste toernooien van het jaar
zijn voor hen achter de rug en de balans
is opgemaakt. Nadat de stofwolken van
het turbulente tennisjaar zijn opgetrokken, prijkt zowel bij de vrouwen als
de mannen op de wereldranglijst een
nieuwe nummer één: Angelique Kerber
en Andy Murray.
De troonswisseling bij de vrouwen is
niet zo opzienbarend, statistisch gezien
althans. Ondanks de lange heerschappij van Serena Williams (in totaal 309
weken nummer één) kende de top drie
van het vrouwentennis de laatste jaren
veel wisselingen. Sinds 2004 is Kerber
alweer de tiende nummer één. Behalve
Kerber en Williams waren dat Henin,
Clijsters, Mauresmo, Sjarapova, Ivanovic, Jankovic, Wozniacki en Azarenka.
Als we Kerber niet meerekenen, deden
ze dat gemiddeld 70 weken, oftewel 16
maanden. Als we grootgrutter Williams
even weglaten, blijft er voor de overige

acht een gemiddelde van slechts 43
weken over, oftewel 10 maanden. Een
topsportieve duiventil.
(Overigens is Williams met die 309
weken geen recordhoudster. Dat record
is nog stevig in handen van Steffie Graf
met 377 weken, op enige afstand gevolgd door Navratilova met 332 weken.)
Bij de mannen liggen de kaarten totaal
anders. Sinds 2004 is Murray nog maar
de vierde nummer één, na Federer
(302), Nadal (141) en Djokovic (223).

Deze ‘Grote Drie’ voerden de wereldranglijst gemiddeld 222 weken aan,
oftewel ruim vier jaar. De coup van
Murray is een statistische dreun van
jewelste.
Je zou hier allerlei ronkende, algemene conclusies aan kunnen verbinden:
mannelijke tennissers zijn mentaal en
fysiek stabieler dan vrouwen, of het
vrouwentennis is door de wisselingen
juist veel spannender dan het mannentennis. Maar aan zulke uitspraken
wagen wij ons niet, dat is borrelpraat.
Sowieso doen we bij Avanti niet aan dit
soort statistieken. Dat is ook niet nodig,
want bij ons zijn Patrick van Otterloo en Anneloes van Brussel al sinds
mensenheugenis clubkampioen en op
lagere niveaus telt alleen de dagzege.
De grootste eer bij toernooien is niet de
stijging van je ranking, maar de eer om
met kleurenfoto in de Kantlijn te komen
– en met een beetje mazzel nog een
publiek uitgesproken complimentje van
voorzitter Lex Bouts.

Dat is wat tennis
en het leven mooi
maakt.
Kantlijn|17
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Vlnr: Tamar, Noa, Inez, Charly (Annabel ontbreekt op de foto; zij kon deze laatste tennisdag
helaas niet)

Een vrolijk team
neemt afscheid
De meiden tot en met 17 jaar
hebben dit najaar hun laatste
competitie als team gespeeld.
Met weemoed nemen we afscheid van hen. Het was super
om hen te begeleiden, mee te
genieten van persoonlijke overwinningen of op te peppen als
de tegenstander hen overtrof.

Op de foto (rechts) ook Charly die dit najaar even op het
Avanti terrein terugkeerde om
in te vallen. Zo waren ze als
team ook ooit begonnen. Van
de woensdagmiddag naar de
zondag, van meiden tot en met
14 jaar naar het grote werk.
Elke voorjaar- en najaarscom-

petitie hebben zij afgelopen zes
jaar gespeeld. Van vierde klasse opklimmend naar de derde
klasse en zelfs de tweede klasse weten te bereiken. Dit jaar
eindigend in de derde klasse als
vierde. Een hele mooie prestatie. Een tussenjaar met David en Gijs erbij als mixteam
zorgde voor flink wat motivatie
in combinatie met gezelligheid.
Nog nooit waren ze in hun vrije
uren zo vaak op de tennisbaan.
Er werd zelfs deelgenomen aan
de clubkampioenschappen voor
senioren. Wat een sportieve
meiden.

en ook Charly, bedankt voor
zoveel plezier op de tennisbanen, voor jullie sportiviteit,
voor het jeugdig elan binnen de
vereniging. We gaan jullie als
team hartstikke missen. Hopelijk komen jullie nog eens terug
om de senioren uit te dagen
tijdens toernooien of clubkampioenschappen. Heel veel succes
met jullie examens en start
met welke studie dan ook.
En blijf vooral tennissen, het
kan altijd en overal!!!!!!
Yvonne Gasselink

Tamar, Inez, Noa en Annabel
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”VERKOPEN DIE GROND”

“Ho, wacht ‘ns even”,

zegt de Stichting Valkenburg
“Voor dat mooie stukje grond kun je
een hoop geld beuren”, zegt de Avanti-bestuurder tegen zijn collega, wijzend
naar de tennisbanen van Avanti. “Als
we dat nou verkopen kunnen we van de
opbrengst een nieuw tennispark inrichten en de meeropbrengst onder elkaar
verdelen”, antwoordt de laatste. Om dit
soort grappen te voorkomen is de Stichting Tennispark Valkenburg in het leven
geroepen. Omdat menige Avantiaan
deze ietwat duistere figuur niet goed
kan plaatsen in het Avanti universum,
hieronder een poging tot verheldering.
Oprichting Stichting in 1955

1989

Op 2 november 1955 werd voor notaris
Schreurs te Nijmegen de Stichting Tennispark Valkenburg opgericht. Het doel
van de Stichting was de exploitatie van
een tennispark aan de van Haapsstraat
of elders zulks ter bevordering van de
tennissport, aldus de statuten. De naam
‘Valkenburg’ komt van een oude historische aanduiding van dit gebied.
De achterliggende gedachte bij de keuze van een stichting was dat deze als beheersvorm meer zekerheid bood bij het
in stand houden en exploiteren van een
tennispark dan een vereniging. Zoals we
in de aanhef van dit stukje illustreren
kunnen bij een vereniging de leden of
passanten (korte-termijnleden) bij de
waan van de dag bijvoorbeeld besluiten
de grond en opstallen te verkopen en
de opbrengst onderling te verdelen. Bij
de stichtingsvorm kan dit niet omdat dit
in strijd is met de statuten.
Vanaf de oprichting van de Stichting
Valkenburg bestond er een nauw verband met de tennisvereniging Avanti.
Dit blijkt duidelijk uit de bestuurssamenstelling van de Stichting indertijd.
Het stichtingsbestuur bestond uit vijf
leden, van wie er drie ook lid waren van
het bestuur van Avanti. Deze drie leden
waren de heren G. Postma, W. Verver
en H. Vocking. De Stichting verhuurde
de banen tegen kostprijs aan Avanti. In
feite is dit op dit moment nog zo, alleen
bepaalt Avanti zelf de prijs.

Op 20 december 1989 zijn de statuten van de Stichting aangepast aan de
huidige tijd en situatie. Een belangrijke
verandering was de omschrijving van de
doelstelling van de Stichting. Deze is nu
omschreven als: “het in stand houden
van het tennispark ten behoeve van
de TV Avanti’ 55”. Hiermee werd via
de statuten de binding tussen Stichting
en Avanti nogmaals onderstreept. Ook
droeg de Stichting beheerstaken over
aan Avanti.
Op 12 december1994 legden Stichting
Tennispark Valkenburg en TV Avanti’55 bovenstaande wijzigingen vast in
een beheersovereenkomst die ook de
wederzijdse rechten en verplichtingen
regelde.
Samenstelling en activiteiten bestuur
Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat
uit vijf leden. Het zittende Stichtingsbestuur benoemt rechtstreeks twee
bestuursleden. Het bestuur van Avanti
benoemt op bindende voordracht twee
andere leden. En de aldus benoemde
bestuursleden benoemen het vijfde
lid. De huidige samenstelling van het
stichtingsbestuur is: Josien van Geel
(voorzitter) en Ted van Hees (lid), beiden namens Avanti; de overige leden
zijn Annette Moons (secretaris/penningmeester), Ton de Beukelaer (lid) en
Cecile van Wel (lid). Hun voorgangers,

“na jaren van trouwe dienst afgetreden”, waren o.a. Martin Gerritsen, Jan
Berson en Fons van de Bergh.
Het bestuur komt minimaal één keer
per jaar bij elkaar, gewoonlijk in januari.
Enkele weken daarna vindt er steevast
een bijeenkomst van het bestuur van
de Stichting met dat van de tennisclub
plaats. De afgelopen jaren is de Stichting vaker bijeen geweest. Bijvoorbeeld
om samen met de gemeente Nijmegen
en het Avanti-bestuur de afbraak van
de behuizing van de zeeverkenners te
bespreken en te regelen. En daarna ook
voor de goedkeuring en de financiering
van de plannen voor de uitbreiding van
het park. We hebben het hier over het
stukje links van het grijze huisje, richting spoorlijn, waar nu het terras met
de bankjes ligt. Een andere kwestie die
de aandacht vroeg van beide besturen
was de aanschaf en aanleg van de zonnepanelen op het dak van het clubhuis.
Wij hopen met deze toelichting enige
duidelijkheid te hebben gebracht over
geschiedenis, functie en nut van de
Stichting Tennispark Valkenburg en de
relatie met onze tennisvereniging. Voor
een onderhandse verkoop hoeven we
dus niet te vrezen.
Namens de Stichting Tennispark Valkenburg
Met dank aan Jan Berson, voor een
eerdere versie van dit stuk
Ted van Hees

Overdracht beheerstaken aan Avanti in
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Guilherne’s
tangoschool!
Dit jaar staat hij voor het eerst met een
advertentie in de Kantlijn, Guilherne
Crain. Part of the deal is dat hij extra
aandacht krijgt in de Kantlijn. Het
meestal wat saaie bestuursnummer van
december is daar prima voor geschikt.
Want als je ièts wilt doen om in de kille
natte herfst- of saaie grijze wintermaanden wat warmte te genereren, ga dan
tangoën! Of alvast maar eens kijken
naar zo’n les. Ik werd er in ieder geval
helemaal vrolijk van. En warm van binnen. Het was mooi om te zien.
Ik had er eigenlijk niets mee, vertelde ik Guilherne maar heel eerlijk bij
binnenkomst: “Ik vind het gewoon niet
aantrekkelijk om naar te kijken”, zei ik
voor de les begon. “Prachtige muziek,
hoor, Astor Piazolla, maar die dansers
erbij, zo houterig! Het zwiert niet, die
armen zo op het lijf, het gaat niet op de
maat…”. Dat voelde wel wat ongemakkelijk, merkte ik, maar ja, tegenwoordig
schijn je te mogen zeggen wat je denkt,
dus, ja, dat deed ik ook maar gewoon.
Juist daarom wilde ik graag naar een les
komen kijken. In de hoop dat mijn blik
hierdoor zou veranderen.
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De zaal waarin Guilherne les geeft,
werkt niet echt mee: de aula van een
school, hoog, te licht, een trap, opgestapelde stoelen aan de zijkant, her en der
wat tekeningen en grote papier-maché
werkstukken aan de wand. Maar toch,
daar gaat het allemaal niet om. Als de
eerste stellen binnenkomen en Guilherne alvast de muziek aanzet, blijkt het zo
heel anders. Hij vertelde me trouwens
dat de muziek van Astor voor velen veel
te moeilijk is om op te dansen. De tango is veel makkelijker en aantrekkelijker
als de muziek toegankelijk is, op een
beetje ouderwetse muziek, jaren 30/40,
zullen we maar zeggen.
Bij binnenkomst doen de dames eerst
allemaal andere schoenen aan. Voor
tango is het handig als zij een schoen
met een hak dragen omdat de dames
veel achteruit lopen en het steunpunt
dan eerder bereikt wordt, vertelt de
dansassistente van Guilherne me ondertussen. De mannen zien er ‘gewoon’
uit, spijkerbroek, beetje een buikje,
het maakt allemaal niet uit. Wat me
bovenal opvalt, is het enthousiasme
van de dansparen. Ze beginnen gewoon
meteen met oefenen nog voor de les

officieel start. Er zijn vier paren en ze
dansen op verschillend niveau; sommigen zijn al een paar jaar bezig, anderen
pas voor het tweede jaar. Juist omdat
de groep zo klein is, krijgen ze veel aandacht en maakt dat niveauverschil niet
uit. Het ziet er zo leuk uit, die aandacht
voor elkaar, hoe er gekeken, geprobeerd, gedraaid, gevoeld, gespeeld dus
gedanst wordt… Echt, ik ben er echt
verrast over. Ik krijg er gewoon zin in,
moet ik toegeven.
Onderzoek
Op jonge leeftijd had hij al belangstelling voor stijldansen, dat verdween in
de loop van de tijd. In de jaren dat hij
niet danste was hij wel aan het sporten: badminton en hockey. De dans, de
tango kwam weer in beeld toen hij op
een keer een oud-collega een bepaalde dans zag uitvoeren. Die beweerde
daarover dat dat de tango was en dat
hij met iedere vrouw de tango kon dansen. Guilherne: “Dat vond ik wel een
boude uitspraak maar de moeite waard
om te onderzoeken wat hij nu eigenlijk
bedoelde.”
Guilherne noemde de tango een ‘verge

vingsgezinde dans’: zolang je je
danspartner niet in de weg zit, hoeft
het allemaal niet zo perfect. Ik zie
Guilherne met één van de vrouwen een
stukje dansen, waarop haar partner
zegt: “wat doet ze het goed, hè. Nu ik
nog!” Ja, het gaat niet zomaar vanzelf,
je moet durven volgen, je moet durven
en kunnen leiden… Het gaat er overigens niet altijd zo lieflijk aan toe als het
er nu uitziet: er wordt wel eens op tenen getrapt, soms letterlijk en soms ook
figuurlijk, vertrouwt Guilherne me later
toe. Maar uiteindelijk komt het allemaal
goed in de tango!
Als ik een paar dagen later nog wat van
Guilherne wil weten, blijkt hij een druk
bezette man te zijn, werkzaam als communicatietrainer, freelance, en door het
hele land heen.
Tango 50+!
Waarom? “50+ omdat ik zelf ook
50-plusser ben en me wel thuis voel bij
deze groep! Met badminton moest ik
helaas ophouden vanwege een chronische ontsteking aan mijn achillespees.
Met hockey ben ik gestopt toen het
veteranenteam waarin ik speelde uit
elkaar viel”. Naast de tango wilde hij
toch wel iets anders aan sport blijven
doen. Avanti was voor hem aantrekkelijk vanwege de goede gravelbanen en
omdat hij er een paar mensen kende.
“Ik zie veel leeftijdsgenoten om mij

heen bij Avanti die ik graag wil laten
kennismaken met de Argentijnse Tango!
Dansen is trouwens ook erg goed voor
je evenwicht, wat ook in het tennis
goed van pas kan komen!”
Individuele aandacht
Op mijn vraag wat zijn lessen uniek
maakt, antwoordt hij dat hij veel individuele aandacht geeft aan de cursisten.
“Ik werk namelijk met kleine groepen
van maximaal 8 paren. Daarnaast
besteed ik veel tijd aan het leer- en oefenproces. Net als bij tennis is herhaling
in het leren erg belangrijk dus lesstof
komt geregeld terug ter opfrissing en
verfijning van de beweging.”

Dinsdag
17 januari
is er weer
een proefles

Wat hij verder nog belangrijk vindt om
te laten weten is dat hij op dinsdag 17
januari weer een proefles gaat aanbieden. En: als Avantianen met elkaar
een lesgroep willen vullen is dat ook
mogelijk. Dat wil hij dan wel graag
vóór die 17e januari weten. Méér info
komt te zijner tijd op zijn website www.
tangopuls.nl.

Mariëtte van der Zwet
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