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

W

aarde Avantianen,
Sinds de extra ledenvergadering van maandag 7 maart jl.
heb ik wederom de eer om voorzitter
te zijn van Avanti’55. Na de eerste ledenvergadering van 4 februari bekroop
mij een onaangenaam gevoel toen
bleek dat het bestuur zonder voorzitter
verder moest omdat niemand de hamer
in handen wilde nemen. Heb vervolgens het bestuur benaderd met de
vraag of ze mij alsnog kandidaat zouden
willen stellen. Dat wilden zij, stelden
mij kandidaat en vervolgens ben ik met
mijn campagneteam op pad gegaan
om de Avantiaan over te halen mijn
kandidatuur te steunen. De opkomst
en de unanieme steun waren hartverwarmend, al blijft de gedachte door het
hoofd spelen dat men allang blij is dat
iemand HET wil doen.

melden. Allereerst zijn er de zorgen
over het teruglopende ledenaantal.
Weliswaar een landelijke trend, maar
hierdoor blijven we wel achter bij de
begrote inkomsten en dat betekent drie
dingen, ten eerste bezuinigen op de
uitgaven, ten tweede proberen extra inkomsten te genereren uit sponsoring en
ten derde toch proberen nieuwe leden
te werven. Bij de laatste twee punten is
de hulp van een ieder van groot belang.
Dus weet je iemand (weer) voor tennis
te interesseren of ken je een bedrijf dat
zich met Avanti zou willen identificeren,
laat het ons weten. Overigens heb ik toen ik woensdag 8 juni jl. samen met
Avantiaan Willem van Gerwen topten-

nis bekeek bij het Ricoh Open te Rosmalen - daar ook van gedachten kunnen
wisselen met iemand van de KNLTB
over Avantiaanse problematiek.

aan een digitale versie.” Zal de papieren Kantlijn dan toch het loodje gaan
leggen? Net nu zich wat nieuw bloed
aandient? En de fotopagina’s van Fons
steeds mooier worden! Ik waarschuw
maar even. Avanti mag dan financiële zorgen hebben, niets is zorgelozer

dan met zo’n blaadje op je tuinstoel te
zitten (als je niet op de baan staat) en
te weten dat bij Avanti altijd alles weer
goed komt, kijk maar hoe het ging met
onze voorzitter.

Het eerste hoogtepunt van het nieuwe
bestuur was natuurlijk de officiële opening van onze zonnepanelen in aanwezigheid van wethouder Harriët Tiemens.
Dank aan het vorige bestuur voor hun
initiatief, dank aan Bert Lagerweij, Koen
Vrielink en Michiel Moret voor hun
begeleiding van het hele proces rond de
zonnepanelen. Dank ook aan de Avantianen die de opening met hun aanwezigheid hebben opgeluisterd. Zegt het
voort: Avanti wordt steeds groener en
mede daardoor ook steeds leuker!

Ook werd op die vergadering (van 7
maart) Peter van Campen tot nieuw
bestuurslid benoemd. Meteen hebben
Peter en ik, met de constructieve hulp
van Maarten, Rien en Dick, ons in het
Avantiaanse bestuurswerk gestort.
Onze inwerkperiode zit erop en met ons
vijven zijn wij nu op alle fronten druk
bezig om de club zo goed mogelijk te
(be)sturen.
Dat is alles behalve saai kan ik u

ZOMEREITJE

D

it redactionele zomereitje is
snel gelegd. De Kantlijn is al vol
genoeg dus veel plek wil ik niet
innemen. Alleen schrik ik van dat ene
zinnetje in het artikel Van de bestuurstafel: “Onderzocht gaat worden of
clubblad de Kantlijn volgend jaar toe is

Mariëtte van der Zwet

Kaft: vnlr: Dee de Leeuw, Inge Draisma, Maria Arens, Renée Heynen, Birgit de Roij, Cecile v Wel
Foto: Fons Goosen
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VAN DE
BESTUURSTAFEL

■ tekst: Dick Onderwater, secretaris

1.
Speelduur afhangbord
Om te bevorderen dat op drukke avonden meer leden
kunnen spelen heeft het bestuur - in overeenstemming met
de peiling onder de aanwezige leden op de laatste ALV - de
speelduur van het enkelspel op het afhangbord verkort naar
30 minuten. Deze was 40. De speelduur van het dubbelspel
was 50 minuten en deze blijft zo.
2.
Baanverlichting
Bestuur heeft in verband met de competitie bij de gemeente
Nijmegen het verzoek gedaan om een aantal avonden ontheffing te verkrijgen voor de sluitingstijd van de buitenbaanverlichting. Het antwoord van de gemeente Nijmegen heeft
een tijd op zich laten wachten. De ontheffing voor sluitingstijd verlichting is uiteindelijk een onderdeel geworden van de
Evenementen APV (Algemene Plaatselijke Verordening). De
landelijke richtlijn voor het geven van maatwerk voor uitzonderingen op lokaal niveau van tien dagen/mogelijkheden van
ontheffing wordt in de gemeente Nijmegen vertaald naar:
twee dagen zelf te kiezen (en zelf te melden) en zeven dagen
tijdens de vierdaagseweek/zomerfeesten.
Het bestuur heeft nog geen besluit genomen welke twee
dagen hiervoor in aanmerking worden genomen. De hoofdlijn blijft dan ook dat de baanverlichting tijdig, voor 23.00 uur,
moet worden gedoofd.
3.
Nieuwe leden
We mogen in 2016 de volgende 24 nieuwe leden begroeten:
Odette Aarts, Thomas van den Berg, Luc Bouman, Ineke
Brouwers, Lennart van Campen, Bram van de Crommert,
Paul Hendriks, Stein van den Heuvel, Eveline Huis in ‘t Veld,
Martijn Koop, Cas Lutjeshuis, Anne Pier van der Meulen,
Koen Noij, Lynn Oudenhoven, Tom van Poppelen, Reinier
Post, Joost Roeterdink, Justin Satink, Erwin Schipper, Stein
Tubée, Chantal van de Ven, Pieter Verlinden, Tom Zelvoort,
Janet van Zwam
We zijn blij met hun komst en hopen dat ze snel hun weg
vinden op de baan en binnen de vereniging. Yvonne de Graaf
zal als coördinator nieuwe leden hen daar eventueel bij
begeleiden. Ondanks deze versterking van de club willen we
als bestuur nog graag meer nieuwe leden welkom heten. Dus
als jullie nog kennissen, buren of vrienden hebben die overwegen om te gaan tennissen, nodig ze uit of laat ze contact
opnemen met Jacki Uitslag (ledenadministratie@avanti55.nl).
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4.
IVA-certificaat voor alle barvrijwilligers
Ieder lid die bardienst draait moet beschikken over een
IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken).
Vorig jaar hebben heel veel leden al de moeite genomen om
dit certificaat te bemachtigen. Deze certificaten zijn o.a. opgenomen in de barklapper. Het bestuur en de barcommissie
vragen de leden die nog niet beschikken over dit certificaat
dit zo spoedig mogelijk te halen.

Dit kan eenvoudig door naar de volgende link te gaan: http://
www.nocnsf.nl/iva. Op deze pagina lees je de lesstof met
toelichtende filmpjes en doe je de test. Mocht je een foutief
antwoord hebben gekozen, dan kan dit worden aangepast.
Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke vul je in:
secretariaat@avanti55.nl Na het behalen van het certificaat
wordt het certificaat automatisch per e-mail naar jezelf en
naar het secretariaat verstuurd.
5.
Pasjes lidmaatschap
Een aantal leden heeft nog niet zijn of haar pasje opgehaald.
De pasjes zijn nodig om af te hangen voor de banen en om
het clubgebouw in te komen. Op de labelavonden (maandag
vanaf 19.30 uur) kunnen de pasjes worden afgehaald. Indien
dit niet lukt graag contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl).
6.
Financiën
Het aantal leden van Avanti blijft wat achter bij wat geraamd
is. Dat is niet nieuw en een trend die geldt voor de meeste
tennisclubs. Om de financiële gevolgen van minder inkomsten op te vangen zint het bestuur op mogelijkheden de uitgaven te beperken en de inkomsten te vergroten. Zo zal met
ingang van 1 juli de prijs van een kop koffie omhoog gaan.
Met ingang van de najaarscompetitie zal er voor deelnemers
niet meer een gratis eerste consumptie zijn op wedstrijddagen. Onderzocht gaat worden of clubblad de Kantlijn volgend
jaar toe is aan een digitale versie. De relatief dure papieren
uitgave kan dan geheel of gedeeltelijk geschrapt worden.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het binnenhalen van
nieuwe sponsors.

AVANTI’55

PINNEN JA GRAAG

■ tekst: Maarten Baris, penningmeester

Wie wel eens wat aan de bar bestelt, heeft het al gezien, bij Avanti kun je tegenwoordig pinnen. Met je bankpas, met pincode of, nog makkelijker, contactloos.
Ongeveer 1/3 van de barbestedingen wordt al met pin betaald.
Voordeel is minder gedoe met contant geld. Dat moet geteld worden, naar de
bank gebracht en om ’s avonds laat met soms aardig wat contanten over straat
naar een sleuteladres te lopen, is ook niet fijn! Pinnen is veiliger, geeft meer zicht
op de baromzet en is makkelijker voor de penningmeester. Nog een voordeel
voor de club is dat uit onderzoek blijkt dat pinnen zorgt voor meer omzet. Het zal
nog wel even duren voordat contant geld de deur uit kan maar hoe meer er met
pin betaald wordt, hoe liever.

ACTIE: VANDEBRON ENERGIE BV

SPONSOR VAN AVANTI’55

■ tekst: Lex Bouts, voorzitter.

Actie: Vandebron Energie BV sponsor van Avanti’55
Avanti is met de overgang naar zonne-energie overgestapt naar de groene energieprovider Vandebron Energie
BV. Penningmeester Maarten Baris: “Ik heb vergelijkingssite ‘s geraadpleegd en daar kwam Vandebron als één van
de voordeligste uit, bovendien stroom uit windenergie.
Een contract voor 3 jaar vast genomen, scheelt op jaarbasis meer dan 10% in vergelijking met de voorgaande
leverancier; voor Avanti is dat ruim €700, -. Overstappen
kostte geen moeite, was goed geregeld”. Groene stroomgebruiker Wim Busink, ook Avantiaan: “Eigenlijk brengen
ze vraag en aanbod van groene stroom bij elkaar. Je kunt
in principe zien van welke aanbieder jij je stroom krijgt.
Leuk toch? En ze zijn ook nog eens erg goedkoop omdat
ze weinig overheadkosten hebben.” Klinkt allemaal niet
gek als je op zoek zou zijn naar een groene energie-leveraar.

van heel Nijmegen!
Hoe werkt de sponsoring?
Stuur bij interesse een mailtje naar: nijmegen@vandebron.nl met daarin:
•
naam
•
postcode en huisnummer
•
telefoonnummer
•
vermelding “Avanti 2016”
U krijgt dan telefonisch een persoonlijke toelichting op de
mogelijkheden om over te stappen. Of kom langs in de
Vandebron Flagshipstore aan de Lange Hezelstraat 15 in
Nijmegen. Direct aanmelden kan ook via www.vandebron.
nl/nijmegen Vul bij de actiecode “€50 Avanti 2016” in.

Speurend naar mogelijke sponsors voor onze club ging uw
voorzitter op vrijdag 17 juni op bezoek bij Matthias Veltkamp van Vandebron om te kijken hoe we het één met
het ander zouden kunnen verenigen. Je moet er wel wat
voor doen, maar dan krijgen we ook wat, allebei!
Mocht u overwegen om over te stappen naar groene
energie – en waarom niet: het is makkelijk geregeld, het

bespaart u waarschijnlijk op uw maandelijkse energierekening en het levert Avanti €50, - budget op per overgestapt huishouden. Bovendien doet u hiermee iets aan
het vergroenen van uw eigen huishouden, van de club en

Locatiemanager van Vandebron Energie BV Matthias Veltkamp
en voorzitter Lex Bouts hebben de overeenkomst getekend.
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KIKI BERTENS

■ tekst: Hawkeye

I

n een paar maanden tijd groeide
Kiki Bertens uit tot het boegbeeld
van het Nederlandse tennis. Naast
de bewondering voor haar prestaties vinden we het allemaal heel prettig
dat ze zo ‘gewoon’ blijft – een typisch
Nederlandse maatstaf. Maar waarom
is Kiki nu zo goed dat ze de halve finale
van Roland Garros haalt? En dat ze met
een geblesseerde kuit bijna Serena Williams kan verslaan? Sommigen wijten
dat aan haar trainingsarbeid, maar dat
is onzin. Andere meiden trainen net zo
hard, of misschien nog harder. Talent
dan? Zou kunnen, maar ze is zeker niet
de meest talentvolle van haar generatie. Of ontpopt haar nieuwe coach Raemon Sluiter zich opeens als topcoach?
Ook dat lijkt onwaarschijnlijk.
Velen roemen Kiki Bertens’ onbevangenheid en trekken een parallel met
onze andere nieuwe nationale sportheld, Daphne Schippers. Maar daar
geloof ik niet in. Topsporters die 24/7
leven voor hun sport, zijn niet onbevangen. Maar wat dan wel? De sleutel tot
het succes ligt besloten in een uitspraak
van haar coach Raemon Sluiter. Hij zat
samen met Kiki Bertens op 6 juni bij RTL
Late Night. Het ging niet zozeer over
de verloren halve finale tegen Serena Williams, maar over de wedstrijd
in de derde ronde tegen de 19-jarige
Daria Kasatkina. Umberto Tan toonde
beelden van de ontlading bij Kiki nadat
ze de tiebreak in de derde set met 10-8
won.
Raemon Sluiter: ‘Als in het damescircuit
een meisje verliest, zie je vaak dat ze
niet echt een hand geeft maar een klein
tikkie, zo van met jou wil ik niks meer te
maken hebben. Maar dit meisje van 19
jaar verliest met 10-8 in de derde set,
en gaat met open armen naar Kiki toe
waarmee ze wil zeggen: wij hebben hier
een performance neergezet. Dat vond
ik echt een waanzinnig mooi moment.’
Umberto Tan: ‘Het raakt je.’
Raemon Sluiter: ‘Dit is voor mij heel
belangrijk. Kiek had heel veel moeite

om de punten te zien zoals ze zijn. Op
het moment dat een tegenstander een
wereldbal slaat, en jij ziet dat iedere
keer als een teleurstelling, of als een falen van jezelf, dan heb je een verdomd
moeilijke sport uitgekozen. Daar hebben we aan gewerkt. Wat ik hier bij Kiek
gezien heb is OK, tegenstander slaat
een wereldbal, effe klappen, volgende

views en inhalige managers. Wanneer
in je carrière komt het punt dat je niet
meer na afloop met je tegenstander
aan de bar zit, en hem of haar een koffie of pilsje aanbiedt? Op welk niveau
kies je voor een solistische en monomane aanpak, of anders gezegd: wanneer
begin je echt te vervreemden van de
oorsprong van het tennis?

HET HEET: PLEZIER IN TENNIS
punt, gaan we weer. Dat deed Kasatkina
ook en daarom was deze wedstrijd voor
mij gewoon pure essentie van de sport.’
Bij Avanti kennen we dit verschijnsel
ook. Het heet: plezier in tennis.
Gedrevenheid en plezier hoeven elkaar
niet in de weg te staan, integendeel.
Het zijn wezenlijke onderdelen van
sportiviteit. Kiki Bertens komt zover omdat ze het plezier in tennis heeft behouden of hervonden. Omgekeerd kun je
je afvragen of de meeste proftennissers
dan ergens in hun carrière het plezier
in tennis zijn kwijtgeraakt. Langzaam er
uitgesleten door monotone trainingen
en eenzame hotels, door domme inter-

Nu weten we ook waar Kiki Bertens
de energie vandaan haalt. Ze is juist
helemaal niet solistisch en leunt heel
erg op het groepsgevoel. Dat doet ze
bij het FedCup team, maar ook tijdens
de grote toernooien waar ze naast het
singletoernooi ook per se wil blijven
dubbelen. Die sociale focus bij haar is
geen zwakheid, maar juist een voorwaarde om tennisplezier te behouden.
En daarmee een middel om beter te
tennissen. Laten we dus hopen dat Kiki
dat tennisplezier niet kwijtraakt – dan
blijven wij ook plezier aan haar beleven!

Daria Kasatkina en Kiki Bertens, na derde ronde Rolland Garros
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AVANTI’S
DUURZAAMHEID!

W

ethouder op bezoek
Op 17 mei is Harriet Tiemens, één van
de wethouders van de gemeente Nijmegen op bezoek geweest bij Avanti. En
dat terwijl we niet eens ‘zoveel jaar bestaan’, de meest
gebruikelijke reden voor hen om langs te komen. Wat
maakt Avanti nu zo bijzonder dat dit keer de wethouder
Duurzaamheid ons met een bezoek heeft vereerd?
Als je goed hebt opgelet, dan heb je kunnen zien dat
er per begin april zonnepanelen op ons dak liggen. 64
stuks, mooi gelegd met de ene helft hellend naar het
zuiden en de andere helft naar het noorden. Voordat
die er lagen is er heel wat gebeurd en daar willen we
graag iets over vertellen.
Het begon allemaal in de ALV van 2013 toen Koen en ik,
Bert Lagerweij, aanboden om eens te kijken op welke
terreinen Avanti verduurzaamd zou kunnen worden. Dit
resulteerde in de ‘Commissie duurzaamheid’; net als
indertijd de ‘commissie baansoorten’, zo’n commissie
waar je na verloop van tijd nooit meer iets van hoort
maar die achter de schermen wel mooie dingen doet
voor de club.

Samen met Michiel Moret zijn we aan de slag gegaan
en kwamen tot een tiental verduurzamingspunten.
Sommigen konden snel worden uitgevoerd (laaghangend fruit), anderen vergden wat meer denkwerk en
geld. Het laaghangend fruit is met name door toenmalig accommodatie-bestuurslid Marianne Kalthoff
geplukt, bijvoorbeeld het installeren van een nieuwe
energiezuinige ketel om het gasverbruik te verminderen. Voor de maatregelen die echte investeringen
betroffen was gek genoeg ons advies in 2014: doe even
helemaal niets aan duurzame investeringen! Dit omdat
er sinds die tijd sprake was van een op hande zijnde
subsidieregeling voor dit type investeringen.
Na het niks doen
De club heeft hier goed naar geluisterd en het energieverbruik nam gestaag toe tijdens de afgelopen drie jaren…. Alleen al door het feit dat de baanverlichting veel
meer uren aanstaat nu de banen vaak tot ver in januari
opengesteld zijn. De baanverlichting is verantwoordelijk
voor meer dan de helft van Avanti’s totale elektraverbruik! In september 2015 kwam dan eindelijk de langverwachte subsidie tot stand: per 4 januari 2016

Van rechts naar links: Harriet Tiemens, Bert Lagerweij, Marie José van Weegen, Mariette van der Zwet,
Michiel Moret, Marianne Kalthoff, Rien Cosijn.
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om 9.00 uur kon subsidie worden aangevraagd. Koen en
ik zijn met ons bedrijf MVO met LeV * per september
2015 aangesteld door de gemeente om sportverenigingen te helpen om optimaal gebruik te maken van deze
regeling en daarmee verduurzaming te realiseren. We
zijn voortvarend aan de slag gegaan en met 22 clubs
in gesprek gegaan. Er is echter slechts 1 club in staat
gebleken om in die vier maanden tijd alle stappen te
ondernemen om op 4 januari de subsidie aan te vragen:
jawel, Avanti 55!
Onder voortvarende leiding van Maarten Baris en Rien
Cosijn, en met behulp van MVO met LeV, zijn in die 4
maanden de volgende stappen gezet:
1. Bepalen welke stappen ter verduurzaming te onderzoeken (keuze voor zonnepanelen);
2. Keuze van leveranciers, aanvragen van offertes;
3. Beoordelen van offertes en keuze maken;
4. Regelen van financiering;
5. Goedkeuring verkrijgen bij de leden middels een
speciaal daarvoor belegde ALV;
6. Voorbereidingen treffen voor de subsidieaanvraag;
7. Het doen van de aanvraag op het moment dat de
inschrijving opengesteld werd op 4 januari 2016 om
9.00 uur.
De keuze van de leverancier is uiteindelijk gevallen op
Bright Green Solutions, het zonnepanelenbedrijf van
ons (inmiddels ex-) lid Michiel Moret. Na renovatie van
het dak zijn de panelen begin april geplaatst en op 17

mei officieel geopend door de wethouder Duurzaamheid Harriet Tiemens.
Al met al een mooi succes voor onze club waar we trots
op zijn. Gelukkig zullen er meer clubs volgen bij de volgende subsidieronde. We verwachten in 2017 meer dan
500 zonnepanelen op daken van Nijmeegse verenigingen te kunnen aanschouwen.
En verder?
Is ons werk hiermee ten einde? Nee, de volgende uitdaging wordt LED baanverlichting. Als we dat realiseren
zijn we pas echt elektraneutraal. Dat is toch wel ons
streven binnen nu en een paar jaar. LED baanverlichting
is op dit moment echter nog te duur. Je praat dan toch
snel over een netto investering van boven de 30.000
euro en bespaart daarmee op basis van huidige elektraprijzen nog geen 2.000 euro per jaar. Het ‘probleem’
is de extreem lage prijs voor elektriciteit, dit helpt
verduurzaming niet echt. Of we moeten met zijn allen
kiezen voor verduurzaming ongeacht wat het kost en
terugverdientijden van 15 jaar accepteren. Met de huidige rentestanden levert ons kapitaal toch vrijwel niets
op, dus waarom niet investeren in duurzaam? Een discussie die we graag tijdens een ALV een keer aangaan!
Bert Lagerweij, mede namens Koen Vrielink
(*MVO met LeV staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Lagerweij en Vrielink)

Voor de geïnteresseerden enkele cijfers op een rijtje:
Elektriciteitsverbruik Avanti 55
Kosten elektriciteit
Bruto investering in 64 zonnepanelen
Subsidie op zonnepanelen
Netto investering panelen
Gemiddeld verwacht opgewekte energie door panelen
Netto verwacht elektriciteitsverbruik
Besparing door panelen
Terugverdientijd panelen
Rendement op investering
Daadwerkelijk opgewekt eerste 6 weken

18.800 kWh/jaar
4.500 euro/jaar
22.300 euro
5.700 euro
16.600 euro
13.750 kWh/jaar
5.000 kWh/jaar
2.300 euro/jaar
7,1 jaar
13 %
2.800 kWh (=20% verwachte jaaropbrengst)
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DUBBEL 16-18 JUNI
Namens de wedstrijdcommissie, Liesbeth van der Brugge, Foto’s: Fons Goosen.

W

at minder inschrijvingen
dan de voorafgaande
jaren maar toch een
redelijke mix van trouwe
deelnemers en nieuwe gezichten vooral
in categorie 8. Ook deze aflevering
bevatte weer veel spanning, onverwachte wendingen, verrassingen en een
veelvoud aan supertiebreaks.
De donderdagavond eindigde meteen in
meerde opzichten memorabel. Op baan
1 werd na 23.00 uur doorgespeeld. En
wel een sensationeel duel tussen twee,
van de vijf ingeschreven ‘koningskoppels’ van de HD6. Daarbij een volgepakte tribune met luide toejuichingen
plus het overtreden van het tijdstip
voor het doven van de lichten op alle
banen. De wedstrijd nam na setwinst in
de eerste en matchpoint in de tweede
van het ene team een enorme wending.
Het matchpoint gingen verloren en het
andere team pakte de set, ruime winst
in de supertiebreak en de wedstrijd.
Geen van beide koppels werd overigens
kampioen. Alle winst was voor het
‘nestorkoppel’ in de HD6, Alexander
Bouts en Joost van Wel.
Het KNMI had voor de avonden geen
zware buien voorspeld. Helaas viel
er op zaterdag, de slotdag, vroeg in
de middag een enorme hoosbui en
zodoende plassen op de banen en anderhalf uur vertraging. De wachttijd was
voor sommige koppels te lang waardoor, ook door blessures, wedstrijden
vervielen. Toch waren er na de regenpauze nog enerverende wedstrijden in
alle categorieën. Zeker in de DD7 waar
pas na de laatste wedstrijd duidelijk
werd wie de winnaars waren.
Meerdere deelnemers hadden zich voor
twee onderdelen ingeschreven. Meer
kansen dus voor hen en dat bleek voor
sommigen inderdaad succesvol. In de
DD7 behaalden Astrid Hagemann met
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Marie- José van Weegen (nog) geen
winst. In de DD8 daarentegen werd
ze met Gonny van Moorsel kampioen.
Hetzelfde scenario voor Ivo Felix. Verliezend in de HD7 met Riel Berenbroek,
kampioen in de HD8 samen met Rick
van Workum.
Laat in de middag volgde traditiegetrouw de prijsuitreiking door wedstrijdcommissievoorzitter Betty Vissers
en het slotwoord door voorzitter Lex
Bouts; op zijn eigen wijze met dankwoorden en anekdotes.
De lijst met alle winnaars:			
HD5:
Stephan Huisman - Wout Linsen
DD4/5:
Jane Klein - Lisette Verstegen
HD6:
Joost van Wel - Alexander Bouts
DD6:
Liz Root - Nelleke Verbunt
HD7:
Fons Goosen - Hans v.d. Hombergh
DD7:
Frederieke Ubels - Helen de Vries
HD8:
Ivo Felix - Rick van Workum
DD8:
Astrid Hagemann - Gonny van Moorsel

Gewijzigde datum Single- en Mixed
Clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen Single en
Mixed zijn een week verplaatst. Ze
starten niet, zoals eerder vermeld op
de activiteitenkalender, op maandag
29 augustus, maar een week later, op
maandag 5 september. Dus niet meteen aansluitend aan het invitatietoernooi maar van 5 september tot en met
10 september. In de avonden (maandag
tot en met vrijdag) starten we om
18.45 uur, de volgende speeltijden zijn:
20.00 en 21.15 uur. Op zaterdag wordt
er in principe alleen overdag gespeeld.
De inschrijving sluit op dinsdag 30
augustus.
Ook beginners nodigen van harte
uitgenodigd om mee te doen. Er wordt
op elk niveau in poules gespeeld, dus je
speelt altijd minimaal 2 wedstrijden. De
kosten zijn slechts € 3,00 per persoon
per onderdeel. Ook kan elke Avantiaan
die op 31 december 2016 de leeftijd
van 17 jaar bereikt weer meedoen!
Wij rekenen dit jaar weer op jouw deelname. Heb je vragen, stuur een mail
naar wedstrijdcie@avanti55.nl

Voorzitter Lex Bouts en wedstrijdcommissievoorzitter Betty Vissers
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18 T/M 24 JULI 2016:

AVANTI-INSIDERS OPEN

I

n de week van de Vierdaagse,
maandag 18 t/m zondag 24 juli,
vindt het Open Toernooi plaats.
Speelden we vorig jaar bij drukte
regelmatig op de banen van de Insiders,
dit jaar organiseren we het toernooi samen met hen. Wat verandert, wat blijft
hetzelfde? Een opsomming:
• Op veler verzoek worden de
dubbelonderdelen weer in poules
gespeeld
• Gedurende het hele toernooi
spelen we ook op banen van de
Insiders
• Berthy en Peter serveren iedere
dag weer een maaltijd
• Bij grote belangstelling wordt er op
de voorzondag gespeeld
• Alle categorieën zijn 17+
• Bij alle dubbels wordt in de 3e set
een supertiebreak gespeeld
Het goede doel van dit jaar is stichting
De Beide Weeshuizen. Een stichting
uit 1557 die zich inzet voor kwetsbare
jongeren in de regio Nijmegen. Naast
een loterij organiseren we ook een
tweedehandse kledingmarkt waarvan
de opbrengst naar de stichting gaat.
Heb je nog goede kleding liggen die je
niet meer gebruikt, neem dan contact
op met Marian de With, m.dewith@
science.ru.nl / 06-55184485.
Aan de sfeer veranderen we helemaal
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niets – deelnemers zijn ieder jaar weer
enthousiast over de goede combi
van een ontspannen sfeer en mooie,
spannende wedstrijden! Inschrijven
is mogelijk via toernooi.nl en kan tot
uiterlijk zondag 3 juli, 24.00 uur.
Hapjes
Van maandag t/m vrijdagavond worden
publiek en spelers getrakteerd op
hapjes, bereid door leden van Avanti of
Insiders. De toernooicommissie heeft
per avond een budget van 25 euro
waarvoor je lekkere hapjes mag maken.
Vind je het leuk dit een avond te doen
(wordt verzorgd vanuit het clubhuis van
Avanti), meld je dan aan bij Marian de
With.
Bardienst
Het is best een klus om tijdens het

toernooi de bardienst te vullen. Zowel
voor de barcommissie (die verzorgen
de bardienst van 19 tot 23 uur) als voor
de OTC (alle bardiensten buiten deze
tijden). Dus als je belangstelling hebt
om een dienst te draaien, neem dan
contact op met Marian de With of de
barcommissie, barcie@avanti55.nl. De
avonddiensten kun je ook zelf online
inplannen. Zie daarvoor de website van
Avanti.
We hopen weer op een goed gevuld
toernooi en mooi tennisweer.
Tot spoedig ziens!
De toernooicommissie,
Jacki Uitslag, Dick Onderwater, Marian de With, Mariëlle Busink, Mirjam
Meijer, Jane Klein
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DE VOORBEREIDING,
DE PRET EN WAT NU?

W

ij, het damesteam 1 van
de zaterdagcompetitie,
zijn lang bezig geweest
met de voorbereiding op
seizoen 2016. Want iedereen weet: successen worden gewoonlijk niet geboren
maar gemaakt. En je moet er iets voor
over hebben.
Vooral dat – er iets voor over hebben
- was in ons geval geen treurnis. Wij
oefenen namelijk sinds jaar en dag in
allerlei competities. En wij voelden
het aan ons water: now, now is the
time…….. Met veel plezier zijn we zeven
zaterdagen en route gegaan en, niet te
geloven maar toch waar: elke keer met
een overwinning in onze tas weer thuis

gekomen.

gedaan!

Tja, de eerlijkheid gebiedt te schrijven
dat:
- Veel wedstrijden waren niet eenvoudig maar de overwinning ging zomaar
opeens naar ons.
- De ADhesie van de fans hartverwarmend was en bij enkele wedstrijden de
doorslag heeft gegeven. Dank, dank!
- Er blijkbaar bij enkele tegenstanders
sprake was van een omissie bij de
geboorte: de lachspieren ontbraken!
Dat gaf een bijzonder verloop aan de
wedstrijd: na de eerste of tweede set
liet men helemaal het kopje hangen;
wij hoefden alleen nog maar de games
te incasseren. En dat hebben we ook

Nu zijn we eerste geworden, promotie
ligt op de loer. Wat nu? We begonnen
met het afzeggen van Rosmalen, Kiki
B. heeft ons wat dat betreft het goede
voorbeeld gegeven. Verder spelen we
een oefencompetitie in het najaar en
gaan we op teambuildings-weekend
in het Limburgse. Hopelijk horen jullie
over een jaar weer positieve berichten
over ons.
Hartelijke groet van
Birgit, Cecile, Dee, Inge, Maria en Renée

Dames 1 wordt gefeliciteerd tijdens het slotbanket Voorjaarscompetitie
door Josephine Jansen en Peter van Campen van de Technische Commissie
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TENNISSCHEIDSRECHTER
EEN (HEEL LEUK) VAK APART
■ tekst: Erwin Schipper

“Nee! Die bal was in! Ik wil een let!”
Stampvoetend wordt het je toe gesnibd
door je tegenstander aan de andere
kant van het net. 5 Seconden daarvoor
heb je zijn forehand uitgegeven. Bij de
baselijn. Hij was echt minimaal 5 centimeter uit maar je speelt op kunstgras
en kunt geen afdruk aanwijzen, wat
nu?! Spelen we een let? Maar kom op,
ik weet het zeker, die bal was uit! Mag
ik het punt opeisen?
Deze en meer situaties ben ik tegenkomen op de cursus voor district scheidsrechter bij de K.N.L.T.B. Inmiddels ben
ik scheidsrechter op diverse toernooien
in het district en het ligt in lijn der
verwachtingen dat ik door ga stromen
naar het nationale traject. (Hoofdklasse, eredivisie en straks wellicht de
futures/challengers) Als scheidsrechter
begin je onderaan. Als lijnrechter kun
je bij goede prestaties echter al direct
doorstromen naar hoger niveau. Zo heb
ik vorige maand als lijnrechter mogen
fungeren bij de play offs van de eredivisie. Volle tribunes, Davis Cup sfeer. Dan
sta je met o.a. Arantxa Rus en Robin
Haase op de baan. Heel leuk! De bedoeling is dat ik binnen 2 jaar in Rosmalen,
Rotterdam of bij de Davis Cup sta. Dat
hoop ik althans. Ik combineer het tot
nu toe met m’n eigen tennis. Eigenlijk
is dat lastig maar ik kan geen afscheid
nemen van zelf tennissen. En zo herken
ik tenminste voorkomende situaties.
Niet zo een als iemand die z’n racket
in 2-en breekt en vervolgens doodleuk
tegen de scheidsrechter mompelt
dat het een fabrieksfoutje moet zijn
geweest. (Echt gebeurd!) Of iemand die
niet wilde tennissen op baan 5 omdat
die baan helemaal achteraf lag en z’n
vader dan geen goed overzicht had op
de baan. De speler moest echter toch
de baan op, maar na 15 minuten vroeg
de scheidsrechter via de walkie talkie
de hoofdscheidsrechter naar de baan.
Toen de hoofdscheidsrechter daar
aankwam lagen er aan de kant van die
speler nog precies 2 lijnen. “Wat een
slechte baan scheids, de lijnen komen
er vanzelf uit”

De mens onder druk
Het mooie is, hoe ga je met bijzondere
situaties om. Sommige denken dat het
alleen tellen is, Maar het is behalve
tijd en score bijhouden, ook hoe je
met mensen omgaat die onder druk en
hoogspanning staan. Hoe ga je daarmee om. Op YouTube “Andy Roddick
best racket smash of all time” Roddick
wordt woest en smijt z’n racket op de
grond. Loopt naar z’n bankje om een
nieuwe te pakken en vraagt dan aan
de scheidsrechter, heb je me al een
waarschuwing gegeven? (1e keer waarschuwen, 2e keer puntverlies) en de
scheidsrechter antwoordt lachend, nee
ga nog maar even door.. Super grappig.
Die wisselwerking moet je hebben om
een goede scheidsrechter te zijn denk
ik. Ik denk dat je met openheid en
inleving meer bereikt dan strak voor
je uit een wedstrijd leiden. Hoewel je
situaties tegenkomt waarbij de spelers
soms zelf niet eens weten wat de regel
is. Is een bal lek, dan wordt het punt
overgespeeld. Is de bal alleen maar
zacht, dan blijft het gespeelde punt
staan. Het net mag je niet aanraken,
maar wel weer het gedeelte tussen het
enkelspelpaaltje en de netpaal.
Of wat doe je bij een foute call. Een
bal die uit wordt gegeven, die toch in
is. De profs hebben Hawk Eye maar bij
iedereen kan dit voorkomen natuurlijk.

Geef je het punt aan de speler of had
de andere speler de bal nog kunnen
terug slaan? Of was de call pas nadat
de speler sloeg? Het filmpje “Novak
Djokovic angry arguement with empire
(er staat echt empire) in de halve finale
van de Shanghai Masters 2013 laat zien
hoe lastig het kan zijn. Je moet het filmpje 2 of 3 keer kijken voor je door hebt
wat er gebeurt. Tsonga slaat tot 2keer
toe een bal die wordt uit gegeven. Via
de Hawk Eye blijkt de bal toch in te
zijn. Djokovic wil een let, dus het punt
overspelen maar de scheidsrechter
geeft het punt aan Tsonga vanwege een
“late call” Dit houdt in dat de call pas
kwam nadat Djokovic had kunnen slaan.
Met andere woorden, hij besloot zelf de
bal te laten gaan en als de bal dan toch
in is, “tsja, daar kan ik niets aan doen”
zo lijkt de scheidsrechter duidelijk te
maken. Djokovic wordt woest maar als
je het filmpje terug kijkt dan zie je dat
de beslissing van de scheidsrechter juist
is. En zo zijn er nog veel meer mooie
filmpjes en nog mooiere verhalen. Om
nog even terug te komen op het voorbeeld aan het begin van dit verhaal: de
eerste keer kun je een let geven, maar
de tweede keer kun je gerust het punt
opeisen. Mits je het zelf zeker weet
natuurlijk ;-)
Erwin (ik_erwin@hotmail.com)
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BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur
Voorzitter
Vacant
bestuur@avanti55.nl
Secretaris
Dick Onderwater
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Maarten Baris
penningmeester@avanti55.nl
RABO rekening:
NL70 RABO 0308 6835 44
Beheer
Vacant
beheer@avanti55.nl
Tenniszaken Senioren
Rien Cosijn
senioren@avanti55.nl
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toernooicommissie@avanti55.nl
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Jane Klein
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Kantlijn
Redacteur
Mariëtte van der Zwet
redactie@avanti55.nl
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Ereleden
Jan Berson,
Brorda van der Linden †
Avanti’55 Clubhuis,
Van Haapsstraat 78,
Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
tel; 32 29 025,
www.avanti55.nl

