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Lekker zomertje 
 

Op het moment dat de zomerlessen en 
trainingen even stopten, nam het 
zonnetje ook even vakantie. 
Zij stopte met schijnen en verloor het 
gevecht van de wolken. Nog nooit 
hebben we in een zomervakantie 
zoveel regen gehad…een geluk voor 
de mensen die richting het Zuiden zijn 
getrokken en de Zuid-Europese zon 
hebben opgezocht.  
Vanaf maandag 15 augustus 
aanstaande gaan we er weer volop 
tegenaan. Wedden dat het dan weer 
prachtig ‘nazomer weer’ wordt… 
Zonnebrillen meenemen! 
 

 
 

Lekker opgelet… 
 

Je staat verkeerd, bent te laat bij de bal 
en traint niet op het niveau dat je 
gewend bent. Natuurlijk geef je de 
trainer de schuld! Aan jou ligt het niet. 
Natuurlijk niet! Maar je zult er bij 
thuiskomst maar ineens achter komen 
dat je twee ‘rechter sokken’ aan hebt 
gedaan…en dat terwijl er speciaal 
lettertjes op de sokken staan. Is het 
dan de schuld van de trainer of heb je 
zelf even niet goed opgelet?    
Hieronder het bewijs! 
 

 
 

Inschrijven voor de winterperiode 
 

Met ingang van maandag 3 oktober 
starten de winterlessen en trainingen. 
We hebben al heel veel formulieren 
binnen en zijn al druk bezig met een 
voorlopige planning en indeling. 
Zodra we nieuws hebben zullen we dat 
ook direct melden. Belangrijk om  
 
 

 

 
te weten is dat er formulieren zijn voor  
zowel de leden van TC Capelle en 
particulieren. Zorg er dus wel voor dat 
je het goede formulier invult en 
opstuurt of afgeeft! 
Uniek in Nederland is wel dat we een 
speciale regeling hebben getroffen 
voor de betaling van de winterfactuur. 
En met gepaste trots leggen we dat 
even verder uit! 
Op de factuur staan ‘baanhuur’ en het 
‘lesgeld’ apart gespecificeerd.  
Tot zover niets nieuws…maar nu komt 
het goede nieuws…  
Het baanhuurbedrag dient voor 10 
oktober voldaan te worden, het 
lesgeld mag in zes maandelijkse 
termijnen betaald worden! Het 
administratiesysteem van Mejor  is 
daar helemaal op voorbereid en 
ingericht.  
Niemand hoeft daar melding van te 
maken, het is gewoon een kwestie 
van zes termijnen agenderen en klaar 
ben je. Wij regelen de rest wel! 
 

Junior Senior Toernooi 2011 
 

De maanden augustus en september 
staan een beetje in het teken van 
afscheid en verhuizen.  
Op zondag 4 september organiseren 
we dan ook voor de laatste keer het 
Blinkies Junior-Senior toernooi…en 
dat doen we op spectaculaire wijze! 
Elke ouder, oma, opa, oom, tante of 
ander familielid mag op deze dag 
samen met een junior deelnemen aan 
het leukste en gezelligste toernooi 
aller tijden! Deelname is gratis en voor 
poffertjes, broodjes, ijs, fruit en 
dergelijke wordt gezorgd. 
Natuurlijk doen de trainers van Mejor 
ook mee of zitten in de organisatie… 
Winnen kunnen ze niet, mogen ze niet 
en willen ze ook niet. Voor hen geldt 
de Olympische gedachte. Meedoen is 
veel belangrijker dan winnen.  
En mocht een van de trainers 
kampioen worden…dan is zijn of haar 
beloning een hele mooie…Slepen! 

 

 
Uitgesproken creatief 
 

Hé pap, zullen we even tennissen? 
Het regent… 
Nou en, dan nemen we toch allebei 
een paraplu in de ene hand en slaan 
we met de andere. 
Maar jij hebt toch een dubbelhandige 
backhand? 
Dan sla je toch alle ballen naar mijn 
forehand. 
En jij denkt dat het mij lukt? 
Nou, ik wil niet veel zeggen hoor, maar 
een beetje trainer kan dat… 

 
Tenniskansen 
 

In de vorige editie van Noticias, 
nummer 34 hebben we het al gemeld. 
Het gaat goed met TENNISKANSEN. 
We hebben dit jaar al diverse mensen 
kunnen helpen en steunen.  
Mede dankzij de ‘grote broer Rob’ de 
oudere broer van opperhoofd Hans is 
het fenomeen Tenniskansen nu ook 
bekend in het buitenland; op camping 
‘Cascade” in het Mullerthal  in het 
mooie Luxemburg, waar Rob een eigen 
stek heeft, sparen alle zomergasten 
centen en stuivers om de collectebus 
te vullen. Onder het motto vele kleintjes 
maken een grote hebben we weer een 
mooi bedrag mogen incasseren! 
Hoeveel?  
We hebben werkelijk nog geen Idee! 
Dat zien we binnenkort wel als we weer 
een volle bus inleveren bij de bank en 
een bedrag kunnen bijschrijven op de 
rekening.  
En hierbij ook de honderd procent 
garantie dat we hiermee weer mensen 
gaan helpen!  
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Van Harte 
 

In een eerdere uitgave van Noticias 
vertelden we het verhaal van Michelle 
Baljon. Over haar ‘come back, de 
blessure aan de knie die ze opliep, 
haar revalidatie van bijna een jaar en 
wat daar allemaal voor nodig was.  
En dat het zin heeft gehad, blijkt wel uit 
het feit dat ze onlangs het dames enkel 
toernooi bij T.O.C.  in de categorie 6 
heeft gewonnen! 
Bij deze willen we haar even van harte 
feliciteren met dit geweldige resultaat! 
 

Horloge 
 

Hans stond op de baan met zijn huis, 
tuin en keuken horloge. Het heeft 
inderdaad meer weg van een 
stationsklok dan een normaal horloge... 
Hoezo compensatiegedrag? 
Na de training zat de hele groep nog 
even wat te drinken en na te kletsen. 
Een van de leerlingen vond het horloge 
wel heel erg aan de maat. 
Een assistent trainer van Hans had een 
goede verklaring… 
Hans moest kiezen tussen een heel 
groot horloge, waarop hij de cijfers 
goed kon zien of een brilletje… 
De assistent, waarvan we de naam 
angstvallig geheim houden hoeft 
voorlopig niet te rekenen op een 
verbetering van zijn voorwaarden… 
Slepen tot en met de herfst van 2017! 
 

 
 

Zie jezelf terug… 
  

Op het internet… 
We hebben een mooie site ontwilleld 
om alle filmpjes die we met de ‘high 
speed’ camera hebben gemaakt te 
laten zien. In samenwerking met 
Remard ICT is het prachtig geworden. 
En of het leerzaam is? Kijk en oordeel 
zelf. 

  

 
Foutje bedankt 
 

Ooit een foutloze wedstrijd gespeeld? 
En met foutloos bedoelen we dan ook 
echt foutloos. Helaas…the perfect 
match bestaat niet! Ooit won Pete 
Sampras met drie keer 6-0 een 
wedstrijd. Zijn tegenstander maakte 
de nodige punten en ook Pete zelf 
sloeg hier en daar  een paar ballen 
mis… 
De sprongsmash op onderstaande 
foto miste hij niet…met beide benen 
meer dan een meter boven de grond  
joeg hij deze bal via het heilige gras 
de “Royal Box” in. 
 

 
 

Maar…fouten horen er gewoon bij. 
Een fout geslagen bal kan een 
prachtig leermoment zijn…met klem 
zeggen we ‘kan’ Je moet er namelijk 
iets mee doen. Door jezelf af te 
vragen hoe je dit in het vervolg kunt 
voorkomen. Het verloren punt krijg je 
nooit meer terug! Het punt staat in de 
geschiedenisboeken. En weinig kans 
dat de tegenstander iedere keer jouw 
verloren punt opnieuw wil spelen… 
Ervaring is de optelsom van alle 
fouten… 
Doe er je voordeel mee en mocht je 
vragen hebben, vraag het gerust even 
aan een van de trainers! 
 

Fotomodellentennis… 
 

Voor de grap roepen we wel eens dat 
we tennis willen zien zoals echte 
‘fotomodellen en dressmen’ dat ook  
 

 
zouden doen..Maar dat kan nu ook in 
het echt! Je kunt jezelf, een 
zakenrelatie, een familielid of wie dan 
ook vast laten leggen in een pracht van 
een reportage… 
www.tennisphotoshoot.com  
is een initiatief van Linda Slingerland, 
welbekend van de mooie foto’s van 
onder andere het minitennistoernooi in 
juni. De trainers van Mejor spelen de 
ballen op maat aan en Linda schiet met 
haar camera de plaatjes. Vervolgens 
maakt zij er een pracht van een 
reportage van.  
Een mooie reportage?  
Nee! Een prachtige reportage! 
Een unieke gelegenheid om iemand 
een prachtig en origineel cadeau te 
geven. Wij hebben Linda al opdracht 
gegeven om twee ‘fotomodellen’ 
uitgebreid op de korrel te nemen. 
De mooiste plaatjes laten we op groot 
en heel groot formaat afdrukken! 
 

Tot zover even onze berichten. 
Natuurlijk melden we ons direct bij 
nieuws over de verhuizing richting het 
nieuwe park aan de Capelseweg. 
Voorlopig gaan we met ingang van 15 
augustus weer volop aan de slag… 
Letterlijk. En daar hebben we 
ontzettend veel zin in. 

Mocht je zelf een mooie anekdote 
hebben  die iedereen beslist moet 
lezen, klim in de pen of kruip achter de 
computer en stuur het op, stuur het 
door of geef het aan een van de 
trainers. Zij zorgen dat het een mooie 
plek krijgt in Noticias 36.  
We hebben al een mooi verhaal over 
een dagje naar het bos binnen… 
 

Ook hebben we weer een pracht van 
een aanbieding van Groen Sport. 
Houd de digitale brievenbus in de 
gaten voor leuk, informatief en 
belangrijk nieuws! 
Voor nu een vrolijke, vriendelijke en 
sportieve groet! 
 

Marianne, Cher, Irma, Claudia, Roy, 
Rob, Rob, Lodewijk, Ruben en Hans  
 

HASTA LA PROXIMA! 

Het hele  tennisteam 


