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Hansje Regendansje… 
 

En dat werd het op dinsdag 23 
augustus. Er was geen droog plekje 
meer op een baan te vinden. Die week 
daarvoor was het Lodewijk ook al 
overkomen. Hij was wel op tijd 
binnen…Hans niet! Een nat pak is niet 
het juiste woord; een kleddernat pak 
wel! En dan rest je nog maar een ding te 
doen…juist een regendansje! Zelfs zijn 
hele grote ‘oranje paraplu’ kon niet 
voldoende bescherming bieden!  

       
 

Hoe bedoel je mazzel… 
 

De regengrens was messcherp te zien 
op de buienradar…het was niet te 
voorspellen of we aan brokken zouden 
regenen of geen druppel zouden krijgen. 
We hebben het hier over vrijdag 26 
augustus. De weergoden hadden het 
beste met ons voor; donkere en 
dreigende wolken dreven over en we 
hebben  geen druppeltje regen gezien. 
Aan alle kanten regende het 
pijpenstelen…wij hebben gewoon lekker 
getennist!  
En ja…op diverse dagen in de eerste 
twee weken van september ging het 
helaas mis, goed mis! Binnen een mum 
van tijd stond het park blank en werd 
tennissen een kansloze missie.  
   

 
 

Dank je wel! 
 

We zijn een woord van dank verplicht 
aan Leo en Martin…zij hebben ons op 

woensdag 24 augustus meer dan 
fantastisch geholpen om de banen op 
tijd in orde te maken voor de 
jeugdlessen. Met vereende krachten 
kon Marianne om 14:00 uur op baan 5 
starten en konden Hans en Lodewijk 
om 14:30 uur de baan op. Leo en 
Martin, dank voor het slepen, dank 
voor het uitstrooien van een dun laagje 
nieuw gravel op de natte plekken en 
mede dankzij jullie is de ‘uitval’ tot een 
minimum beperkt gebleven. Super en 
superbedankt! ook namens alle 
cursisten van de ‘drukke en gezellige’ 
woensdagmiddag. 
 

Stagiaire 
 

Mejor is een organisatie die ooit 
geroepen heeft dat er altijd ruimte is 
voor stagiaires en andere 
aanstormende talenten… Nou dat 
hebben we geweten. Julian Kruithof is 
nog niet vertrokken of de volgende 
dient zich aan. En dat is niet zomaar 
iemand. Ruby gaat het team in de 
komende periode versterken. Ze heeft 
niet alleen al enige jaren ervaring op 
het gebied van trainingen en lessen 
verzorgen, ze tennist zelf ook nog op 
hoog niveau. Een aanwinst? Jazeker! 
In de volgende uitgave van Noticias, 
nummer 37 maakt iedereen nader 
kennis met Ruby. 
 

Uitgesproken 
 

Suzan en Marieke speelden een 
prachtige rally…tactisch niet helemaal 
handig omdat ze de vrije ruimte van de 
baan niet zochten. Toen het punt 
gespeeld was wilde Hans uitleggen dat 
‘hoeken’ maken beter geweest zou zijn 
dan ballen rechtdoor… 
Nog voor hij de kans kreeg riep Suzan: 
“Maar Marieke is links!”  
Het heeft wel enige overredingskracht 
gekost op uit te leggen dat er weinig 
tot geen verschil zit tussen een 
rechtdoor geslagen bal van een links- 
of rechtshandige speler. Vraag het 
Suzan zelf maar, zij is inmiddels 
ervaringsdeskundige! 

De service van Michel haperde. En 
wanneer zijn service hapert, hapert ook 
de rest van zijn spel. En dan kan Michel 
ontzettend goed ‘mopperen’ 
Hans bekeek een aantal services en gaf 
hem wat aanwijzingen en tips.  
En toegegeven; zijn service werd beter. 
Stabieler, harder en veel vaker in. Hans 
vroeg:” Is de service nu wat constanter?” 
Michel antwoordde hoofdschuddend. 
“Hij is zo constant als de AEX Index op 
dit moment.” Zeven mensen lagen in 
een deuk van het lachen…zes cursisten 
en de trainer… 
Is schema wat we hieronder hebben 
geplaatst ‘grillig’ genoeg? Wij dachten 
zeker te weten van wel! 
 

 
 
Met zijn nieuwe tas liep Hans het park 
op. “Zo, die is echt heel mooi” was het 
commentaar. “En wat is ‘ie groot” 
“He Hans kun jij je benen nog goed 
optrekken?” 
“Ja hoezo?” 
“En past het hoofd nog in de nek?” 
“Dat zal wel lukken” 
“Nou, klim er dan maar in, dan neem ik 
je als handbagage mee op vakantie!” 

   
Pantoffeltennis… 
 

Veel winkelketens kondigen een nieuw 
artikel groots aan; in dit geval doen wij 
dat ook! Nieuw in het assortiment bij 
Mejor is pantoffeltennis.  
En dat is helaas niet voor iedereen 
weggelegd. Pantoffeltennis is een 
speciaal soort tennis waarbij je jezelf  
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van de ene naar de andere kant van de 
baan verplaatst, maar dan wel zonder je 
voeten op te tillen. Mocht het je wat 
lijken? Kom dan op dinsdag tussen 
18:00 en 19:00 gerust even langs om te 
kijken…Hans heeft dan een club meiden 
die het fenomeen ‘pantoffeltennis’ tot in 
de perfectie beheersen…er wordt heel 
wat af gesloft…en de meiden van 
Lodewijk, op dezelfde dag en tijd kunnen 
er ook wat van! Weliswaar met ietwat 
minder ervaring, maar aanstormende 
talenten zijn het! 

           
 

We hadden het al aangekondigd: Mama 
Ank wilde voor de eerstvolgende editie 
ook een kolommetje reserveren. Dit naar 
aanleiding van het junior – 
seniortoernooi van 4 september jl. 
Nou, hierbij ‘haar’ verslag van de dag: 
 

Een Gouden randje… 
 

Dank je wel Hans voor de prachtige 
prijs. Hoewel ik niet meer gedaan heb 
dan wat alle moeders doen. 
“Probeer je droom waar te maken”.  
En er dan achter staan, dat is toch 
Wat je wilt als moeder ? 
Zondag 4 september was een geweldige 
dag, wat een team, zonder die mensen 
kun je nooit zoiets bereiken.  
Gelukkig zeg je dat ook zelf altijd! 
Genoten heb ik van de wedstrijden, 
Hidde met Roy. Natuurlijk wil je graag 
dat ze winnen. ’t Is nou eenmaal je 
kleinzoon. Maar toen ik zag hoe Roy de 
bal aangaf aan die kleine Luke aan de 
andere kant van het net,zodat hij hem 
terug kon slaan met een stralend 
gezicht, dacht ik,winnen is helemaal niet 
belangrijk op zo’n moment. 
 

 
 

Plezier daar gaat het om. 
Compliment voor jou Roy !!! 
Nogmaals ik heb genoten van al die 
stralende kindergezichtjes. 
En trots ben ik ook Hans, dat je zulke 
geweldige mensen om je heen hebt. 
Toch…… wil ik nog één keer winnen 
van een ongelijke vijand. Omdat ik 
Mejor wil zien groeien en tenniskansen 
zien uitbreiden. Ik knok ervoor en 
bedank iedereen voor de heerlijke dag. 
En neem het me maar niet kwalijk, het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, in 
het bijzonder mijn…. Hans! 
Liefs van een beetje verlegen maar 
trotse moeder. 
 

 
 
De laatste trainingen… 
 

De lessen en trainingen van deze 
zomerserie maken we af op de locatie 
van de Blinkert! Vrij spelen kan wel op 
het nieuwe park. En omdat we op 
sommige dagen een beetje knel 
zouden komen te zitten met het aantal 
beschikbare banen om vrij te spelen, 
maken wij de zomer af op de banen 
waar we al de hele zomer aanwezig 
zijn, die van de Blinkert! Zo hebben de 
‘vrijspelers’ geen last van die ‘oranje 
herriemakers’…en andersom! 
 

Spaanse les? 
 

Jazeker! Tot ergens in november kun 
je bij ons je Spaans ophalen!  
Al tennissend…Op diverse dagen in de 
week is Mauro Jung op de banen van 
de Blinkert aanwezig om lessen en 
trainingen bij te wonen. Mauro is een 
geboren en getogen Argentijn, die 

onder andere ‘onze’ Cher heeft 
gecoached en begeleid. Op dit moment 
is hij een van de begeleiders van 
Carolina Novak, die de komende week 
in Portugal speelt. Tot ergens in 
november heeft hij even ‘vakantie’, maar 
Mauro kan niet stilzitten…is dat even  
herkenbaar! Alle molens, klompen en 
andere “oer Hollandse attracties” heeft 
hij al gezien en wilde eigenlijk maar één 
ding…de baan op! Vandaar dat wij hem 
van harte uitgenodigd hebben. Mocht 
het in het Spaans niet lukken, dan kan 
alles ook in vloeiend Engels…en wij?  
Wij geven hem een spoedcursus 
Nederlands. Een Argentijn die ‘doei’ zegt 
aan het einde van een training doet de 
redactie wel glimlachen. 
 

 
 

De winterserie 
 

De winterlessen en trainingen starten 
met ingang van maandag 3 oktober in 
de nieuwe hal van TC Capelle aan de 
Capelseweg. 
Tot die tijd verzorgen we alle lessen en 
trainingen op de banen van LTC de 
Blinkert. Dit om antwoord te geven op de 
vele vragen ten aanzien van de 
verhuizing. Vrij spelen kan al wel op het 
nieuwe park. Ook de ‘inhaallessen’ van 
deze zomer vinden plaats op de Blinkert. 
Op diverse dagen redden we het wel op 
andere dagen komen we hier en daar 
een uurtje tekort. Maar linksom of 
rechtsom gaan we dat regelen! 
Desnoods op een andere dag of een 
andere tijd.   
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De opbrengst 
 

Tijdens het junior – senior toernooi 
stonden er twee ‘collectebussen’ voor de 
stichting tenniskansen. En die zijn niet 
onopgemerkt gebleven.  
Oliver kondigde het al aan tijdens de 
loterij: “We zitten op een bedrag met 
twee nullen voor de komma”  
Dankzij alle gulle gevers en de verkoop 
van extra loten hebben we € 122.72 bij 
kunnen schrijven op de bankrekening 
van Tenniskansen! 
En van onze kant de garantie dat elk 
dubbeltje op de juiste manier wordt 
gebruikt om mensen te helpen. 
 

 
 

Korte nachtjes… 
 

Het waren weer lange dagen en korte 
nachtjes. Oorzaak? Een toernooitje… 

 
Ieder keer dachten we:”Deze twee 
games kijken we nog even, dan gaan we 
slapen.” Telkens gebeurde er wel iets 
bijzonders waardoor we toch bleven 
zitten…tot in de kleine uurtjes. 
We hebben de mooiste rally’s gezien, de 
hardste services en tot diep in de nacht 
genoten van zowel de dames als de 
heren. We feliciteren dan ook ‘Sammy’ 
Stosur met haar titel! 
 

 
 

En ja mevrouw Williams; u had een 
discussie met de scheidsrechter, en in 
dit geval had de umpire nog meer dan 
gelijk ook! En desalniettemin geeft u dat 

nog niet het recht om na uw verloren 
partij haar geen hand te geven! Sterker 
nog: u gunde haar geen blik waardig. 
Bah! Wederom een heel sterk staaltje 
van slecht en onvolwassen gedrag.  
Of u het nou wel of niet eens bent met 
de beslissingen; iedereen, ook u dient 
de gedragsregels gewoon na te leven 
en te respecteren. Na de wedstrijd 
bedank je de scheidsrechter en geef je 
hem of haar gewoon een hand.  
En daarmee: punt uit! 
Wat we inmiddels hebben begrepen en 
gelezen is dat er een fikse boete is 
opgelegd…en terecht!  
Samatha Stosur, een terechte 
winnares…niet alleen qua spel ook 
qua gedrag, opstelling en mentaliteit! 
 

Ook ‘Novak’ feliciteren we met zijn titel 
in “The Big Apple” want als je het voor 
elkaar krijgt om regelmatig  rally’s van 
bijna 30 slagen ‘vol gas’ te winnen van 
Rafael Nadal, mogen we wel zeggen 
dat je een terechte winnaar bent! Het 
was weer mooi om alle statistieken en 
cijfers in beeld te krijgen…want als 
Amerikanen ergens gek op zijn is het 
dat wel.  
 

 
 

Wij gaan nu de slaap inhalen tot 
januari 2012…dan is het weer min of 
meer hetzelfde laken en pak tijdens de 
“Australian Open” 
Lang leve de tijdsverschillen…en de 
stations die de wedstrijden ‘live’ 
uitzenden. Vroeger las je de uitslagen 
in de krant, nu kun je alles tot in detail 
volgen. Vervelend? Nou niet echt…  
Het spelletje tennis zit in je genen of 
niet…dan maar een uurtje slaap 
minder! 
 

Tien vingers blind… 
 

Hadden we in het verslag van het junior 
– senior toernooi de link doorgegeven 
naar de site van Linda Slingerland, de 
fotografe van zoveel mooie portretten. 
Foutje…bedankt! 
De verwijzing moet zijn: 
tennisphotoshoot.com 
en daar vind je de mooiste foto’s. 
wat te denken van de foto die we in de 
kolom hiernaast hebben geplaatst… 
Vasilisa in opperste concentratie voor 
een belangrijk punt! 
 

 
 

Ga naar de site en wij weten zeker dat je 
een aantal prachtige foto’s ziet. Een 
echte reportage van jezelf, je collega of 
medewerker? Alles kan! Met alle plezier 
maken we een pracht van een 
‘cadeaubon’ voor je. 
 

Tot zover de berichten en verhalen. 
Volgende maand melden wij ons 
natuurlijk weer. Dan met Noticias 37, 
vanaf het spiksplinternieuwe park aan 
de Capelseweg! 
  

En mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben dat iedereen beslist moet lezen 
of weten, klim in de pen of kruip achter 
de computer en stuur het ons! 
Wij zorgen ervoor dat het een mooie 
plek krijgt. 
 

Voor nu een vrolijke, vriendelijke en 
sportieve groet! 
 
HASTA LA PROXIMA! 
 
Het hele  tennisteam. 


