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Hartelijk welkom en veel leesplezier 
met Noticias 55 in de ‘donkere dagen 
voor kerst’ Natuurlijk hebben we weer 
een paar leuke anekdotes, bijdehante 
uitspraken en mooie verhalen voor 
jullie. Net als belangrijke informatie en 
interessante artikelen over de lessen, 
trainingen en dergelijke 
 

De kerstvakantie 
 

De laatste lesdag is op zaterdag 21 
december 2013 en we gaan weer van 
start op maandag 6 januari 2014. 
Natuurlijk organiseren we op 
maandag 30 december weer  
‘traditiegetrouw’ het bekende  
‘oliebollentoernooi’. Schrijf je tijdig in 
want het aantal plaatsen is beperkt. 
We hebben de dag in twee delen 
gesplitst. Voor de jeugd die nog op  
basisschool zit zijn de wedstrijden 
tussen 09:00 en 13:00 uur. Voor de 
middelbareschool gangers starten we 
om 13:00 uur, dit met het oog op een 
beetje kunnen uitslapen…   
 

Wel de haren, niet de streken… 
 

Hans wordt regelmatig vol ongeloof 
aangestaard wanneer hij vertelt dat hij 
vroeger ‘heel lang haar had’ Zeker 
gezien zijn hedendaagse 
kapsel…Toch is het echt waar… 
Bijgaande foto van heel erg lang 
geleden is het bewijs en die is een 
jaar of veertig geleden gemaakt. 
Samen met zijn ‘grote’ broer Rob en 
zijn oma van den Berg tijdens een 
verjaardag. 
 

 
 
En ter geruststelling van iedereen… 
Inmiddels is Hans zijn lange en wilde 
haren al heel lang kwijt; het  probleem 
is nu nog alleen dat we hem moeten 
helpen dat hij zijn ‘streken’ afleert, 
maar of dat gaat lukken is nog even 
de vraag… 
 

‘Eens een kwajoep, altijd een 
kwajoep’ luidt het aloude 
spreekwoord…en zeg nou zelf: 
Te bont heeft hij het nooit gemaakt, 
dus zullen we hem maar gewoon zijn 
gang laten gaan?  
De redactie is bij deze voor… 

Las Preguntas 
 

Marleen gaf het stokje door aan Zoë 
En hierbij haar verhaal! Haar naam 
is Zoë den Haan en is nu 9 jaar 
jong. Ze zit op de basisschool die 
OBS Pluspunt heet.  
Zoë tennist heel graag en speelt 
daarbij ook toneel…we hebben dus 
een toekomstige beroemdheid in 
ons midden! Ze speelt bij het 
‘Hofplein Theater’ dus dat moet wel 
goed komen. Haar favoriete televisie 
programma’s zijn Zoop en Hotel 13. 
De beste Film die Zoë ooit zag is 
‘Grease’ en dat kunnen wij ons goed 
voorstellen; acteren, zingen en 
dansen in één film.  
Haar favoriete muziek is die van 
One Direction…maar dat is niet zo 
verwonderlijk! Het boek dat Zoë in 
één adem uit heeft gelezen is 
‘Fantasia’ Het liefst eet ze een wrap 
als ontbijt, bij de lunch en diner.  
Zoë kun je ’s nachts wakker maken 
voor een cadeautje…wie niet is dan 
even onze vraag. Haar ideale 
vakantie is er eentje naar…Spanje! 
En hoe herkenbaar is dat? Zon, zee 
strand, luieren, lekker eten en laat 
naar bed…Zoë traint op 
zaterdagochtend bij Hans en haar 
wens is dat de lessen nog heel lang 
zo leuk en gezellig blijven. Hierbij 
geeft ze het stokje door aan 
Charlotte, één van de meiden uit 
haar lesgroep. 
Het verhaal en de antwoorden van 
‘Charlie’ zijn te lezen in Noticias 56 
die begin volgend jaar zal 
verschijnen. 
 

 
 
 
 

Het was weer genieten… 
 

En ze hebben het ‘vakantiegevoel’ 
gelukkig nog heel lang vast weten te 
houden…dat kon gelukkig ook want 
ze hadden nog ruim een week 
voordat het ‘gewone leven’ weer 
begon. Een mooi plaatje van de hele 
club waar ze hard mee getraind en 
ook hard gelachen hebben! 
 

 
 

Drie keer raden wat voor augustus 
2014 de bestemming zal zijn… 
 

Hetzelfde mannetje…ander jasje 
 

Gezien de vele leuke, ludieke en 
originele reacties op de ‘facebook’ 
site van Mejor Sports, hierbij de 
bewuste foto even in de herhaling! 
Hans plaatste namelijk eind oktober 
een berichtje inclusief foto waarop hij 
een ‘ander pak’ droeg dan zijn 
gebruikelijke oranje – zwarte outfit. 
 

 
 

Velen ‘herkenden’ hem niet en 
knikten beleefd goedendag, een 
meter of dertig verderop realiseerden 
zich ineens dat het wel een heel 
bekend hoofd was… 
En direct daarna kwam de brul: 
“Hé Hans, jij bent het” 
“Klopt helemaal, hetzelfde mannetje, 
alleen op deze dag met een ander 
jasje, broek, schoenen en shirt 
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Stage lopen… 
 

Dat kan bij Mejor Sports; je mag 
zowel je maatschappelijke- als je 
sportstage bij ons ‘lopen’ 
Velen gingen je al voor en vonden het 
helemaal geweldig om met de lessen 
en trainingen mee te lopen. 
Het is aangeven, aangooien, 
meespelen, materialen klaarzetten 
en…ook helpen met opruimen! 
Belangrijke voorwaarde is wel dat je 
een goede bal kunt slaan; je wordt 
namelijk ingezet als assistent trainer. 
Neem gerust even contact op met 
één van de trainers, zij kunnen je er 
alles over vertellen en dingen 
uitleggen. 
 

   
 

Simon was ook één van onze 
stagiaires die het super naar zijn zin 
heeft gehad… Sterker nog; hij blijft op 
eigen initiatief nog een aantal weken! 
Vraag hem zelf maar even naar zijn 
ervaringen als ‘jongste medewerker’  
 

Administratie 
 

Ineke en Hans hebben regelmatig  
’s avonds laat nog even overleg.  
Dat ligt, voor alle duidelijkheid, 
absoluut niet aan Ineke. Die heeft de 
dingen wel op een rijtje en goed 
georganiseerd…. 
Het is Hans die de dingen wil weten 
als hij klaar is met de trainingen. 
Dat komt ook wel een beetje door zijn 
rare werktijden en dagen… 
Inmiddels is zij er wel aan gewend dat 
hij te pas en te onpas belt of mailt. 
Het leuke is wel dat een gesprek of 
mailwisseling steevast wordt 
afgesloten met ‘Gute nacht 
freunden…es wird zeit fur mich zu 
gehen…helemaal niks ‘Hasta la 
proxima of Adios’  
De vraag is even wie nou wie moet 
opvoeden… 
Of Hans deze ‘strijd’ gaat winnen is 
nog maar de vraag; Ineke is echt een 
stuk groter…maar dat is niet zo heel 
erg moeilijk…. Enfin, we houden 
iedereen op de hoogte!  
 

 

Mister ‘Big Smile’ 
 

Sinds september van dit jaar loopt 
hij stage bij Mejor Sports en is 
inmiddels heel aardig ingevoerd bij 
iedereen; zeker op de woensdag en 
vrijdag.  
We hebben het over Desmond 
Paine en hij stelt zichzelf hierbij 
even nader voor… 
 

Mijn naam is Desmond Paine en ik 
kom uit het verre en hele mooie 
West-Afrikaanse Sierra Leone.  
Ik speel al tennis van kinds af aan. 
In Bo, de stad waar ik ben 
opgegroeid is een sportclub met 2 
tennisbanen waar ik veel te vinden 
was. Ik ben begonnen met ballen 
rapen, daarna heb ik les gekregen 
en rond mijn twintigste jaar ben ik 
zelf met lesgeven begonnen. Ook 
ben ik in het bezit van een ITF 
licentie (International Tennis 
Federation. red) 
De eerste keer dat ik voor drie 
maanden in Nederland was (2010), 
heb ik bij een tennisvereniging in de 
regio Rotterdam geassisteerd bij het 
lesgeven. Op dit moment speel ik 
wekelijks de wintercompetitie in 
Papendrecht. Sinds september van 
dit jaar ben ik als stagiaire en 
assistent trainer actief bij Mejor 
Sports en tennisvereniging Capelle 
waar ik warm ben ontvangen door 
Hans en zijn team. Met heel veel 
plezier geef ik hier 2 dagen in de 
week les en ik hoop dit te mogen 
uitbreiden! Met mijn ‘Nederlands’ 
gaat het elke week beter en ga in 
april 2014 zelfstandig aan de slag. 
 

Naast tennis voetbal ik graag en ben 
ik ook voetbaltrainer. Ik heb een 
paar jaar als voetbaltrainer/ scout 
gewerkt op de Craig Bellamy 
Football Acadamy in Sierra Leone. 
Ik ben dit jaar getrouwd en in maart 
vader geworden van een prachtige 
zoon genaamd Roy…  
Roy…waar kennen we die naam 
van?  
 

 
 

  
 

Mejor Sports heeft een eigen site 
En daar plaatsen we ‘on’ regelmatig 
leuke verhalen, ervaringen, 
uitspraken en anekdotes op.  
Het is een kwestie van ‘leuk vinden’ 
en je blijft automatisch op de hoogte 
van het laatste nieuws en bijzondere 
gebeurtenissen. 
 

Clinics bij ZMLK de Ark 
 

In november zijn Roy, Ruben en Hans 
drie weken op tournee geweest in het 
Goudse. Ze hebben tijdens de 
gymlessen tennistrainingen gegeven 
aan de leerlingen van ‘de Ark’ Dit in 
het kader van het project van ‘Special 
Heroes’ en wat een daverend succes 
is het geweest. En voor wie het 
prachtige filmverslag nog niet heeft 
gezien…surf even heel snel naar 
www.mejor.nl en je bent weer 
helemaal op de hoogte van alles!  
Ook hebben ‘we’ een prachtige 
waardering ontvangen voor de 
trainingen en de tennisset, maar 
daarover de volgende keer meer! 
 

De ballenbak… 
 

‘Hé Hans, heb je dat gezien?’ 
‘Wat?’ 
‘Dat de ballenbakken in hoogte 
versteld kunnen worden.’ 
‘Weet ik.’ 
‘Zal ik ‘m wat lager zetten voor je?’ 
‘Hoezo?’ 
‘dan hoef je niet op je tenen te gaan 
staan om een nieuwe bal te 
pakken…’ 
Ook deze ‘collega’ wordt dus weer 
geen werknemer van de maand! 
 
Tot zover onze nieuwsbrief, volgende 
maand krijgen we onder andere de 
hartelijke groeten van Mauro uit 
‘Buenos Aires’ die ons verslag doet 
van zijn bezigheden daar. 
 

Voor nu een hartelijke en sportieve 
groet van het hele Mejor Team. 
 

Hasta la proxima! 
 

   

http://www.mejor.nl/

