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Nog ruim een maandje…  
 

Dan staan we weer lekker buiten in 
het zonnetje…als hij er de kracht 
voor heeft om door de wolken 
heen te schijnen. En zo niet, dan 
doen we gewoon alle gordijnen 
open die we kunnen vinden.  
Laat het maar een mooi, warm, 
sportief, zonnig, blessurevrij, 
succesvol en ‘magisch’ jaar 
worden! Aan ons zal het niet 
liggen; we gaan ervoor! 
 

 
 

Bedankt! 
 

Roy heeft een stortvloed aan 
kaarten, mails, belletjes, sms 
berichten ontvangen in de periode 
dat zijn knie niet mee wilde 
werken; uit alle windstreken 
kwamen de opbeurende berichten 
om hem sterkte te wensen.  
 

 
 

Inmiddels is hij volop in revalidatie 
en slaat de ballen weer links en 
rechtsaf. Hij heeft de redactie op 
het hart gedrukt dat hij vermeld wil 
hebben dat hij iedereen onwijs 
hartelijk wil bedanken voor alle 
berichten en steun…bij deze dus! 

In de komende periode is het 
nog wel heel goed opletten 
geblazen en mag hij zeker 
geen gekke capriolen uithalen!  
De vraag is dan ook: speel de 
ballen een beetje netjes aan… 
Zijn andere collega’s kun je 
gewoon alle kanten opsturen! 
 

Las Preguntas 
 

Terug van weggeweest;onze 
rubriek om nader kennis te 
maken met één van onze 
cursisten. In deze uitgave laten 
we Zoë Bennis aan het woord. 
Met de mededeling dat ze 
beslist de puntjes op de ‘e’ 
vermeld wilde hebben! En 
terecht! Ze is nu 9 jaar en zit in 
groep 5 van ‘het Baken’ een 
gezellige en leuke basisschool. 
Zoë verzamelt draken en 
tekent graag. Wat ze tekent 
laat zich raden…Als ze 
televisie kijkt, volgt ze het liefst 
‘Freek in het wild’ Haar meest 
favoriete film is Jurrasic Park, 
geregiseerd door Steven 
Spielberg. Waarschijnlijk 
omdat daar de nodige dino’s 
en draken in voorkomen… 
Wat betreft haar muziekkeuze 
is het redelijk eenvoudig; je 
moet er op kunnen dansen en 
het geluid van de viool moet 
herkenbaar zijn. Mocht je Zoë 
achter een boek vandaan 
moeten halen, heb je een grote 
kans dat het een ‘Donald Duck’ 
is.  
 

 
 

Even wachten…Pizza! Is wel 
een motto van Zoë. 
Hoewel…voor de lasagna van 
‘oma’ is ze ook altijd te porren. 
En als je haar mee uit eten wilt 
nemen, moet je de navigatie 
instellen op ‘Shabu Shabu’ dan 
komt het wel goed! Je kunt 

Zoë midden in de nacht wakker 
maken voor een vakantie. Wel 
eentje met zon, zee, strand en het 
liefst een zwembad in de 
buurt…en vooral iets lekkers te 
eten!  
Haar binding met Mejor Sports zijn 
de lessen die ze volgt. Daarbij 
vindt ze het fijn dat Desmond weer 
veilig in Nederland is teruggekeerd 
na zo’n spannende reis. Heel 
stiekem hoopt ze ook haar 
‘meester Ruben’ weer wat vaker 
tegen te komen op het park. Het 
stokje voor de volgende uitgave 
geeft zij door aan haar medecursist 
Jaya. Haar antwoorden lezen we in 
Noticias 75.  
 

Tennismuurtje… 
 

Rob, de grote broer van Hans is 
een handige kerel; hij kan bijna 
alles met zijn ‘gouden handjes: 
schilderen, timmeren, klussen en 
verbouwen. Tennissen kan hij 
niet…maar is er wel altijd bij 
betrokken en mee begaan! 
 

 
 

Min of meer ongewild maakte onze 
Rob kennis met een echt 
tennismuurtje…Hij had het 
ballenkanon helemaal 
schoongemaakt en waar nodig 
gerepareerd. Hoog tijd om te 
testen… De machine draaide echt 
helemaal perfect!  
Alle ballen vlogen het kanon 
uit…maar kwamen met dezelfde 
snelheid weer recht op hem af… 
Ze waren niet gewoon raak, het 
waren echte voltreffers!  
Via het muurtje van zijn 
schuurtje… 
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Bukken was zinloos, zo vertelde hij 
op een later moment. Waar de 
blauwe plekken zitten? Vraag het 
hem zelf maar als je hem spreekt. 
 

     
 

Zomerlessen 2016 
 

We zijn al sinds de eerste week 
van januari bezig met de indeling 
en de planning voor de komende 
zomerperiode. Heel veel vaste 
groepen hebben ook aangegeven 
om op dezelfde dag en tijd door te 
willen trainen; waar dat mogelijk is 
zullen we dat ook direct doen, 
maar helaas hebben we ook te 
maken met een beperkte 
baancapaciteit…dus op sommige 
dagen en tijden zal het passen en 
meten worden. Natuurlijk is het 
altijd een enorme puzzel om 
iedereen op een geschikte dag en 
tijd te laten trainen. Maar…het is 
nog nooit niet gelukt, dus gaan we 
op vrijdag 1 april (en dat is geen 
grap!) van start met de 
zomerlessen voor de zomer 2016. 
Via Ineke en Marga, van 
administratie@mejor.n ontvangt 
iedereen tijdig zijn of haar 
bevestiging voor de cursus. 
 

 
 

Inhaallessen 
 

Nog nooit was het zo’n slechte 
winter; niet qua temperatuur maar 
wel wat regen, hagel, wind, 
onweer, ziektes en blessures 
betreft! Vandaar dat we ook met 

het hele team besloten hebben 
actie te ondernemen. We gaan 
met ingang van zaterdag 5 
maart aanstaande tussen 
10:00 en 13:00 uur 
inhaallessen plannen en 
verzorgen. Roy neemt,in 
eerste instantie deze lessen 
voor zijn rekening, gevolgd 
door Marco. Deze lessen 
zullen gegeven worden op de 
banen van ’t Hooghe Dorp aan 
de Groenedijk in Capelle aan 
den IJssel. Iedereen wordt 
ruim van te voren 
geïnformeerd over de dag, de 
datum en het tijdstip!  
 

Hard, harder hardst… 
 

Remco houdt van doorslaan; 
het liefst heel erg hard. En hij 
kan dat ook…heel goed zelfs! 
Met het verkeerde been voor 
en een raakpunt dat eigenlijk 
veel te laag is, kan hij een bal 
snoeihard tegen de lijn aan 
‘parkeren’ Toegegeven: het 
gaat ook weleens mis, om niet 
te zeggen faliekant mis en dan 
slaat hij bijna een gat in de 
wand…zo ook op deze 
bewuste vrijdag…het was een 
volle raker, maar ook een 
echte ‘mispeer’ Hans moest 
een duik nemen om geen 
blauwe plek op te lopen… 
“Uit” riep hij nog, terwijl de bal 
tegen de muur kletterde. 
“Wijs ‘m eens aan!’ riep Remco 
nog, bulderend van de lach… 
 

 

De deuk in het doek op baan 14 is 
echt van hem…In de backhand 
hoek een meter of twee van de 
kachel…Dan weet je ook meteen 
waarom Hans bukte en de andere 
kant op is gedoken! 
 

Tot zover even onze berichtgeving 
voor deze periode. Nog voor het 
begin van het zomerseizoen 
melden we ons weer; dat zal zijn 
met Noticias Nummer 75. 
En natuurlijk zorgen we weer dat 
‘ie meer dan de moeite waard is 
om te lezen…we praten en 
schrijven je uitgebreid bij over de 
‘acties en ontwikkelingen van onze 
‘Stichting Tenniskansen’  
 

Mocht je zelf een mooie anekdote 
hebben of een ervaring die 
niemand mag missen, klim in de 
pen of schuif aan achter de 
computer. Schrijf het op of mail het 
ons en wij zorgen ervoor dat het 
een mooie plek krijgt in de 
volgende nieuwsbrief. 
We melden ons nog voor het 
zomerseizoen begint; dat zal wel 
halverwege maart zijn.  
 

vakantie 
 

Aanstaande zaterdag, de 20e is de 
laatste lesdag voor de vakantie. 
Op maandag 29 februari pakken 
we de rackets weer op voor de 
laatste serie van deze winter  
 

Voor nu een hartelijke, sportieve, 
vrolijke en vriendelijke groet! 
 

HASTA LA PROXIMA! 
 

Het hele Mejor Sports team 
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