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Het zomerseizoen is weer van start 
gegaan en hierbij melden we ons 
dus ook…voor de 75e keer.  
De puzzel is weer gelegd en het 
zomerschema staat. Sinds vrijdag 
1 april en dat is geen grap 
tennissen we weer in het zonnetje! 
De eerste dag was echt 
‘zonovergoten’ Daarna was het op 
sommige momenten heel hard 
naar binnen rennen om een heel 
nat pak te voorkomen, maar dat 
hoort ook bij het buitenseizoen. 
Elke lesgroep heeft een ‘captain’ 
die min of meer verantwoordelijk is 
voor veel zon, weinig wind en een 
mooie temperatuur. En aan die 
afspraak houden we ook 
iedereen…Ja…ook de individuele 
‘lessers’ die houden wij hierbij 
verantwoordelijk voor dat ‘we’ in 
het zonnetje kunnen trainen… 

  
 
Van de administratie… 
 

Omdat onze Hans een groot 
tegenstander is als het gaat om 
‘automatische incasso’s, hebben 
Ineke en Marga van de Mejor 
administratie simpelweg iets meer 
werk te verzetten. Die kleine, grijze 
man begint er niet aan omdat hij 
het vreselijk cursist onvriendelijk 
vindt en er nooit zomaar vanuit 
mag gaan dat er voldoende op de 
rekening staat. Iedereen kan en 
mag ‘baas’ zijn over zijn of haar 
rekening. De vraag van deze twee 
hardwerkende meiden is dan wel 
of iedereen zich aan de 
afgesproken betalingstermijn en/of 
regeling wil houden. Dat voorkomt 
veel uitzoekwerk, herinneringen en 
diverse geheugensteuntjes. 
De foto zegt genoeg! Het is hoog 
tijd om weer even een kleine 
pauze te houden… 

Hans en zijn collega’s 
bezorgen Ineke en Marga 
meer dan voldoende werk! 
 

 
 

Twee maanden per jaar is het 
voor Ineke en Marga ook een 
beetje ‘topsport’ om alles te 
verwerken voor het nieuwe 
seizoen. Zijn er wijzigingen in 
jouw status, ga je verhuizen of 
heb je een nieuw mailadres, 
stuur dan even een bericht 
naar administratie@mejor.nl 
dan weten we zeker dat het 
ook direct doorgevoerd wordt!  
 

 
 

De nieuwe auto van Hans 
 

Jazeker…De nieuwe auto van 
Hans heeft weldegelijk twee 
voorstoelen! In zijn ‘oude’ kon 
hij staand naar het park en 
weer huiswaarts rijden. In zijn 
nieuwe kan hij heel relaxed 
zitten… 
 

 
 
 

Er was namelijk een ouder die 
een ‘stoelverhoger’ overhad… 
omdat haar kinderen nu groot 

genoeg zijn…Mocht Hans u 
benaderen om hier over te praten, 
dan bent u op de hoogte van de 
situatie… 
 

 
 
We hebben de ‘bak’ dit jaar al weer 
een keer helemaal leeg mogen 
maken. Inclusief een aantal losse 
ballen hebben we er weer 1250 
kunnen overhandigen aan onze 
vaste donateur. Even snel 
omgerekend hebben we weer voor 
€ 125.00 aan tassen, schoenen en 
andere accessoires weg kunnen 
geven. We realiseren het ons 
terdege; het is kleinschalig, maar 
we weten wel honderd procent 
zeker dat alles meer dan op de 
goede plek terecht komt. Dus 
hierbij de oproep om niet te lang 
door te spelen met ‘oude ballen’ 
maar ze in de ‘ballenbak’ te doen! 
 
Zit je haar nog goed? 
 
Hans en Hidde speelden het altijd 
gezellige ouder-kind toernooi. Joey 
serveerde en Hidde haalde 
uit…rechtdoor, waardoor Stefan 
echt moest bukken. “Sorry!” Riep 
Hidde verontschuldigend. 
“Gaat het?” vroeg Hidde 
belangstellend. Stefan stelde hem 
gerust en zei dat het een mooie bal 
was…Wel heel attent van Hidde, 
nog voordat het volgende punt 
gespeeld moest worden de vraag 
aan Stefan: “Zit je haar nog goed?” 
 
 

 
 
Hans heeft niet veel ballen meer 
goed teruggeslagen, maar heel 
hard gelachen is er wel. En daar 
was het allemaal om te doen. 
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Vakantie… 
 

Nog een paar weken dan vliegt 
iedereen weer uit naar verre 
oorden of een heerlijke plek in de 
omgeving. Op zaterdag 23 april is 
onze laatste werkdag en gaan we 
een beetje vakantie houden en ook 
‘Koningsdag’ vieren. In de week 
van maandag 2 tot en met 7 mei 
werken we ‘gewoon’ 
 

 
 
Mocht je in de buurt van Hoek van 
Holland zijn en langs het strand 
lopen…wees dan wel voorzichtig 
en kijk goed uit waar je loopt… 
 

Wij willen niet op ons geweten 
hebben dat je over een kleine 
grijze tenniskabouter struikelt die 
daar in het zonnetje een boekje ligt 
te lezen of even uitrust in de zon… 
 

 
 
Verloren… 
 
De meiden van de vrijdag gingen 
een kleine weddenschap met 
Ruben aan. Ze waren er redelijk 
van overtuigd dat ze het wel van 
hem zouden winnen…Natuurlijk 
hebben we ze gewaarschuwd voor 
de ‘geheime kwaliteiten’ van 
Ruben; hij kan niet alleen goed 

tennissen, hij kan ook heel 
goed volleyballen en 
voetballen. De meiden verloren 
met vlag en wimpel, maar 
eerlijk is eerlijk! Ze namen hun 
verlies zeer sportief op...Het 
opdrukken ging niet vanzelf, 
maar ze hebben het wel 
gefikst! Grote klasse meiden! 
 

 
 
Materiaalman… 
 
Sinds het vertrek van onze 
‘materiaalman’ Valentijn was 
het een klein beetje behelpen 
met het klaarzetten en 
opruimen van alle spullen. Ook 
het ‘stippen’ van de lesballen 
schoot er weleens bij in…maar 
dat is nu verleden tijd!  
Wij hebben een linkshandig en 
aanstormend talent gevonden 
die dat heel snel, netjes en ook 
graag wil doen, in ruil voor een 
paar games spelen.  
Met een razende vaart 
assisteerde hij Ruben en in 
een mum van tijd stonden er 
72 rode stippen op de nieuwe 
lesballen! Jesse…onwijs 
bedankt voor je hulp! 
 

 
 
Zeer binnenkort hebben we 
vier dozen nieuwe ballen 
nodig… 
 

De ‘Sjaak”… 
 

Zo heeft hij ook in het echt! En hij 
is ook echt ‘de Sjaak…’ Hij mag 
namelijk de nieuwe website van 
Mejor Sports in goede banen 
leiden; letterlijk en figuurlijk!  
Nou, ga er maar aan staan met 
zo’n club eigenwijze mannen die 
de nodige noten op hun zang 
hebben. Tot nu toe houdt hij zich 
staande en dat is op zich al een 
groot compliment waard. Het 
streven is om direct na de vakantie 
de nieuwe website te lanceren. En 
volgens Sjaak moet dat heel goed 
haalbaar zijn…op voorwaarde dat 
die ‘oranje herriemakers’ niet voor 
de zoveelste keer de boel op zijn 
kop zetten. 
 

 
 

          Nu lacht Sjaak nog… 

 
Tot zover even onze berichten 
over de start van het nieuwe 
zomerseizoen; mocht je zelf een 
mooi verhaal hebben of een 
ervaring die beslist gedeeld moet 
worden? Aarzel niet en klim in de 
pen of kruip achter de computer. 
We zorgen dat het een mooie plek 
krijgt in…Noticias 76!  
 

HASTA LA PROXIMA 
 

Het hele  sports team 
 

                     


