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Al doende leert men… 
 

Misschien hadden we wel beter 
het spreekwoord van de ‘ezel en 
de steen’ kunnen en moeten 
vermelden…Wanneer je namelijk 
voor de tweede keer een 
ballenmachine repareert en ook 
uitgebreid test, zou je toch 
moeten weten dat ‘ie de ballen 
een tuintje of drie verderop een 
plantenbak of bloempot van de 
schutting af zou kunnen 
schieten…Lekker handig als je ‘m 
op volle snelheid zet…en ook nog 
eens bovenop een tuintafel…dan 
weet je zeker dat je de ballen 
over de schutting knallen en je 
van een meter of dertig verderop 
het nodige commentaar krijgt!  
 

 
 
www.mejor.nl  
 

Dank voor alle mooie en positieve 
reacties op onze nieuwe website. 
We zijn er zelf ook blij mee en 
heel trots op! Het heeft de nodige 
koppen koffie gekost, maar we 
hebben het voor elkaar! Nieuws 
volgen, de agenda bijhouden en  
inschrijven voor lessen en 
trainingen kan helemaal digitaal. 
Sjaak typt met 10 vingers, heel 
snel en blind…terwijl Hans nog 
steeds werkt met het ‘vier 
vingerzoeksysteem’ 
 

 
 

Weet dat het heel hard werken 
was voor Hans…Sjaak had de 
dingen al ingevoerd nog voordat 
Hans klaar was met typen…  
Maar goed kwam het!  
 

       
Het inschrijven voor de 
wintercursus duurt slecht twee en 
een halve minuut. En mede 
namens Ineke en Marga van de 
administratie ook de vraag of 
iedereen die moeite even wil 
nemen; zo zijn zij ook weer op de 
hoogte van alle wijzigingen, 
aanvullingen en nieuwe 
mailadresssen.  
Het adres is ongewijzigd 
gebleven: www.mejor.nl 
 

Neem gerust even een kijkje! 
 
18 juni 2016 
 

Op zaterdag 18 juni vervallen alle 
trainingen voor een keertje. Het 
park is dan omgetoverd en staat 
geheel in het teken van de 
‘Charity Day 2016’ We gaan met 
elkaar heel hard tennissen en net 
zo veel plezier maken om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
de stichting Cystic Fybrosis 
(taaislijm ziekte)  
 
Mocht  

 
Mocht je een mooie bijdrage 
willen leveren, kun je met deze 
dag meedoen en je laten 
‘sponsoren’  
En als je verhinderd bent of door 
andere omstandigheden niet mee 
kunt doen, kun je ons alsnog heel 
goed helpen! We verkopen hele 
leuke, lieve en vooral zachte 
knuffel ‘aapjes’ voor € 8.00 per 
stuk. Ze zijn er in diverse kleuren. 
Leuk om zelf te hebben; net zo 
leuk om cadeau te doen. En van 
elk verkocht aapje gaat een groot 
deel van de opbrengst naar 
wetenschappelijk onderzoek en 

naar de ontwikkeling van 
medicijnen om deze vreselijke 
ziekte te bestrijden! 
Het aapje in de ‘rugzak’ van Hans 
is helaas niet te koop…die heeft 
hij cadeau gekregen van een 
enthousiaste aapjesverkoper! 

   
Een goed voorbeeld… 
 

Doet goed volgen…maar niet 
zoals Dimitrov dat laatst deed met 
meerdere rackets uit zijn tas.  
Wij hadden hem de ‘les’ 
uitgestuurd en hem heel hard 
laten werken om zelf een nieuw 
racket te kopen…het schijnt dat 
een krantenwijk redelijk goed 
betaalt, vervelende conequentie 
is wel dat je zes dagen per week 
vroeg op moet…Maar dat is dan 
maar even zo; moet je maar niet 
met je racket smijten!  
 

  
 
…we hadden er ook iemand 
verschrikkelijk blij mee kunnen 
maken via onze stichting… 
 

  
 
Dus mocht u nog heel goed 
bruikbare materialen en spullen 
hebben, waar u verder niets meer 
mee doet. Wij houden ons 
aanbevolen! Onze stichting is dan 
wel ‘kleinschalig’ maar bij deze de 
garantie dat het honderd procent 
op de juiste plek terecht zal 
komen. Hoe we dat weten?  
Nou, gewoon…omdat we het zelf 
weggeven! Neem gerust even 

http://www.mejor.nl/
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contact op met een van de 
trainers. Ze vertellen u er met alle 
plezier veel meer over.  
 

World Tour Toppers 
 

Bijgaand een foto van een van de 
teams die namens de vereniging 
deelnemen aan de ‘World Tour’ 
Er wordt in drie categorieën 
gespeeld, met verschillende 
soorten ‘ballen’ en op banen met 
een eigen afmeting. De volgorde 
loopt van ‘rood’ naar ‘oranje’ en 
eindigt bij ‘groen’ Op alle fronten 
is de club goed vertegenwoordigt. 
Dit mede door een heel 
enthousiast en deskundig team 
van de ‘jeugdcommissie’  
 

 
 

Las preguntas aan Jaya… 
 

Haar volledige naam is Jaya 
Tewarie, ze is 11 jaar jong en zit 
in groep 7 van Basisschool de 
Stelberg. Haar hobby’s zijn 
tennis, dansen en schrijven. 

Voor ‘Make it pop’ blijft ze nog 
wel even voor de buis hangen en 
Jurrasic World heeft ze inmiddels 
meerdere keren bekeken. Jaya 
heeft een hele brede muziek 
keuze en luistert naar van 
alles…als het maar muziek is! Het 

leukste boek dat ze las is ‘Pad 
der 7 zonden – Anubis’ Als je 
aankondigt dat je Lasagna gaat 
eten, loop je de kans dat ze aan 
tafel aanschuift.   
Jaya kun je ’s nachts het beste 
laten slapen; ze heeft niet iets 
waar je haar wakker voor hoeft te 
maken. Haar ideale vakantie is 
duidelijk; naar Turkije, veel zon, 

de zee en het strand. Jaya traint 
op woensdagmiddag bij Desmond 
En haar wens is dat ‘we’ nog heel 
lang les mogen geven aan deze 
groep en heel veel andere 
mensen. Bij deze geeft ze het 
‘stokje’ door aan Julia Blijd, een 
medecursist. Haar antwoorden op 
de vragen zijn te lezen in de 
volgende editie. Noticias 77!  
 

 
 

Marco moet even rust houden 
 

Zoals bijna iedereen wel weet is 
onze Marco onlangs aan zijn 
elleboog geopereerd. Het was 
een ‘oude blessure’ die de laatste 
tijd weer op begon te spelen. Hij 
moest noodgedwongen zijn eigen 
competitie afzeggen, zodat hij tot 
het moment van de operatie zijn 
lessen en trainingen kon blijven 
geven. We kunnen melden dat de 
operatie geslaagd is en hij nu 
hard aan het werk is om snel te 
herstellen. 
 

   

Met wat kleine omzettingen kan 
het zomerschema bijna gewoon 
doorgang vinden en nemen 
Desmond, Roy, Ruben en Hans 
zijn uren even waar.  
Dit mede dankzij ‘Ton Mooijman’ 
die onze Desmond een flitsende 
fiets ter beschikking heeft gesteld 
om heen en weer te scheuren 
tussen de locaties waar hij moet 
zijn. Als alles weer achter de rug 
is, geven we Ton zijn fiets ook 
weer terug…we moeten dan wel 
het zadel en het stuur weer een 
heel stuk omhoog zetten!... 
 

Ton, Dank je wel voor je hulp! 
 

   
 
Tot zover even de berichtgeving 
van onze kant. Mocht je zelf een 
verhaal of ervaring hebben, die 
beslist gedeeld moet worden; dan 
kan dat! Klim in de pen of kruip 
achter de computer en stuur het 
aan ons. Wij zorgen dat het een 
mooie plek krijgt in Noticias 77. 
 

We melden ons weer ruim voor 
de ‘grote’ vakantie. Daarin laten 
we ook weten wat de belangrijke 
dagen zijn wanneer we er wel en 
niet zijn voor de reguliere lessen   
 

Hartelijke en sportieve groeten!  
 
 

HASTA LA PROXIMA 

 

Het hele  team 


