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De foto hierboven is een ‘project
van de twee lieve broers…de
achternaam is…Levering, maar
dat zal het grootste nieuws niet
zijn. Het was meer de foto die
doorgestuurd werd, in
combinatie met de begeleidende
tekst: “Paps, jouw nieuwe auto
heeft twee voordelen; hij is
helemaal in jouw kleur…en wij
denken dat je wel bij de grond
kunt met je kabouterbeentjes…”

Ze hebben plechtig ‘beterschap’
beloofd en krijgen met ingang
van juni 2017 ook weer zakgeld.
Als ze zich netjes gedragen
Ballen rapen…
…hoort er nou eenmaal bij
tijdens het trainen; wanneer je er
veel slaat moet je er ook veel
rapen. Dat kan heel gewoontjes,
maar dat kan ook op een hele
creatieve manier, dat liet Alexia
laatst zien. Zonder ook maar één
bal te morsen verzamelde ze een
racket vol en deed ze alle ballen
netjes in de bak…door een
buiging te maken.
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Als er meer creatieve, maar wel
snelle manieren zijn om alle
ballen weer te verzamelen, zien
en lezen we dat graag!
Hans gaat met pensioen…
Nee…deze Hans niet, andere
Hans…Onlangs vierde hij zijn
verjaardag en heeft nu een
dubbel cijfer beginnend met een
7. Wat er achter gezet moet
worden is niet zo boeiend. Maar
na 62 jaar tennis is het welletjes.
En toch gaat het niet geheel
vrijwillig: hij heeft diverse en
stevige blessures gehad, maar
kwam iedere keer toch weer
terug. Revalidatietrainingen met
‘onze Hans’ maakten diverse
‘comebacks’ mogelijk. Nu hangt
hij zijn racket definitief aan de
wilgen en gaat op een andere
manier sporten om fit te blijven.
Hans gaat veel fietsen en heeft
ook beloofd om regelmatig een
koffiestop te maken bij de club.

Zijn mooiste opmerking vonden
wij dat je hem ’s nachts wakker
kunt maken voor…brand! En dat
snappen wij best. Zijn favoriete
vakantiebestemming is ZuidFrankrijk en ook daar kunnen wij
ons iets bij voorstellen. Hans
kookt graag speciale gerechten
en probeert graag iets nieuws uit,
soms volgens recept, soms ook
op het gevoel. Als hij niet zelf
kookt, eet hij graag Frans,
Italiaans of Chinees. Zijn
favoriete films zijn die van James
Bond en het beste boek dat hij
las is de James Brown Inferno.
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Nu krijgt hij ook meer tijd voor
het volgen van de Formule 1
races en het voetballen.
Welke clubs hij volgt mag je ‘m
zelf vragen…hij is Rotterdams
georiënteerd! Dank aan Hans
voor de leuke, gezellige en
sportieve momenten, zowel op
als naast de baan, geniet van een
mooi en lang pensioen!
Stage
Net na de herfstvakantie is
Jorieke bij Mejor Sports
begonnen met haar stage.
Ze zit in het derde jaar van het
Albeda College en doet in het
voorjaar van 2017 examen.
Jorieke is er op maandag en
woensdag om te assisteren bij de
lessen. In de loop van het
winterseizoen zal ze ook steeds
meer delen van de les van onder
andere Hans en Ruben
overnemen om zich zodoende
goed te kunnen voorbereiden op
haar examen. Jorieke is 19 jaar
en heeft het heel erg naar haar
zin bij ons. Ze speelt graag een
aantal punten mee tijdens de
lessen, maar vindt het ook leuk
om de bal zo lang mogelijk in het
spel te houden. Ze tennist sinds
haar vijfde en heeft inmiddels
speelsterkte vier op haar pasje
staan, dus dat komt wel goed!
Heb je vragen aan haar, stel ze
gerust. Zeker weten dat ze daar
uitgebreid de tijd voor neemt.
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We hebben je stoel klaargezet…
Tijdens een competitiedag van de
jongens had Hans aangegeven
nog wel even iets aan de
planning te moeten doen.
“Dat is geen probleem” riep
Stefan… achteraf had Hans het
moeten en kunnen weten, Stefan
zei het namelijk iets te snel, iets
te enthousiast en met een iets te
grote glimlach…
“Kijk eens Hans, we hebben je
stoel alvast klaargezet…Kun jij
lekker plannen en gaan wij naar
de wedstrijden kijken”
Soms zegt één beeld genoeg…

tiende jaargang

nummer 78

november 2016

leen- en testrackets die je naar
hartenlust kunt uitproberen.

Mocht je ‘grip’ versleten zijn of je
bent toe aan een nieuwe
bespanning, dan kunnen we je
daarin ook een goed advies
geven. Met alle plezier wikkelen
we ter plekke een nieuw grip om
je racket; dat mag een basisgrip
of overgrip zijn. Voor een nieuwe
snaar moeten we jouw slaghout
even meenemen naar ons
‘service center’ Maar zeker
weten dat je ‘m weer op tijd
terug hebt voor je eerstvolgende
wedstrijd of training.

Net als vorig jaar zetten we weer
een actie op touw voor onze
collega Desmond die aan het
eind van dit jaar met de familie
naar Sierra Leone gaat. Heel
graag sturen wij ze op pad met
rackets, schoenen, kleding,
tassen en alles waarvan je denkt:
dat ga ik nooit meer gebruiken.
Honderd procent zeker weten
dat alles goed terecht komt; het
is dan wel kleinschalig wat we
doen, maar het is meer dan de
bekende druppel op de gloeiende
plaat; we geven het namelijk zelf
aan de mensen die het zo hard
nodig hebben. Inleveren kan tot
en met vrijdag 16 december
aanstaande.

Advies…
We mogen met gepaste trots
aankondigen dat ‘we’ een
officiële testlocatie zijn voor
Wilson. Met ingang van januari
2017 gaat Hans zijn 25e jaar in als
trainer en al 24 jaar staat hij
onder contract bij Wilson.
Hij heeft de ontwikkelingen van
materialen, bladgroottes,
technieken en innovaties
allemaal meegemaakt en weet
dus wel waar hij het over heeft.
Het mag gaan over een racket
voor beginners, recreatieve
spelers of echte scherpschutters.
Voor elke type speler is er een
geschikt racket. Ze zijn ook uit te
proberen; Mejor Sports beschikt
over een uitgebreide collectie

Laat je racket gerust even
deskundig controleren; je kunt
rekenen op een eerlijk, oprecht
en deskundig advies!

Tot zover even onze
berichtgeving, nog voor de
kerstvakantie melden we ons
voor de laatste editie van 2016.
Dat is Noticias 79 en daarin
zorgen we natuurlijk weer voor
belangrijke mededelingen,
nuttige informatie en leuke
anekdotes van de gebeurtenissen
op en rond de baan.

HASTA LA PROXIMA
Het hele
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