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Het is de laatste van jaargang nummer 1!  
Op de volgende nieuwsbrief prijkt het predikaat 
jaargang nummer 2. en daar zijn we best trots op. 
In deze uitgave laten we Frank aan het woord 
over zijn eerste seizoen, hebben we Ruby 
Groeneveld in woord en beeld, huldigen we de 
kampioenen van de herfstcompetitie, brengen we 
verslag uit van het einde seizoensfeest van de 
‘Blinkies’ en hebben nog veel meer interessant 
leesvoer! In ieder geval heel veel leesplezier met 
Noticias 16! De laatste van 2009. 
 

Beste allemaal, 
 

Het was alsof ik net begonnen was bij Mejor en 
dat is natuurlijk ook zo. Veel te kort heeft het 
geduurd, want aan de sfeer, de club, de 
vrijwilligers, zoals Caroline, Ineke, Jaap, alle 
andere vrijwilligers en, natuurlijk jullie, de 
cursisten,  heeft het zeker niet gelegen.  
Maar ik wil toch even stil staan bij het begin.  
De telefoon ging op een zekere dag over en 
‘ene meneer Levering’ sprak aan de andere 
kant van de lijn. ‘Capelle a/d IJssel?’… 
Normaliter had ik het gesprek kort gehouden 
want dat was zeker een uur rijden, ware het 
niet dat Hans met zoveel enthousiasme sprak, 
dat ik meteen een afspraak maakte. Binnen 
enkele dagen belde ik aan in Gouda bij de 
familie Levering. We begonnen onder het 
genot van een kop koffie te praten over onze 
levens, familie, loopbanen en natuurlijk onze 
passie: Tennis. Na ongeveer  2 minuten, 
misschien waren het er 3, voelde ik mij al thuis. 
Je weet het wel, het klikt of het klikt niet. Het 
klikte dus, en hoe! Naarmate het gesprek 
vorderde zag ik overeenkomsten in onze 
levens en keuzes die wij hadden gemaakt. Een 
goede loopbaan, auto van de zaak, goed 
salaris etcetera; allemaal opgeven voor het 
beroep van tennistrainer. Iets waar ik geen dag 
spijt van heb gehad. Het belangrijkste was wel 
dat we een zelfde passie delen. Maar er zijn 
meer mensen die van tennis houden en die 
niets liever willen doen dan vaak een partijtje 
willen spelen. Wat is het verschil tussen de ene 
en de andere tennisleraar? Ik denk dat 
iedereen over 15 of zeg 20 jaar nog weet dat 
hij of zij les heeft gehad van Hans Levering, ik 
hoop dat het bij mijn cursisten ook zo is…… 
Maar er zijn er ook heel veel die na 5 jaar al 
vergeten zijn wie hun ook al weer les heeft 
gegeven. Grijze muizen, daar zijn er genoeg 
van op tennisscholen en clubs. Ik was er al 
snel uit. Als je je ergens zo thuis voelt dan 
moet het goed zijn. De zaak was dus snel 
beklonken. De zakelijke kant was dan ook 
maar bijkomende zaak. Energie steken in je 
les, plezier hebben met z’n allen op de baan, 
intensieve lessen verzorgen, de leerling moet 
het liefst zwetend van de baan komen en 
zeggen: “Ik heb heerlijk getennist, ik heb 
nuttige dingen geleerd en ik heb plezier 

gehad”.Dat het vak niet makkelijk is heb ik ook 
ervaren. De één prijst je de hemel in, de 
andere vindt dezelfde les maar zozo… en dat 
kan want, gelukkig is niemand hetzelfde. Maar 
wat moet je met kritiek?  Erover praten, tot 
oplossingen proberen te komen en alles eraan 
doen om de volgende keer er een nog betere 
les van te maken. Het inhoudelijke heb ik wel 
geleerd bij de KNLTB maar omgaan met 
mensen, dat leer je buiten in het leven.  
 

 
Gelukkig houd ik van mensen, van baby’s tot 
ouderen. Betrokkenheid tonen, een band met 
je cursisten krijgen en dat was wat ik zag bij 
Hans, maar ook bij Marianne, Fedor, Claudia, 
Robert en de anderen. Het lijkt wel een familie. 
Nee, ik ga niet sentimenteel doen, het is 
gewoon zo! Tot slot wil ik in het bijzonder Hans 
bedanken voor alle tips en adviezen, ook nu 
nog krijg ik die en dat zegt veel! Niet eerder 
zag ik zo’n gepassioneerde en gedreven 
trainer als hij. Op het moment dat ik mijn auto 
parkeerde en uitstapte, hoorde ik hem op de 
baan…Alles was goed en snel geregeld. 
Kleding, ballen, rackets, schoenen etc. En 
natuurlijk houden we contact. Het was een 
warm ontvangst, een leuk en professioneel 
team, een gezellige club met leuke, 
enthousiaste leerlingen, waardoor ik zonder 
morren 200 km per dag reed. Leden van de 
Blinkert, als je andere trainers hebt gehad dan 
weet je het; bij Mejor is het toch anders. 
Marianne, Fedor, Robert, Hans en alle anderen 
bedankt voor lessen die door jullie zijn 
overgenomen tijdens de dagen naar de 
geboorte van mijn zoontje, toen mijn auto het 
begaf en ik met griep in mijn bed lag te 
klappertanden….fantastisch verzorgd, want 
een week wachten op een volgende training is 
gewoon niet leuk . Pascal van Groen Sport,  
bedankt voor het verzorgen van de materialen, 
passen, bespannen van de rackets etc. 
Bedankt voor de faciliteiten, de levering van 
goed en mooi spul. Wilson wil ik uiteraard 
bedanken voor het prima materiaal. Goed 
gereedschap……Maar bovenal wil ik mijn 
cursisten bedanken! Dank voor de mooie 
complimenten. En waar ik het beter kan doen, 
zal ik het beter doen. Want leren doe je als 
tennistrainer elke dag. Veel tennisplezier bij 
Mejor en de Blinkert! En wie weet tot ziens.  
Met de rest van de familie gaat het goed. 
Rohan is bijna 6, Niam 6 maanden en met mijn 
vrouw Maya gaat het ook goed. Mijn lessen in 
Huizen gaan, mede dankzij jullie, uitstekend!  

Frank! 

Como? (hoe en wat) 
 

Ballen recht op je af? Uit de weg! 
 

Voor de meeste spelers is het geen probleem 
om naar een bal toe te moeten bewegen. Ze 
verdelen de beschikbare tijd tussen het lopen 
en de slag. “Een bal halen” noemen we dat. 
Maar van de bal weg bewegen is een heel 
ander verhaal. Een bal die recht op je afkomt is 
lastig; om niet te zeggen: heel lastig. 
De meeste spelers bewegen wel naar achteren 
om tijd te winnen, maar ‘vergeten’ ook 
zijwaarts ruimte te maken. Ruimte voor de arm 
en het racket. Als speler moet je in deze 
situatie bewegingen gaan combineren. 
Een harde service naar het lichaam van de 
tegenstander is zo’n moeilijke bal. Voor de 
return moet de speler zijwaarts bewegen om 
de bal te kunnen slaan. Ook een bal die recht 
op de netspeler af wordt geslagen, kan een 
ruimteprobleem opleveren. Uit de baan van de 
bal is het belangrijkste, zo maak je ruimte voor 
de arm en het racket, want dsaar moet het 
mee gebeuren tijdens een wedstrijd.  
  

Inschrijven 2010 
 

Lid of (nog) geen lid? Dat maakt niet uit. Vanaf 
eind maart kun je weer op de Blinkert aan de 
slag. De formulieren staan op onze website, ze 
liggen in het clubgebouw en desnoods sturen 
we ‘m per mail naar je toe. Waar het kan 
plannen we al een deel in december van dit 
jaar. Ook in januari en februari gaan we 
indelen en streven er naar om in de eerste 
week van maart alles klaar te hebben! 
 

Warming up 2010 
 

Peter de Bos is een man met visie!  
Ook heeft hij geweldig creatieve ideeën! 
Voor de warming up van het komende seizoen 
had hij twee suggesties: de eerste is om tijdens 
het minitennis zo hard mogelijk te mikken op 
de trainers. Het spreekwoordelijke gat in het 
lijf. “Goed voor de schouders en de lange 
zwaai” zoals hij het zelf noemt. Wij weten nog 
niet of wij zijn idee ook honoreren. En of we 
zijn tweede idee ook ten uitvoer gaan brengen, 
hebben we nog in beraad. In een mandje zitten 
ongeveer 60 ballen. Na elk rondje om de baan 
mag er een bal in de bak en wanneer de bak 
vol zit, start de tennistraining… 
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We hebben Peters zoon, Roy, gevraagd om 
als proefpersoon te fungeren…hij weigerde 
elke vorm van dienst…en eerlijk is eerlijk: we 
kunnen ons er wel iets bij voorstellen.  
60 rondjes is bij elkaar al gauw een slordige 
4200 meter. Dan is atletiek wellicht beter op 
zijn plaats dan een bal heen en weer rossen! 
 

Waarschijnlijk zal het wel blijven bij de warming 
up zoals we deze in het afgelopen seizoen 
hebben geïntroduceerd: 
 

- joggend heen en weer 
- knieën heffen 
- hakken, billen 
- huppelen 
- kaatsen 
- hinkelen (3 keer links, 3 keer rechts) 
- aansluitpassen 
- kruispassen 
- minitennis 
 

Mentaal Momentje… 
 

Everybody needs a coach! Zo wordt er 
regelmatig geroepen. Klopt helemaal!  
Want van iedereen die je spreekt, ontmoet of 
mee samenwerkt valt wel wat te leren. Het 
enige is, dat je er open voor moet staan.  
Niet voor niets kennen we binnen het 
bedrijfsleven een ‘inwerkperiode’  
Een van mijn belangrijkste coaches? Ik noem 
er graag twee; met naam en toenaam! 
 

Luis Mediero 
 

De man die mij in 1996 onder zijn hoede nam 
en mij veel, heel veel heeft geleerd. Hij is een 
aantal jaren achtereen uitgeroepen tot beste 
tennistrainer ter wereld. En met hem heb ik 
een paar jaar mogen samenwerken. Hij was 
het die mij meenam naar de grote clinics in 
Barcelona en andere plaatsen in het mooie 
Spanje. Luis is een man die tennisproblemen 
kan oplossen door alleen maar te luisteren 
naar het verhaal van iemand. 
En ja, ik heb hem, op weg naar waar ik nu ben 
regelmatig gebeld of gemaild wanneer ik een 
probleem even niet kon oplossen.  
Welk probleem ik ook had, hij heeft mij altijd de 
juiste tips en trucs gegeven om mijn cursisten 
verder op weg te helpen. En daar ben ik hem 
tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor! 
Nog steeds heb ik, op onregelmatige basis 
contact met hem. En dat blijft zo!  
 

 

 

Een mooi verhaal over Luis wil ik wel kwijt. In 
de periode dat ik met hem samenwerkte in 
zowel Spanje als Nederland heb ik hem nooit, 
echt nooit zonder zijn racket gezien! Waar hij 
was, was zijn racket. Bij het douchen na een 
training, in de ontbijtzaal van een hotel, tijdens 
een presentatie of lezing. Waar hij was, was 
zijn slaghout! Luis is bijna twee meter en heeft 
qua handen maatje ‘kolenschop’. Toch speelde 
hij met een gripmaat 2, dezelfde als ik heb…en 
dat terwijl ik nog geen een meter tachtig ben, 
met kleine handjes en kleine voetjes. Maar 
eerlijk is eerlijk: mijn mond is wel maatje vijf, 
net als dievan Luis… 
 

Tina Willems 
 

Mijn Spaanse tennisjuf. Zij was het die streng 
maar rechtvaardig was en altijd binnen de 
kortste keren wist of ik mijn ‘huiswerk’ wel of 
niet had gemaakt. Ze zei dan even niets en 
keek alleen maar; met een welbekende 
schuine blik en die Spaanse ogen. Nooit heeft 
zij dingen hoeven vragen, ik gaf het in dat 
enkele geval zelf toe en ze had er alle begrip 
voor. “Je had het te druk hè?” was dan haar 
enige opmerking. Wil je echt Spaans leren 
spreken en schrijven of een keer de lekkerste 
paella eten, ik heb haar mobiele nummer! 
 

Uitgesproken: 
 

Hans hoort de meest geweldige stopwoordjes 
en uitdrukkingen voorbij komen. En er zitten 
echt hele leuke bij. Zoals deze van Pascalle: 
Hans had iets uitgelegd en dacht ‘ook even hip’ 
te zijn. Pascalle keek hem aan en zei:  
“Hans, wat je nu zegt is zo 2008!” 
Eerste sleper bekend! 
 

 
 
Hans heeft sinds vorig jaar Ruby Groeneveld in 
de groep. Ze heeft van die mooie verhalen 
over school, shoppen en vooral over 
Rotterdam Kralingen en Hilgersberg… 
Ook kwam ze, nadat Hans al 42 trainingen 
lang had geroepen dat ze ‘Hans’ en ‘jij’ mocht 
zeggen, met de vraag of ze hem mocht 
tutoyeren…”Ja hoor dat mag” zei hij. 
“Meneer” zei Ruby heel enthousiast 
 “Dat vind ik zo tof van u” 

Dat is Ruby ten voeten uit! In eerste instantie 
had haar paps ‘Sjaak’ een leuke foto 
geselecteerd en gestuurd. Dezelfde avond 
ontving de redactie een paniekmail van Ruby 
zelf met de bovenstaande foto als bijlage.  
Na lang aandringen en scherp onderhandelen, 
zijn we uiteindelijk over stag gegaan.  
Ruby heeft wel een belangrijke taak op zich 
genomen. Zij sleept met ingang van het nieuwe 
seizoen wekelijks en zonder mopperen!  
En zo niet…dan plaatsen we alsnog de foto die 
we als eerste kregen. 
 

Menno en Hans speelden op scherp. Hij 
serveerde voluit en Hans probeerde hem zo 
snel mogelijk onder druk te zetten. Tijdens een 
rally met een aantal strakke ballen heen en 
weer haalde Hans zijn backhand vol door. De 
bal raakte nog net de achterkant van de 
lijn…en rolde in een keer door richting hek. 
“Mooie bal!” riep Menno en liep richting de 
afdruk op de lijn. Hij keek, keek nog eens en 
veegde heel stiekem met zijn voet de afdruk 
weg. Zo nonchalant mogelijk riep hij naar de 
overkant: “Ach wat jammer joh, hij is net uit” 
Het mag duidelijk zijn dat ‘vriend Menno’ ook 
het komende zomerseizoen na elke training 
niet één maar twee helftjes netjes maakt.  
 

Vier keer kampioen 
    

Ja echt! Maar liefst vier jeugdteams teams zijn 
kampioen geworden tijdens de laatste 
herfstcompetitie. Bijna waren het er vijf geweest, 
maar op het nippertje glipte de eerste plaats door 
de vingers van het meidenteam. Hieronder het 
verslag van het ‘opperhoofd’ van de competitie: 
 
Zo’n 6 á 7 jaar geleden had LTC de Blinkert maar 
1 competitie jeugdteam op de woensdag en dat 
team bestond toen uit 3 jongens en 1 meisje. De 
afgelopen jaren  is de jeugd van de vereniging 
behoorlijk toegenomen en vooral actiever gaan 
deelnemen aan de competitie. Dit seizoen hadden 
we tijdens de voorjaarscompetitie 11 jeugdteams, 
waarvan 4 meisjesteams en dit is voor een kleine 
vereniging een geweldige prestatie. Er deden 3 
teams mee op de woensdag, 1 team op zaterdag 
en 7 teams op zondag, waarvan 1 team landelijk. 
De prestaties waren ook zeer goed te noemen, 2 
teams zijn op de 3e plaats geëindigd, 4 teams op 
een 2e plaats en 2 teams zijn 1e in hun klasse 
geworden. 
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Dan denk je dat dit alleen maar kinderen zijn 
die in het voorjaar willen tennissen en niet 
meedoen aan de najaarscompetitie?  
Dan heb je dat verkeerd gedacht! In de 
najaarscompetitie heeft de vereniging 
deelgenomen met 7 jeugdteams en deze 
hebben allemaal zeer goed gepresteerd.  
Het meisjesteam op woensdag, is kampioen 
geworden in de 1e klasse t/m 10 jaar. 
Gefeliciteerd! Daphne, Emily, Gabriella, 
Madelief en Zenne. 
 

Het team van Eva, Julie, Maxime en Quirine, 
zijn kampioen geworden in de 3e klasse 
meisjes t/m 13 jaar. 
 

 
 

Het jongensteam dat heeft meegedaan in de 3e 
klasse t/m 13 jaar op zondag, hebben hun 
kampioenschap op de laatste dag gewonnen. 
Top, mannen!   
Bas, Frank, Jeroen, Mark, Thomas en Viktor. 
 

 

Dan hebben we natuurlijk nog onze 
paradepaardjes. De afgelopen 3 seizoenen zijn 
Armand, Ruben, Wilco en Wouter kampioen 
geworden in het voorjaar en het najaar.  
En zij hopen het komend seizoen in de  
Landelijke Hoofdklasse t/m 17, weer  kampioen 
te worden om dan mee te mogen doen om het 
kampioenschap van Nederland 
 

 
 
We willen natuurlijk ook niet de overige teams 
vergeten die in hun klasse hebben gestreden 

voor een goede klassering. Het meisjesteam, 
dat in de 2e klasse pas op de laatste dag 2e 
i.p.v. 1e werd. Jammer meiden, volgende keer 
weer kampioen. 
Annemie, Laura, Sophia en Vallery.  
En zeker niet te vergeten de invalbeurten van 
Elice en Kim 
Het team van; Daan, Kevin, Peter, Tobias zijn 
in hun 2e klasse netjes op de 2e plaats 
geëindigd. Willem bedankt voor het invallen en 
Dilon, hopelijk ben jij er in het voorjaar weer 
100% bij. 
Jerome, Mels, Nick, Ruben en Stefan zijn 
weliswaar 3e geworden in de 3e klasse t/m 17, 
maar  het team gaat steeds beter draaien en 
de ervaring van dit seizoen gaan zij zeker in 
het komende seizoen gebruiken. 
Succes mannen! 
 

In het nieuwe seizoen hopen we weer net zo 
succesvol te zijn als dit seizoen. In het voorjaar 
doen in ieder geval weer 11 jeugdteams mee 
aan de competitie, en ik kijk er nu al naar uit. 
 

Oliver Geenen 
Jeugd Competitieleider  LTC de Blinkert  
 

Inschrijven 2010 
 

Voorkom teleurstellingen en schrijf je in voor 
de zomercursus van volgend jaar. De 
formulieren staan op www.mejor.nl. 
 

Uitzending gemist? 
 

Heb je een nieuwsbrief gemist of een keer niet 
ontvangen? Geen nood! Op de site staan ze 
allemaal in chronologische volgorde. 
 

ander adres? 
 

Ga je verhuizen of verandert je e-mail adres, 
geef het dan even door aan Marianne van het 
secretariaat. 
Het adres is secretariaat@mejor.nl.  
Zo blijf je verzekerd van de informatie  
 

Kinderopvang 
 

In My Healthclub, voorheem Tingenijssel is een 
prachtige ruimte om kinderen op te vangen 
wanneer hun ouders gaan sporten…Dat het 
ook voor ‘pubers’ geschikt is weten we sinds 
half november van dit jaar! 
Deze twee jongens wilden liever in de box, met 
het speelkasteel en lekker op de bank een 
beetje televisie lijken. Wie het waren? 
Natuurlijk geven we de namen vrij…met plezier 
zelfs! Het waren en zijn Daan Gruson en Peter 
Buijs! De foto van deze twee tennistijgers volgt! 
Als je ze niet kunt vinden, zitten ze samen lief 
en zoet te spelen in het speelkasteel… 
 
 
 
 

Temperament 
 

Mensen die temperament hebben, willen nog 
wel eens beschuldigd worden van het feit dat 
ze een ‘kort lontje’ hebben.  
Soms is dat terecht, in andere gevallen ook 
helemaal niet. Temperament heeft alles te 
maken met beleving en emotie; wat voor de 
een iets onbenulligs is, is voor een ander iets 
om zich echt druk om te maken.  
Temperament kan een speler motiveren tot op 
het spreekwoordelijke bot en tot ongekende en 
ongeëvenaarde prestaties leiden. Tegelijkertijd 
kan temperament een negatieve invloed 
hebben op het spel. Een mooi voorbeeld 
daarvan is Marat Safin. Hij kon briljante partijen 
afwisselen met dramatisch slechte.  
Het is een ‘Rus’ maar de redactie weet dat hij 
onvervalst ‘Spaans bloed’ in de aderen heeft. 
Een ander voorbeeld? Dat kan! Hans is een 
jongen die meerdere keren ‘ja’ geroepen heeft 
toen de temperamenten werden uitgedeeld. 
Met andere woorden: hij loopt er van over! 
 

Hier zijn relaas: 
  

Toen ik voor de eerste keer in Spanje verbleef 
reed ik, wist ik veel, in een huurauto met een 
Madrileens kenteken…ik ben afgesneden, 
bespuugd en bekrast. In Barcelona en wijde 
omgeving heeft men een bloedhekel aan alles 
wat uit de hoofdstad komt. Niet voor niets viert 
men elk jaar zeer uitgebreid  
‘Dia del Independencia’ onafhankelijkheidsdag 
voor Cataluna. Pas toen het ‘hele dorp’ wist dat 
ik ‘el Holandes’ was, kon ik fatsoenlijk 
parkeren, maar dat heeft wel even geduurd.  
 

 
 
Ik ben ook één van de geluksvogels die twee 
keer in het ‘Nou Camp’ heeft mogen zitten; de 
eerste keer was het Espanol tegen Barca, dat 
eindigde in een 2-2 gelijkspel. De andere keer 
was Barcelona tegen Valencia, kort voor Luis 
van Gaal zijn vertrek aankondigde bij de club. 
De passie en het temperament gaat echt 
dwars door je heen wanneer een kleine 90.000 
mensen met witte zakdoekjes zitten te zwaaien 
en in koor ‘fuerra, fuerra’ (weg!, weg!) roepen.  
Je moet erbij zijn om het te voelen, de passie 
en het temperament is echt niet te beschrijven; 
het hele stadion gonst en trilt op haar 
grondvesten. Niet zo verwonderlijk als je weet 
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dat je, wanneer je op de bovenste ring op bijna 
50 meter hoogte zit…Onvergetelijk? Jazeker. 
En mocht je in Barcelona zijn en je bent een 
voetballiefhebber? Breng een bezoek aan het 
stadion en het museum! De schoenen van 
Ronald Koeman staan er ook, de schoenen 
waarmee hij het beslissende doelpunt maakte, 
waardoor Barca de Europacup 1 won…Of ligt 
de naam ‘Ronald Koeman’ op dit moment een 
heel klein tikkie gevoelig?   
 

Van ambitie tot prestatie 
 

Dat is in één zin het doel van de praktijk voor 
sportpsychologie van Marieke Bender.  
Zij begeleidt sporters van recreatief niveau tot 
aan toppers. Niet alleen tennissers, ook 
atleten, volleyballers, basketballers, hockeyers 
en voetballers. Marieke is de afgelopen zomer 
op het park geweest en heeft een training van 
Hans bijgewoond. Haar verslag komt te zijner 
tijd want ze heeft het nu even iets te druk. 
In de komende periode is Marieke er ‘even’ 
niet; zij gaat in december voor een aantal 
maanden richting Canada om sporters te 
begeleiden tijdens de komende Olympische 
Winterspelen in Vancouver. 
Maar…beloofd is beloofd! Het verslag komt 
echt! 
 

Misschien komt haar naam je bekend voor; dat 
zou heel goed kunnen; zij heeft namelijk een 
aantal mooie artikelen geschreven in de 
tenniskrant die sinds enige tijd gratis verspreid 
wordt onder clubs, instanties en bedrijven.   
Voor meer informatie kun je terecht op haar 
mooie site: www.mariekebender.nl 
Misschien stel je jezelf nu de volgende vraag: 
“Is ze goed?”  
Ja, dat is ze! En waarom weten wij dat zo 
zeker? Simpel, omdat zij in staat is geweest 
om een zekere ‘heer Levering’ nog dingen bij 
te brengen en te overtuigen dat sommige 
dingen zijn zoals ze zijn. En dat wil heel wat 
zeggen!  
 
 

 
 

 

Dromen zijn bedrog… 
 

De hit waarmee Marco Borsato echt doorbrak 
in Nederland. Het werd ook het lijflied van het 
eerste tenniskamp dat ik organiseerde in 
samenwerking met het toenmalige 
jeugdbestuur van de club. We hebben het dan 
over 1993. En daarmee zijn alle grijze haren 
verklaard! Opperhoofd van de jeugd was toen  
Wijnie de Graaf. En juist haar kleindochter 
hebben we op les in een van onze groepen. 
Trots? Hartstikke! 
Wijnie is op zoek naar oud materiaal om te 
kunnen plaatsen. Waarschijnlijk staat een 
zekere heer H. Levering daar op zonder grijze 
lokken…dat moet dan wel heel lang geleden 
zijn…als we het hebben plaatsen we het in een 
volgende editie… 
 

Wat doet Mejor nog meer? 
 

Buiten de trainingen, lessen, begeleiding, 
lezingen en presentaties verzorgt Mejor een 
racketservice in de breedste zin van het woord. 
Niet alleen een deskundige bespanservice, 
maar ook de reparatie en restauratie van 
rackets.  
 

 
 

In het “Mejor Service Center” staan twee hele 
goede machines om rackets opnieuw te 
bespannen volgens de richtlijnen van de 
United States Racquet Stringers Association.  
En ja, voor de echte liefhebber hebben we ook 
nog een echte ‘darmbespanning’ in de kast 
liggen. Vraag niet naar de prijs er van, want dat 
is echt niet grappig. Met alle plezier draaien we 
ook een nieuwe basis – of overgrip om het 
racket. En mocht het racket de dun of te dik 
zijn, dan kunnen we de grip op de juiste manier 
verdikken of verdunnen.  
Het is namelijk niet een kwestie van extra grips 
om het handvat wikkelen of alleen met een 
overgrip spelen, in plaats van een basisgrip… 
Zijn we dit soort rackets tegengekomen? Ja! 
Vandaar dat we iedereen nogmaals op de 
hoogte stellen dat we een racket echt goed op 
kunnen knappen! 
 

Ook voor testrackets kun je bij ons terecht. We 
hebben een uitgebreide collectie.  
Het hele arsenaal rackets en modellen voor 
2010 is onderweg en je mag ze gratis, 
vrijblijvend en zonder enige verplichting 
uitproberen! 
 

 
  
Het scheelde een haartje… 
 

Of we hadden echt alle cursussen volledig 
kunnen afsluiten. Ware het niet dat er inde 
laatste twee weken van November een paar 
echte herfstbuien roet in het eten hebben 
gegooid. Volgens de statistieken zou het de 
dinsdag moeten zijn, maar dit jaar was het de 
vrijdag. Er blijven een paar uurtjes staan tot 
een nader te bepalen dag en tijdstip. En die 
paar uurtjes worden gegeven of op een andere 
manier gecompenseerd! Zoveel is duidelijk.  
 
Tot zover deze Noticias nummer 16. We 
wensen iedereen hele fijne feestdagen en een 
flitsende start van 2010. Met of zonder 
trainingen in de winterperiode.  
Het volgende seizoen wordt een prachtig 
seizoen met veel zon, weinig regen, geen 
winterse buien en op prachtige gravelbanen! 
 

In de uitgave van januari berichten we 
iedereen over het seizoen 2010 en de verdere 
toekomst van de Blinkert, hebben we een mooi 
interview met een ‘Nederlandse professional’ 
die ooit bij Marianne is begonnen met bal- en 
slagvaardigheid en hebben we nog meer 
leuke, boeiende en interessante artikelen. 
 

Mocht je zelf iets hebben voor de nieuwsbrief 
van Januari 2010…klim in de pen of kruip 
achter het beeldscherm. Maak een mooi 
verhaal en wij geven het een prachtige plek! 
Stuur het naar secretariaat@mejor.nl en wij 
zorgen dat het verder in orde komt! 
Voor nu…      
 

    
 
Namens het hele Mejor tennisteam… 
 

Hasta Enero! 
 


