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Hij is gesignaleerd! 
 

En waar hebben we het dan over? 
Juist! De Zon. We hebben ‘m gezien. 
In de eerste week van februari was ‘ie 
er. Na een aantal sombere, grijze en 
vooral natte dagen werden de wolken 
verdrongen. “Existe!” zeggen de 
Spanjaarden heel toepasselijk; hij 
bestaat! Vandaar dat we gaan voor…de 
lente! In deze Noticias, nummer 30, 
weer voldoende leuke en nuttige 
informatie om mee te nemen naar het 
komende seizoen.Veel leesplezier!  
 

Net wel! 
 

Blinkies van het jaar werden Laura 
Gruson en Myron Koopman. En bij deze 
willen we ze namens de redactie ook 
van harte feliciteren. De beker voor 
beiden is er het bewijs van. En wil je 
weten waarom ze gewonnen hebben? 
Je kunt het ze zelf vragen! Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 23 januari 
hebben ze niet alleen een mooie 
toespraak en de complimenten 
gekregen, ook een daverend applaus 
van alle aanwezigen. Het heeft alles te 
maken met inzet, motivatie, er zijn, er 
staan en je best doen.  
 

De aanmoedigingsprijs is dit jaar 
gegaan naar Valentijn Wisgerhof. En 
ook hij is, net als Laura en Myron met 
een pracht van een smoes naar het 
park gelokt.Valentijn kreeg de prijs voor 
zijn doorzettingsvermogen en het 
denken in kansen. Kort door de bocht 
kunnen we zeggen dat zijn linkerbeen 
niet altijd even goed meewerkt. Zijn 
‘hele verhaal’ is te lezen in één van de 
eerdere Noticias en die is weer terug te 
vinden op de site.  
Kijk gerust even op: www.mejor.nl 
 

Even voor alle duidelijkheid: het zijn dus 
geen wisselbekers! Ze hebben alle drie 
de prijzen gekregen en mogen die ook 
een mooie plek geven. Voor altijd? 
Jazeker! Voor altijd. Op voorwaarde dat 
‘ie wel redelijk stofvrij blijft.  
Regelmatig poetsen dus    
 

Net niet… 
 

Helaas vielen Peter Buijs en Daan 
Gruson wederom niet in de prijzen, ook 
al waren ze daar zelf wel heel erg van 
overtuigd. Meteen na de prijsuitreiking 

hebben ze zichzelf wel benoemd tot 
‘Blinkie’ van de week. En wij vonden dat 
ook een goed plan en alternatief.   
Maar wanneer je hun warming up 
voorafgaand aan de training ziet, 
schieten de tranen in je ogen en weet je 
meteen waarom ze ook dit jaar de 
hoofdprijs niet hebben gewonnen.  
Meer dan een eervolle vermelding en 
de toezegging dat ze met een ‘schone 
lei’ het komende jaar in zullen gaan, 
kunnen we in dit geval niet doen. 
 

De lesroosters zijn in de maak… 
 

We zijn blij met de inschrijvingen voor 
de komende zomer. Dagelijks komen ze 
binnen. Vandaar dat we al druk bezig 
zijn met de indeling, planning en de 
roosters. Bijna elke dag hebben we 
overleg met elkaar en wekelijks 
vergaderen we.Soms is dat op dinsdag, 
en als dat niet schikt plannen we de 
woensdag in.Mocht je je nog niet 
ingeschreven hebben, doe dit dat zo 
snel mogelijk. We gaan in de eerste en 
tweede week van maart al zoveel 
mogelijk bevestigingen versturen en 
mensen informeren over de lesdag en 
lestijd. Tot die tijd kunnen we nog wel 
wat schuiven en draaien. In de laatste 
twee weken van maart maken we de 
roosters definitief. Maandag 4 april is de 
eerste lesdag. 

 
 
Het prijsverschil 
 

Het is weer de tijd dat de inschrijvinge 
van alle kanten op ons af komen; per 
post, per mail of tijdens de trainingen. 
En daar zijn we blij mee en trots op. 
Toch krijgen we regelmatig vragen over 
de verschillende tarieven zoals die op 
het formulier vermeld staan. En dat 
leggen we graag nog even een keer uit.  
Ben je lid van de club, dan betaal je 
contributie, daarmee mag je gebruik 
maken van de banen om vrij te spelen. 
Ook voor lessen hoef je dan geen 
‘baanhuur’ te betalen. Ben je geen lid, 

maar particulier, kun je vrij spelen door 
een baan te huren. En voor de lessen 
betaal je baanhuur. Die baanhuur 
dragen wij dan weer af aan de 
vereniging. Natuurlijk hopen we dat je 
naast de lessen zeer regelmatig gaat 
vrij spelen om, zoals dat zo mooi heet, 
het geleerde in de praktijk toe te 
passen.   
 

Belangrijke data voor de agenda 
 

Nog heel even en het is weer 
voorjaarsvakantie:de laatste lesdag is 
op zaterdag 26 februari, de lessen 
beginnen weer op maandag 7 maart.   
 

Op zaterdag 19 maart is er een 
spectaculaire zaterdagmiddag bij  
Groen Sport in de winkel in 
Nieuwerkerk. Het wordt een middag met 
fantastische aanbiedingen, hoge 
kortingen en waanzinnige acties!  
Verderop in deze nieuwsbrief is meer te 
lezen over deze middag die je niet mag 
missen! 
 

Op zondag 27 maart organiseert L.T.C. 
de Blinkert in samenwerking met Mejor 
weer de jaarlijkse open dag. Tussen 
13:00 en 17:00 ben je van harte welkom 
op het park om een training bij te 
wonen, informatie in te winnen, je in te 
schrijven en alle vragen te stellen die je 
hebt. Zowel de mensen van de 
vereniging als de trainers staan je graag 
te woord. 
Kom je ook langs? 
 

En zoals al vermeld is de echte start 
van het buitenseizoen op maandag 4 
april. En nu maar hopen dat het geen 
valse start wordt…  
 

Minitennistoernooi 
 

Het Blinkies \ Mejor Minitennistoernooi 
staat  dit jaar gepland voor 15 juni. 
Iedereen wordt op het park verwacht rond 
12:30 – 12:45 uur, want om 13:00 uur 
willen we echt starten.   
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Vorig jaar moesten we tijdens de eerst 
twee rondjes nog even schuiven, 
passen en meten, maar dat gaat dit jaar 
niet gebeuren! Mede dankzij Rob 
Hooghuis, inderdaad, de wederhelft 
van…die een ingenieus plan- en 
wedstrijdsysteem heeft gemaakt. 
Iedereen wordt weer ingedeeld in 
poules van eigen leeftijd, ervaring en 
sterkte en iedereen speelt een aantal 
wedstrijden op tijd. 
 

 
 

Mede dankzij Rob Hooghuis, inderdaad, 
de wederhelft van…die een ingenieus 
plan- en wedstrijdsysteem heeft 
gemaakt. Iedereen wordt weer 
ingedeeld in poules van eigen leeftijd, 
ervaring en sterkte en iedereen speelt 
een aantal wedstrijden op tijd. We 
houden je op de hoogte en hopen op 
net zo’n grote opkomst als in 2010.  
We hadden het mooiste weer van de 
wereld en het was een zeer geslaagde 
en gezellige middag. Daarbij is het 
minitoernooi een beetje neergezet naar 
de Olympische gedachte; meedoen is 
veel belangrijker dan winnen!  
De inschrijfformulieren komen eraan! 
 

 
 

Dinsdagavond 20:00 uur… 
 

Wanneer Hans vanaf de kantine kwam 
aangelopen, na zijn kopje koffie, stond 
hij meestal tegen de lantaarnpaal 
geleund die naast de baan stond…  
We hebben het hier over de enige echte 
Kees Duijverman…uniek in zijn soort! 
“Even bijkomen voor de les” zei hij dan 
en rookte op zijn gemak een sjekkie. 
Hans wist dat Kees een razend drukke 
baan had en echt moeite moest doen 

om nog een beetje op tijd te zijn voor de 
les. Wanneer Hans hem om een ‘paar 
minuten over heel’ aanspoorde om de 
baan op te gaan,  vroeg Kees steevast 
aan Hans:   
“En knulletje…wat zou je vandaag 
van mij willen leren?” 
Het mag duidelijk zijn dat de eerste 
serie ballen richting ‘vriend Kees’ net 
iets anders aangespeeld werden dan bij 
de rest van de groep… 
Voor straf ? Nee, natuurlijk niet!  
Het idee…Hans speelde de ballen 
ietwat uitdagender!    
 

 
 

Deze foto is onlangs genomen op de 
“Hollandse Club” en eerlijk is eerlijk!  
Ook daar hebben ze verstand van 
rackets…zeker gezien de spandoeken. 
 

Het verschil. 
 

Tennissen kun je op veel verschillende 
manieren. Laten we er eens twee nader 
belichten waar je echt iets aan kunt 
hebben. Je kunt ‘met’ elkaar en ‘tegen’ 
elkaar spelen. Met elkaar spelen houdt 
in dat je elkaar de bal toespeelt. Zo krijg 
je lange rally’s en vastheid in de slagen. 
Wanneer je tegen elkaar speelt, jaag je 
elkaar de hoeken in. Voor allebei de 
manieren is veel te zeggen en het is 
maar precies wat je zelf wilt. Tennis je 
met elkaar dan kun je bijvoorbeeld elke 
eerste bal inspelen naar de backhand 
en vervolgens doorspelen. Zo sla je in 
betrekkelijke rust heel veel backhands 
en slijp je de slag echt in. Ook kun je 
een matje op de baan leggen waar je 
alle ballen op mikt. Wat ook een mooie 
variant om te spelen is de volgende 
oefening: de bal moet vijf keer heen en 
weer, daarna mag je het punt verder 
uitspelen. Zo speel je eerst met elkaar 
en vervolgens tegen elkaar.  

Heb je meer oefeningen nodig? Vraag 
het gerust even aan een van de 
trainers. Ze helpen je graag verder op 
weg! 

 

Uitgesproken 
 

Remo gaat altijd voor de ‘punten’ Het 
nadeel is dat hij regelmatig tegen de 
forehandpassing van Hans ‘aanloopt’.  
Toen Remo op kwam lopen joeg Hans 
‘m erlangs… Het commentaar was 
duidelijk: “Als jij mij nou een keer 
betaalt, mag jij je wel een uurtje uitleven 
in plaats van andersom…”  
 

Madelief zwaaide niet toen de familie 
langs het raam liep. Annemarie sprak 
haar daarop aan en zei; Je moet wel 
even zwaaien” Madelief vond van niet: 
 “Ik keek leuk” zei ze. 
 

Hans liep trots met zijn knal oranje jas 
richting de winkels om even een 
boodschapje te doen. De vraag van een 
paar kleine jongens overviel hem wel… 
“Hé postbode, heb je nog elastiekjes 
over?” 
 

De Mejor shirts zijn er! 
 

En het zijn er meer dan honderd!  
Van piepklein tot mega groot. 
Dus wil je er in je uppie of met het hele 
team ‘oranje’ bijlopen, geef de maten 
even door en wij duiken in de 
voorraad…en mochten we je maat niet 
meer hebben, ze zijn te allen tijden bij te 
bestellen.  
 

 
 

Yannick ‘showt’ hier zijn oranje stageshirt 
  

Wees welkom bij Groen Sport. 
 

Zaterdag 19 maart wordt het gezellig 
druk in de winkels van Groen Sport.  
Ze zitten in het winkelcentrum Reigerhof 
in Nieuwerkerk aan den IJssel.  
Het is een middag om het seizoen op 
een hele speciale manier af te trappen.  
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Er is informatie in te winnen over tal van 
sporten, maar tennis is de hoofdmoot.  
Er zijn mensen van Wilson Nederland 
aanwezig die uitleg kunnen geven over 
rackets, schoenen en accessoires.  
De mensen van Mejor zijn aanwezig 
om iedereen van een juist advies te 
voorzien.Het loon echt de moeite om tijd 
vrij te maken, de kortingen en 
aanbiedingen zijn spectaculair, met 
onder andere een rad van fortuin om 
zelf je korting bij elkaar te draaien. Zet 
de datum maar wel vast in de agenda, 
de officiële uitnodiging volgt nog! 
 

         
 
  

De High Speed Camera 

        
 

Ladies and gentlemen…we got him! 
 

Met zoveel trots kunnen we de nieuwste 
aanwinst op het gebied van trainen en 
lesgeven wel noemen. Al je slagen 
worden ‘real time’ opgenomen met de 
‘high speed camera’ en vervolgens zie 
je jezelf terug in ‘slow motion’  
Op het kleine scherm van de camera? 
Nee! Je bekijkt de beelden direct op het 
grote scherm van de computer die 
gekoppeld is aan de camera.  
In samenwerking met Remhard ICT uit 
Rotterdam hebben we een prachtig 
concept ontwikkeld en rollen het de 
komende periode verder uit om 
iedereen te helpen.  
Kan het nog gekker? Jazeker!  
Op het nieuwe park dat in september 
van dit jaar klaar zal zijn zie je jezelf niet 
meer terug op het beeldscherm…dan 
ben je namelijk ‘life size’  te 
bewonderen op het grote scherm.  
Dan kunnen we de computer namelijk 
koppelen aan een ‘beamer’ die het 
beeld levensgroot projecteert.  
Duidelijker kunnen we het niet maken.  
Het grote voordeel van vertraagd 
afspelen is dat je precies ziet waar en 

wanneer het misgaat. Bovendien 
kunnen we de gemaakte opname 
volledig stilzetten en alles beeld voor 
beeld afspelen. En als je vindt dat 60 
beelden per seconde niet voldoende is, 
maken we er toch gewoon 240 beelden 
per seconde van. Een gewone 
slowmotion wordt dan, zoals onze 
zuiderburen het zo mooi uit kunnen 
drukken,  een regelrechte 
‘super slomo’ In de afgelopen weken 
hebben we al een groot aantal mensen 
opgenomen en de beelden laten zien.  
De resultaten zijn verbluffend!  
Is het confronterend? Zeker weten!  
Is het leerzaam? Ontzettend!  
En heb je interesse of vragen, neem 
gerust even contact op! 
 

 
Remhard ICT       Pure Simplicity 
 

onze buitenlandse correspondente 
  

In de volgende uitgave een bijdrage van 
een andere buitenlandse correspondent 
dan Robert; we hebben dan een mooi 
verhaal van Maja, die al geruime tijd het 
Hollandse heeft verruild voor het warme 
Singapore. En om je een korte 
karakteromschrijving te geven van ‘onze 
Maai’ Ze is bijna altijd supervrolijk, 
razend enthousiast, in voor nieuwe 
dingen en bloedfanatiek. Maar het 
meest karakteristieke hebben we nog 
niet genoemd…en dat is haar ‘lach’  
De sirene die elke eerste maandag van 
de maand getest wordt, is er helemaal 
niets bij. En daarbij is het een heel 
aanstekelijke lach…Hoe groot je 
‘sikkeneur’ ook is, als zij begint te 
gieren, gier je mee. Echt waar! 
We zijn erg benieuwd naar haar 
bijdrage. 
  

      
 

Het nieuwe park… 
 

Zo gaat het dus allemaal ongeveer 
uitzien! Een splinternieuw park met 
maar liefst 14 ‘all weather’ banen, 
waarvan er 6 permanent overdekt zijn. 
In de zomer tennis je lekker onder een 
afdak in de schaduw, dat scheelt heel 
veel smeren…  
En in de winter, wanneer de zijschotten 
geplaatst zijn speel je volledig indoor.  
Een mooie oplossing? Nee, prachtig! 
Gewoon op elke dag van het jaar 
kunnen tennissen op dezelfde plek, de 
hele zomer èn winter. Ook de 
huurtarieven zijn bijzonder gunstig. 
Mocht je interesse hebben om een baan 
vast te leggen voor de komende 
winterperiode, stuur dan voor 15 
februari aanstaande een bericht naar 
het volgende adres: 
wintertenniscapelle@gmail.com 
 

Tot zover Noticias nummer 30, we 
melden ons weer in de tweede of  
derde  week van maart. In ieder geval 
met een mooi buitenlandse ervaring en 
belangrijke informatie over het komende 
zomerseizoen en de ontwikkelingen 
omtrent de nieuwe vereniging en de 
verhuizing naar het nieuwe tennispark.  
Mocht je zelf een mooi verhaal, ervaring 
of anekdote hebben voor de 
nieuwsbrief, klim in de pen of kruip 
achter de computer!  
Stuur het naar secretariaat@mejor.nl 
en wij zorgen ervoor dat het een mooie 
plek krijgt...de enige voorwaarde is dat 
het door de spreekwoordelijke beugel 
moet kunnen. 

En bij vragen, onduidelijkheden, of wat 
dan ook? Direct contact opnemen!   
 

HASTA LA PROXIMA! 
 
 

Het hele  tennisteam  
 

Marianne, Claudia, Irma, Roy, Xynthia, 
Lodewijk, Rob, Rob, Rob en Hans. 


