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De  ‘open dag’ bij LTC 
 

Het  was een schitterende dag.  
In alle opzichten. Een druk bezet 
openingstoernooi, prachtig weer en 
veel mensen die een kijkje kwamen 
nemen op het park. Op twee banen 
werden introductietrainingen gegeven 
door onder andere Lodewijk, Roy,en 
Hans. En naar aanleiding daarvan 
hebben we èn nieuwe cursisten een 
plek kunnen geven en diverse nieuwe 
leden op het park mogen begroeten! 
 

Vakantieweek in mei… 
 

De vakantieweek is van 30 april tot en 
met 7 mei. De laatste lesdag is op 
vrijdag 29 april en we gaan weer van 
start op maandag 9 mei. In deze 
periode vervallen alle normale lessen 
en trainen alleen de mensen die apart 
met Lodewijk, Roy, Marianne, Irma, 
Claudia of Hans afgesproken hebben. 
 

 
 

Factor 30 
 

Wij kunnen het ons niet herinneren dat 
we op een maandag in maart, in dit 
geval, maandag 22 maart de armen, 
de benen en het gezicht in moesten 
smeren met zonnebrandcrème. 
Volgens ons is het echt niet eerder 
voorgekomen, maar…als dat een 
voorbode is voor de zomer, dan komt 
het wel goed! 
 

 
Is het zo mooi tennissen of niet? 

 
Tegelijk moeten we ook eerlijk melden 
dat de eerste ‘natte pakken’ zijn 
gehaald. Op woensdag 30 maart 
stopte het om 16:40 uur even met 
zachtjes regenen.  

Helaas moesten we toen een korte 
pauze inlassen. Maar toen het weer 
echt helemaal droog was, konden we 
ook binnen een mum van tijd de baan 
weer op!  
 

 
   Jammer dat het altijd eerst moet regenen 
 

Videotrainingen 
 

We liepen er al een tijd mee in het 
hoofd. Begin dit jaar hebben we de 
knoop doorgehakt en een 
supercamera, een statief en er  een 
laptop voor aangeschaft. We nemen 
de slagen op en laten die direct in 
slow motion zien. De resultaten zijn 
‘verbluffend goed.’ We gaan het op 
diverse momenten gebruiken in de 
reguliere lessen. Er zijn doordat we de 
beelden hebben laten zien al heel wat 
discussies voorkomen. Wel hebben 
we één excuus voor het grote 
smoezenboek die we hier graag even 
vermelden… 
“De camera zou gesaboteerd zijn” 
 

 
 

Mocht je alle slagen op video 
vastgelegd willen hebben, dat kan! 
Je moet rekenen op een training van 
een uur. Voor het gebruik van de 
camera rekenen we niets… 
 

Even voorstellen 
 

Eigenlijk is het volstrekt overbodig om 
deze jongeman nader te 
introduceren… Hij was geen ‘Blinkie’ 
van het jaar, is het niet en zal het 
waarschijnlijk ook nooit worden.  
Wel heeft hij het over een heel andere 
‘boeg’ gegooid om een ‘wit voetje’ te 
halen. Op grond van zijn prachtige 
sollicitatiebrief kon hij eenvoudigweg 

niet geweigerd worden…En in de 
maand mei gaat het gebeuren!  
De enige echte Peter Buijs gaat als 
stagiair aan de slag bij Mejor. 
Hieronder introduceert hij zichzelf: 
 

Mijn naam is Peter Buijs, ik ben 14 
jaar en  zit in 3 vwo van het Comenius 
College. Een tijdje geleden kregen wij 
op school te horen dat wij in de week 
na de meivakantie een 
maatschappelijke stage moeten gaan 
lopen. Ik dacht meteen dat het een 
leuk idee zou zijn als ik bij Mejor 
terecht zou kunnen en zo mijn 
sport/hobby te combineren met mijn 
school. In totaal moet ik ongeveer 24 
uur stage lopen verspreid over 4 á 5 
dagen.  Ik ben benieuwd wat mijn 
werkzaamheden voor Mejor zullen zijn 
en ik hoop natuurlijk  te kunnen helpen 
tijdens de lessen. Toen ik 7 jaar was 
ben ik op tennis gegaan. Ik krijg al 4 
jaar les van Hans en ik heb het altijd 
erg naar mijn zin tijdens zijn lessen.  
Ik ga ook een extra sportvak op school 
kiezen waar je wel vaker dit soort 
dingen mag doen dus daarom leek het 
me ook extra leuk. Alles wat ik 
meemaak moet ik opschrijven in mijn 
logboek wat ik de hele week moet 
bijhouden. Uiteindelijk moeten Hans 
en zijn collega’s een eindbeoordeling 
geven. Ik heb er echt veel zin in en 
jullie lezen mijn ervaringen in juni!  
 

Peter Buijs 
 

 
 

Peter in ‘actie’ samen met zijn zus Madelief 
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Leen – en testrackets 
 

Voor de mensen die (nog) geen eigen  
rackets hebben, hebben wij een 
uitgebreide collectie rackets om te 
lenen en/of uit te proberen. In 
samenwerking met Groen Sport en 
Wilson Nederland hebben wij alle 
soorten en maten in de tas…Van klein 
tot groot en van licht tot zwaar.   
We informeren en adviseren je graag 
over de juiste keuze van een racket.  
Alle rackets die wij leveren komen ook 
direct uit de winkel in Nieuwerkerk! 
We leveren ze helemaal compleet met 
een goede bespanning, hoes en een 
kassabon voor de garantie! 
 

             
 
 
 

Winter 2011 – 2012 
 

Natuurlijk verklaar je een normaal 
mens voor gek als je het hebt over 
een winterperiode terwijl het pas april 
is. Maar zo gek is het bij nader inzien 
helemaal niet… ergens in september 
van dit jaar gaan we “verhuizen’ naar 
een spiksplinter nieuw park aan de 
Capelseweg. Een park met 14 banen, 
waarvan er 6 permanent overdekt zijn. 
In de zomer een dak boven je hoofd 
en lekker in de schaduw tennissen… 
Gedurende de winterperiode worden 
de schotten om de 6 banen gezet en 
heb je dus een echte hal! 
En in deze periode is het aantal uren 
beperkter dan in de zomer, dus mocht 
je in de winterperiode door willen 
trainen, geef dat dan zo snel mogelijk 
aan. De formulieren voor de winter 
van 2011 – 2012 zijn in voorbereiding. 
Wanneer we ze hebben gaan we ze 
direct uitdelen en versturen! 
 

Bijkomend voordeel is dat alle leden 
van TC Capelle (de nieuwe naam van 
de fusieclub) voor de trainingen 15% 
korting krijgen op de baanhuur. 
 
 

 
 

Pleisters plakken 
 

Hans had in de eerste week nieuwe 
schoenen…en twee voeten vol blaren 
Dankzij de ‘zusters Annemarie en 
Jacqueline’ liep hij ’s avonds weer als 
een kievit…Namens Hans en het hele 
team…heel hartelijk dank voor de 
‘blarenpleisters’ die per expresse op 
het park werden bezorgd! 

 
 

Een nieuwe collega! 
 

Met de start van het nieuwe seizoen is 
het  Mejor team opnieuw versterkt en 
uitgebreid. Cher van der Linden gaat 
aan de slag als trainster.  
Ze stelt zichzelf hieronder even aan 
iedereen voor:   
Mijn tenniscarrière is begonnen toen ik 
zes jaar was en heb niet lang daarna 
in totaal vier jaar de Bondstrainingen 
van de K.N.L.T.B. gevolgd. In mijn 
eerste jaar van de middelbare school 
heb ik veel getraind bij Halfweg in 
Spijkenisse. Op mijn veertiende ben ik 
naar Argentinie gegaan om te trainen 
en te spelen. Ik ben begonnen in 
Buenos Aires en ben daarna ook nog 
op verschillende plekken geweest. 
Ik heb daar in totaal drie jaar gezeten 
en in verschillende plaatsen gewoond; 
onder andere bij mijn trainer, in een 
huis vol met sporters. Vervolgens  een 
eigen appartement gehuurd.  
Door een blessure ben ik terug 
gekomen naar Nederland, waar ik heb 
moeten besluiten heb dat 'toptennis’ er 
voor mij niet meer in zou zitten. 
Vandaar mijn besluit om me volledig 
op het lesgeven, trainen, coachen en 
begeleiden te gaan storten. Mijn 
‘leven’ is en blijft nog altijd ‘tennis’    
Op dit moment volg ik een opleiding 
tot sporttherapeut, volgend jaar ben ik 
daar als het goed is mee klaar.  

Ik geef nu bijna 3 jaar les aan mensen  
op verschillend niveau.  
Mijn ervaringen zijn onder andere bij 
de CIC Group en Tennis Rotterdam. 
Ook begeleid ik twee jongens bij hun 
toernooien. Ze zijn 10 en 14 jaar en  
spelen K3 toernooien. Het lijkt me ook 
erg leuk om dit ook meer te doen bij 
de kinderen die bij Mejor trainen. 
Zeer binnenkort zien jullie mij op het 
park en maak ik persoonlijk kennis 
met iedereen. En mochten er vragen 
zijn…stel ze gerust! 
 

 
 

De indeling en planning… 
 

In de afgelopen winterperiode heeft 
het team een groot aantal keren 
vergaderd over de planning en 
indeling. En dat is heel goed geweest. 
Op een handvol mensen na zit 
iedereen op zijn of haar plek voor de 
komende zomer. En voor de mensen 
die we nog moeten plaatsen of 
verplaatsen vinden we ook een plek! 
Mede dankzij ons Cursist Volg 
Systeem en jullie meedenken in de 
mogelijkheden. 
 

Uitgesproken… 
 

Hans was vroeger op het park dan 
normaal…geen file op de A 20. En 
had alle spullen vast op de banen 
gezet. Diverse cursisten kwamen 
daarna aan.  
“He Hans, wij trainen zeker vandaag  
op baan 3”?  
 “Ja, hoezo?  
 “Nou, omdat je rollator daar staat…” 
 

Jos serveerde en maaide een beetje 
langs de bal. Het werd een 
onvervalste en vooral ook onbedoelde 
sliced service.  
Theo wilde ‘m terugslaan maar miste 
de bal volledig…zijn conclusie was 
duidelijk: 
“Hé, die bal maakte een bochtje” 
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Hans heeft een foto op zijn werkkamer 
staan. “Wie is die man?”vroeg Boaz,  
dat is zijn jongste van bijna vier. 
“Dat ben ik’ zei Hans… en direct 
ontstond er een soort van discussie op 
de zolderkamer. 
“Dat ben jij niet” 
“Wel waar” 
“Nietes! 
“Welles!” 
“Echt niet” 
“En Waarom ben ik dat dan niet?”  
“Die man heeft zwart haar…”  
 

 
     Wat lijkt hij hier onschuldig… 
 

Plagen en pesten. 
Elkaar een beetje plagen mag!  
Pesten staan we niet toe!  
Behandel een ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden. 
En als we merken dat er gepest wordt, 
grijpen we in. Direct!  
We hebben daarvoor een speciaal 
protocol opgezet dat ook direct in 
werking treedt. We hebben het nog 
niet hoeven gebruiken, maar weet dat 
het plan er ligt! 
  

Drugs 
 

Wij zeggen Nee! 
Mocht een van de trainers er lucht van 
krijgen…dan zijn de rapen gaar! 
Sport en drugs gaan niet samen.  
 
 

 
 

Van de website geplukt 
 

Wil je nog even gieren van de lach? 
Dat kan! Andres Carasco imiteert 
bijna alle wereldtoppers tot in de 
perfectie! Geloof je ons niet?  Ga naar 
‘You Tube en type zijn naam in… 
Federer, Hewitt, Roddick, Sampras, 
Nadal en noem maar op doet hij na. 
De loopjes, de bewegingen, de 
rituelen…gewoon alles. 
Zelfs de cameraman staat soms te 
schuddebuiken van het lachen. 
Een aanrader? Zeker weten!  
De site staat bij ons onder ‘favorieten’ 
 

 
 

Tenniskansen 
 

In het kader van maatschappelijk 
ondernemen proberen wij van Mejor 
Sports ook ons steentje bij te dragen. 
Waar de wereldtoppers een eigen 
foundation hebben, hebben wij 
TENNISKANSEN in het leven 
geroepen. Onder het motto: wel willen 
maar niet kunnen proberen we 
mensen te helpen op allerlei gebied. 
Dat kan zijn met een bijdrage voor de 
aanschaf van een racket, het 
gedeeltelijk sponsoren van een zomer 
of wintercursus, of iets anders dat heel 
hard nodig is. Het initiatief  wordt 
gesteund en gesponsord door onder 
andere L.T.C. de Blinkert, Groen Sport 
en Wilson Nederland. Elke euro die 
binnenkomt wordt nuttig besteed en 
verantwoord. Mocht u meer willen 
weten over tenniskansen, neem 
gerust even contact op. We vertellen 
iedereen graag alles. Mocht je 
overtuigd zijn van de goede 
bedoelingen van dit initiatief, op de bar 
van L.T.C. de Blinkert staat een 
verzegelde collectebus.  
Vele kleintjes maken één grote! 
Alvast bedankt! 

Mobieltjes… 
 

Tijdens de trainingen staan de 
mobieltjes uit of op ‘stil’ en gaan 
‘gewoon’ in de tas. De wereld vergaat 
echt niet in het uur dat je traint.  
Ook de Minister-president is wel eens 
een uurtje buiten beeld en niet te 
bereiken…Verder is er ook altijd nog 
het fenomeen ‘voicemail’ 
Dan bel je gewoon even terug…na de 
les of training.  
Natuurlijk zijn er uitzonderingen! 
Wanneer er spannende dingen aan de 
gang zijn binnen de familie of je moet 
‘stand by’ zijn voor calamiteiten is dat 
nooit een probleem. Geef het even 
aan bij de trainer en alles is geregeld. 
Voor Hyves, Facebook, Twitter, SMS, 
Ping en andere sociale netwerken zijn 
we er even niet. 
 

    
 
Tot zover deze uitgave van onze 
nieuwsbrief. Na de vakantie in mei 
melden we ons natuurlijk weer, dan 
met Noticias nummer 33. 
 

Mocht je zelf een mooi verhaal , een 
leuke ervaring of een grappige 
anekdote hebben; klim in de pen of  
kruip achter de computer!  
Stuur het naar ons en wij geven het 
een mooie plek! 
 

In onze volgende editie in ieder geval 
weer een paar mooie uitspraken, 
opmerkingen en dergelijke die op of 
naast de baan plaatsvonden. 
 

Natuurlijk staat onze volgende uitgave 
ook weer vol met belangrijke, nuttige 
en leuke informatie. Houd de digitale 
brievenbus in de gaten! 
 
Vandaar dat we nu alleen nog zeggen: 
 
Vrolijke, vriendelijke en sportieve groeten! 
 
HASTA LA PROXIMA! 
 
 

Het hele  tennisteam  


