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Het is half mei! De vakantie zit er weer  
op en we zijn alweer volop aan de 
slag. Hierbij presenteren we onze 
nieuwsbrief; Noticias nummer 33. 
Ook nu weer boordevol leuke, 
belangrijke en nuttige informatie.  
Veel leesplezier. 
 

Een van onze huisregels: 
 

Plezier en prestatie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.  
Het één kan niet zonder het ander.  
Toch willen we iedereen van jong tot 
oud, van beginner tot scherpschutter 
onze filosofie nog een keer onder de 
aandacht brengen. Slecht spelen is 
niet erg, fouten maken is niet erg, een 
wedstrijd verliezen is niet erg. Weet je 
wat erg is? Je best niet doen, dat is 
erg! In alle lessen en trainingen eisen 
we maar een ding…en dat is inzet! 
Niets meer en niets minder.  
Toegegeven…we hebben tot op 
heden helemaal niets te klagen, maar 
willen het toch nogmaals onder ieders 
aandacht gebracht hebben. 
 

Fotomuseum… 
 

Op de website van Mejor hebben we 
sinds kort een eigen fotomuseum. 
Daar hebben we leuke, mooie en 
vooral bijzondere foto’s geplaatst van 
lessen, trainingen, toernooien en 
andere evenementen. Neem gerust 
een kijkje en wandel door ons virtuele 
museum. De kiekjes zijn allemaal te 
downloaden, te printen en door te 
sturen. En hoe we aan al die mooie 
beelden komen? Dat is nou niet 
bepaald een geheim! Linda 
Slingerland, de mams van Yannick 
maakt wekelijks hele mooie foto’s van 
alles en iedereen. 
 

 

Zelf foto’s maken. 
 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat 
ouders en grootouders de kinderen 
ook graag op de kiek willen zetten. 
Dat kan! En dan hoeft dat niet van 
achter het hek te gebeuren. Kom maar 
gewoon op de baan en schiet er maar 
rustig op los. Wel goed uitkijken voor 
een verdwaalde bal op de lens…     

 
 

Uitgesproken 
 

“Hé Daan” riep Lodewijk, “je loopt om 
je backhand heen!” 
“Helemaal niet!”, zo luidde het snelle 
antwoord…”Ik loop gewoon door!“ 
 

Tessa sloeg en sloeg mis. 
Evelien riep: Uit! 
Tessa kreeg een herkansing en raakte 
de bal verkeerd. 
Evelien riep: Uit! 
Tessa sloeg opnieuw… 
Evelien brulde: In…het hek! 
 

Het duurde even voor we verder 
konden… 
 

Hans viel de backhand van Femke 
aan en liep op naar het net.  
Doordat hij een schijnbeweging 
maakte, speelde zij de bal precies in 
zijn blad waardoor hij kon scoren. 
Hans vroeg:”Zag je dat ik naar links 
bewoog? Femke antwoordde: “Nee, ik 
zag het niet…bovendien is dat lastig 
om te zien…je komt namelijk nog niet 
zover boven het net uit”  

 
 

Femke sleept voorlopig elke  
woensdag na haar les de banen 6 tot 
en met 10, ook al wordt daar niet op 
gespeeld…     
 

Grote Broer 
 

Hans heeft een grote broer. Rob… 
Die is vijf jaar ouder en dat portret is 
een verhaal apart….en al helemaal de 
moeite van het lezen waard.  
Rob is een ‘jongen’ die wel zijn haren 
verliest, maar zijn streken niet!  Het is 
al sinds zijn jeugd een echte en 
onvervalste  ‘kwajoep’ die altijd te 
porren is voor een grap, een grol of 
een streek. Hij neemt graag mensen 
in de maling en zet  ze graag op het 
verkeerde been. Je moet heel erg 
uitkijken met iets dat hij vertelt…voor 
hetzelfde geld zit je gewoon naar een 
mop te luisteren. Heel langzaam laat 
hij je in zijn verhaal glijden en voor je 
er erg in hebt heeft hij je te pakken. 
Hij was het ook die tijdens de open 
dag de ‘orde’ kwam verstoren… 
Gewapend met een racket uit de 
prehistorie en een lege ballenkar.  
Zeg dus niet dat je niet gewaarschuwd 
bent.  
 

 
 

Maar Rob is ook een ‘jongen’ die 
gelooft in de aanpak en filosofie van 
Mejor en de stichting Tenniskansen. 
“Sla raak voor een knaak” komt dan 
ook uit zijn koker. Gewapend met een  
collectebus vertelt hij enthousiast aan 
iedereen wat we doen, hoe we dat 
doen en vooral voor wie we de dingen 
doen.  
En zoals gezegd; voor elke euro 
leggen we verantwoording af! 
Dus…mogen we hem bij deze wel 
even een keer in het zonnetje zetten?   
De eerste ‘volle bus’ heeft namelijk 
een kleine € 250.00 opgeleverd! 
En met dat aanzienlijke bedrag 
hebben we dus nu al 5 mensen op 
weg kunnen helpen! En daar zijn we 
dan ook bijzonder trots op. 
 

Namens de redactie, alle trainers en 
de mensen van TENNISKANSEN… 
Dank je wel! Grote broer! 
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Minitennistoernooi 
 

Op woensdag 15 juni vervallen de 
meeste jeugdlessen voor een 
keertje… 
En dat alles vanwege het Blinkies / 
Mejor Minitennistoernooi. 
Tussen 13:00 en 17:00 uur zal weer, 
in diverse categorieën gestreden 
worden om de eer. 
Vorig jaar was het een enorm druk 
bezet evenement en we gaan er van 
uit dat we ook dit jaar weer een groot 
aantal deelnemers mogen inschrijven. 
De formulieren zijn we niet alleen aan 
het uitdelen, we hebben ze ook per 
mail verstuurd via het secretariaat en 
ook staat ‘ie op de website. 
Van “oeps” even vergeten om in te 
schrijven kan dus geen sprake zijn! 
Iedereen speelt zijn of haar 
wedstrijden binnen de eigen 
leeftijdscategorie en/ of niveau. 
 

 
 

Winnen is leuk, maar meedoen is 
eigenlijk veel belangrijker!  
Zo doe je op een leuke en gezellige 
manier wedstrijdervaring op. 
Voor drinken, hapjes en een snoepje 
wordt gezorgd en niemand gaat met 
lege handen naar huis!  
 

Match Tennis 
 

Op dinsdag -  en  donderdagochtend 
trainen Michael van den Berg en 
Amanda Hopmans met een aantal 
jeugdige toppers op de het park.  
Dat is vooraf allemaal goed 
doorgesproken en afgestemd met 
onder andere bestuur.  
Hiermee zijn deze mensen heel erg 
geholpen, omdat ze anders uit hadden 
moeten wijken…Dordrecht zou het 
dichtst bij zijn. En dat terwijl de 
meeste kinderen in Capelle en 
omgeving op school zitten.  
 
 
 

 

Winterlessen 2011 -2012.  
 

Nog heel eventjes en dan is het echt 
zover…TC Capelle. CTC en LTC de 
Blinkert, twee verenigingen die in 
elkaar geschoven worden op een 
splinternieuw park. In september van 
dit jaar gaat het ook echt gebeuren. 
14 banen, waarvan 6 permanent 
overdekt. In de zomer speel je onder 
het doek, in de winter sta je lekker 
warm en echt binnen. De formulieren 
voor de komende winter zijn in de 
maak en worden op zeer korte termijn 
uitgedeeld. Ons advies?   
Zo snel mogelijk invullen als je de 
komende winter door wilt pakken!  
 

’s Winters zijn de mogelijkheden altijd 
iets beperkter dan tijdens de zomer, 
dus vandaar dat wij adviseren om je 
zo snel mogelijk op te geven. 
 

Woensdag 18 mei is er een feestje… 
In het kader van de ‘feestelijke paal’ 
die geslagen zal worden voor de 
overkapping van de zes banen. 
Je kunt dan met eigen ogen zien dat 
het ‘echt’ gebeurt!  
 

  
Bert Gruijthuijsen maakt wekelijks 
foto’s van de vorderingen…Hier heeft 
hij een kiek geschoten vanaf 18 meter 
hoogte. En of wij dat dapper vinden? 
Enorm!  
Binnen de redactie krijgen sommige 
mensen al last van hoogtevrees boven 
een diep bord… 
 

adreswijziging 
 

Mocht je verhuizen…of van provider 
veranderen en zowel het gewone 
adres als het mailadres veranderen, 
geeft dat dan zo snel mogelijk even 
door aan ons.  
Het adres om dat direct te regelen is: 
secretariaat@mejor.nl 
 
 
 

 

Open Toernooi LTC de Blinkert 
 

In week 27, de week van 4 juli, wordt 
het Open Toernooi van de vereniging 
weer georganiseerd. Tijdens het  
“voorweekend” 2 en 3 juli zullen er ook 
al diverse wedstrijden gespeeld 
worden. Het ‘Open Toernooi en de 
trainingen ‘bijten’ elkaar niet; wanneer 
het toernooi echt losgaat, hebben wij 
de banen al netjes gesleept en zijn we 
even klaar! 
 

Hemelvaartsdag 
    

Op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni 
vervallen alle lessen en trainingen in 
verband met hemelvaartsdag en de 
dag na hemelvaart.  
Lang weekend weg? Kan! 
 

 
 

Pinksteren 
 

Ook op eerste en tweede pinksterdag, 
zondag 12 en maandag 13 juni 
vervallen de reguliere lessen. 
 

Zomerreces… 
 

De laatste lesdag voor de grote 
vakantie is zaterdag 2 juli. 
Vanaf 4 juli vervallen de normale 
lessen en trainingen. Tel dar 6 weken 
bij op en dan kom je uit op maandag 
15 augustus. En dat is precies de 
eerste normale lesdag. 
 

Maar voor die tijd hebben wij ons al 
lang en breed weer gemeld… met 
Noticias nummer 34. 
Een zomerse uitgave vol nuttige, 
leuke en belangrijke informatie. 
 

En mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben, klim in de pen of kruip achter 
de computer. Stuur het op of geef het 
aan een van de trainers en dan komt 
het wel goed.  
 

Vrolijke, vriendelijke en sportieve groeten! 
 

HASTA LA PROXIMA! 
 

Het hele  tennisteam  


