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Het is  begin april… En dat betekent 
een echt voorjaarszonnetje in 
combinatie met een nieuw 
zomerseizoen! Men zegt dat je van dit 
zonnetje wel bruin wordt maar nog niet 
verbrandt. Regelmatig zien we mensen, 
onderuitgezakt in stoelen even genieten 
van de zon. En groot gelijk hebben ze. 
Als wij een kleine pauze hebben, doen 
we precies hetzelfde. En wil je een tip 
van de redactie? Print deze nieuwsbrief 
uit, pak een stoel en lees ‘m lekker in 
het zonnetje; hij is weer meer dan de 
moeite van het lezen waard! 
Wij hebben de 20e  maart,  tussen de 
middag,  voor het eerst lekker in het 
zonnetje getennist! Lekker? Nee! 
Heerlijk! En het windje dat over de baan 
stond? Dat hebben we op de koop 
toegenomen! Het was geweldig! 
 

Het rooster… 
 

April is altijd een rare maand, vol 
feestdagen, activiteiten en bijzondere 
evenementen. Is het seizoen net van 
start is er al weer sparake van allerlei 
vrije dagen, weekenden en noem maar 
op. Vandaar even ons rooster: 
 

Goede vrijdag 6 april is er geen les! 
zaterdag 7 april is er ook geen les. 
Zondag 8 april, eerste paasdag is er 
geen les, net als maandag 9 april, 
tweede paasdag, dan is er ook geen 
les. Op de dinsdag na Pasen gaan we 
wel weer volop aan de slag. 
 

De ‘meivakantie’ bestaat dit jaar uit een 
week. Onze laatste lesdag is vrijdag 27 
april. Onze eerste lesdag na de 
vakantie is op maandag 7 mei.  
 

Het Cursist Volg Systeem 
 

De mensen van Mejor plannen niet met 
een computerprogramma; de indeling 
vindt ‘ouderwets’ met het handje plaats. 
De trainers kennen de mensen, kennen 
hun voorkeuren en verhinderingen. 
Neemt niet weg dat het ‘mensenwerk is 
en blijft! En waar mensen heel 
hard`werken, maken mensen fouten. 
Vandaar dat we altijd bezig zijn om 
groepen te volgen en eventueel anders 
samen te stellen. 
Natuurlijk streven wij naar een honderd 
procent perfecte planning, vandaar dat 
er ook zoveel uren aan de planning 

wordt besteed. Helaas veranderen de 
roosters van school en andere 
activiteiten regelmatig en moeten wij 
ook opnieuw schakelen. Schroom niet 
om contact op te nemen als jij vindt, of 
je ouders vinden dat je niet goed op je 
plek zit. In overleg gaan we dan kijken 
naar een passende groep en tijd. 
 

Gente ( de mensen)  
 

Zoals gezegd en geschreven heeft 
grote broer ‘Rob’ het stokje 
doorgegeven aan Marianne. Wij 
hebben haar dan ook een aantal leuke 
vragen voorgelegd en hieronder volgt 
een mooi en boeiend verslag, inclusief 
een aantal verassende antwoorden! 
Laten we het er op houden dat 
Marianne het afgelopen jaar frontaal 
tegen ‘Sarah’ aangelopen is, haar 
leeftijd doet er verder niet zo heel veel 
toe. “je bent zo oud als je je voelt”  
Zij heeft een eigen ‘natuurgerichte’ 
praktijk voor massage en 
sporttherapie, daarnaast verzorgt 
Marianne tennislessen aan kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. Naast het 
slaan van een tennisbal mag ze ook 
graag ‘knikkeren met een lange stok’ 
Niet dat ze te lui is om te 
bukken…maar ze golft gewoon graag. 
Ook duikt ze graag in een interessant 
boek dat te maken heeft met haar 
vakgebieden. Ook wil ze weleens een 
avond niets en lekker televisie kijken. 
Haar favoriete film is “Prison Break” 
Het liefst eet Marianne Italiaans… 
(Toch jammer dat ze daarvoor koos…) 
 

 
 

Maar voor een goed en gevarieerd 
portie tapa’s is ze ook te porren. 
Je mag Marianne ’s nachts wakker 
maken voor een reisje naar de 
zon…binnen een mum van tijd heeft ze 
haar koffertje gepakt en is ze klaar 
voor vertrek! Marianne verzorgt het 

secretariaat voor Mejor Sports en geeft 
les aan haar ‘tennissterren’ en 
aanstormende talenten. Haar wens is 
het hebben en behouden van plezier in 
tennis. Zonder plezier zal er nooit 
resultaat zijn! Je kunt lichamelijk zo 
sterk zijn als een beer, als je op het 
mentale vlak niet in balans bent gaat 
het je niet lukken. Bij deze danken we 
Marianne voor alles, maar niet voordat 
zij een mooie naam geroepen heeft om 
het spreekwoordelijke stokje door te 
geven. Maar niet voordat wij grootes 
hebben aangekondigd dat zij, samen 
met haar man inmiddels is gestrat met 
een cursus…Spaans! En hier nemen 
wij de ‘sombrero’ voor af! Klasse! 
De volgende in de rij is Sahaend 
Rezwani. Een jongen die net 11 jaar 
geworden is en nu al vijfde van 
Nederland is. Niet op het gebied van 
tennis…nog niet…Sahaend is ook heel 
goed in judo. Zijn verhaal lezen jullie in 
onze volgende uitgave. 
 

 
. 

Seminar over respect… 
 

Het kan gebeuren dat het kleine, grijze 
tenniskaboutertje er een dagje niet is 
om herrie te maken…Dat betekent niet 
dat hij languit en met de beentjes 
omhoog op de bank ligt te zappen. 
Soms doet hij ook nog wel eens iets 
nuttigs, zoals een workshop of een 
seminar bijwonen. Laatst was hij nog in 
Nieuwegein met een aantal collega 
coaches. Daar ging het over respect… 
 
Een mooie uitspraak waar iedereen 
even bij stil mag staan en over na mag 
denken is de volgende: 
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Respect is niet iets dat je kunt eisen 
met regeltjes en boetes, respect kun 
je alleen maar verdienen. En je 
verdient het in de eerste plaats door 
het te geven." 
 

Dat komt mooi overeen met een van de 
belangrijkste pijlers waarop Mejor 
Sports leunt: ‘Behandel een ander zoals 
jezelf behandeld wilt worden. 
En daarmee is alles gezegd! 
 

Regen… 
 

Niet dat we het hopen, maar mocht het 
gaan regenen, dan gaan de lessen en 
trainingen door…in ieder geval tot 
19:0O uur. Zo is dat afgesproken. Na 
die tijd zullen we even in overleg 
moeten voor beschikbare banen onder 
de overkapping, maar de middagen zijn 
in ieder geval helemaal geregeld. 
 

Uitgesproken 
 

Hans liep te zingen tijdens het rapen 
van de ballen. Joyce liep al geruime tijd 
met haar wijsvingers in haar oren en 
kon dus ook geen bal in de kar 
doen…Hans sprak haar netjes aan. 
Het gezang was volgen haar niet om 
aan te horen…een valse kraai was er 
niets bij. Suzan tikte Hans zachtjes op 
zijn arm en zei zo lief mogelijk: 
“Zing maar niet… 
 

 
 

Carmen ‘zat’ op baan 14 en voelde aan 
haar rechterlies. “Zit hier je blinde 
darm? Vroeg ze. Hans bevestigde dat.  
“Ik heb pijn” zo vertelde ze. 
“Steekt het van binnen naar buiten of 
gaat de pijn van links naar rechts?” 
vroeg Hans. 
“Hoezo?” 

“Nou, als de pijn van binnen naar 
buiten gaat, prikt ‘ie in jouw darm met 
zijn stok.” 
“En als de pijn van links naar rechts 
gaat?” vroeg Carmen 
“Dan poetst hij zijn bril met een 
doekje!” 
Emmy verstond of begreep het niet 
helemaal…maar heel hard gelachen 
hebben we wel!  
Carmen…dank voor je hulp! 
 

 
 
 

Lenen en testen 
 

Mejor Sports staat sinds jaar en dag 
onder contract bij Wilson. 
En in die hoedanigheid hebben we ook 
de beschikking over een uitgebreide 
collectie leen- en testrackets.  
Daar heeft Groen Sport voor gezorgd! 
Je mag zoveel verschillend rackets 
uitproberen zonder verplichting!  
Mocht je het juiste slaghout gevonden 
hebben, kunnen wij dat voor je 
regelen.  
Dat doen we ook via de geheel 
verbouwde winkel van Groen Sport. 
Dus mocht er ooit iets zijn, heb je 
gewoon volledige garantie en service. 
Al onze rackets komen uit de rekken 
van Groen Sport…dus het moet wel 
heel gek gelopen zijn als we niets voor 
je kunnen betekenen… 
 

         
 
Mams hoekje… 
 

Ik ben een beetje vroeg bij de 
fysiotherapie en neem plaats op een 

bankje, naast mij zit een heer naar ik 
schat van mijn leeftijd. Hij heeft een 
folder in zijn hand, in één oog opslag 
zie ik het, het is de folder van mijn 
jongste zoon. Ik zeg niks… 
Hij kijkt me aan en zegt; “vrolijke folder, 
moet je kijken” 
Ik ken hem uit mijn hoofd, maar doe 
alsof ik van niks weet. 
“Ja zeker, het straalt enthousiasme uit” 
zeg ik.  
Wat droevig zegt hij: ” Was er maar 
zoiets toen ik jong was.” 
  

Voorzichtig probeer ik, “Misschien iets 
voor de kinderen of kleinkinderen.” 
“Die heb ik helaas niet” is zijn antwoord. 
  

Plotseling stralen zijn ogen!   
“Mijn buurjongen, ze hebben het niet 
breed, maar hij komt altijd vragen, kan 
ik nog iets voor u doen, boodschappen 
of zo. Ik denk al zo lang wat kan ik 
terug doen. Misschien is dit wel iets” 
En hij stopt resoluut de folder in zijn 
zak. 
 En ik, ik ben blij dat het mijn tijd is om 
naar binnen te gaan, hij hoeft niet te 
zien dat mijn ogen nat worden.   
  

Ik heb beloofd om de inhoud van mijn 
busje tenniskansen bekend te maken. 
Het is vol, maar diezelfde zoon moet 
het nog wel even komen halen en 
inwisselen, dan weet ik het ook! 
 

Ik wens iedereen een stralend 
zomerseizoen.  
 

‘mama Ank’ 
  

Tot zover Noticias 41, we zijn al druk 
met de voorbereidingen voor de 
volgende, nummer 42… 
Mocht je zelf een mooi verhaal of 
uitspraak hebben die beslist de moeite 
van het lezen waard is, klim in de pen 
of kruip achter de computer! 
Schrijf het op en wij reserveren een 
mooie plek! 
 

Een vrolijke, vriendelijke en sportieve 
groet en tot de volgende…Noticias! 
 
Vrolijk Pasen! 
 
Hasta la proxima! 
 
Het hele   Tennisteam 


