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Op naar de vakantie… 
 

Alle feestdagen en festiviteiten zijn weer 
voorbij en we gaan ‘plankgas’ richting de 
zomervakantie. In de eerste week van juli 
wordt nog wel les gegeven, zij het beperkt. 
Dit in verband met het ‘open toernooi’  
Tot 18:00 of 19:00 uur zijn er wel banen 
beschikbaar, daarna niet meer, dan maken 
we plaats voor de toernooitijgers.. 
In overleg met de ‘toernooicommissie’ 
worden strakke afspraken gemaakt en 
natuurlijk houden we iedereen op de hoogte 
van de trainingen die wel en niet door 
kunnen gaan. 
De grote vakantie begint op maandag 9 juli 
echt, we gaan op maandag 20 augustus 
weer aan de slag, voor de laatste zet tot aan 
de eerste week van oktober…dan trainen 
we alweer onder de kap.  
 

Daar kan geen ‘back up’ tegenop 
 

Ben je hard aan het werk, wordt het 
beeldscherm wit en houdt de computer er 
gewoon mee op…alles kwijt. 
Het was een kwestie van uithuilen en 
opnieuw beginnen. Deels stond deze 
nieuwsbrief op een externe harde schijf,  
andere recente verhalen helaas niet… 
Zie hier het resultaat…het is weer gelukt. 
Dankzij handige mannen en vrouwen is het 
weer goed gekomen! Weliswaar met een 
oude ‘laptop’ uit het jaar ‘nul’  
Maar dat mag de pret niet drukken! 
 

Opgelicht en opgelucht… 
 

Gedurende de afgelopen weken werden wij 
diverse keren aangesproken dat ‘wij’ gebeld 
zouden hebben over ‘openstaande 
declaraties voor deze zomer…  
met zekerheid kunnen wij stellen; dat zijn wij 
dus niet geweest! Pas dus op!  
Mochten er zaken zijn aangaande facturen 
en of declaraties, dan doen wij dat 
schriftelijk. Hetzij via mail, hetzij via de post. 
En als er gebeld wordt, dan doet Hans, het 
kleine grijze opperhoofd dat zelf! Een goede 
tip van Henk, een van onze cursisten is de 
volgende: speel het spel mee! Vraag naar 
de namen, de rekeningnummers en om 
welk bedrag het gaat…Vervolgens doe je de 
toezegging dat het binnen korte tijd 
overgemaakt zal worden. Direct daarna zorg 
je dat zowel Hans als Marianne op de 
hoogte worden gesteld en zij regelen de 
rest. Een berichtje naar hans@mejor.nl en 
als het kan een kopietje naar Marianne 
Hooghuis secretariaat@mejor.nl  is 
voldoende! Wij verzamelen alles en gaan op 
onderzoek uit. En mochten we te weten 
komen wie dit kunstje uit  probeert te halen, 

zullen we hem of haar met naam en 
toenaam in onze nieuwsbrief vermelden! 
Of we een vermoeden hebben? Jazeker! 
Maar je moet eerst keiharde bewijzen 
hebben voordat je iets kunt ondernemen. 
In de hoop dat degene in kwestie dit leest, 
en daar zijn we redelijk zeker van, raden 
wij hem aan hier onmiddellijk mee op te 
houden; een gewaarschuwd mens telt 
immers voor twee. En in dit geval voor drie! 
 

De schaterlach 
 

Hadden wij in het verleden Maja die het 
hele park liet weten dat ze er was; haar 
schaterlach is en was er een die niet te 
missen was en daardoor ook nooit kan 
worden vergeten! Helaas woont en werkt 
zij al diverse jaren in Singapore dus was 
het soms jammer genoeg een beetje 
stil…het was stil tot de laatste week van 
april 2012…Want wij kondigen hierbij met 
trots aan dat wij er eentje hebben die de 
concurrentie met Maja met een gerust hart 
aan kan gaan. Onze ‘Emmy” nam op 
onnavolgbare wijze een paar 
langsfietsende jongens in de 
maling…zowel alle meiden als Hans lagen 
in een deuk van het lachen.  
De echte, harde en vooral lange schaters 
kwamen van Emmy zelf… 
 

 
 

Uitgesproken 
 

Onlangs kwamen wat nieuwe mensen een 
kijkje nemen op het nieuwe park. Ze 
spraken een jongen aan om te informeren 
naar de mogelijkheden voor het volgen van 
lessen. Genietend van een koud blikje 
ijsthee en een hete tosti antwoordde hij:  
“ Voor informatie over lessen moet je bij die 
kleine grijze tenniskabouter op baan 3 zijn.” 
 

Hans trainde met zijn groep op 
passeerslagen. En om zijn verhaal te 

verduidelijken ging hij zelf aan het net 
staan…dat had hij beter niet kunnen doen.. 
In plaats van passeren werd het mikken en 
Hans moest op een gegeven moment echt 
‘bukken’ voor een snoeiharde forehand.  
Roy stond op de baan naast Hans en zag 
het gebeuren…Hij riep net iets te hard: 
“Komt niet zo vaak voor hè, dat jij moet 
bukken voor een bal!”   
Inmiddels weet hij dat zijn eerstvolgende 
salaris in juni 2017 zal worden 
overgemaakt… 
 

Gente 
 

Sahaend gaf het stokje door aan Jan. 
Hierbij dan ook de antwoorden op onze 
vragen en…het volgende slachtoffer! 
 

Jan Gerding is 12 jaar en gaat dagelijks 
naar de ‘Kleine Prins’.  
Zijn favoriete televisieprogramma is South 
Park.  
De hobby’s waar hij de meeste tijd aan 
besteed zijn voetbal en tennis. 
Zijn keuze voor de beste film is een 
bijzondere: English Reborn. 
Jan’s favoriete muziek is die van de 
baseballs. Het mooiste boek dat hij las is 
“Oorlogsgeheimen.” 
Als het aan Jan lag wordt er veel vaker 
Pizza gegeten. Voor papa’s pizza kun je 
hem ‘s nachts wakker maken… 
(de redactie is erg benieuwd naar deze 
lekkernij…dit is dus een serieuze hint!) 
Het mag dan ook geen verassing zijn dat 
Jan het liefst richting Italië vertrekt voor een 
hele lange vakantie.  
Via een vriend is Jan in contact gekomen 
met Mejor en inmiddels traint hij er al 
geruime tijd met veel plezier. 
Hij wenst iedereen dan ook net zo veel 
plezier bij Mejor als dat hij heeft. 
Jan geeft bij deze het stokje door aan Tim, 
een maatje uit zijn lesgroep.  
De antwoorden van Tim zijn te lezen in 
Noticias 44. 
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Drugs en Sport 
 

Voor ons een onmogelijke combinatie! 
Gelukkig is het nog nooit gezien, geroken of 
geconstateerd…mocht dat wel zo zijn, dan 
is er sprake van een serieus probleem. Niet 
zo zeer aan onze kant als wel aan de kant 
van degene die het gebruikt heeft of bij zich 
heeft. Het is een enkele reis richting uitgang 
en ouders, verzorgers en alle andere 
betrokkenen worden direct op de hoogte 
gesteld.  
 

 
 

Mannen bedankt! 
 

Zonder ook maar iemand tekort te willen 
doen willen we hierbij toch even twee 
kanjers heel hartelijk bedanken. Zij waren 
het die gaten boorden, beugels en planken 
maakten om al ons lesmateriaal netjes op te 
kunnen bergen. Het is supernetjes en 
superstrak geregeld. Aan de trainers de 
taak om het ook zo te houden… 
Rien en Ton…duizend maal dank! 
 

Mam’s hoekje 
 
Binnenkort komt iedereen weer terug van 
vakantie met mooie herinneringen; dat kan 
zijn vanuit een ver en tropisch oord, het kan 
ook van dichtbij. Nog voordat iedereen gaat 
wil ik in deze uitgave graag een 
sportherinnering met iedereen delen: 
 

Ik kom thuis, mijn gezicht op onweer, 
wedstrijd verloren. 
Mijn vader zit in zijn stoel en kijkt me aan. 
Hij zegt “Ik zie het al, niet gelukt vandaag. 
Maar kijk naar de zon, hij is er altijd, alleen 
zit er soms een wolkje voor. Geloof me! 
Altijd komt hij weer te voorschijn. Zo ook bij 
jou, volgende keer beter. Nu schijnt hij even 
bij die ander wees daar dan blij mee.” 
En alsof de zon het hoorde, hij brak, nog 
een beetje waterig, door. 
 

   
 

Dit ging even door m’n hoofd bij al die 
verloren voetbalwedstrijden. 

Hij was een wijze vader en voor Hans een 
wijze opa.  
Oh ja, mijn oranje busje is weer leeg, 
tenniskansen weer bijna € 30.00 rijker. 
Nu opnieuw vullen! We gaan er toch voor ? 
De moraal…ga voor de winst, maar wees 
een sportieve verliezer. 
  

Mama en Oma Ank 
 

Ere wie ere toekomt… 
 

Zoveel mensen, zoveel kenners en even 
zoveel meningen. Je kunt zeggen wat je 
wilt, maar als je ‘zeven keer’ Roland Garros 
wint, kun je echt wel een fatsoenlijke bal 
slaan. Rafael Nadal is hiermee de enige 
speler die het voor elkaar kreeg.  
Bjorn Borg, een oude legende, die nu 
vooral bekend staat om zijn ‘hippe’ 
ondergoed, won het toernooi zes keer.  
Ook heel knap. 
 

     
 

Dat geldt ook voor de winnares van het 
belangrijkste en grootste graveltoernooi. 
Maria Sharapova; ook zij verdient een 
groot compliment en een pluim. Een 
slepende schouderblessure, een operatie, 
revalidatie en een ‘come back’  
Met als bekroning haar eerste titel in Parijs. 
Knap…heel knap! 
 

 
 

“Poentje spelen… 
 

Op bijna elke dag van de week is hij er. 
Onze Argentijnse vriend Mauro. Per dag 
gaat zijn ‘Nederlands’ vooruit. Hij verstaat 
nagenoeg alles en begrijpt precies wat je 
bedoelt. Cher, Roy, Ruben en Hans helpen 
hem dagelijks om de dingen ook in het 
Nederlands te vertellen.  
Mede dankzij Mauro houdt “El Ganso”  zijn 
Spaans een beetje bij en zo helpen de 
trainers elkaar. Mauro heeft een hele grote 
rugzak vol ervaring die hij graag deelt met 
iedereen. Zijn uitdrukking ‘poentje spelen” 
is nu al legendarisch…en daar zijn we 
hartstikke trots op.  

Praten en werken met Mauro geeft je een 
echt ‘vakantiegevoel; kom je er in het 
Nederlands, Engels of Spaans niet uit, dan 
heb je altijd je handen en voeten nog! 
In de volgende uitgave van Noticias, 
nummer 44 kan iedereen nader kennis met 
hem maken en kun je lezen met wie hij 
heeft gewerkt en gereisd.  
 

Haastige spoed… 
 

Bijna iedereen traint altijd op een vaste dag 
en vaste tijd. Neem daar dan ook de tijd 
voor. Helaas zit het in het verkeer nooit mee 
en je zult altijd zien dat je net twee rode 
lichtjes meer tegen hebt dan normaal. 
Ga ruim op tijd weg en voorkom onnodige 
stress. Wanneer je ruim op tijd bent kun je 
even acclimatiseren en veel beter trainen 
dan wanneer je op het nippertje het park op 
komt stuiteren. Natuurlijk weten we ook dat 
iedereen een druk en overvol programma 
heeft…maar je zult zien dat het weldegelijk 
een positief resultaat heeft!  
 

Wintertennis 2012 – 2013 
 

Het lijkt nog zover weg; de zomer moet 
immers nog echt losbarsten…Toch zitten 
we al weer over de helft van de 
zomercursus…en in de eerste week van 
oktober starten we weer met de 
wintertrainingen. De tarieven en 
voorwaarden zijn ten opzichte van de vorige 
winter niet veranderd.  
De formulieren staan al op de site; voor 
zowel de leden van TC Capelle als de 
particulieren. Ga even naar www.mejor.nl 
en klik op de button ‘inschrijven’  
Het is een kwestie van het juiste formulier 
aanklikken, invullen en verzenden… 
En natuurlijk is er voldoende ruimte voor 
aanmerkingen, opmerkingen en bij wie je 
graag ingedeeld wilt worden. Dan kunnen 
we daar rekening mee houden.  
De formulieren hebben we voor alle 
zekerheid ook als ‘word document’ 
bijgevoegd.  
 

Tot zover de berichten van onze kant. 
Halverwege augustus melden we ons 
natuurlijk weer met een nieuwe uitgave van 
Noticias die meer dan de moeite van het 
lezen waard is! Mocht je zelf een mooi 
verhaal of een geweldige ervaring hebben 
die je beslist wilt delen, klim in de pen of 
kruip achter de computer; schrijf het op en 
stuur het onze kant op. Wij geven het een 
mooie plek! 
 

Vrolijke groet en een fijne vakantie! 
 

Het hele   Tennis Team 
 

    


