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Zoals beloofd… 
 
Daar zijn we dan weer, voor de scholen en 
de trainingen weer beginnen, is hier onze 
nieuwsbrief. Trots zijn we op het feit dat 
steeds meer mensen ons volgen.  
We weten ook dat onze nieuwsbrief 
standaard doorgestuurd wordt richting 
vrienden, familie en bekenden.  
Noticias wordt inmiddels ook gelezen in 
Canada, de Verenigde Staten, Spanje, 
Frankrijk, Singapore, Nieuw Zeeland en 
Australië… 
Alles gaat weer  draaien met ingang van 
maandag 20 augustus, dat valt samen met 
het ‘open jeugdtoernooi’ van TC Capelle. 
En dat betekent dat het in de eerste week 
na de vakantie lekker druk zal zijn op het 
park….wat ons betreft kan het niet druk 
genoeg zijn! 
 

Onvergetelijk! 
 
Zoals bekend heeft Hans in het verleden 
gewerkt, gegeten, gefeest en geslapen 
onder de Spaanse zon. Hidde, zijn oudste, 
die inmiddels acht en een half is en een 
zeer fatsoenlijke bal slaat, kon zijn 
nieuwsgierigheid niet bedwingen en wilde 
beslist weten waar ‘Calle Santa Barbara’ 
lag. Ook wilde hij zijn ‘voetstappen’ 
achterlaten en trainen op het tennispark van 
“La Closa”  het tennispark waar zijn, 
inmiddels stevig grijzende vader dagelijks 
de trainingen verzorgde aan zowel kinderen 
als volwassenen. En zo gebeurde het ook! 
Samen met het vliegtuig naar Barcelona, de 
auto in en ‘plankgas’ naar ‘Vinaros”  
Een ervaring om nooit te vergeten!  
Vijf dagen zon, zee, strand, tennis, eten op 
de boulevard. Een warm weerzien voor 
Hans en  nieuwe vrienden voor Hidde.  
 

 
 
Ze zaten samen in een appartement met 
twee badkamers, twee woonkamers, een 
grote keuken, een balkon en een goed 
werkende airconditioning…want met 
gemiddeld 34 graden en zon, zon en nog 
meer zon is dat geen overbodige luxe.  
De Spanjaarden hebben een mooie term 
die wij graag van ze overnemen…FELIZ!  
En feliz was het, in alle opzichten. 
 

Bewegen… 
 

Je wordt minder moe om vanuit ‘beweging’ 
naar een bal te gaan. Het is een 
misverstand dat je door stilstaan energie 
spaart…dat heeft alles te maken met je 
bioritme en hartslag. Vanuit beweging ben 
je sneller, kom je sneller in je ritme en houd 
je het ook langer vol om goed te blijven 
presteren. Bovendien is iedereen net terug 
van vakantie en volgens de redactie kunnen 
velen wel wat extra beweging 
gebruiken….de bestemmingen liepen uiteen 
van redelijk dichtbij tot heel ver weg…Ons 
inziens neem je naar de Bahamas of Costa 
Rica je rackets niet mee. Dus is een 
inhaalslag in dit geval wel redelijk op zijn 
plaats….we hebben wat mooie 
vakantiefoto’s gezien, inclusief de extra 
kilootjes…en die gaan er door goed en veel 
bewegen extra snel vanaf! 
 

 
 

Uitgesproken 
 

Michel en Hans speelden, in de laatste 
lesweek voor de vakantie samen een stukje 
dubbelspel, dit als afsluiting van de training. 
En het ging echt goed; de samenwerking 
tussen deze twee kleine mannen verliep 
uitstekend. Ze stonden dan ook terecht 
voor. Een van de ‘collega’s sloeg het vanaf 
de zijlijn gade en zag dat zij samen een 
aantal mooie punten maakten. 
“dat gaat goed” zo riep hij, “Jullie kunnen 
best samen een toernooitje spelen”  
“Welk toernooi dan?’ vroeg Hans een tikkie 
naïef. En zonder aarzeling riep hij: 
“Elk jaar wordt in de laatste week van 
augustus het ‘Madurodam Open’ 
gespeeld…” 
Deze fijne en scherpzinnige collega zal nog 
even geduld moeten hebben; zijn salaris zal 
in december 2017 weer netjes op de derde 
vrijdag van de maand overgemaakt worden. 
 

In de laatste lesweek zat Hans op zijn 
gemak een boekje te lezen in de tuinstoel… 
De tuinstoel zei: ‘krak” en Hans zat een 
beetje klem. Hij heeft zichzelf kunnen 
bevrijden en was nog op tijd om Hidde en 
Boaz uit school te halen. Een paar dagen 
later vertelde hij het tegen zijn collega’s 
tussen twee lessen door. 
De twee heren vroegen, zonder dat het 
afgesproken werk was… 

“He Hans, was het echt een tuinstoel of ben 
je in de war en was het toch die 
paddenstoel?” 
Van je collega’s moet je het maar hebben. 
Hans zint nog op sportieve wraak! 
 

Twee keer Wimbledon 
 

Wat een mooi sportjaar en wat een mooi 
tennisseizoen…Eerst Wimbledon in het wit 
zoals het hoort volgens de traditie, daarna 
een gekleurd Wimbledon waar het ging om 
de Olymische Zomerspelen van 2012. 
Wat ons betreft mag het elk jaar een 
Olympisch jaar zijn…maar dan wel 
georganiseerd in en door Londen! 
We hebben veel gezien, om niet te zeggen 
heel veel gezien. En wat een mooie sport 
hebben we mogen beleven.  
 

 
 

Je zult maar Roger Federer heten en twee 
keer op het heilige gras mogen spelen. Wel 
moeten we Andy Murray terecht feliciteren 
met Olympisch Goud. De zilveren plak was 
voor Roger Federer, op zich een prachtig 
resultaat…stiekem hopen wij wel dat hij op 
sportieve wijze wraak neemt tijdens de 
spelen van Rio…Hetgeen betekent dat wij 
nog vier jaar kunnen en mogen genieten 
van de souplesse, het gemak, de perfectie 
techniek en het voorbeeldige gedrag! 
Hopen jullie met ons mee? 
 

Niet alleen verstand van tennis… 
 

Het is al weer even geleden, maar toch 
willen we het jullie niet onthouden!  
De blikken, de commentaren en de 
opmerkingen waren niet van de lucht toen 
in juni van dit jaar de ‘Spaanse vlag’ op 
onze banen wapperde.  
Maar was het niet genieten van de finale op 
1 juli? Wij vonden van wel. 
De redactie heeft bij elk doelpunt geproost 
met een origineel ‘Spaans biertje” 
 

Deze biertjes zijn ter beschikking gesteld 
door zijn grote broer Rob…niet geheel 
vrijwillig; dat moet gezegd worden.  
Hij heeft namelijk de weddenschap met het 
kleine, grijze opperhoofd op grandioze wijze 
verloren… Al vroeg in het toernooi riep 
Hans: “Spanje wordt kampioen”  
Rob wist heel zeker van niet en dus werd er 
gewed…Al met al ging het om een bedrag 
van nog geen € 9.00…maar waar vind je 
het nog… 
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Drie weken plezier voor minder dan een 
tientje! Over twee jaar is het WK; en dan 
herhaalt de geschiedenis zich.  
Spanje wordt wederom kampioen en Rob 
betaalt…die lekkere koude biertjes! 
 

 
 

Toernooitje spelen… 
 

Peter zat fluitend op zijn fiets, hij was al om 
half zeven vertrokken en zou ruim op tijd 
zijn. Hij zwierde relaxed de hoek om en 
fietste richting het tunneltje. Peter had er zin 
in! Het was een mooie dinsdagavond om 
een wedstrijd te spelen. Aan hem zou het 
niet liggen, zo dacht hij nog. Peter stak de 
kruising over en fietste richting het park. 
“ik ga lekker serveren en proberen 
aanvallend te spelen” nam hij zich voor. 
Peter voelde zich zo licht dat hij zijn 
tennistas niet eens voelde toen hij de bocht 
naar links nam…hij voelde zijn tas niet, echt 
niet. Toen pas sloeg de schrik hem om het 
hart en de paniek toe…Hij was zijn 
tennistas vergeten mee te nemen… 
Natuurlijk had hij wel zijn mobieltje bij zich, 
die zit immers aan zijn  hand ‘vastgeplakt’ 
en dus belde hij naar huis. Het thuisfront 
heeft ‘m gered. Want je kunt je nog zo goed 
voelen en een mooie partij willen spelen, 
zonder racket en tas begin je weinig…. 
 

Nader kennismaken met Mauro… 
 

We hadden zo graag verteld dat hij buiten 
trainer ook sportjournalist is en voor diverse 
kranten en radiostations heeft gewerkt.  
Ook ging het met zijn Nederlands meer dan 
goed en hij had zo graag tot zijn pensioen 
hier gebleven. Mauro had het zo geweldig 
naar zijn zin. “Poentje spelen” zal tot in 
lengte van dagen een uitdrukking blijven die 
ons aan hem herinnert. Helaas heeft hij, om 
persoonlijke redenen toch besloten om via 
Duitsland terug te keren naar Buenos 
Aires…Gelukkig voor hen, jammer voor 
ons. Mauro is in de eerste week van 
augustus vertrokken. 
Maar wat was het leuk geweest om een 
Argentijn sneeuwballen te zien gooien of 
om hem een rondje te zien schaatsen… 
Bij deze wensen wij hem alle succes om in 
zijn thuisland Argentinië geweldige 
successen te boeken. En mocht er 

belangrijk nieuws zijn vanuit Buenos Aires, 
dan melden we ons direct! Via e-mail 
houden we contact en natuurlijk ontvangt hij 
al onze nieuwsbrieven.  
 

Las Preguntas… 
 

We hebben de vragen gesteld aan Tim van 
Binsbergen. Hij is nu 12 jaar jong en heeft 
sinds juli de basisschool verlaten. Tim ging 
dagelijks met veel plezier naar de O.B.S. 
west in Capelle aan den IJssel. Eind 
augustus gaat hij richting Het Comenius 
College aan de Lijstersingel. Tim gaat daar 
richting HAVO – VWO. 
 

Zijn grootste hobby is tennissen, verder 
heeft hij er nog twee; computeren en 
windsurfen. Mocht hij tijd en zin hebben om 
naar de televisie te kijken, kijkt hij het liefst 
naar “de politie op je hielen” dat wordt altijd 
bij RTL 7 uitgezonden. 
 

De beste film die Tim ooit  gezien heeft is 
“Flodder” een komische film van een 
chaotische en wel heel aparte familie die 
een woning toegewezen gekregen hebben 
in een van de chicste wijken in ‘het Gooi’  
Als het om muziek gaat luistert Tim het liefst 
naar zogenaamde ‘Remix nummers’. Er 
moet iets speciaals mee gebeurd zijn. Als 
Tim leest, dan leest hij graag de boeken uit 
de serie van ‘de grijze jager’ Inmiddels is hij 
bij boek nummer 9 uit de reeks. 
Mocht Tim verplicht een ‘pizza Hawai’ 
moeten eten, ervaart hij dat niet als een 
straf. Sterker nog: dat is zijn lievelingseten. 
Het liefst een hij zo’n platbodem in zijn 
favoriete, maar drukke stad…Rome. 
Maar wie zou dat nou niet willen? 
Je kunt Tim ’s nachts wakker maken voor 
geld…een antwoord dat wij nooit hadden 
verwacht. Alle anderen roepen iets lekkers 
te eten of te drinken… 
 

 
 
Tim traint al iets meer dan twee jaar met 
veel plezier bij Mejor Sports.  

En zoals hij zelf aangeeft, gaat hij elke 
vrijdag met heel veel plezier richting zijn 
training. En met die opmerking zijn we heel 
blij! 
De wens die hij heeft is dat de trainers nog 
heel lang op deze enthousiaste manier 
lessen blijven geven. Nou daar hoeft hij niet 
bang voor te zijn, dat gaat wel lukken! 
Tim geeft bij deze het stokje door aan 
Jacco, dat is een van zijn ‘vrienden’ uit zijn 
groep. En de antwoorden van Jacco zijn te 
lezen in Noticias 45, en die komt in 
september uit! 
 

Een nieuw koosnaampje… 
 

Hij had er al genoeg, maar sinds deze 
zomer heeft Lodewijk er nog een nieuwe 
troetelnaam bij. En dat is dankzij Linda en 
Laura Nieuwenhuis…Zij trainen al weer een 
aardig tijdje bij hem. Wekelijks proberen ze 
van alles bij Lood…maar ze krijgen hem 
niet uit het lood…Maar we vonden zijn 
nieuwe titel wel het vermelden waard… 
Lodewicked 
 
Tot zover even onze berichten. We zien 
iedereen weer in de komende week.  
Vergeet niet de formulieren voor de winter 
aan een van de trainers te geven, we zijn al 
bezig met het maken van een voorlopige 
planning en indeling. 
En op maandag 1 oktober gaat het 
winterseizoen van start. Het is wel raar om 
daar nu aan te denken met deze tropische 
temperaturen, maar voor je het weet is het 
al weer herfst… 
Alle formulieren zijn te vinden op de website 
 

www.mejor.nl 
 
Tot slot: Mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben of een geweldige ervaring hebben 
opgedaan; stuur je verhaal gerust naar ons 
door. Je mag het ons ook vertellen, dan 
maken wij er wel een mooi verhaal van! 
 
We wensen iedereen een pracht van een 
nazomer, met lekkere temperaturen en 
alleen in de nacht wat lichte regen… 
 
Medio september melden we ons weer, dan 
met alle bijzonderheden over de komende 
winterperiode en andere leuke dingen die 
plaatsgevonden hebben… 
 
En ja…voor de rubriek uitgesproken hebben 
we al weer twee hele leuke voor jullie! 
 

Hasta la proxima! 
 
Het hele   tennisteam  


