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De kop is er af! 
 

Wat een puzzel was het! Nog nooit in 
de historie was het zo lastig en 
ingewikkeld…Nieuwe schoolroosters, 
andere sporten, muziekles, feestjes, 
andere verplichtingen en noem maar op 
 

Maar…het is weer gelukt! En dat is 
mede te danken aan de inzet van 
Lodewijk en Marianne die dit soort 
klussen zien als een uitdaging. Vooral 
de vrijdag is daar een mooi voorbeeld 
van! Het hele schema past prachtig in 
elkaar. De eerste week van oktober was 
weer de eerste van 22 lesweken die tot 
eind maart gaan duren.  
Dagelijks geven we nieuwe mensen nog 
een plek en verplaatsen we cursisten 
die op een andere dag en tijd beter 
zitten. Op een paar mensen na staat het 
schema als het ‘witte huis’ 
En voor die paar probleempjes vinden 
we wel een oplossing; het is nog nooit 
niet gelukt! 

 
 

Heel even is er ‘rust’ in de tent, voor 
zover je over rust kunt spreken; in de 
eerste week van november gaan we 
aan de slag met de zomer van 2013… 
Sterker nog; het formulier is nog in de 
maak, maar we hebben wel al de eerste 
aanmeldingen binnen! Of we daar trots 
op zijn? Dacht het wel!. 
 

Lustrum 
 

Eigenlijk werd het bij toeval ontdekt… 
In de laatste week van september kwam 
Hidde met de opmerking dat we op 
maandag 1 oktober een feestje zouden 
moeten vieren… 
De vraag was even ‘waarom” 
“Omdat Mejor Sports dan 5 jaar 
bestaat” riep hij…en hij had volkomen 
gelijk; de agenda in zijn hoofd klopte tot 
op de dag nauwkeurig!  

 

Hans kon niet anders dan op deze dag 
pannenkoeken en poffertjes 
bakken…met ijs als toetje. 
Je wordt tenslotte maar één keer vijf! 
Hidde, bedankt voor het bijhouden.  
Het was een hartstikke leuke en 
gezellige dag. 
 

De declaraties per mail verzonden 
 

In de afgelopen vier weken hebben we 
iedereen per digitale post geïnformeerd 
omtrent de planning en indeling.  
Ook de declaraties zijn per mail 
verzonden. Hoeveel het er waren?  
Meer dan genoeg!  
Inclusief alle wijzigingen op het laatste 
moment…maar daar kan niemand iets 
aan doen! Dat zijn de omstandigheden.  

 
Check your ‘inbox’ please! 

 

Mocht je nog geen digitale declaratie 
ontvangen hebben, of je hebt ons 
bericht met bijlage per ongeluk 
weggeklikt, laat het dan even weten! 
Iedereen zit in het systeem; het is een 
kleine moeite om ons bericht even in de 
herkansing door te sturen. 
 

Heel graag komen wij ook de gemaakte 
afspraken met de verhuurder van de 
‘hal’ na, maar dat kunnen wij niet alleen! 
Daar hebben we jullie allemaal heel 
hard voor nodig…ook aan onze 
mogelijkheden van even voorschieten 
komt een eind! 
 

We zijn trots op het lage percentage 
‘herinneringen’ dat we moeten versturen 
ten opzichte van onze ‘collega scholen’ 
En dat houden we ook heel graag zo! 
 

Mochten er bijzonderheden zijn omtrent 
de declaraties, schiet gerust even één 
van de trainers aan en stel je vraag. 
Mochten zij het niet direct weten, dan 
spelen ze de vraag direct door aan het 
secretariaat of de administratie. Het 
antwoord komt dan zo snel mogelijk! 

Herfstvakantie  
 

De laatste lesdag is zaterdag 20 
oktober aanstaande.  
Daarna bergen we de rackets en de 
ballen voor een weekje op. 
\ 

 
 

De normale lessen beginnen weer op 
maandag 29 oktober. 
En dan gaan we in een keer door naar 
de kerst…  
 

Uitgesproken 
 

Hans bracht Hidde en Boaz met ‘lange 
haren’ naar school. Daarna reed hij 
naar de kapper voor een sportieve en 
snelle coupe…Toen hij zijn jongens ’s 
middags weer uit school haalde, was 
het Hidde die zijn vader waarschuwde: 
“Het is beter dat je de komende weken 
niet in Reeuwijk komt” 
‘Hoezo niet?” vroeg Hans. 
“Zeker weten Oma Ank jouw haren echt 
veel te kort vindt!” 
 

Hans had het idee om service en volley 
te spelen, maar bedacht zich. En dat 
was maar goed ook, zo bleek achteraf. 
Mark speelde de return met een hele 
hoge boog terug. Hans smashte de bal 
na de stuit vanaf de achterlijn…raak. 
Mark riep alleen maar: “Jongens, kom 
eens kijken! Op baan 14 staat een 
kabouter op stelten!” 
Het heeft even geduurd voordat ze 
verder konden met de les… 
 

Op zaterdagochtend werd er fanatiek 
getraind. Tijdens een oefening in het  
‘dubbelspel’ ging het er stevig aan toe. 
Bora raakte de bal een beetje verkeerd 
en joeg de bal het hek in…Gedreven als 
hij is meldde hij ongevraagd: “Het is dat 
‘ie uit was, anders was ‘ie in geweest!” 
En zo is het maar net! Deze opmerking 
houden we er tot in lengte van dagen in.  
Met plezier hebben we even de tijd 
genomen om deze opmerking aan de 
rest van de groep uit te leggen, maar 
leuk is ‘ie en blijft ‘ie! 
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Zo lief… 
 

Door onvoorziene omstandigheden kon 
Hans niet op tijd beginnen met de les. 
Hij kon iets uitlopen en aansluitend het 
schema verder volgen.  
Op zich helemaal niks mis mee, maar 
Jetske, de mams van Anousjka was wel 
erg stellig en zei: “Als we nu iets later 
beginnen dan stoppen we wel iets 
eerder want jij moet ook eten en 
drinken! 
 

 
 

Hans wilde nog uitleggen dat het ook 
anders geregeld kon worden…maar er 
was geen speld tussen te krijgen! 
Om tien voor half was het klaar!  
Ballen rapen, de baan vegen, een 
ijsthee drinken, een broodje eten en 
even zitten! Uit betrouwbare bron 
hebben we vernomen dat ze op hun 
lesdag ook een jubileum vieren…aan 
het aantal jaren dat zij getrouwd zijn, 
kunnen veel mensen een voorbeeld 
nemen…Ruim veertig jaar en dat is wel 
een goede reden voor een bos bloemen 
en een cadeautje! 
 

De vragen aan… 
 

De 13 jarige Jacco van der Hoek. 
Dagelijks gaat hij met veel ‘plezier’ 
richting het Comenius College….zoals 
zo velen dat doen.  Zijn favoriete 
bezigheden zijn uiteraard tennis, 
computeren en zwemmen. 
Als Jacco televisie kijkt, kijkt hij het liefst 
naar South Park, the Simpsons en ik 
hou’ van Holland. De beste film die hij 
ooit zag waren er meer; Jacco is 
namelijk gek op alle Harry Potter films.  
Zijn muziek smaak is uitgesproken; het 
is pop en house, andere soorten komen 
er bij hem niet in! Het mooiste boek dat 
hij las is “het leven van een loser” 
Jacco weet dat het niet kan, maar het 
liefst eet hij elke dag ‘Shoarma’. Een 

broodje of een schotel maakt niet zo 
veel uit. En mocht je hem ’s nachts uit 
zijn bed willen halen, bied hem dan een 
potje tennis aan…daar is hij altijd voor 
te porren! Als je zijn ideale vakantie wilt 
omschrijven, bestaat dat uit een beetje 
zwemmen, heel veel niets doen en 
luieren, het liefst in een warm land als 
Turkije.  
 

Jacco is verbonden aan Mejor Sports 
omdat hij er al een aantal seizoenen 
lessen volgt, zijn wens is dan ook dat de 
trainers vooral op deze manier door 
moeten blijven gaan want hij heeft het 
erg naar zijn zin en het gaat erg goed!  
 

 
 

Op de vraag aan wie hij het stokje wil 
doorgeven bleef het heel lang stil…hij 
had op dat moment even geen idee. 
Nou wij wel! En op de vraag of wij 
iemand mochten kiezen was zijn 
antwoord luid en duidelijk: “ja!” 
In november leest iedereen de 
antwoorden van niemand minder dan 
Oliver Geenen….dat zal wel weer een 
extra editie worden, inclusief bijlage, 
maar leuk om te lezen wordt het wel, 
dat beloven we bij deze. Want deze 
mijnheer heeft veel gedaan en veel te 
vertellen!  
 

Cadeau idee… 
 

Stel je voor, er is iemand jarig, of je wilt 
hem of haar een leuk en origineel 
cadeau aanbieden. Natuurlijk kan dat 
een boekenbon of een staatslot zijn, 
maar het kan ook anders!  
Anders in de vorm van een ‘tennisbon’ 
In samenspraak met één van de 
trainers bepaal je het budget en de rest 
wordt geregeld. 
 

 
 

Kleine lettertjes… 
 

Nee! Begrijp ons niet verkeerd… 
In onze reglementen, contracten en 
overeenkomsten staan geen kleine 
lettertjes; het gaat in dit geval om iets 
heel anders. Het is steeds meer 
mensen opgevallen dat het kleine grijze 
opperhoofd zijn berichten van grotere 
afstand leest, en ook heeft hij 
tegenwoordig een telefoon met een 
groot scherm en grote toetsen; dat kan 
maar één ding betekenen: tijd voor een 
brilletje!  Zijn collega’s herinneren hem 
er elke dag op subtiele wijze aan; ze 
schrijven de berichten expres slordig en 
met kleine lettertjes…ook de mailtjes 
gaan in een klein en onleesbaar 
lettertype… 
 

Ze hebben zelfs aangeboden om mee 
te gaan naar de opticien…de sterkte 
van de glazen staat nog niet vast, dat 
mag de expert bepalen, de kleur van 
het montuur wel…knal en knal oranje! 
 

 
 

Tot zover even onze berichten. 
Natuurlijk melden we ons volgende 
maand weer met nieuws en belangrijke 
berichten. Ook zullen we de mooie en 
leuke uitspraken weer vermelden… 
 

Mocht je zelf een mooi verhaal, een 
anekdote of een ervaring hebben dat 
iedereen beslist moet weten…klim in de 
pen of kruip achter de computer. 
Stuur het ons toe en wij geven het een 
mooie plek in de nieuwsbrief. 
 

Je mag het ons ook vertellen, dan 
maken wij er wel een mooi verhaal van! 
 

Hasta la proxima! 
 

Het hele    tennisteam 
 

                 
 


