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Zoals beloofd in oktober, melden we 
ons hierbij opnieuw…op naar nummer 
honderd. Hetgeen betekent dat we de 
komende vijf jaar nog op onregelmatige 
basis onze nieuwsbrief in de bus laten 
glijden. Gezien de reacties is er maar 
een handje vol mensen die ‘m niet 
willen ontvangen en lezen. En daar 
hebben wij alle begrip voor.  
Ook deze editie is er weer eentje met 
leuke anekdotes, belangrijke informatie 
en interessante berichten; wij kunnen 
dan ook niet anders zeggen dan: heel 
veel leesplezier! 
 

Voor de agenda 
 

Na de herfstvakantie is het wel een 
aantal weken tot aan de kerstvakantie. 
Capelle aan den IJssel en omstreken 
heeft vakantie van 24 december 2012 
tot en met 6 januari 2013.  
De laatste lesdag is voor ons op 
zaterdag 22 december, we gaan weer 
van start op maandag 7 januari. 
Natuurlijk zullen we deze data ook nog 
in de nieuwsbrief van december 
vermelden, maar voor die mensen die 
graag ruim van te voren plannen 
hebben we hierbij de data alvast 
doorgegeven. 
 

Uitgesproken 
 

John haalde een lastige en diepe bal. 
“Niet slecht!” riep Roy enthousiast. 
“Voor zo’n oude man” vulde John 
ongevraagd aan. 
 

 
 

Waarop Roy direct riep: 
 “John, dat zul je mij nooit horen 
zeggen…er zijn op deze wereld maar 
twee mannen tegen wie ik oude man 
zeg!”  
De redactie van Mejor vindt het wel 
gepast om de heer de Bos, beter 
bekend als de ‘vader’ van en het kleine 
grijze opperhoofd van Mejor oprechte 
verontschuldigingen aan te bieden… 
 

Voor de racketsmijters 
 

Niet dat het regelmatig voorkomt, maar 
voor het geval dat er iemand zijn racket 
een zwiep geeft, hebben wij wel een 
racket te leen voor de rest van de 
training…het is een heel kleintje; meer 
dan een handvat en een klein blad is 
het niet. Moet je je eigen slaghout maar 
goed vasthouden. Degene die gooit of 
smijt is zonder ‘pardon’ aan de beurt. 
Eigen racket inleveren en met een heel 
kleintje verder spelen! 
 

Gente! 
 

De naam is Oliver Geenen en zal 
binnen nu en een jaar heel hard tegen 
“Abraham” aanlopen…dan weten we 
meteen dat hij nu 49 is. Oliver was 
jarenlang de drijvende kracht achter de 
jeugd van de Blinkert. In zijn 
spaarzame vrije tijd heeft hij alle 
mogelijke soorten van activiteiten 
georganiseerd; van spelletjesmiddagen 
tot en met open toernooien. Weliswaar 
voor de jeugd, want dat was en is zijn 
passie. 
Oliver heeft en hele drukke baan als 
operationeel planner bij de ‘Koninklijke 
Post en moet zorgen dat de brieven, 
kaarten en pakketen in de juiste auto’s 
terecht komen. Zijn hobby en grote 
passie is het organiseren van 
jeugdtoernooien; zowel nationaal als 
internationaal…en daar slaagt hij 
uitstekend in. Buiten het getennis om 
kijkt hij graag naar een goede film of 
leest hij een boek. Ook gooit hij 
geregeld een hengeltje uit om een Koi-
Karpertje te vangen. 
Een avondje televisie kijken zou 
bestaan uit Jag, per seconde wijzer en 
The Voice…meezingen met het 
laatstgenoemde programma is hem niet 
in dank afgenomen…dat weten wij dan 
weer uit betrouwbare bron. 
De beste films die Oliver zag waren 
onder andere: Braveheart, The Sixth 
Sense en Hostel. Je maakt hem blij en 
opgewekt door een cd’tje van Queen 
op te zetten; het liefst heel hard! 
Het mooiste boek dat hij las is 
Hersenschimmen van J. Bernlef  
Als het gaat over eten gaat hij ineens 
heel anders zitten…Oliver is gek op 

gebraden kip. Handenwrijvend vertelt 
hij het ons. Wij dachten ook dat we 
hem daarvoor ’s nachts wakker konden 
maken, maar liever onderbreekt hij zijn 
nachtrust voor een goede 
film…waarschijnlijk wel met een 
kippetje als snack! 
Zijn ideale vakantie is er eentje die ons 
niet verbaasd; de Turkse kust. Zon, zee 
strand luieren en lekker struinen langs 
de bazaar. 
Oliver is vanaf het eerste moment 
‘verbonden’ geweest aan Mejor. 
Ooit…in 2005 heeft hij met Hans een 
uitsmijtertje gegeten en zijn ideeën en 
visie op een ‘servetje’ gezet. En dat  
servetje met aantekeningen heeft 
geresulteerd in waar we nu staan.  
 

 
 

Zijn wens is dat we de weg volgen die  
we ingeslagen zijn, volgens zijn 
overtuiging zit de kracht in het 
enthousiasme en de gedrevenheid, 
zowel op als naast de baan.  
Heel leuk om te vermelden is dat Oliver 
het ‘stokje’ doorgeeft aan Ruben Abel. 
Een van zijn collega’s die het afgelopen 
jaar een enorme ontwikkeling heeft 
doorgemaakt op het gebied van lessen 
en trainingen. Met alle plezier gaan we 
Ruben alle vragen voorleggen. Die zijn 
te lezen in onze volgende uitgave. 
En voor de mensen die nog niet weten 
hoe ‘onze’ Ruben er zo’n beetje 
uitziet…Zijn portret laat niets aan 
duidelijkheid te wensen over… 
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BTW… 
 

Jammer, maar waar! De hoge en wijze 
dames en heren hebben besloten dat 
de btw verhoogd moest worden… 
Alles wat wij inkopen voor de lessen, 
trainingen en dergelijke staat sinds  
1 oktober op 21%. En helaas kunnen 
wij daar helemaal geen steek aan 
veranderen. Het tarief voor sport, 
recreatie en welzijn is gelukkig niet 
veranderd en blijft voorlopig op 6%. 
Helaas moeten we wel onze tarieven 
voor de komende zomer iets naar 
boven bijstellen om diverse zaken te 
compenseren. De tarieven verhogen 
per 1 oktober 2012 leek ons geen 
eerlijk plan, vandaar dat we het ‘verlies’ 
nemen voor de komende periode.  
Want om nou iedereen ‘achteraf’ te 
confronteren met een aanvullende 
declaratie, geeft ons geen goed gevoel. 
De verhoging met ingang van april 
2013 is niet ‘wereldschokkend’, maar 
voor ons wel belangrijk genoeg om nu 
al te melden! 
 

Altijd positief denken… 
 

Na een uitgebreide en deskundige 
meting was het resultaat plus 1.5… 
Niks min…altijd plus! 
Denken in kansen en mogelijkheden, 
zo staan alle trainers en medewerkers 
van Mejor Sports in het leven… 
Plus anderhalf betekent in dit geval dat 
het kleine, grijze, altijd drukke en 
bezige opperhoofd op korte termijn met 
plus anderhalf de ballen op iedereen af 
zal jagen…laten we het, voor het 
gemak maar even een ‘vizier’ 
noemen… 

 
Nou, dit is ‘m dus! Hoe de keuze voor 
het montuur, de kleur en dergelijke tot 
stand gekomen zijn wel weer 
hilarisch…Hans ging namelijk in vol 
ornaat zijn brilletje passen; de dame in 
de winkel drukte hem wel op het hart 
dat je met zo’n kleur montuur wel moet 
zorgen voor voldoende  ‘oranje 
accessoires’ in de kleding die je erbij 

aantrekt. De stilte die viel was kort, heel 
kort, maar daarom niet minder pijnlijk.  
Ineens zag ze de oranje jas, het oranje 
shirt, de oranje schoenen en oranje tas. 
“Oeps, nu zie ik het…oranje genoeg” 
Gelukkig voor deze mevrouw van de 
winkel is het ‘schaamrood’ en geen 
‘oranje’ Gelachen hebben ze wel! 
 

Kampioen 
 

Ze begon een paar jaar geleden als 
een echte beginner, samen met Hans 
heeft ze zich op een meer dan 
geweldige manier ontwikkeld.  
Met trots kunnen we zeggen dat ze kan 
tennissen! We hebben het hier over 
Michelle, die helaas geen tijd meer 
heeft in haar drukke agenda om door te 
gaan. Niet voor niets hebben we haar 
bij het afscheid een pracht van een 
beker overhandigd; de beker van een 
kampioen! Volkomen terecht en 
volkomen verdiend! 
 

 
 

We weten heel zeker dat de beker een 
mooie plek heeft gekregen. En mocht 
ze nog een keer tijd over hebben om 
een balletje te slaan…ze is meer dan 
van harte welkom! Michelle…Bedankt! 
 

 
 

Ook dank aan Linda! Zij heeft ons 
onlangs op een heel andere manier 
geholpen. Dankzij haar hebben we 
weer anderen erg blij kunnen maken. 
Met onder andere schoenen en 
rackets. Daar zijn we als ‘stichting 
Tenniskansen erg blij mee. 

Als we het ‘voor elkaar’ doen dan komt 
het voor elkaar! 

 
 

Gevoel voor humor…of niet… 
 

Jaren geleden speelde Hans een 
competitiewedstrijd. Zijn tegenstander 
was een man die speelde of zijn leven 
er vanaf hing. Na een hele lange rally, 
waarbij beide spelers echt van voor 
naar achter en van links naar rechts 
moesten, belandde de bal in het net; 
Hans won het punt… 
Bij wijze van grapje zei Hans: “Zullen 
we, op basis van inzet dit punt samen 
delen? De man keek hem aan alsof hij 
water zag branden. “Hoezo delen?” 
“Nou, gewoon” antwoordde Hans. “Dan 
doen we in plaats van vijftien - nul voor 
mij deze keer zeven en een half, zeven 
en een half gelijk en dan zien we wel 
verder.” Het werd absoluut niet 
gewaardeerd; de beste man was er 
zelfs heel boos om. Later bleek dat hij 
zo boos was en daardoor zijn 
concentratie kwijt was en die wedstrijd 
echt slecht heeft gespeeld. 
 

Tot zover onze berichtgeving. Met een 
paar weken melden we ons natuurlijk 
weer, dan met Noticias 47…een pijnlijk 
aantal, maar dat heeft alles te maken 
met de leeftijd van het kleine, grijze 
opperhoofd. “Bingo!” zullen we maar 
zeggen. Mocht je zelf iets hebben dat 
iedereen beslist moet weten, maak een 
mooi bericht en stuur het door. Wij 
geven het een mooie plek in…Noticias! 
 

Voor nu een vrolijke, vriendelijke en 
sportieve groet. 
 

Hasta la proxima! 
 

Het hele   tennisteam  
 

                  


