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Noticias Nummer 47…het is wel heel 
even slikken, nog iets dieper  
ademhalen en vervolgens heel hard 
roepen dat we van deze editie een 
‘jubileumnummer’ hebben gemaakt… 
 

De nieuwsbrief met het nummer dat 
gelijk is aan de leeftijd van het kleine 
grijze opperhoofd van Mejor Sports… 
En nu het een keer zwart op wit 
geschreven staat gelooft Alexandra het 
misschien nu wel…Ze heeft Hans, en 
ook haar vriendje Roy, over de grond 
zien rollen, ze heeft Hans en Roy 
volkomen maf diverse rally’s zien 
spelen en daarbij heeft ze die twee 
naast de baan regelmatig in levende 
lijve meegemaakt… gesprekken en 
uitspraken gaan dus ook helemaal 
nergens over…en een lol dat ze samen 
hebben! “Prettig gestoord” was volgens 
haar wel een term die de lading van 
hun gedrag enigszins dekt. En daarbij 
moeten wij eerlijk toegeven: ze zou 
zomaar eens volkomen gelijk kunnen 
hebben…. 
 

 
  
En als we haar met dit bericht nog niet 
hebben kunnen overtuigen, mag 
degene die dat wel kan zich melden! 
Het liefst op vrijdagavond, dan traint ze 
een uurtje….bij Roy! 
 

De kerstvakantie 
Nog een paar weken en dan is het 
trainingsjaar 2012 voorbij. Dan zit het 
eerste deel van de winterperiode er al 
weer op en gaan we in januari 2013 
weer volle bak aan de slag.  
 

                   
 
Voor alle duidelijkheid even de 
belangrijke data: 

De laatste trainingsdag is zaterdag 22 
december. Rond de klok van 12:00 uur 
ruimen we alles netjes op tot en met 
zondag 6 januari.  
Op maandag 7 januari 2013 gaan alle 
lessen weer van start. 
 

Zoveel harten onder de riem 
 

Hans moest door omstandigheden 
onlangs een keer verzuimen; de lessen 
en trainingen werden waargenomen 
door Roy en Lodewijk. Op zijn bericht 
kwamen zo ontzettend veel lieve en 
hartverwarmende reacties. Mooi, lief, 
ontroerend en met louter goede 
bedoelingen, vandaar dat we er een 
apart item aan gewijd hebben. Onze 
dank is één meter acht en zeventig… 
Meer hebben we niet! Superbedankt! 
  

Las preguntas 
 

De naam is Ruben Abel en hij is nu 18 
jaren jong, Op dit  moment zit hij in zijn 
examenjaar van het VWO. 
Wanneer hij niet op school zit of aan 
zijn huiswerk zit, mag Ruben graag 
tennissen, voetballen, heel hard fietsen 
en skaten. Ook is hij altijd wel te porren 
voor een potje kaarten of een 
bordspel…Hij schijnt een meester te 
zijn in ‘mens erger je niet’ 
Ruben blijft thuis voor zijn favoriete 
televisie programma en dat is: Wie Is 
De Mol’ De beste film die hij gezien 
heeft is Oceans 11. 
Ruben’s favoriete muziek is de muziek 
uit de Top 40, Helaas kan hij dat niet 
‘live’ horen omdat hij op vrijdagmiddag 
aan het werk is, maar dat haalt hij 
gedurende het weekend ruimschoots 
in. Het mooiste boek dat hij las is toch 
wel de ‘Da Vinci Code’ en het liefst eet 
hij ‘Hot Wings (Kip) en Pizza’   
Je kunt Ruben ’s nachts wakker maken 
voor een lekker potje voetbal of kaarten 
met kameraden, maar wel met iets 
lekkers te eten! Je mag hem ook van 
zijn bed lichten als je kaartjes hebt voor 
de finale van Roland Garros… 
Het maakt niet uit wie tegen wie speelt, 
als hij er maar zit!  
Zijn ideale vakantie lijkt meer op een 
wereldreis dan op een gewone 
vakantie…samen met een grote 
gezellige groep mensen mee op reis. 

Eerst gaan we naar Frankrijk om de Alp 
Duez op te fietsen. Vervolgens luieren, 
veel plezier hebben en paella eten aan 
de Spaanse kust en we eindigen deze 
topvakantie in Las Vegas om mee te 
doen aan een groot pokertoernooi. 
 

Sinds 2011 help ik “het opperhoofd” 
wanneer hij mij nodig heeft. Dit begon 
met het assisteren bij lessen en met 
veel plezier sta ik nu het hele jaar in 
een oranje T-shirt op de baan…ik kan 
gewoon niet lekker bewegen met teveel 
lagen kleding over elkaar heen!  
Mijn doel is ieder uur weer om iedereen 
wijzer, vermoeider (door actief bezig 
geweest te zijn), maar vooral ook met 
een lach op het gezicht, de baan te 
laten verlaten. Ik heb het enorm naar 
mijn zin en hoop nog vele jaren met dit 
team van mensen te kunnen en mogen 
werken. 
 

 
 

Ik wens iedereen (zowel cursisten als 
leden van het Mejor team) die 
momenteel helaas niet aan tennissen 
toekomen, veel sterkte en beterschap 
in moeilijke tijden. Hopelijk staan we 
snel weer met jullie op de baan. 
Ik wens een iets warmere tennishal dan 
vorige winter. Laten we hopen dat de 
temperatuur dit jaar niet onder de nul 
graden komt. 
Ruben geeft bij deze het stokje door 
aan Sjoerd Gruson, en we verheugen 
ons nu al op zijn antwoorden…Sjoerd is 
een oude bekende’ die we al een 
aantal jaren trainen; ook weten we hoe 
leuk, onverwacht scherp hij ‘uit de 
hoek’ kan komen. Maar zijn verhaal 
lezen jullie in januari 2013 wel, inclusief 
een mooie foto.  
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nooit te oud voor…gevangenisje 
 

Ze kregen het voor elkaar! Vraag ons 
niet hoe, maar het is deze damesclub 
gewoon gelukt…aan het eind van de 
les wilden ze beslist gevangenisje 
spelen…Cher heeft het voor de 
zekerheid meerdere keren gevraagd, 
maar ze wisten het echt heel zeker… 
 

 
 

Vanity, Manon, Hannah en Emma 
hebben het niet kunnen winnen van de 
‘toverballen’ die Cher sloeg…of toch 
wel? Weet je wat, vraag het deze 
meiden zelf maar!    
 

Uitgesproken 
 

Tijdens de uitleg van een oefening 
stond Hans aan het net. “Speel de bal 
maar op hoofdhoogte over het net, dan 
heb je altijd voldoende marge” 
“Echt niet!” klonk het vanaf de 
achterlijn. “Hoezo echt niet?” vroeg 
Hans, een beetje naïef… 
“Nou, bij jou is een bal op hoofdhoogte 
gewoon een hele strakke bal!”  
 

Roy was als begonnen met inspelen en 
Hans maakte even een sanitaire stop. 
Toen hij naar zijn baan terugliep vloog 
er een bal over het hek en raakte hem 
bijna…het commentaar van Roy was 
luid en duidelijk: “Zo dan…was er toch 
bijna een tenniskabouter gesneuveld” 
 

Uitgemaild… 
 

Uit zeer betrouwbare bron kregen wij 
het volgende berichtje doorgestuurd… 
 

Geachte heer Levering, 
 

Heel graag hadden wij uw bril aan u 
geleverd conform de afspraak, helaas 
moeten wij melden dat er enige 
vertraging is bij de productie van uw 
glazen. Er is op dit moment nog niet 
voldoende ‘wit glas’ gerecycled om de 
productie te kunnen starten… 

 
Zijn reactie hebben we nog niet 
gezien…maar we kunnen ons wel een 
voorstelling maken… 
Ook weten we inmiddels dat het bericht 
vanuit familiaire kring is verzonden.  
 

Uitgetekend… 
 

Hans had samen met Marcel een gave 
dubbelspelvorm bedacht in de vorm 
van een doordraaisysteem. Tijdens de 
korte drinkpauze tekende Hans alles 
uit…voor de grap tekende hij een 
poppetje. “Kijk, dat ben ik” zei hij nog. 
“Helemaal niet” zei Nuria ongevraagd. 
“Hoezo niet?”vroeg Hans 
Zonder verder een woord te zeggen 
stapte ze uit de groep en tekende met 
haar racket een hele mooie ‘puntmuts’  
op het hoofd van het poppetje… 
“Dit ben jij” zei ze en stapte weer 
achteruit…Heel even bleef het stil, niet 
lang daarna lagen er ongeveer tien 
meiden huilend van de lach over de 
grond te rollen, inclusief twee trainers! 
 

 
 

Over de knie… 
 

Eind november is ‘onze Roy’ in het 
ziekenhuis geopereerd aan zijn knie. 
Door een ongelukje op school wilde zijn 
meniscus niet meer meewerken. En dat 
is zacht uitgedrukt. De operatie is 
gelukkig heel goed geslaagd en hij  

werkt hard aan zijn herstel. Roy heeft 
ons heel expliciet en met klem  
gevraagd iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten die hij 
heeft ontvangen, zowel voor als na de 
operatie; en dat doen wij bij deze 
graag! Zelf mikt hij op een mooie dag in 
januari 2013 om weer aan de slag te 
gaan. Tot die tijd nemen de collega’s 
zijn uren over. En natuurlijk houden we 
iedereen op de hoogte van de 
ontwikkelingen! Roy oefent zich een 
slag in de rondte om er zo snel mogelijk 
weer te zijn…en daar zijn wij getuige 
van geweest! Hij klom op een hoge 
tafel om te laten zien wat hij meerdere 
keren per dag moest oefenen...wij 
waren en zijn onder de indruk!    
 

Het is koud in de hal 
 

Tot op heden is er nog geen oplossing 
om warm te tennissen in de hal, helaas! 
Achter de schermen wordt hard 
gewerkt om iets te verzinnen; tot die tijd 
is het een kwestie van roeien met de 
riemen die we hebben…belangrijk is 
wel dat iedereen zich warm aankleedt. 
 

 
 
Tot zover onze berichten voor 2012 wat 
betreft Noticias betreft. Natuurlijk sturen 
we iedereen nog een kerst- en 
Nieuwjaarsgroet om dit jaar af te sluiten 
en het nieuwe jaar goed te beginnen.  
Mocht je zelf een mooi verhaal hebben 
dat iedereen beslist moet weten, stuur 
het ons en wij zorgen ervoor dat het 
een mooie plek krijgt in de volgende 
editie van Noticias.   
Dat is dan wel nummer 48 en die zien 
jullie verschijnen in januari 2013. 
 
 

HASTA LA PROXIMA  
 

Vrolijke, vriendelijke en sportieve groeten   
 

Het  tennisteam! 


