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Nummer 50…tijd voor een klein 
feestje. Niet te lang en vooral 
niet tot heel laat, want er is veel 
werk aan de winkel, veel leuk 
werk! De ‘zomerplanning’ om 
maar iets te noemen…daar 
zitten weer heel veel uren in, 
maar met elkaar hebben we er 
weer voor gezorgd dat de puzzel 
compleet is. Met hier en daar 
nog een enkele verschuiving op 
de maandag en de donderdag 
gaan we er een mooie zomer 
van maken.  
Met deze spreekwoordelijke 
‘Abraham en Sarah’ editie 
wensen we iedereen weer heel 
veel leesplezier. Sinds dinsdag 
2 april staan we officieel ‘buiten, 
maar we hebben op vorige 
maand op 5 en 6 maart al 
genoten van het zonnetje. 
Daarna werd het weer koud, om 
niet te zeggen steenkoud. Maar 
vanaf de komende week is ons 
beterschap beloofd! 
 

Verbieden is onmogelijk… 
 

Verbieden kunnen we het niet, 
ontmoedigen wel…en dat doen 
we bij deze dan ook! 
Waar we het over hebben?  
Over de mooie ‘voetbaltenues’ 
die gedragen worden tijdens de 
trainingen. Toch zien we dat 
liever niet. Voetballen doe je in 
een voetbaltenue, tennissen doe 
je in een tennistenue…  
Belangrijk om te vermelden is 
dat het absoluut niet nodig is om 
in de allernieuwste outfit te 
verschijnen van de huidige 
wereldtoppers. Hans heeft 
tijdens de teamvergadering nog 
wel geprobeerd om één tenue 
toe te staan, maar kreeg het er 
niet door bij zijn collega’s… 
Om welk tenue het ging? 
Vraag het hem zelf maar! 
 

    

Marianne Hooghuis 
 

Voordat zij, samen met Rob 
even een heerlijk warm 
zonnetje op zocht, heeft ze de 
redactie wel even een heel 
mooi, warm en lief bericht 
gestuurd; Bij deze is iedereen 
weer helemaal op de hoogte: 
 

 Allereerst wil ik iedereen 
bedanken voor de lieve kaarten, 
berichtjes, bloemen en mailtjes 
die ik heb ontvangen toen ik 
hoorde dat borstkanker had.  
Het heeft mij heel veel steun en 
kracht gegeven om de operatie 
en de daarop volgende 
behandelingen te kunnen 
ondergaan.  
 

 
 

Momenteel zijn we ongeveer 
anderhalf jaar verder en bijna is 
het eind in zicht. Helaas 
functioneer ik fysiek nog niet 
optimaal. Wel ben ik weer, zij 
het gedoseerd, mijn eigen 
natuurgerichte praktijk voor 
massagetherapie aan het 
opbouwen. Daarnaast ben ik in 
september 2012 de 3-jarige 
opleiding acupunctuur gaan 
volgen. Dit geeft me energie en 
veel voldoening. Uiteraard mis 
ik het lesgeven aan de 
beginnende tennissterretjes 
heel erg en ik heb vaak aan de 
heerlijke en gezellige uurtjes op 
de baan  gedacht  en nog 
steeds! Het kost mij dan ook 
erg veel moeite om te moeten 
inzien dat ik niet alles kan en 
dus keuzes moet maken. 
Vooralsnog zal ik dan ook 
komende zomer nog niet op de 
tennisbaan te vinden zijn, maar 
misschien in de toekomst, wie 
weet… 

Las preguntas 
 

De naam is Daan Ockhuijsen en 
inmiddels 18 jaar jong…zijn 
lengte gaat richting de twee 
meter en is nog niet klaar met 
groeien. Ooit was er een tijd dat 
Hans groter was…maar dat is al 
lang, heel lang geleden!  
Dit jaar doet Daan examen 
HAVO op het Emmauscollege 
en mocht hij slagen, waar we 
wel vanuit gaan, zal hij 
verkassen richting Brabant; hij 
heeft zijn zinnen gezet op 
technische bedrijfskunde in 
Eindhoven. Naast tennis speelt 
Daan basketbal, en dat doet hij 
goed. Maar wat wil je met zijn 
lengte. Naast veel en vaak 
sporten vindt hij ‘chillen’ met 
vrienden ook lekker. Daan kijkt 
heel graag naar ‘Top Gear’ op 
de televisie. De beste film die hij 
tot nu toe heeft gezien is ‘the 
intouchables’ Daan zie je ook 
regelmatig met die hele grote 
‘wonderoren’ langslopen…op 
dat moment luistert hij naar 
Linkin Park, Anasie, the Prodigy, 
Anasie of David Guetta. Het kan 
ook zijn dat hij naar de populaire 
hits uit de “TOP 40” luistert. 
Daan is niet zo’n lezer, maar de 
biografie van Steve Jobs vond 
hij meer dan de moeite waard. 
Zijn lievelingseten is lasagne. 
We kunnen hem ’s nachts 
maken voor een echte NBA 
Basketbalwedstrijd te gaan.  
Het liefst van de New York 
Knicks.  
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De ideale vakantie is met een 
groep vrienden een tijd door 
Australië backpacken… 
Roel en Marike zijn bij deze vast 
gewaarschuwd en mocht Daan 
nog tips nodig hebben voor 
Australië…Lodewijk kan hem 
daar alles over vertellen. 
Daan traint op vrijdag bij Hans in 
de groep met Peter, Daan en 
Valentijn. Daar serveert hij op 
sommige momenten zijn 
medecursisten dwars 
doormidden…Zijn wens is dat 
zowel hijzelf als alle mensen van 
Mejor vrij zullen blijven van 
blessures en dat het wat warmer 
wordt in de hal om nog lang les 
te geven aan iedereen. 
(Bij deze kunnen we iedereen 
gerust stellen; per 1 oktober 
wordt de hal verwarmd door 
gaskachels, dat is besloten 
tijdens de ledenvergadering van 
21 maart jongstleden…redactie) 
Daan geeft bij deze het ‘stokje’ 
door aan Bart Beeke; hij traint in 
de groep op vrijdag om 20:00 
uur. Zijn antwoorden op alle 
vragen kun je lezen in de 
volgende uitgave, Noticias 51. 
 

Op de pionnen… 
 

Hans had een mooie piramide 
gebouwd om op te mikken… 
Die stond rechts op de baan, hij 
stond met de ballenbak aan de 
linkerkant. De eerste forehand 
werd hard geslagen; keihard en 
rechtdoor, bovenop op de ballen 
bak. “Mik op de pionnen” riep 
Hans nog. “Dat doen we ook” 
riepen Danny, Joep, Bora en 
Hidde in koor. Ook de volgende 
serie ballen van alle jongens 
vlogen recht op de bak af en niet 
op de zo mooi gebouwde 
piramide aan de andere kant… 
Hans ging ‘verhaal’ halen en liep 
redelijk driftig naar de overkant. 
“Waarom slaan jullie alle ballen 
recht op mij af en niet op de 
pionnen?” vroeg hij.  
“We mikken echt op de pionnen 
hoor” antwoordde Hidde met 
een ‘big smile’ op zijn gezicht… 
“Echt niet!” zei Hans streng 

“Echt wel!’ riep Bora. 
“Wat nou echt wel” zei Hans. 
“Nou kijk” legde Joep uit,  
“Die gele pionnen staan daar 
prachtig, maar we hebben met 
elkaar afgesproken dat het veel 
leuker is om die oranje pionnen 
te raken”  
“Welke oranje pionnen?’ 
“Die in je ballenbak zitten!” 
 

Een te korte bal… 
 

Rosan speelde de bal per 
ongeluk kort en John dacht, 
galant als hij is, die haal ik wel 
even… 
Niet dus…de kuitspier riep:  
‘Fijn weekend en tot later”  
 

 
 

Robin behandelt hier de kuit 
van John…de beelden spreken 
voor zich; hij heeft het heel erg 
naar zijn zin….toch?  
En dat in de wetenschap dat hij 
zich onlangs gemeld heeft bij 
onze Marianne….we leven met 
hem mee en wensen hem 
vooral heel veel sterkte. 
 

De vakantie in mei 
 

De laatste lesdag voor de 
meivakantie is op zaterdag 27 
april, we gaan weer van start op 
maandag 6 mei. We volgen 
hiermee de richtlijn van de 
‘overheid’ die de planning van 
de vakanties vaststelt.  
We realiseren ons dat scholen 
ook de vrijheid hebben om twee 
weken vakantie te plannen, 
maar dan zou ons schema zeer 
serieus in gevaar komen.  
 

Declaraties en bevestigingen 
 

Die versturen we sinds de 
tweede week van maart per 
mail. Het mag, het kan en is 
makkelijk voor iedereen. Mocht 
je iets gemist hebben of nog 

niets ontvangen hebben, neem 
even contact op. We zoeken het 
uit, zoeken het op en sturen 
alsnog even een berichtje met 
een PDF bestand als bijlage. 
 

Toernooiwinst 
 

Eveline won het toernooi van 
TOEG, met het logo van Mejor 
op haar mouw. Dan is het niet 
meer dan logisch dat je van 
harte gefeliciteerd wordt en een 
mooi plekje krijgt in Noticias! 
Bij deze dus! 
 

 
 
Facebook… 
 

Jazeker… Mejor Sports is actief 
op en te volgen via Facebook. 
Even zoeken naar Mejor Sports 
en je bent op de hoogte van 
alles. ‘liken en direct aan de 
favorieten toevoegen’ is ons 
advies... 

Tot zover even deze uitgave, 
Noticias 51 valt in mei bij 
iedereen in de ‘digitale 
brievenbus’ Ook weer vol nuttige 
en belangrijke informatie. 
Natuurlijk ook met leuke en 
lachwekkende uitspraken! 
Mocht je zelf iets onvergetelijks 
hebben, laat het ons weten. Met 
alle plezier geven we het een 
mooie plek! 
 

HASTA LA PROXIMA!  
 

Het hele  tennisteam 

          


