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Fijne Sportzomer… 
 

Nog een paar dagen, dan gaan 
we weer verder met het staartje 
van de zomer. Met ingang van 
maandag 2 september zitten we 
weer in het ‘normale ritme’ op 
een paar uitzonderingen na. 
Sommige schoolroosters zijn 
gewijzigd en ook hebben we wat 
‘middelbare schoolgangers’ 
Maar ook daar hebben we voor 
de komende weken een mouw 
aan gepast en dat is mede door 
de flexibiliteit van diverse 
teamleden die er op andere 
dagen en tijden zullen zijn! 
 

 
 

Een heel goed idee van Roy… 
 

Omdat we ook regelmatig leuke 
of actuele berichten plaatsen op 
de ‘Facebook pagina van Mejor 
Sports, leek het Roy leuk om 
ook wekelijks de toernooi – en 
competitie resultaten van onze 
mensen te delen met iedereen. 
De redactie vindt het meer dan 
geweldig en maakt op maandag 
graag een uurtje vrij om alles in 
een mooi bericht te zetten en de 
ether in te slingeren. Stuur je 
bericht even door naar 
info@mejor.nl en de rest wordt 
geregeld! 
 

 
 

(Dit is één van de weinige keren dat Roy 
zonder ‘pet’ op de foto staat. red) 

In een heel klein hoekje… 
 

Daar zat precies het ongelukje! 
Boaz, de jongste van Hans 
stapte net even verkeerd van de 
schommel en viel ongelukkig in 
het zand…een lelijke breuk in 
zowel ellepijp als spaakbeen. 
Dezelfde avond, weliswaar is 
alles nog in de operatiekamer 
van het Groene Hart weer 
helemaal ‘rechtgezet’. Gelukkig 
heeft hij de dag erna nieuw en 
mooi lichtgewicht gips gekregen. 
Een hele zomervakantie niet 
fietsen, niet zwemmen en niet in 
de zandbak spelen; we geven 
het je te doen… Toch heeft 
deze ‘kleine kampioen’ er het 
allerbeste van gemaakt! 
Met een week of anderhalf is het 
gips er weer af en kan iedereen 
opnieuw kennismaken met een 
verwoestende dubbelhandige 
backhand…om maar te zwijgen 
van de forehand…want die kon 
hij in de afgelopen zes weken 
wel vol doorslaan! En dat heeft 
‘ie dan regelmatig gedaan ook!  
 

 
 

Las Preguntas… 
 

Zijn naam is Sander van 
Kelegom en traint sinds een 
jaar op de vrijdagavond. 
Sander is 20 jaar en studeert 
International Business 
Administration aan de 
Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Veel tijd voor 
hobby’s heeft hij niet; in zijn 
beperkte vrije tijd tennist hij 
graag en kijkt met veel 
plezier naar een goede partij 
voetbal. Zelf spelen doet hij 
het niet meer, iets te fysiek 
voor hem. Als hij een avondje 

voor de buis hangt kan hij 
genieten van diverse 
buitenlandse televisieseries, 
zoals Suits, Sherlock en 
Borgen. De beste film die hij 
tot nu toe heeft gezien is 
‘Das leben der anderen’ 
Zijn muzieksmaak is breed, 
maar zijn favoriete muziek is 
wel ‘soul’. Sander heeft niet 
echt een favoriet boek; het 
boek dat hij onlangs gelezen 
heeft is ‘Winning Ugly’ van 
Brad Gilbert. Een boek over 
het mentale aspect in tennis. 
Lachend zegt hij erbij dat het 
hem vooralsnog niet echt 
heeft geholpen…  
 

 
 

Sander is gek op de Indische 
keuken, voor een uitgebreide 
rijsttafel mag je hem gerust 
wakker maken; de tijd maakt 
niet zoveel uit; met plezier 
schuift hij aan en prikt met 
plezier een vorkje mee. En 
als je kaarten hebt voor een 
partij waarbij hij Roger 
Federer ‘live’ kan zien, stapt 
hij zo zijn bed uit en gaat met 
je mee. Het liefst wel op één 
van de showcourts van 
Wimbledon, maar een ander 
toernooi is ook goed… 
Zijn ideale vakantie is er 
eentje met warm weer. 
Sander vindt het geweldig 
om een beetje rond te dolen 
in een hele grote stad.  



  NOTICIAS!   

De Mejor Sports  Nieuwsbrief                            vijfde jaargang nummer 52                 Augustus   2013 
 

Wel belangrijk dat er eerst 
wordt uitgeslapen en het 
tempo niet te hoog ligt. De 
‘band’ die hij met Mejor 
Sports is dat hij op de 
vrijdagavond traint in een 
supergezellige groep. Op 
onze vraag of hij nog wensen 
heeft was hij luid en duidelijk: 
 

¡Que sigan divertiéndose! 
 

Het stokje wordt bij deze 
doorgegeven aan Susan 
Sieben; zij traint op 
vrijdagavond bij Sander in de 
groep. De antwoorden op 
onze vragen lezen jullie in 
Noticias 53 en die verschijnt 
over een paar weken. 
 

Ondeugend? Echt niet! 
 

Grote broer Rob vertelde ons 
laatst een pracht van een  
anekdote, die we jullie beslist 
niet wilden onthouden…Hans 
kon vroeger nog weleens 
ondeugend zijn…nu gelukkig 
niet meer…Grote broer Rob 
was wel zo bij de hand om 
zijn verhaal te doen terwijl 
Hans en Hidde samen aan 
het tennissen waren in 
Spanje…komt ‘ie:  
 

Ze stonden samen in de rij 
voor de kassa bij ‘Meneer 
Jamin’ om een ijsje af te 
rekenen. Voor hen stond een 
moeder met een meisje in 
een kinderwagen, zij kreeg 
ook een ijsje, omdat het zo 
warm was… 
“En wat zeg je dan?” vroeg 
de moeder aan het meisje. 
Zonder pardon zei Hans met 
een heus piepstemmetje: 
“Ik wil er nog één!”  
De moeder dacht dat haar 
dochter brutaal was en gaf 
haar voor ‘vijf stuivers’… 
midden in de winkel.  
Broer Rob stapte uit de rij en 
liep op de moeder af en heeft 

haar uitgelegd dat het niet 
haar dochter was die het 
‘bewuste antwoord’ had 
gegeven, maar dat Hans het 
was. Voor de zekerheid wees 
hij ‘de schuldige’ nog even 
heel duidelijk aan… 
Dank je wel” was haar snelle 
antwoord op Rob’s oprechte 
bekentenis en deed een paar  
stappen naar achteren…heel 
direct, snel en onverwachts 
gaf ze Hans een ouderwetse 
draai om zijn oren en 
zei:“Da’s je verdiende loon, 
brutaal nest!’ Zelden hebben 
we Rob zo hard zien lachen! 
 

Winterlessen 2013 – 2014 
 

We zijn heel druk bezig met 
de planning voor de 
komende winterperiode en 
doen echt ons best om 
iedereen een goede plek te 
bezorgen! Het is nog nooit 
‘niet’ gelukt, dus ook deze 
winter komen we daar wel 
weer uit. Ten aanzien van de 
declaratie die volgt wel een 
belangrijk punt; mocht je de 
factuur niet ineens willen of 
kunnen voldoen, dan hebben 
we daar een mooie oplossing 
voor! Voldoe de baanhuur 
voor 1 oktober en knip het 
lesgeld in zes gelijke 
termijnen; de eerste voor  
1 oktober aanstaande, de 
laatste voor 1 maart 2014 
Onze Ineke zorgt voor het 
bijhouden van alle betalingen 
en bijzonderheden…had ze 
maar geen boekhoudster 
moeten worden… 
Nee, zonder gekheid; ze 
regelt, verzorgt, organiseert 
en administreert de dingen 
met alle plezier. En zijn er 
bijzonderheden, neem gerust 
even contact op! Ineke is 
bereikbaar onder het adres: 
administratie@mejor.nl  
 

Big Point… 
 

Had Hans een tijdje geleden 
zijn ‘collega’ Valentijn te 
pakken met de smash die 
niet kwam…Wij kunnen bij 
deze melden dan Valentijn 
op sportieve wijze ‘wraak’ 
heeft genomen… 
Hans begon als koning en 
dat heeft precies één bal 
geduurd…Valentijn begon 
het eindspel namelijk met 
een loepzuivere ace!En dat 
betekent zoveel als direct 
wisselen! Valentijn maakte 
een vreugdedansje… 
Hans wil het er nog niet echt 
over hebben… 
 

 
 

Tot zover even onze 
berichtgeving; zeer 
binnenkort melden we ons 
weer met de laatste stand 
van zaken over de komende 
winterperiode. Ook hebben 
we een mooi verhaal over 
broer Peter en zus Madelief.  
 

Ook trakteren we je op een 
mooie ‘vakantie ervaring’ in 
Zuid Europa…Spanje om 
precies te zijn, een kilometer 
of tweehonderd ten zuiden 
van het mooie Barcelona… 
En mocht je zelf een pracht 
van een ervaring hebben die 
je wilt, kunt, mag en moet 
delen, vertel het ons en wij 
zorgen dat het een mooie 
plek krijgt in de volgende 
editie van Noticias.  Dat zal 
zijn nummer 53! 
 

Een hartelijke en sportieve 
groet namens het hele team. 
 

    


