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Een warme winter 
 

De voorbereidingen zijn in volle 
gang om iedereen een warme 
winter te bezorgen. De 
overkapping wordt voorzien van 
een aantal kachels zodat het 
voor iedereen aangenaam is om 
lekker te trainen of vrij te spelen.  
 

Een plekje over… 
 

Op vrijdag had Hans een plekje 
over in de groep van 19:00 uur. 
Madelief had even ‘pauze’ en 
zat langs de kant te kijken naar 
haar grote broer Peter. Ze werd 
min of meer uitgenodigd door 
Peter om mee te doen met ‘big 
point’…dat had hij beter niet 
kunnen doen… 
 

 
 

Madelief sloeg een pracht van 
een winner tegen haar broer en 
werd dus Queen of the court. 
Niet bepaald een ‘feel good 
momentje’ waar al het hele 
seizoen sprake van was. Het 
heeft best de nodige moeite 
gekost om Peter er weer een 
beetje bovenop te helpen. 
 

Herfstvakantie 
 

De herfstvakantie valt in week 
43, onze laatste lesdag is 
zaterdag 19 oktober en we gaan 
weer van start op maandag 28 
oktober. Iedereen die 
groepslessen in de hal volgt kan 
op de reguliere dag en tijd 
vrijspelen. De baan is daarvoor 
gereserveerd.   
 

De biografie van… 
 

Esther Vergeer, de meest 
succesvolle rolstoeltennisser 
ooit. Met een onwaarschijnlijk 
aantal winstpartijen, Olympische 
medailles en een prachtig boek 
over haar tennisleven en meer. 
“Kracht en Kwetsbaarheid” is 
een geweldig boek om te lezen. 
Eigenlijk is het wel een ‘must’…  
 

 
 

Leuke bijkomstigheid is dat 
Hans in 1998 samen met Esther 
naar Atlanta (USA) is geweest 
om daar een internationaal 
toernooi te spelen. Toen was ze 
al onwaarschijnlijk goed, 
gedreven en waanzinnig 
gemotiveerd om alles te winnen 
wat er te winnen viel.   
 

Tenniskansen 
 

Mama ‘Ank’ draagt 
tenniskansen een warm hart 
toe. Zij heeft dan ook een ‘busje’ 
in de gang achter de voordeur. 
Als ‘ie vol zit moet Hans naar de 
bank om het te storten. Het 
resultaat is weer geweldig!  
Ruim € 106,00 om mensen te 
helpen in welke vorm dan ook.  
 

 
 

Las preguntas  
 

Haar naam is Susan Sieben, is 
geboren in 1997 en is nu 16 
jaren jong. Ze volgt een Natuur 
&Techniek en doet dit jaar 
examen HAVO 5 dus. Zelf zegt 
ze dat het best bikkelen zal 
worden, maar er wel voor gaat 
om aan het eind van komend 
schooljaar een feestje te kunnen 
bouwen…met diploma!  
Susan vindt het echt heel  
gezellig en leuk om bij Mejor te 
tennissen, dit is dus zeker een 
hobby van haar. Ook heeft ze 
recent een nieuwe hobby, 
kitesurfen, waar ze de afgelopen 
mee begonnen is. Susan is van 
plan om veel te gaan trainen. 
Ook staat ze graag op de ski’s, 
dat doet ze  vooral in Oostenrijk 
met heel de familie en een grote 
vriendengroep erbij. Elk jaar kijkt 
ze naar uit dat het winter wordt 
en hoopt dat er een vers pak 
sneeuw ligt op de bergen in 
Oostenrijk. Haar keuze op 
televisie is verrassend: “Ik kijk 
graag naar televisie 
programma’s waarin mensen 
vaak fataal afgaan, onmogelijke 
uitdagingen moeten zien te 
voltooien of zichzelf goed voor 
schut zetten. Zoals Holland’s 
next topmodel, expeditie 
Robbinson en Wie is de mol. De 
beste film is een hele lastige, 
omdat ze de laatste tijd zoveel 
mooie en goede films heeft 
gezien. Susan is een horrorfan, 
maar ook geniet ze van mooie 
en romantische en dramatische 
films. De allerbeste blijft toch 
‘the impossible’ Er waren tijdens 
het bekijken wel wat momenten 
dat zee een traan heeft weg 
moeten pinken.. Zo mooi vond 
ze ‘m. Haar muzieksmaak is wel 
‘radio muziek’ Gewoon lekkere 
top 40 nummers die je 
regelmatig hoort en lekker een 
beetje mee kunt zingen, zoals 
Rihanna en Justin Timberlake  
Het mooiste boek dat ze las 
is een makkelijke. Dat was “voor 
ik doodga van Jenny 
Downham”. Nog nooit heeft ze 
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zo snel een boek gelezen  Ze 
vond het een super mooi boek 
en ik heeft zichzelf echt  
‘opgesloten, omdat ze het zo 
graag uit wilde hebben. Het 
boek is ook verfilmd, alleen de 
film heeft ze helaas nog niet 
gezien. Susan is een ‘alles eter’ 
ze heeft eigenlijk niet iets waar 
je haar ‘s nachts wakker voor 
kunt maken. Waar je haar wel 
midden in de nacht voor mag 
bellen is dat ze de volgende 
ochtend geen school heeft… 
Dan draait ze zich nog een keer 
of wat om en slaapt een gat in 
de dag! De ideale vakantie is er 
toch wel één met witte stranden, 
helderblauwe zee en heerlijk 
zonnig en warm weer. Ook mag 
er bij het hotel wel een mooi en 
groot zwembad zitten. En 
natuurlijk ‘alles inclusief’ zodat 
ze de hele dag zoveel eten en 
ijsjes kan halen als ze maar wil. 
Susan is al lang lid van de 
tennisclub, na het samengaan 
van CTC en de Blinkert is ze in 
contact gekomen met Mejor 
Sports en is ze daar lessen 
gaan volgen. Haar wens is dat 
de trainers nog lang ‘zo gezellig’ 
blijven zoals ze nu zijn en 
en dat ze erg graag nog lang les 
van hun zou blijven krijgen. (dat 
kan! Red.) 
Het stokje geeft ze door aan 
Marleen van Tuijl; een klein 
maar dapper aanstormend 
talent die niet alleen goed kan 
tennissen, maar ook heel goed 
is in turnen. We gaan haar de 
vragen voorleggen en de 
antwoorden zijn te lezen in de 
volgende editie.  
 

Laag zitten 
 

“Wanneer je een passeerbal 
slaat moet je goed laag zitten, 
anders krijg je teveel hoogte en 
lengte, en sla je ‘m uit”, zo legde 
Hans uit aan zijn groep. 
“Ik ken spelers die van nature al 
zo laag zitten, dat ze niet eens 
door hun knieën hoeven” klonk 
het iets te hard vanaf de baan 
ernaast. Twee groepen volledig 
in een deuk…Enig idee wie dit 
geroepen zou kunnen hebben? 
 

Ervaring 
 

Ruben is sinds september weer 
een ervaring rijker…Zijn toch al 
zo gehavende en beschadigde  
I-Phone is niet geslaagd voor 
het nationale zwem A B C 
examen…in de waterkoker. 
“Gek hè?, Die telefoons van 
tegenwoordig kunnen ook 
nergens meer tegen… 
 

 
 

Hier Ruben op Alpe d’Huez, 
toen had ‘ie zijn mobieltje nog 
 

Half vol of half leeg 
Het is maar precies hoe je er 
tegenaan kijkt; Fred en Ingrid 
hadden hun mix partij gespeeld 
en liepen gezellig samen 
richting de parkeerplaats. 
‘En?’ vroeg Hans, ‘gewonnen?’ 
Met een brede grijns op zijn 
gezicht riep Fred vrolijk:  
“Net niet, we zijn tweede 
geworden! Net geen goud, 
maar we staan op het podium.” 
Een heerlijke benadering van 
iemand die voor de volle 

honderd procent voor zijn 
plezier tennist! 
 

 
 

Cursist Volg Systeem 
 

We hebben de uren maar niet 
geteld, die we in de huidige 
planning hebben gestoken… 
Wat een puzzel! We hebben 
naar eer en geweten en op 
grond van veel informatie voor 
iedereen een goede plek 
geregeld. Mocht er toch een 
mismatch zijn, word niet boos, 
maar neem gewoon even 
contact op. Mejor Sports werkt 
volgens het Cursist Volg 
Systeem en dat betekent zoveel 
dat we, in overleg,  direct actie 
gaan ondernemen om het op te 
lossen.  
 

Tot zover onze berichtgeving. 
De volgende is al weer in de 
maak. Wil je beslist een mooi 
verhaal kwijt, stuur het ons en 
wij zorgen dat het een goede 
plek krijgt in Noticias 54! 
 

Ook maakt iedereen nader 
kennis met Desmond…onze 
mister ‘Big Smile’  
 

En natuurlijk houden we jullie op 
de hoogte van mooie uitspraken 
en leuke gebeurtenissen.   
 

Binnen het team van trainers is 
een ‘strijd’ ontstaan wie de 
werknemer van de maand zal 
gaan worden. De redactie heeft 
al een briefje met een naam… 
Vier letters, beginnend met een 
‘H’ en eindigend met een ‘S’ 
Maar…het kan verkeren! 
 

Hasta la proxima!  
 

           
 


