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Het was een mooie start… 
 

En de puzzel was compleet!  
Alle uurtjes die besteed zijn aan 
de planning en indeling zijn het 
weer waard geweest. Nu hier en 
daar nog een paar kleine 
wijzigingen, maar kloppen doet 
het weer. Mede dankzij de 
souplesse en creativiteit van 
diverse ouders, die andere 
activiteiten omgezet hebben.  
Namens alle die ‘knaloranje’ 
herriemakers heel veel dank! 
 

 
 

Bereik of geen bereik… 
 

Het ging tijdens de training om 
heel snel herstellen bij een 
backhandvolley tijdens een 
wedstrijd. Soms is het dan beter 
om na de volley door te draaien 
en een soort pirouette te maken in 
plaats van terug te stappen… 
 

“Ik zal het even voordoen met 
Hans, zo vertelde de trainer die 
dienst had. Dat is namelijk wel zo 
makkelijk…bij Hans is bijna elke 
bal buiten bereik.” Helaas…deze 
fijne en gewaardeerde collega 
komt de komende maanden weer 
niet in aanmerking voor de 
nominatie van medewerker van de 
maand! Maar er lagen wel acht 
pubers over de grond van het 
lachen… 
 

 

Las preguntas 
 

Voluit luistert ze naar de naam 
Robbin Marie van der Voort. Zij 
kreeg het ‘stokje’ door via 
Josalienne de Witte. Robbin 
speelt in het competitieteam van 
Josalienne’s broer Simon, zo is 
de link gelegd. Robbin is veertien 
en zit in het derde jaar van het 
Wolfert Dalton Gymnasium.  
Buiten tennis doet ze veel aan 
muziek. Robbin speelt gitaar, 
zingt ze graag en speelt ze in een 
bandje. Daarnaast is ze een 
liefhebber van sporten, we 
hebben vernomen dat ze ook 
goed kan voetballen. Ze kan ook 
op de bank hangen en uitgebreid 
naar Expeditie Robinson, Wie is 
de mol en The Voice kijken. 
De beste film die ze gezien heeft 
is zonder enige twijfel 
‘Hungergames’ en daarbij vertelt 
ze ook dat ze bijna niet kan 
wachten tot deel 3 verschijnt… 
Wanneer we het over muziek 
hebben, heeft Robbin daar een 
duidelijke mening over! 
Ze vind veel muziek leuk, 
waaronder Beyonce en R5, maar 
wel wil ze even duidelijk maken 
dat klassieke muziek of opera 
beslist niet op haar lijstje staan! 
Het mooiste boek dat ze las is 
‘starters’ van Lissa Price. 
En haar lievelingseten is een 
rijkelijk gevulde pizza. Niet dat je 
haar daar ’s nachts voor wakker 
kunt maken, want dan moet je 
wel met iets beters voor de dag 
komen…als je Robbin wakker 
maakt en haar vertelt dat ze met 
Roger Federer kan trainen, schiet 
ze in de kleren en gaat ze ervoor!  
Robbin’s ideale vakantie is om nu 
eindelijk eens naar New York te 
aan; ze is al diverse keren in de 
States geweest maar nog niet in 
‘the big apple’ Ook lijkt het haar 
geweldig om op ‘safari te gaan in 
Afrika. “Maar dan moet het niet te 
warm zijn’, vertelt ze er lachend 
bij! Robbin traint al een paar 
seizoenen bij Mejor Sports en 
kent Roy, Ruben en Hans 
inmiddels best aardig 

Haar wensen zijn dat er  nog veel 
gezellige momenten zullen komen 
tijdens de lessen en dat ‘we’ nog 
lang op deze manier kunnen 
blijven werken! 

 

Robbin geeft bij deze het stokje 
door aan Iris Geleijnse en haar 
antwoorden zijn te lezen in 
Noticias 59… En die zijn het meer 
dan waard om te lezen. Iris heeft 
echt het ‘één en ander’ te 
vertellen! Houd de digitale 
brievenbus goed in de gaten. 
 

Er is altijd een reden… 
 

Bij toeval ving Hans een gesprek 
op in de kantine…en dat willen we 
niemand onthouden; natuurlijk 
mag je zeggen dat het niet waar 
is, maar bij deze kunnen we 
schrijven dat het echt gebeurd is, 
anders zou het echt niet in deze  
nieuwsbrief staan… 
“Het zal best waar zijn hoor dat ze 
goed lesgeven, maar toch ga ik 
daar geen lessen nemen” 
“Hoezo niet?’ “Nou, ik vind die 
lichtgevende shirts echt veel te 
opvallend…” En daar heeft deze 
mevrouw volkomen gelijk in!  
Op zonnige dagen staan er wat 
jongens op de baan die bijna licht 
geven. Maar geen van de trainers 
kan daar iets aan doen; het is echt 
de schuld van hun ‘baas’  
Hoog tijd dat hij daar eens serieus 
op aangesproken wordt! 
Wie weet kiest hij volgend jaar wel 
voor wit, in combinatie met 
lichtblauw en zachtroze… 
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Doe eens gek… 
 

Je zult ergens in juni 79 jaar jong 
worden en serieuze plannen 
hebben om je rond te laten rijden 
in een sportauto…want de auto 
waar ze nu in rondgereden wordt 
vindt ze wel een beetje ‘uit de tijd’ 
Wij vinden het best wel 
meevallen, maar zelf denkt ze 
daar heel anders over!  
Met een rode Alfa Romeo is op 
zich helemaal niets mis, maar 
toch heeft ze een heel ander plan 
in het hoofd…en wij denken dat 
het er ook echt van gaat komen. 
Als mama Ank haar zinnen ergens 
op gezet heeft, moet je van hele 
goede huize komen om dat nog te 
keren.    
 

 
 

Ze is nu even met vakantie, maar 
daarna gaat ze een bezoekje 
brengen aan een ‘autodealer’ die 
haar, heel zeker weten, zo’n rood 
monstertje gaat bezorgen. Ook 
bestaat het vermoeden dat het 
wel eens een cabrio uitvoering 
zou kunnen worden… 
 

Voor het slapen… 
 

Leest Paula altijd de nieuwsbrief! 
“Meestal komt ‘ie toch op een 
tijdstip dat ik al met één been in 
bed lig” vertelde ze er lachend bij. 
“En als Paul nog niet ligt te 
snurken, hoort ‘ie me grinniken. 
“Zeker die oranje herriemakers 
weer” klinkt het dan vanaf de 
andere kant… 
 

Tennis4Life 
 

Zaterdag 7 juni gaan we er met 
elkaar een spektakel van maken. 
Zes uur lang tennissen en sporten 
voor het goede doel. In 
samenwerking mat het KWF gaan 
we met de hele vereniging heel 
veel geld ophalen voor onderzoek, 
preventie en genezing van deze 

vreselijke ziekte. Collega 
Alexander Hellinga gaat op een 
hele leuke, ludieke en sportieve 
manier het grasveld ‘onveilig’ 
maken met diverse balsporten. 
De trainers van Mejor Sports 
gaan op twee banen clinics, 
trainingen en workshops geven 
aan de kinderen. De senioren 
hebben hun eigen programma in 
de vorm van een ‘toernooi’ Kom 
kijken en doe mee! Inschrijven 
kan via de site van TC 
Capelle…doen!  
 

Lelijke Ballen Toeslag… 
 

Esther sloeg de bal in de hoek,  
Hans stond in de andere…En die 
geschiedenis herhaalde zich een 
aantal keer. Voor Hans ging het 
een beetje lijken op een half 
uurtje ballenrapen…terwijl het de 
bedoeling was om instructie te 
geven. Voordat hij Esther iets kon 
vragen riep zij vanaf de andere 
kant: “Jammer joh! Ik heb de 
factuur van de afgelopen maand 
al binnen, dus hoef ik, in dit geval 
ook niet bang te zijn voor een 
‘Lelijke Ballen Toeslag” 
 

 
 

Esther, je hebt volkomen gelijk… 
Houd alleen wel de volgende 
rekening in de gaten. Wie weet 
heeft die kleine een berichtje 
gestuurd naar Ineke van de 
administratie… 
 

Handen in je zakken… 
 

Bradley vond het wel spannend 
om te gaan tennissen; hij wist ook  
niet zo goed waar hij zijn handen 

moest laten. Hans vond ‘in zijn 
zakken’ geen goede oplossing. 
Het is immers heel lastig spelen 
als je je handen al hebt ingepakt.  
Toch gebeurde het een aantal 
keer tijdens de les dat hij zijn 
handen verstopt had. Bij de 
tweede les had Bradley zelf de 
oplossing al bedacht. Heel trots 
liep hij op zijn trainer af en 
zei:”Kijk Hans, ik heb gewoon 
twee grote tennisballen in mijn 
zakken gestopt en nou passen 
mijn handen er niet meer bij!” 
 

 
 

Bradley, helemaal grandioos! 
Ook dank voor dit mooie idee. 
We gaan het ook aan andere 
mensen doorgeven. 
 

Tot zover de berichtgeving van 
deze kant, over een paar weken 
melden we ons weer met de 
volgende editie, waar we ook 
weer de leuke ervaringen en 
uitspraken delen met jullie! 
  

Mocht je zelf een prachtig verhaal 
hebben, vertel of mail het ons! 
Met alle plezier geven we het een 
mooie plek in Noticias 59! 
 

HASTA LA PROXIMA!HASTA LA PROXIMA!HASTA LA PROXIMA!HASTA LA PROXIMA!    
 
 

Een hartelijke en sportieve groet 

namens het hele  team 
 

         


