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Welkom! 
 

De vakanties zijn nu even voorbij 
en we kunnen door tot aan de 
zomervakantie. Nog nooit zijn de 
afgelopen vakanties zo verdeeld 
en verknipt geweest als dit jaar. 
 
Nu alleen het ‘open toernooi’ nog 
in de week van 26 juni tot en met 
4 juli, waar de lessen na 18:00 of  
18:30 uur komen te vervallen. Het 
is wel leuk om ’s avonds even te 
komen kijken naar de wedstrijden; 
zeker weten dat je er veel 
bekenden tegenkomt. 
 

Verfrissend buitje… 
 

Binnen tien minuten stond het 
park echt blank! Experts hadden 
nog gezegd dat ‘ie net langs de 
regio Rotterdam zou scheren en 
dat Capelle gespaard zou 
worden…Nou, dus niet!   
Het werd een verfrissend buitje 
inclusief veel regen, nog meer 
wind, hagel en een echte 
onweersbui. De dubbele 
regenboog na de bui was wel erg 
mooi…maar van een potje 
tennissen was even geen sprake! 
 

 
 

Contante betalingen… 
 

Die hebben we liever niet. 
Alle cursussen, lessen en 
trainingen staan in de lesagenda, 
die bewaakt wordt door zowel 
Ineke als Hans. 
Met alle plezier maakt Ineke een 
declaratie, ook voor een klein 
bedrag, zodat niemand met 
contant geld over straat hoeft. 
 

  
 

Las Preguntas  
Haar naam is Iris Geleijnse en is 
inmiddels 15 jaar jong. Ze zit in de 
derde klas van de MAVO op het 
Comenius College in Rotterdam. 
Wel uitkijken met wat je tegen Iris 

zegt want haar hobby naast tennis 
is…boksen! 
Niet lelijk doen, want vanuit de 
dekking krijg je een linkse directe! 
We hebben haar nog op andere 
gedachten proberen te brengen 
maar haar favoriete 
televisieprogramma blijft toch echt 
“Goede tijden” De beste films vindt 
ze nog steeds ‘de verbouwing. Het 
liefst luistert Iris naar popmuziek. 
Een favoriet boek heeft ze niet; “Ik 
ben niet zo’n lezer zegt ze zelf. 
Haar lievelingseten is spaghetti, 
zonder enige twijfel. Iris kun je 
’s nachts wakker te maken voor 
een lekkere reep chocola  
Haar ideale vakantie is er eentje in 
het zuiden van Europa; Italië! 
Veel zon veel strand en vooral 
lekker luieren. Haar verbintenis 
met Mejor is dat ze in het verleden 
groepslessen volgde en 
binnenkort weer gaat starten met 
een aantal individuele lessen. Iris 
heeft als wens dat de trainers nog 
lang zo enthousiast les mogen 
geven aan iedereen. 
En dat het de komende tijd net zo 
gezellig is, zoals het altijd is 
geweest. (komt goed! Redactie) 
Iris geeft bij deze het stokje door 
aan Tim Cator, één van haar 
medecursisten. Maar dat doen we 
niet zonder de vermelding dat Iris 
het afgelopen jaar niet getennist 
heeft, maar wel een aantal 
belangrijke ‘wedstrijden’ heeft 
gespeeld! Bestralingen, een 
operatie, diverse kuren en 
speciale behandelingen, zowel in 
Nederland als Zwitserland. 
Natuurlijk loopt zij eind deze 
maand de ‘Kika run’ en sponsoren 
wij haar en haar hele team.  
 

 
 

Iedereen is welkom… 
 

Ongeacht ervaring, leeftijd, 
speelsterkte, religie of 
huidskleur. Wel op één 
voorwaarde; je gaat om met een 
ander zoals jij wilt dat er met jou 
omgegaan wordt! Zo simpel is 
het!  
 

Even een foto maken… 
 

“Kom jongens, laten we een 
leuke foto maken bij de 
minibanen” 
‘Waarom bij de minibanen, dat 
hebben we nog nooit gedaan’ 
“Nou, dan komt Hans tenminste 
ook met zijn hoofd boven het net 
uit…”   
Het was lang stil voordat de 
schaterlach kwam. Bij iedereen! 
Uiteindelijk is de foto niet bij de 
minibanen genomen… 
Hans heeft het creatief opgelost 
om ook goed in beeld te komen. 
Hoe? Kijk zelf maar…de redactie 
moest unaniem toegeven dat ze 
het wel een ‘creatieve’ vonden. 
 

 
 

Tekentalent… 
 

Om de oefening even snel 
duidelijk te maken, tekende 
Hans even een ‘tennisbaan’ om 
iedereen op de juiste plek te 
zetten.  
Toegegeven; alles was wat uit 
verhouding en ook de tramrails 
waren echt aan de brede kant. 
“Leuk!” Riep Nowa spontaan… 
“We gaan tik-tak-torren!” 
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“Nee Nowa, dit is een 
tennisbaan”, probeerde Hans 
nog, maar het kwaad was al 
geschied… Maar of er ook echt 
‘boter, kaas en eieren is 
gespeeld moet je haar zelf maar 
even vragen! 
 

 
 

Kappertje… 
 

Omwille van het project 
‘Tennis4life’ heeft Marleen haar 
lange paardenstaart ingeruild 
voor een kortere. Dan kunnen 
‘patiënten gewoon écht haar 
dragen was haar insteek.  
En dat kan en mag beslist niet 
onopgemerkt blijven, vandaar 
dat we met gepaste trots ook de 
foto’s van voor en na aan 
iedereen willen laten zien. 
Het Mejor Sports team, inclusief 
de redactie heeft op een andere 
manier een bijdrage geleverd. 
Hans had persoonlijk ook zijn 
haar gedoneerd…maar de 
specialisten zeiden dat het een 
kansloze missie zou worden! 
Veel te kort en bovendien veel te 
grijs… 
 

  

Zaterdag 7 juni was een 
geweldige dag! Volop zon en 
een park vol enthousiaste 
deelnemers. En het resultaat 
mag er zijn…meer dan dat! 
Met elkaar hebben we 
ruimschoots € 15.000,00 bij 
elkaar geslagen. Op de website 
van TC Capelle zijn prachtige 
foto’s en mooie verslagen te 
lezen van deze onvergetelijke 
dag. Volgend jaar verder!    
 

Talenten… 
 

Tom en Stephan zijn wel de 
meest trouwe supporters van 
Mariska en Ramona. Regelmatig 
zitten zij langs de kant bij 
trainingen en wedstrijden. 
Onlangs hebben ze hun eerste 
‘echte les’ aangeboden 
gekregen van de meiden… 
en het ging echt super!  
Dat compliment moet gemaakt 
worden. Maar toen ze samen, 
onder het genot van een biertje 
na de training hebben ze in goed 
overleg en ook samen de 
conclusie trokken dat 
“Wimbledon” dichterbij was dan 
ze zelf ooit hadden gedacht, 
hebben de ‘meiden’ deze twee 
heren wel even ‘met beide 
benen’ op aarde laten landen! 
Subtiel, netjes en beleefd, maar 
wel akelig duidelijk! 
Ruben heeft het inmiddels van 
Hans overgenomen, dus dat 
komt wel goed! Indien nodig 
‘kogelt’ hij forehand of backhand 
bovenop op of tegen een lijntje. 
 

 
 

Gravelbijters 
 

Het was weer genieten!  
Twee weken hoogstaand tennis 
in Parijs. Inclusief de 
onverwachte verassingen van de 
geplaatste spelers die uit het 
toernooi werden getikt.  

Wel twee kampioenen die terug 
kunnen kijken op een titel bij het 
allergrootste graveltoernooi ter 
wereld.  
En nu? Nu op naar het snelle 
gras voor nog een paar weken 
mooie wedstrijden en net zoveel 
spectaculaire punten.  
 

 
 
Even ter herinnering… 
 

Natuurlijk zijn we met onze 
gedachten bij de diverse ‘open 
toernooien en zomerse 
evenementen. Daarbij gaan we 
ook nog even genieten van een 
welverdiende zomervakantie… 
Maar bij deze wel even de vraag 
of je na wilt denken over de 
komende wintertrainingen. 
Als je door wilt, door kunt en 
door mag trainen, horen of lezen 
we dat graag zo snel mogelijk, 
dan kunnen we daar ook 
rekening mee houden in de 
planning voor de komende 
winter. 
 

Tot zover even onze berichten. 
Mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben of een ervaring willen 
delen met iedereen?  
Vertel of stuur het ons! Wij 
zorgen ervoor dat het een mooie 
plek krijgt in Noticias nummer 
60!  
 

Noticias nummer 60 verschijnt 
nog voordat iedereen richting 
zijn of haar vakantiebestemming 
verdwijnt. En natuurlijk zorgen 
we ervoor dat ‘ie meer dan de 
moeite waard is om te lezen. 
 
Een hartelijke en sportieve groet  
 

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

namens het hele  team 
 

         
   


