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Het is zomer! 
 

Nog één week, dan is het echt 
vakantie en  vliegt iedereen 
weer uit richting zijn of haar 
bestemming. Alle windstreken 
en richtingen zijn weer 
genoemd en benoemd.  
Natuurlijk wensen we iedereen 
een heerlijke en fijne vakantie 
toe. Alle ‘normale lessen’ 
starten weer op maandag  
1 september, tenzij je heel 
specifiek iets anders hebt 
afgesproken met jouw trainer. 
 

 
 

Vergeet ook niet even door te 
geven of we je voor de 
komende winterserie in moeten 
plannen. 
 

We hadden nog heel even het 
idee om een prijsvraag te 
organiseren…raad de 
vakantiebestemming van onze 
kleine Hans… 
Maar dat zou te makkelijk zijn. 
 

 
 

Iedereen weet zo langzaam aan 
wel dat ‘ie richting de ‘Spaanse 
Zon’ gaat. Dit keer wel met twee 
aanstormende talenten in plaats 
van ééntje 
 

Pensioen… 
 

De vraag was of ‘we’ over een 
editie of 5 ook met pensioen 
gaan. Nee natuurlijk niet!  
Ten eerste is de leeftijd van 65  
al een paar jaar naar boven 
bijgesteld en ten tweede is het 
veel te leuk om alle ervaringen 

en leuke voorvallen met elkaar 
te delen. En gezien alle leuke 
en positieve reacties gaan we 
hier de komende jaren met veel 
enthousiasme mee door!   
Hoe moet de redactie anders 
‘ons kleine baasje’ scherp 
houden… 
 

Gevonden voorwerp… 
 

‘Hé jongens, ik heb hier een 
Oranje Mejor jasje…is die van 
één van jullie?” 
‘Welke maat is het?’klonk het 
vanaf baan vier. 
‘Zo op het eerste gezicht een 
kindermaatje’ zo luidde het 
antwoord… 
‘Dan is ‘ie op zeker van Hans!’  
Riepen ze in koor…voordat ze 
samen over de grond rolden 
van het lachen! 
 

Uit betrouwbare bron heeft de 
redactie vernomen dat deze 
twee fijne collega’s de 
komende maanden wederom 
niet in aanmerking komen voor 
de titel ‘medewerker van de 
maand…’   
 

Lolbroeken… 
 

Eind juni kwam de melding van 
de provider dat het mailaccount 
van info@mejor.nl per direct en 
ook volledig geblokkeerd was. 
De reden was kort, bondig en 
ook heel duidelijk. Via dit 
mailadres is een namelijk 
vrachtwagenlading ‘spam’ 
verstuurd. Op één of andere 
manier gehackt. Inmiddels zijn 
alle codes, wachtwoorden en 
dergelijke veranderd en 
aangepast, maar mocht iemand 
informatie over allerlei  
‘datingsites’ hebben ontvangen, 
weet dat ‘ie niet van ons 
afkomstig zijn geweest.  
In dit geval waren het 
‘datingsites…maar het had ook 
veel erger gekund… 
  

Mocht iemand informatie 
missen of nog geen antwoord 
hebben, laat het direct weten!  
Er zijn wat berichten verloren 
gegaan, dus neem gerust even 
contact op, dan wordt het zo 

snel mogelijk opgelost en 
geregeld.  
 

Las Preguntas 
 

Hij luistert naar je als je Tim 
roept, zijn volledige naam is 
Tim Cator en is 16 jaar jong. 
Hij zit in de vierde klas van 
het VWO van het Comenius 
College in Capelle aan den 
Ijssel.  Als Tim niet tennist 
leest hij graag informatieve 
boeken over geschiedenis. 
Wanneer hij niet leest, luiert 
hij ook graag op de bank om 
ook echt helemaal niets te 
doen…maar daar ben je 
tenslotte 16 jaar voor! 
Tim kijkt graag naar Castle 
en Hawaii Five 0. 
De beste film die hij zag was 
Star Wars II; hij was pas 9 
jaar jong toen hij ‘m voor het 
eerst zag. Tim was onder de 
indruk van de ‘Aliens’ die met 
laserpistolen en met 
ruimteschepen diverse 
‘veldslagen’ leverden. 
Tim’s favoriete muziek is alle 

muziek van Beyoncé en 
Coldplay. Verder houdt hij 
ook van gewone popmuziek 
en R&B.  
Het mooiste boek dat hij las 
is dat van Ben de Raaf: 
Moord in Ommoord. “Het is 
nog steeds een van de 
spannendste boeken die ik 
ooit gelezen heb gelezen’ zo 
zegt hij zelf. Wat Tim het 
liefst eet is ook duidelijk; 
Pizza! ’s Nachts is hij redelijk 
goed wakker te maken voor 
een portie 

Chocoladerozijnen en als 
Barack Obama voor de deur 
staat voor een goed gesprek 
mogen ze hem ook wakker 
maken. De ideale vakantie 
van Tim is die op Hawaï of 
op een andere plek in 
Amerika, om vooral veel 
musea en kastelen te 
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bezoeken. “Ik ben al erg 
vaak in Amerika geweest, 
maar het hoogte punt was 
wel toen ik dit jaar in de 
meivakantie naar New York, 
Washington, Boston en de 
Niagara Watervallen ben 
geweest’ 
Tim traint sinds een paar jaar 
bij Mejor Sports en krijgt les 
van zowel Ruben, Roy als 
Hans. Op de vraag of hij nog 
wensen heeft is zijn 
antwoord luid en duidelijk: 
‘Dat ze deze manier nog heel 
lang kunnen volhouden!   
Wel leuk dat hij het stokje 
doorgeeft aan een  ‘senior’ 
van de club…Dat is namelijk  
Richard Cator, zijn vader.  
 

 
 

We zijn erg benieuwd naar zijn 
antwoorden en ‘verhalen’. Maar 
die zijn te lezen in onze uitgave 
in augustus, net voordat de 
scholen weer beginnen en het 
‘gewone leven’ weer van start 
gaat. 
 

Gouden Schoentjes 
 

Wat zijn we trots op Iris en haar 
hele team! Eind juni liep zij de 
‘Kika Run’ en heeft een 
astronomisch bedrag aan 
sponsorgeld naar binnen 
gesleept!  

Het doet de redactie goed om 
het exacte bedrag even heel 
luid, duidelijk en vet te 

vermelden: € 22.228,58 
U leest het goed!  
Dat verdient niet alleen een 
eervolle vermelding in onze 
nieuwsbrief. Dat verdient ook 
een mooie foto met de 
burgemeester van Rotterdam! 
 

 
    

Iris! Iedereen is heel trots op je 
omdat je een enorme prestatie 
hebt geleverd. Bij deze zijn de 
eerste drie trainingen om weer 
op ‘niveau’ te komen voor 
rekening van ons!  
 

Internet… 
 

Zeer regelmatig verschijnen er 
filmpjes op het internet over van 
alles en nog wat. Bloopers, 
blunders, missers en noem het 
maar op. Niet alleen op het 
gebied van tennis, ook op het 
gebied van alle dag. Mocht 
iemand een ‘denigrerend of 
beledigend’ filmpje plaatsen 
van onze cursisten, ouders, 
broertjes, zusjes, dan heeft hij 
of zij een serieus probleem!  
Dit soort filmpjes via Facebook, 
Twitter of Youtube worden niet 
geaccepteerd of getolereerd.  
 

Doe je het wel, dan maak je op 
zeer korte termijn kennis met 
een hele andere bedrijfsleiding 
van Mejor Sports dan je tot nu 
toe gewend bent.  
Hans heeft er een week of twee 
geleden op het nippertje ééntje 
kunnen onderscheppen!  
En dan ging het niet eens om 
mensen uit de lessen van de 
vereniging. Ons advies?  
Echt niet doen, want je komt op 
de koffie!  
 

Zomerse temperaturen 
 

Mocht het boven de 25 graden 
zijn, dan delen we de training in 
drieën! Om de twintig minuten 
even een korte pauze en 
verplicht voldoende drinken. 
Zo moesten Quinten en Isis 
verplicht even zitten en een 
extra slok dinken van Ruben. 
 

 
 

Mocht het de komende week 
weer ‘heet’ worden, dan weet 
iedereen dat er goed voor de 
cursisten gezorgd wordt… 
Voor alle trainers ook; want die 
krijgen zeer regelmatig een 
ijsthee of een watertje 
aangeboden door diverse 
ouders. En anders mogen de 
mannen hun drankjes altijd op 
de ‘bon’ van Hans zetten. 
 

Tot zover onze berichtgeving. 
We wensen iedereen een hele 
fijne, leuke en vooral gezellige 
vakantie toe. Mocht je een 
geweldige ervaring opdoen, laat 
het de redactie van Noticias 
beslist even weten, dan zorgen 
we ervoor dat het een mooie 
plek krijgt in Noticias 61. 
 

We melden ons weer in de 
laatste week van augustus. 
Hoogst waarschijnlijk dat ons 
kleine en grijze opperhoofd dan 
nog in Spanje zit met Hidde en 
Boaz, maar ook zonder hem 
redden we het wel… 
Maandag 1 september verder! 
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