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De winterplanning… 
 

Het is geen nieuws, want het 
was weer een hele klus, maar 
ook dit seizoen is het weer 
gelukt. Naar eer en geweten 
hebben we iedereen die zich 
opgegeven en aangemeld heeft 
ook een geschikte plek kunnen 
geven. Natuurlijk houden we 
alles en iedereen scherp in de 
gaten en schuiven we waar het 
nodig is. Namens het hele team 
wensen we iedereen ook een 
leuke, leerzame en vooral 
gezellige winter toe, en voor de 
‘instromers’ verzinnen we altijd 
wel een geschikte dag en tijd, 
dus mocht je nog willen 
beginnen, weet dat je van harte 
welkom bent! 
 

De mooiste vangbal.. 
 

Tobias traint regelmatig met 
Hans. Hij wilde deze middag 
graag ‘hard’ slaan met zijn 
forehand…en dat is gelukt. 
Op sommige momenten knalden 
de ballen ook van zijn racket. 
Eentje niet, die ving hij op een 
heel speciale manier. Het 
duurde even voordat ‘ie doorhad 
dat er iets extra’s in zijn racket 
zat. Maar toen hij het zag, 
moest hij er wel erg hard om 
lachen. Net als zij broer Julian 
en mams Francis. 
   

 
 

De gouden tip voor iedereen die 
dit meemaakt is om het racket, 
inclusief bal gewoon netjes aan 
de andere kant van het net neer 
te leggen en ‘punt voor mij’ te 
roepen. En dan zie je wel wat er 
gebeurt…De officiële regels 
zeggen, dat wanneer het één 
vloeiende beweging is, het ook 
een correcte manier van spelen 
is en het ‘punt’ ook geteld mag 
worden… 
 

Testritje 
 

Heel enthousiast vertelde Hans 
van een testritje in een nieuwe 
auto die onlangs op de markt is 
verschenen. Hij schepte op over 
de acceleratie, het scherpe 
sturen en de goede wegligging  
‘Wat was het dan voor auto? 
vroegen zijn collega’s’ 
‘Een Citroën, zei Hans maar ik 
denk niet dat het ‘m gaat 
worden’  
‘Hoezo niet? vroegen ze,  
‘Nou zei Hans heel stoer 
‘Ik vind de instap een beetje te 
laag…’ Even bleef het stil, maar 
toen kwam ‘ie…heel hard en 
evenzo  meedogenloos…  
Ze keken elkaar aan en zeiden 
tegen elkaar: ‘Sinds wanneer 
maakt Citroën ook skelters? 
 

  
 

Deze ‘fijne collega’s stonden 
echt op de lijst om medewerker 
van de maand te worden…echt! 
Maar na deze opmerking 
moeten ze echt weer een paar 
maandjes geduld hebben om 
genomineerd te worden. 
 

We kunnen ook serieus zijn… 
 

Niet lang geleden hebben we 
met het hele team alle koppen 
bij elkaar gestoken om het 
zomerseizoen goed af te sluiten 
en de winter goed te starten.  
Een aantal jaren geleden 
hadden we zo’n zelfde 

probleem; heel veel jeugd die 
van de basisschool overstapten 
naar het voortgezet onderwijs. 
En dat betekent heel veel 
veranderingen in roosters en 
tijden. Maar ook dat is weer 
helemaal goed gekomen! 
 

 
  

Van je kleizoon… 
 

moet je ’t hebben!  
Dat overkwam de mams van 
Hans op een mooie avond… 
Twee flitsende en gepoetste 
buggy’s die haar kwamen halen 
voor een ritje door de stad. 
Kleinzoon Niels en zijn ‘maat’ 
pikten ‘oma Ank’ geheel 
onverwachts op… 
 

 
 

En daar gingen ze; dwars door 
Reeuwijk, Gouda en omstreken. 
Met een knallende toegift, 
plankgas door de tunnel.  
En zoals ze zelf later zei: 
”Het was een dag met een 
knallend goud randje” 
 

Tenniskansen 
 

Half september hebben Ruben 
en Hans een pracht van een 
‘bijeenkomst’ georganiseerd in 
samenwerking met ‘Recuper’ 
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Een middag vol tennis voor 
mensen met niet aangeboren 
hersenletsel. Na een hapje een 
drankje onder de zon werd het 
hoog tijd om echt aan de slag te 
gaan.  
En dat is gelukt! Meer dan dat!  
Iedereen heeft zich ontzettend 
goed vermaakt en ook het 
nodige opgestoken van deze 
middag. Op de vraag of het voor 
herhaling vatbaar zou kunnen 
zijn werd ‘volmondig’ JA! 
geschreeuwd. En natuurlijk 
maken we er volgend jaar weer 
zo’n leuk feestje van! 
 

 
 
 

Werknemers van de maand 
 

Daar kunnen we in deze situatie 
heel duidelijk en kort over zijn… 
Alle trainers van Mejor zijn bij 
deze uitgeroepen en verkozen 
tot medewerker van oktober, 
november en december! 
Hoe zij de dingen overgenomen 
en geregeld hebben in de eerste 
week van de winter is werkelijk 
fenomenaal. Op een enkel 
uurtje na is alles gegeven en 
verzorgd! Hans miste een tree 
van de trap maar raakte de 
leuning wel vol! Twee ribben 
gekneusd en eentje gebroken.  
Bont, blauw en stijf van de 
spierpijn moest hij 
noodgedwongen zijn rust 
nemen. Maar met een aantal 
pijnstillende injecties, serieuze 
medicatie en een ‘corset’ zal hij 
er wel snel weer zijn. 
Maar hulde aan het hele team! 
 

Van de administratie 
 

Ineke heeft in de afgelopen 
weken haar vingers ‘blauw’ 
getikt om iedereen een 

bevestiging te sturen. In de 
meeste gevallen is dat ook 
helemaal gelukt. Daarin heeft ze 
ook gevraagd om de baanhuur 
en de eerste lestermijn voor 1 
oktober jongstleden te voldoen.  
En daar is meer dan massaal 
gehoor aan gegeven! Waarvoor 
onze hartelijke dank.  
Mocht je dat nog niet gedaan 
hebben, wil je dat dan voor de 
10

e
 van deze maand alsnog 

regelen?  
Mocht je nog geen declaratie 
voor de winterlessen hebben 
ontvangen, neem dan even 
contact op met Ineke, zij is 
bereikbaar onder het adres 
administrtatie@mejor.nl en dan 
komt het in orde! Ineke is snel, 
om niet te zeggen razendsnel! 
 

             
  
  

Las Preguntas 
 

Vorig jaar was ‘ie al even 
uitgebreid te lezen vanwege zijn 
jaartje vrijaf…Onze Ruben! 
Toen was het nog redelijk 
vrijblijvend, nu mag hij serieus 
antwoord geven op de vragen. 
Richard Cator heeft het stokje 
aan hem doorgegeven, bij deze 
zijn antwoorden en ervaringen: 
 

Ruben ‘zoef zoef’ Abel, 20 jaar 
jong die nu weer heel hard aan 
de studie mag. Bedrijfskunde 
aan de Erasmus Universiteit. 
Buiten tennisssen om voetbalt 
hij graag, loopt hij hard, fietst hij 
veel. Ook is Ruben een goede 
pokerspeler. Zijn favoriete 
televisieprogramma is ‘Wie is de 
mol’ en de beste film is 
‘Inception’ Zijn muzieksmaak is 
heel breed; van ‘deep house’ tot 
en met ‘Nederlandstalig’  
Pizza Calzone, dat is de favoriet 
van Ruben. Voor een ‘emmer’ 
van de KFC kun je hem midden 
in de nacht uit zijn bed halen! 

De ideale vakantie is tussen de 
Griekse eilanden doorvaren met 
een heel groot en luxe zeilschip. 
Ruben is verbonden aan Mejor 
omdat hij degene is die elke 
maand ‘medewerker van de 
maand’ is…of in ieder geval zou 
moeten zijn…  (mocht ‘ie willen! red.)  

En of hij nog wensen heeft? 
Jazeker! Dat iedereen de boel 
heel houdt en er verder geen 
blessuregevallen meer 
bijkomen. En…Hij zou nou 
eindelijk weleens een goed 
gesprek met de ‘baas’ willen 
hebben; nu moet alles steeds 
via Hans en dat schiet niet op…  
 

Bij deze geeft Ruben het stokje 
door aan Desmond Paine, onze 
man uit Siërra Leone.  
Zeker weten dat onze   
‘Mister Big Smile’ hele leuke en 
verrassende antwoorden in 
petto heeft!   
 

Tot zover even de berichten van 
ons allemaal. Natuurlijk staat er 
ook nog een herfstvakantie voor 
de deur. Onze laatste lesdag 
voor de herfstvakantie is 
zaterdag 18 oktober. We gaan 
weer van start op maandag 27 
oktober. 
 

In November melden we ons 
weer met een nieuwe Noticias.  
Dat wordt nummer 63.  
En mocht je een ervaring of een 
verhaal hebben wat beslist 
bekend moet zijn bij iedereen; 
schroom niet en laat het ons 
weten; klim in de pen of achter 
de computer, maak er een mooi 
verhaal van en wij geven het 
een mooie plek in de volgende 
editie van Noticias. 
 

Namens de redactie en het hele 
Mejor Tennisteam… 
 

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

            

    


