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Op naar de kerst… 
 

De herfstvakantie zit er weer op 
en we gaan nu plankgas richting 
de kerstvakantie. Voor die tijd 
hebben we ons allang weer een 
keer gemeld. Er waren veel 
mensen die in de buurt bleven, 
maar ook een groot aantal die 
uitvlogen naar warmere oorden. 
In ieder geval veel leesplezier. 
 

Lachen, hoesten en proesten 
 

Dat waren dingen die in oktober 
echt pijn deden bij Hans. Wel heel 
fijn dat ‘bijna’ iedereen daar ook 
rekening mee heeft gehouden… 
Met nadruk schrijven we ook bijna 
iedereen…Jan deed dat even niet!  
Jan, de vader van Simon en 
Josalienne zag dat Hans hem 
belde. Dan moet je natuurlijk niet 
de telefoon aannemen met: 
“Goedemiddag, u spreekt met 
trappenfabriek het leuninkje…”  
Want die deed echt pijn! 
 

 
 

Jan…bij deze hartstikke bedankt! 
 

En John ook…de schouderklop 
was goed bedoeld en ook raak! 
 

Harder praten… 
 

Dat brengt ons bij een fantastische 
ervaring die we onlangs hebben 
meegemaakt…We schrijven een 
willekeurige zonnige en warme 
maandagavond  in september.  
De training verliep zeer 
voorspoedig en volgens plan.  
Aan het eind van de training werd 
de traditionele ‘battle’ gespeeld 
tussen Roel en Lisette tegen 
Guido en Marielle. Tijdens de 
derde game sloeg Lisette een 
snoeiharde service naar buiten en 
een mooie rally volgde,inclusief 
een scorende volley van Guido… 

Uit het niets Myron stapte het veld 
in en riep dat het punt opnieuw 
gespeeld moest worden. 
‘En waarom dan wel?’ vroegen 
vier cursisten en een trainer in 
koor. ‘Het was een netservice!’ 
‘Huhh, een netservice, klonk het 
van diverse kanten? 
‘Kom op zeg”…zei Myron vol 
overtuiging, “zelfs ik hoorde het! 
 

Vier cursisten en een trainer 
kwamen niet meer bij en het heeft 
echt even geduurd voordat de 
volgende service geslagen kon 
worden…Myron hoort namelijk 
ongeveer 20 procent van wat wij 
horen…maar daarover later meer! 
 

Bukken… 
 

Wanneer je niet kunt bukken weet 
je pas hoe vaak je iets uit je 
handen laat vallen… 
   

Losgeld actie 
 

Het busje van ‘mama Ank’ zit weer 
tot de rand gevuld. Daarbij hebben 
we ook een hele grote fles op een 
prominente plek gezet, om losgeld 
in te storten voor het goede doel… 
Volgende week gaan we naar de 
bank om weer een mooi bedrag bij 
te laten schrijven op de rekening  
van Stichting Tenniskansen. 
 

Oude ballen… 
 

zijn geld waard….  
Onlangs hebben we weer een 
karrenvracht aan oude ballen 
verkocht. Elke oude bal is namelijk 
een ‘duppie’ waard. Natuurlijk 
geven we ook regelmatig oude 
ballen aan hondenverenigingen en 
aan passanten met een hond… 
Wel krijgen we binnenkort een 
hele grote ‘ballenbak waar 
iedereen zijn of haar oude ballen 
in kan gooien. Weet dat we er echt 
iets goeds mee doen. 
Donaties zijn altijd meer dan 
welkom, maar ook te kleine 
schoenen of een oud racket zijn 
welkom. We kunnen daar mensen 
echt mee helpen!   
 

   
 

Oppassen geblazen… 
 

Wanneer een cursist dit soort 
afbeeldingen gaat sturen moet er 
echt opgepast gaan worden… 
En dat geldt voor beiden… 
 

 
 

Hoe bedoel je heel stevig in de 
maling genomen? 
Deze persoon komt in ieder geval 
voorlopig  niet in aanmerking voor 
de titel ‘Cursist van de week’ en 
degene in kwestie is daar ook 
hoogstpersoonlijk van op de 
hoogte gesteld, inclusief de 
mededeling dat het tot 2017 zal 
duren voor de volgende nominatie. 
Bij deze groep is de eerste sleper 
inmiddels ook bekend voor de 
komende periode. 
 

Even een What’s app sturen… 
 

Kan en mag altijd, alleen is de 
verbinding niet altijd optimaal en 
kan het even duren voordat er een 
antwoord komt. Bij dringende 
zaken is een SMS bericht wel een 
zekerheidje.  
 

Las Preguntas 
 

Vorig jaar hebben we hem ook al 
het nodige gevraagd, dat was om 
kennis te maken. Nu heeft 
Desmond het vragenlijstje van 
Ruben doorgeschoven gekregen. 
Zijn naam is Desmond Paine, hij is 
33 jaar en is naast tennistrainer 
ook voetbaltrainer. Desmond kan 
zelf ook heel goed voetballen!   
Als hij niet tennist, voetbalt hij zo 
graag, hij moet nog heel even 
wachten en dan kan hij dat  
samen met zijn ‘zoon’ doen. 
Zijn favoriete televisie 
programma’s bestaan uit sport, 
sport en sport.  
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Niet verwonderlijk dat zijn 
favoriete film ook met sport te 
maken heeft: Love and basketball. 
Zijn favoriete muziek is ‘Afrikaanse 
dansmuziek’ en reggae…  
Het mooiste boek dat hij las is 
“Things Fall apart” van Chinua 
Achebe 
 

 
 

Het liefst eet hij alles wat te maken 
heeft met rijst. Op en rond de 
baan zien we hem ook wel eens 
een ‘patatje’ eten en als er een 
pizza besteld wordt is dat er eentje 
met ‘beenham’ Als hij slaapt, dan 
slaapt ‘ie ook echt en is eigenlijk 
nergens voor te porren. 
Zijn ideale vakantie moet wel een 
actieve zijn. Uitrusten doet hij wel 
weer als hij thuis is… 
Desmond is als trainer verbonden 
aan Mejor Sports en zijn wens is 
dan ook ontwikkeling en groei voor 
iedereen. Het stokje geeft hij bij 
deze door aan…Hidde Levering. 
En nu maar hopen dat deze grote, 
kleine man niet teveel uit de 
school klapt over de escapades 
van zijn vader…Al zijn antwoorden 
zijn te lezen in de volgende 
uitgave van Noticias!  
 

Doelen stellen 
 

‘Kom op jongens! Degene die 
Hans kan raken verdient een ijsje’ 

“Kom op man! Klonk het vanaf de 
baan ernaast… 
“Een doel moet wel enigszins 
realistisch zijn…’ 
Je kunt beter een paar van die 
‘grote pionnen’ neerzetten’ 
 

Mannen…bedankt voor deze fijne 
conversatie. Uit betrouwbare bron 
heeft de redactie vernomen dat er 
voorlopig geen sprake dat er 
iemand van jullie genomineerd 
wordt voor medewerker van de 
maand.   
 

Dipje… 
 

Mocht het even niet meer lukken 
wat betreft het winnen en je hebt 
de neiging om iets ongepasts te 
zeggen of te doen, weet dan dat je 
altijd even de ‘hulplijn’ kunt 
raadplegen! Er is zelfs een 
speciale website voor gemaakt 
waarop je alles van je af kunt 
schrijven en schreeuwen… 
Neem via www.level65.nl gerust 
even contact op en je zult zien dat 
het werkt! Geen gezweef, geen 
gedoe, maar praktische tips, 
oefeningen en aanwijzingen om 
de weg omhoog verder te 
vervolgen. Neem gerust even een 
kijkje op de site…Hij is bijna 
onherkenbaar in een ander pak 
dan een trainingspak! 
 

 
 

Stage lopen… 
 

Mejor Sports is ‘Calibris’ 
gecertificeerd en scholieren 
kunnen hier terecht voor zowel 
een maatschappelijke – als een  
sportstage. Voorwaarde is wel dat 
je een zeer fatsoenlijke bal kunt 
slaan en ervaring hebt op het 
gebied van tennis…je wordt 
namelijk ingeschakeld om echt 

assistentie te verlenen; zowelop 
als naast de baan. In de volgende 
editie van Noticias kun je de 
ervaringen van Jesse en Denise 
lezen; zij hebben namelijk onlangs 
hun ‘stage’ volbracht bij die ‘oranje 
herriemakers’ Als het je leuk en 
leerzaam lijkt om stage te komen 
lopen, neem dan gerust even 
contact op met één van de 
trainers! Zij helpen je graag verder 
om tot goede afspraken te komen. 
 

Administratie 
    

Met klem heeft Ineke gevraagd om 
nogmaals een oproep te doen aan 
iedereen die een declaratie mag 
en moet betalen. Vermeld alleen 
de naam en het factuurnummer. 
Dan wordt alles ook direct en 
automatisch verwerkt door het 
administratiesysteem. Mocht je 
deze periode wel lessen volgen, 
maar nog geen declaratie 
ontvangen hebben, neem dan 
even contact op met Ineke.  
Haar mailadres is 
administratie@mejor.nl  
Daarmee voorkom je dat je eind 
volgende week een ‘reminder’ in je 
digitale brievenbus ontvangt! 
 

Bep Letterlijk… 
 

“Tobias, je krijgt van mij vier 
ballen” 
“Hartstikke bedankt Hans, dan kan 
ik thuis oefenen…” 
“Nee. Ik geef ze je niet mee,  
ik speel je ze aan” 
“Nou, zeg dat dan ook!” 
Tobi…bedankt voor deze wijze en 
leerzame les!  
 

Tot zover even onze berichten. 
Mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben dat iedereen beslist moet 
lezen, kruip dan achter de 
computer of in de pen en laat het 
ons weten! Met alle plezier en 
genoegen geven we jouw 
‘ervaring’ een prominente plek in 
de volgende nieuwsbrief! 
 

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

Een hartelijke en sportieve groet 

namens het hele  team 
 

             


