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Stille nacht…heilige nacht… 
 

We zitten midden in de donkere 
dagen voor kerst. Neemt niet 
weg dat we op bijna alle dagen 
van de week herrie aan het 
maken zijn. Soms op één baan, 
soms op bijna alle banen. 
Zaterdag 20 december is de 
laatste officiële lesdag voor de 
kerstvakantie. In de vakantie zijn 
er natuurlijk wel de nodige 
evenementen, zoals het 
oliebollentoernooi.  
 

 
 

Op maandag 5 januari 2015 
gaan we weer van start met het 
vervolg van de lessen; dat is ook 
de eerste dag dat iedereen weer 
naar school en aan het werk 
gaat…ook wij!   
 

Aanvallen… 
 

“Jullie gaan aanvallen op een 
makkelijke bal die ik aanspeel” 
zo legde Hans uit. “En ik zoek 
wel dekking achter de ballenkar” 
“Kun je het spel dan wel volgen, 
of wil je een krukje om op te 
staan?” luidde het antwoord van 
deze cursiste die voorlopig niet 
genomineerd gaat worden… 
 

Zomer 2015 
 

We zijn nog maar halverwege de 
winter, maar we hebben al heel 
wat verzoeken om ‘groepen’ door 
te plannen voor de komende 
zomerperiode en zijn het 
zomerschema van 2015 al aan 
het invullen en vormgeven. 
Als je door wilt, door kunt en ook 
door mag, laat het ons even 
weten. Dan zetten we je op de 
lijst! Ook mag je aangeven bij 
welke ‘oranje herriemaker’ je het 
liefste traint, waar het kan 
houden we daar rekening mee. 
 

Competitieteam… 
 

‘Hé Hans, we gaan volgend jaar 
met elkaar in een team spelen en 
we hebben een vraag aan jou’ 
‘Jullie zijn zeker op zoek naar 
een coach?’ was zijn eerste 
antwoord. 
‘Nee die hebben we al…en de 
teamkleding ook’  
‘En wat willen jullie dan dat ik 
beteken voor het team?’ 
‘Nou…we zijn nog op zoek naar 
een mascotte!’ 
 

Over de brug 
 

Met ingang van april 2015 zal 
Lodewijk een afslag eerder naar 
rechts maken…hij rijdt dan de 
‘Algerabrug’ over naar Krimpen 
om aan de slag te gaan bij 
Tennisvereniging Langeland. 
Verlaat hij Mejor Sports? Nee! 
Zien we hem niet meer? Jawel! 
 

 
 

In de zomerperiode zullen we 
hem minder vaak zien, in de 
komende winter is hij in ieder 
geval op meerdere dagen en 
tijden ‘live’ te bewonderen in de 
hal van TC Capelle. In ieder 
geval op dinsdag en donderdag. 
Dat zijn namelijk de dagen dat 
Hans er niet is en is hij er om 
alles in goede banen te leiden. 
 

Oude ballen… 
 

Zijn geld waard! Voor elke oude 
bal die we inleveren bij onze 
donateur ontvangen we een 
ouderwets ‘duppie’ Roy en Hans 
hebben onlangs 800 oude 
tennisballen ingeleverd, met als 
resultaat dat we € 80,00 hebben 
kunnen storten op de rekening 
van Stichting Tenniskansen. 
 
 

 
 

 

Las Preguntas 
 

Hidde Levering…inderdaad!  
De zoon van…Ga er maar even 
rustig voor zitten, want zijn 
antwoorden op de vragen zijn op 
zijn minst zeer verrassend en 
niet alledaags. Ook zijn keuze 
voor het volgende ‘slachtoffer’ is 
bijzonder, maar dat leest u 
vanzelf wel. In zijn paspoort staat 
zijn volledige naam Hidde 
Roelof, vernoemd naar één van 
zijn opa’s. Niet dat hij er 
regelmatig naar luistert, maar dit 
ter zijde. Tijdens het interview is 
de redactie wel opgevallen dat 
‘mijnheer Hidde’ graag de leiding 
neemt in het gesprek en het 
graag een beetje zijn kant op 
stuurt…helaas had hij aan onze 
redacteur een verkeerde. 
Hidde is bijna 11 jaar en zit op de 
‘Vuurvogel’ in Gouda, een school 
voor kinderen met een 
snelwerkend snappertje. Buiten 
tennissen, lost hij graag een 
‘kubus van Rubik’ op, bouwt en 
sloopt hij met Minecraft hele 
gebouwen en is hij ook graag 
buiten aan het spelen. Bij slecht 
weer kan hij zich ook vermaken 
met het gooien van een 501… 
 

 
 

Darts dus! Als Hidde geen tijd 
heeft om Braingames of  
Mythbusters live te zien, neemt 
hij deze programma’s op om ze 
later te bekijken. De leukste film 
die hij heeft gezien was ‘Kung Fu 
Panda’ Hij heeft een brede 
smaak van muziek, maar het 
liefst luistert hij naar Radio 538. 
Zijn favoriete boek is dat van het 
‘leven van een loser’ met als titel 
‘vette pech’ En als je tegen 
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Hidde zegt dat we gaan 
‘wrappen’ dan zit ie al in de auto. 
Een Mac Wrap, in combinatie 
met frites, saus en een Mac 
Fleury is het helemaal. 
Over zijn ideale vakantie is hij 
luid en duidelijk; met het vliegtuig 
naar Spanje, een luxe hotel en 
dagelijks een potje trainen op de 
academy van La Closa.  
Wel rekening houdend met een 
rondje over de boulevard en 
tijdens de siësta luieren in de 
Middellandse Zee. Hidde traint 
wekelijks met zijn ‘vriend’ Roy en 
hoopt dat nog heel lang vol te 
houden. Het stokje geeft hij bij 
deze door aan Feline Willems. 
Zij traint op de zaterdagochtend 
bij Roy. Haar antwoorden zijn te 
lezen in de volgende editie van 
Noticias.  
 

      

Pionnen… 
 

Even voor kwart over scheurde 
Marco de baan van Hans op… 
“Ik leen even die grote gele 
pionnen van je” riep hij. 
“Geen probleem” riep Hans nog. 
Even later had Hans zelf ook 
pionnen nodig voor een oefening 
met de service en riep 
gekscherend naar Marco: 
“Ik neem die kleine pionnen wel 
weer” waarop Marco 
antwoordde: “Prima plan!  
 

 
die kleintjes passen ook beter bij 
je, anders wordt het contrast zo 
groot…” Duidelijk is wel dat 
Marco in de komende periode 
geen nominatie krijgt om 

medewerker van de maand te 
worden, maar dit terzijde…en… 
hij is hiervan ook al op de hoogte   
 

Mobiel bereikbaar 
 

Op verzoek van velen nogmaals 
even het volgende: Je overleeft 
het wel…een uurtje zonder 
mobieltje! De wereld draait 
gewoon door zonder een uurtje 
what’s app, sms, internet en 
facebook. Telefoons gaan uit, op 
stil en sowieso in de tas!  
 

 
 

Heb je storingsdienst, moet je 
bereikbaar zijn of zijn er 
calamiteiten, dan is dat geen 
enkel probleem. In alle andere 
gevallen is het ‘wegwezen’ 
geblazen! En de trainers dan?  
Is de vaak gestelde vraag… 
Nou, die moeten bereikbaar zijn 
vanwege hun werk! Je zult ze 
niet betrappen op het, op eigen 
initiatief, verzenden van 
berichten als dat niet strikt 
noodzakelijk is. Mocht je tijdens 
de drinkpauze wel je telefoon 
raadplegen voor het weer, je 
cijfers, berichten van vriendjes 
en vriendinnetjes…heb je op 
maandag, woensdag, vrijdag een 
goed gesprek met Hans. 
Op dinsdag en donderdag mag 
je de dingen aan Lodewijk 
uitleggen…In beide gevallen is 
dat nou niet het leukste en fijnste 
gesprek dat je gevoerd hebt.  
Bij deze moet het voor iedereen 
meer dan luid en duidelijk zijn! 
 

     
 
 

Mikken 
 

“Ik heb gezegd; mik op de 
pionnen mannen!” Hans riep dit 
toen de zoveelste bal recht op 
hem af werd gespeeld… 
‘Dat doen we ook!’ klonk het 
vanaf de andere kant. 
“Helemaal niet” riep Hans 
“Helemaal wel” riep een 
bijdehante, tienjarige cursist… 
“Waarom knallen jullie die ballen 
dwars door het midden?” vroeg 
Hans nog. 
“Omdat jouw puntmuts best iets 
weg heeft van een pion!” 
Dag zakgeld...voor de komende 
weken! Moeten we nog uitleggen 
welk kereltje dit over de baan 
riep? 
 
Tot zover even alle berichten 
voor 2014…Natuurlijk zijn de 
voorbereidingen voor de 
Nieuwsbrief voor januari 2015 in 
volle gang. Mocht je zelf een 
mooi verhaal, ervaring of 
anekdote hebben die iedereen 
beslist moet lezen, laat het ons 
dan even weten! Klim in de pen 
of kruip achter de computer en 
stuur het ons toe. Wij zorgen dat 
het een geschikte plek krijgt in 
Noticias 65. 
 

In de volgende uitgave ook 
‘beelden’ van de nieuwe rackets 
waar die oranje herriemakers 
mee gaan spelen gedurende het 
nieuwe seizoen…de kleur laat 
zich raden! 
 

Als bijlage even onze digitale 
kerstgroet. Natuurlijk delen we 
de kaarten ook nog persoonlijk 
uit in de komende periode. 
 

Een vrolijke, hartelijke en ook 
sportieve groet namens het hele 
Mejor Sports team! 
 

HASTA LA PROXIMAHASTA LA PROXIMAHASTA LA PROXIMAHASTA LA PROXIMA    
 

          

       
 


