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Happy New Year! 
  

Namens alle trainers, de 
administratie, de families en 
overige aanhang wensen we 
iedereen een geweldig, gezond, 
gelukkig, succesvol en vooral ook 
een blessurevrij 2015 toe. Ook in 
dit jaar houden we iedereen op de 
hoogte van de bijzonderheden, de 
gebeurtenissen en ervaringen op 
en rond de banen… 
Dat het jaar 2015 weer een mooi, 
zonnig, gezond en ‘oranje’ jaar 
mag worden…Opvallend was de 
grote hoeveelheid ‘oranje’ 
vuurwerk… 
 

 
 

Heel veel leesplezier met onze 
nieuwsbrief nummer 65. 
 

Hans serveerde twee ballen; bij de  
eerste zat ‘ie op één knie, bij de 
tweede stond hij gewoon rechtop. 
Dit om te laten zien dat de balans 
tijdens een service belangrijk is. 
Van de baan ernaast kwam het 
gesprek en ook het commentaar 
goed op gang en vroegen aan de 
cursisten: ”Hebben jullie het 
verschil gezien in hoogte? Wij 
ieder geval niet…” 
 

Deze twee fijne collega’s kunnen 
hun nominatie voor medewerker 
van de maand in de prullenbak 
gooien…en ben je benieuwd wie 
het zijn? We noemen geen 
namen, dat doen we nooit… 
Hun voornamen beginnen met de 
hoofdletter ‘R’ en hun namen 
eindigen met… 
Nee! Dat zou te gemakkelijk zijn! 
 

   

Belangrijk bericht aan Ineke… 
 

Natuurlijk mag je een tosti komen 
brengen en natuurlijk mag je een 
vergissing maken, maar zeg nooit 
meer dat Hidde bijna net zo lang is 
als zijn ‘vader’ en je dus niet goed 
wist aan wie je ‘m moest geven… 
Weet dat Hans dit misverstand 
nog dagen heeft moeten 
horen…inclusief de ‘big smile’   
 

Oom Rinus… 
 

Regelde het ter plekke en direct! 
Hans had op zeer korte termijn 
een ‘voetenbankje’ nodig voor 
Boaz. Het hele verhaal over het 
hoe en waarom, hoort of leest u 
nog wel een keer, maar nodig was 
het…Op maandag heeft Hans de 
hele historie uitgelegd en op 
donderdag ging Boaz, gewapend 
met zijn voetenbank richting 
school…en dat allemaal dankzij 
onze ‘oom Rinus van de club!  
Bij deze zet de redactie hem, 
namens het hele team en Hans in 
het bijzonder even in een heel 
warm winterzonnetje!  

 
 

Super… 
 

Dylan en Priscilla trainen al 
geruime tijd bij Mejor Sports en 
hebben het ook heel erg naar hun 
zin. Hun vaste dag om te trainen is 
de donderdag en zien Roy, 
Ruben, Lodewijk, Valentijn en 
Marco op wekelijkse basis. In de 
afgelopen periode moest er, door 
omstandigheden wel eens een 
keer geschoven worden wat de 
samenstelling van de groep en 
wat de trainer betreft. Op de vraag 
van wie zij het liefst les hadden 
was hun antwoord luid,duidelijk en 
ook unaniem: “Ons maakt het 
helemaal niets uit, ze zijn allemaal 

super! ”Dank voor dit mooie 
compliment en daarbij hopen we 
dat jullie de komende jaren nog 
met heel veel plezier en 
enthousiasme willen blijven 
tennissen bij Mejor Sports. 
 

 
 

Las Preguntas 
 

Hidde gaf het ‘stokje’ door aan 
Feline,dus hierbij ook haar 
antwoorden op de vragen die we 
haar gesteld hebben. En haar 
volgende ‘slachtoffer’ is ook zeer 
verrassend…lees het en je weet 
het! 
Felien Willemse is nu nog 6 jaar 
en zit op basisschool ‘de kleine 
prins. Als ze niet tennist, voetbalt 
Feline graag in de tuin of speelt ze 
een potje tafeltennis. Ook ligt ze 
graag in het zwembad…het liefst 
wel in een bad met ‘warm water’ 
Haar favoriete televisieprogramma 
is Fendermans en de leukste film 
die ze tot op heden heeft gezien is 
‘Madagaskar’. 
Als je een CD van Katy Perry 
opzet, zingt en danst Feline mee. 
Haar lievelingsboeken zijn die van 
‘Geronimo Stilton’ 
Het liefst eet Feline elke dag pasta 
met worstjes en broccoli… 
Ook kun je haar midden in de 
nacht wakker maken voor een 
donut…met of zonder chocolade 
en suiker, dat maakt echt niet uit! 
Haar ideale vakantie is richting 
Thailand, omdat ze daar echte 
olifanten heeft gezien en in een 
warme zee heeft gezwommen! 
Feline traint op zaterdag bij Roy 
en vindt dat echt superleuk. Haar 
grootste wens is dat alle trainers 
zo lekker enthousiast blijven zoals 
ze nu zijn…(daar hoeft niemand 
zich zorgen om te maken! …red) 
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Het ‘spreekwoordelijke stokje’ 
geeft ze bij deze door aan haar 
trainer Roy…Roy de Bos om 
precies te zijn! Zijn antwoorden 
zijn te lezen in de volgende editie 
van Noticias. Net als zijn volgende 
‘vrijwilliger’ aan wie hij het stokje 
weer doorgeeft. 
 

Australian Open 
  

In het verleden las je in de krant 
hoe spectaculair de wedstrijden 
waren tijdens de Australian Open, 
de eerste Grand Slam van het 
nieuwe jaar. Tegenwoordig zijn ze 
‘live’ te volgen op diverse zenders 
of het internet…Dat verklaart 
meteen waarom sommige trainers 
met hele kleine oogjes en met 
hele diepe wallen op de baan 
staan…Ze willen het gewoon 
allemaal zien en meemaken! 
Je kunt het een latertje 
noemen…maar ook een 
vroegertje…wel grappig om mee 
te maken dat je als tennisfanaat al 
lang en breed beneden bent en 
een vijfde set hartstochtelijk 
beleeft, wanneer de rest van de 
familie slaperig beneden komt…  
 

 
 

Sinds kort staat er een hele mooie 
en ook hele grote ballenbak bij TC 
Capelle, die staat daar mede 
dankzij de hulp van Perry van 
Oosten en met toestemming van 
het bestuur! Elke oude tennisbal 
bal kan daarin worden 
gedaan…die is namelijk geld 
waard voor de stichting 
Tenniskansen.  
Wij hebben een donateur 
gevonden die 10 eurocent betaalt 
voor elke oude tennisbal die wij 
hem aanbieden. 
In November hebben Hans en Roy 
er nog 800 ingeleverd, hetgeen 
weer een bedrag van € 80,00 
opgeleverd heeft. Met dat geld 
helpen we mensen, we kunnen 
shirts, schoenen, rackets of 
andere materialen sponsoren. 
Onder het motto: wel heel graag 
willen, maar het even niet kunnen. 

Elke euro wordt honderd procent 
besteed aan dit doel, een strijkstok 
hebben we niet! We zijn al heel 
erg blij als iedereen zijn of haar 
oude tennisballen in de bak wil 
smijten, een donatie doen kan en 
mag natuurlijk ook…graag zelfs! 
NL35RABO 0154 9622 60 ten 
name van Tenniskansen van 
Mejor  
 

 
 

Wat was die bal dan? 
 

Hans hoorde ‘m alleen maar 
langsfluiten…en ‘uit’ dekte de 
lading in dit geval echt niet. 
Voor de grap vroeg hij: “Was ‘ie in 
of uit? Hij was ‘in’ klonk het van 
een meter of vierentwintig… 
Wat nou ‘in’ vroeg Hans nog. 
“Nou gewoon…in het hek!” 
En daar is dus gewoon geen  
speld tussen te krijgen! Had ‘ie 
maar duidelijker moeten zijn als 
het gaat om ‘in’ of ‘uit’! 

             
Talentenjacht… 
 

Dat hij niet kan zingen is alom 
bekend; de juiste toon houden en 
een zuivere noot zijn nou niet 
bepaald zijn dingen. Om over het 
ritme maar te zwijgen… 
Hans had een uitgebreide douche 
genomen en toen hij uit de 
badkamer kwam, stonden er twee 
jongens op de gang op hem te 
wachten… 
‘Pap, we gaan jou inschrijven voor 
een nieuwe talentenjacht, wij 
denken dat je de live shows wel 

kunt halen als je een beetje geluk 
hebt’ 
‘Okee, en wat is dat dan?’ 
‘The Noise of Holland!...’ riepen ze 
schaterlachend en in koor… 
en weg waren ze, voordat Hans er 
eentje bij zijn lurven kon pakken… 
‘Dat scheelt weer een paar weken 
zakgeld’ was het enige dreigement 
dat hij nog in kon brengen. Of zijn 
woorden ook daadwerkelijk indruk 
hebben gemaakt, blijft even de 
vraag. 
 

Hoever? 
 

Hans speelde een lange rally met 
één van zijn ‘aanstormende 
talenten’ Bij het inzetten van de 
aanval ging het mis; hij sloeg de 
bal net uit. “Hoever was ‘ie uit?” 
vroeg Hans geïnteresseerd… 
“Ongeveer één puntmuts” was het 
veel te slimme antwoord… 
Ons vermoeden is dat hij een 
goed gesprek met Hidde heeft 
gehad… 
 

Vakantie… 
 

Met het oog op de volgende 
vakantie even de volgende data: 
Zaterdag 21 februari is de laatste 
lesdag, maandag 2 maart gaan we 
weer aan de slag. Voor alle 
mensen die groepslessen volgen 
is er de moegelijkheid tot ‘vrij 
spelen’ op de dag en de tijd 
waarop ze normaal gesproken hun 
les volgen. Maar voor die tijd 
melden we ons nog uitgebreid!   
  

Tot zover even onze berichten 
voor de start van het nieuwe jaar. 
Mocht je zelf een ervaring hebben 
of iets hebben meegemaakt wat 
iedereen beslist moet en mag 
weten; klim in de pen of kruip 
achter de computer.  
Stuur of vertel  het ons en wij 
zorgen ervoor dat het een mooie 
plek krijgt in de komende 
nieuwsbrief.  

Hasta la proxima! 
 

Het hele  Sports team! 
 

      


