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Nog maar precies één maandje 
 

Dan staan we weer lekker buiten, 
in een heerlijk voorjaarszonnetje. 
Bijna iedereen is weer terug van 
een heerlijke skivakantie of een 
weekje naar de zon… 
Wij hebben hier het zonnetje ook 
al kunnen zien en hebben er al 
menig uurtje van genoten. Wel met 
een dikke jas aan, maar genoten 
hebben we! 

 
We zijn heel druk bezig met de 
zomerplanning  Ineke is al druk 
bezig met de vele bevestigingen 
die de deur uit kunnen. 
 

In ieder geval wel weer heel veel 
leesplezier met deze nieuwsbrief.       
  

Een duur driftbuitje… 
 

De Australier Kyrgios was niet 
helemaal happy met zijn prestaties 
tijdens de kwartfinale van de 
Australian Open. En dat ondanks 
het feit dat hij in eerdere partijen 
meer dan goed speelde. Hij was 
absoluut  ‘not amused’ en 
parkeerde zijn racket op de grond, 
weliswaar met ongeveer 70 
kilometer per uur… dat moet er 
wel bij gezegd worden. 
De smijtpartij ging vergezeld met 
wat krachttermen die er niet om 
logen. Maar gelukkig staan er door 
het hele stadion microfoons en is 
alles op de band gezet… 
 

 
 

Een boete van € 5700,00 was het 
uiteindelijke resultaat. Inclusief de 
mededeling dat hem bij herhaling 
een schorsing boven het hoofd 
hangt…en terecht! 
 

 

Wimbledon…maar dan anders! 
 

‘Hé pap, even een vraagje: heb jij 
weleens op gras getennist?’ 
‘Ja, meerdere keren zelfs’ 
‘Is dat leuk?’ 
‘Hartstikke leuk, wel heel anders 
maar erg leuk’ 
‘Moest je niet de hele tijd lachen?’ 
‘Hoezo, het was wel een echte 
wedstrijd hoor!’ 
‘Nou gewoon; ik kan me zomaar 
voorstellen dat het gras de hele 
tijd onder je armen kietelde…   
 

 
 

Zakgeld is bij deze uitgesteld tot 
en met mei…2017!  
 

Las Preguntas 
 

Onze kleine Feline gaf het stokje 
door aan haar trainer Roy. Hierbij 
zijn antwoorden en de uitnodiging 
voor…maar dat lees je verderop! 
Zijn naam is Roy de Bos en is nu 
nog 21 jaar. Hij volgt de opleiding 
Sport & Bewegen en haalt dit 
schooljaar zijn KNLTB A licentie! 
Zijn bezigheden buiten school en 
tennissen zijn onder andere 
gezellig met vrienden samen een 
drankje en een hapje nuttigen. 
Als Roy niet gaat stappen, gooit 
hij ’s nachts weleens een 
hengeltje uit. Zijn favoriete 
televisie programma zal veel 
mensen verbazen…GTST… 
Hij is ook echt op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen!  
De allerbeste film die hij zag was  
‘The Impossible’ Vaak hoor je de 
‘house en techno’ al op de 
parkeerplaats voordat de witte 
Ford Fiësta in beeld is, die rijdt 
dan nog op de Capelseweg… 
Het mooiste boek dat hij las is de 
biografie van Zlatan Ibrahimovic.  

 

Roy heeft nou niet bepaald het 
geduld om op zijn gemak een boek 
te lezen…op één of andere manier 
moet hij bewegen! 
Zijn lievelingseten is pasta, in vele 
vormen en samenstellingen. Je 
kunt hem ’s nachts wakker maken 
voor een lekker potje tennis, een 
goed feestje en de pannenkoeken 
van Hans… 
(dat moet ‘ie zelf maar uitleggen! Red.) 
 

De ideale vakantie voor Roy is er 
eentje met zon, zee, strand en een 
mooie omgeving. 
Hij is verbonden aan Mejor Sports 
doordat hij een aantal uren per 
week trainingen geeft in 
samenwerking met ‘zijn kleine 
baassie’ zoals hij het zelf uitdrukt. 
Zijn wens voor iedereen is dat 
iedereen een gezond en sportief 
zomerseizoen mag hebben en dat 
er vele wedstrijden gewonnen 
mogen worden.  
Het ‘spreekwoordelijke stokje’ 
geeft hij bij deze door aan Said. 
Zijn antwoorden zijn te lezen in de 
volgende editie en die verschijnt in 
de laatste week van maart; 
Noticias 67 om precies te zijn! 
 

Zomerstart 2015 
 

Woensdag 1 april is het weer 
zover; dan tennissen we weer 
buiten. Er is ons een heerlijk 
voorjaarszonnetje beloofd, dus 
daar houden we ze ook aan.  
Mocht je nog niet luid en duidelijk 
aangegeven hebben dat je door 
wilt, door kunt en ook door mag, 
laat het dan per omgaande even 
weten. De planning is zo goed als 
rond en onze Ineke, bereikbaar via 
(administratie@mejor.nl) typt 
dagelijks haar vingers blauw 
(oranje!) om alle bevestigingen en 
declaraties op tijd bij iedereen in 
de digitale brievenbus te 
bezorgen… 
 

 
 

Tijdens onze laatste bespreking 
hebben we iets op haar bureau 
gezien…waar we heel snel en ook  
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heel stiekem een foto van hebben 
gemaakt… 
Een ‘oranje toetsenbord’  
het zal toch niet echt waar 
zijn…Enfin, vraag het haar zelf 
maar; wij van de redactie 
onthouden ons van elk 
commentaar! 
 

Special Tennis… 
 

Elke dinsdag tussen 17:00 en 
18:00 uur maken ze de baan 
onveilig en hun trainer Roy het 
tennisleven meer dan zuur… 
Wel helemaal volledig in de zin 
van het goede woord, dat is wel 
duidelijk. Hierbij het ‘verslag’ van 
Nicolien die deze aanstormende 
talenten wekelijks volgt en er ook 
met volle teugen van geniet. 
Onlangs heeft ze ook een paar 
prachtige filmpjes gemaakt, zowel 
tijdens de uitleg als tijdens de 
oefeningen. Of ze het bekijken 
waard zijn? Meer dan dat!  
Veel meer dan dat. Maar dat komt 
op korte termijn goed… 
Hier in ieder geval een meer dan 
mooi verslag van een willekeurige 
dinsdagmiddag rond 17:00 uur… 
 

 
 

Dinsdagmiddag......joepie! dat 
betekent tennissen bij Roy. 
Eerst nog even thuis wat drinken 
en dan om kwart over vier gauw de 
auto in richting Capelle. 
Het is best een stukje rijden maar 
dat hebben wij er wel voor over; 
onderweg nog even meezingen 
met Nick en Simon en dan zijn we 
er al bijna. 

Aangekomen in Capelle even 
kijken of de auto van Roy er al 
staat want stel je voor dat hij er 
niet is deze week..... 
Dan naar de kleedkamer met de 
lekkere vloerverwarming waar we 
even languit op gaan liggen… 
Heerlijk…hebben we thuis niet! 
Omkleden en rennen naar de hal 
om te kijken of Roy er al is… 
 

 
 

Het weerzien van Roy en 
tegenwoordig ook Lodewijk, 
brengt een hoop vrolijkheid met 
zich mee en er wordt veel 
gelachen. Dan begint de les echt 
en moet er worden opgelet ....nou 
ja....soms dwalen we wat af maar 
er wordt door allemaal hard 
geoefend om de backhand en de 
forehand onder de knie te krijgen. 
En natuurlijk hoort daar ook het 
ballen rapen bij....... 
 

Vanaf het najaar van 2013 volgen 
Sharon, Eva en Stijn met veel 
enthousiasme de tennislessen bij 
Roy. Op de school waar zij zitten 
(Speciaal Onderwijs) is er door 
Ruben, Roy en Hans van Mejor 
Sports een drietal tennisclinics 
gegeven waarbij ze de kinderen 
kennis hebben laten maken met 
deze sport. Niet lang daarna 
volgde een uitnodiging om naar 
de tennisbaan in Capelle te 
komen en er enkele lessen te 
volgen bij Roy. De samenstelling 
van de groep varieerde in het 
verleden nog wel een beetje, 
maar de ‘harde kern’ bestaat 
sinds het begin uit de volgende 
talenten: Eva, Stijn en Sharon. En 

het moet hierbij wel even gezegd 
en geschreven worden…de 
aandacht van Roy,het geduld dat 
hij heeft en vooral de humor 
maken de lessen iedere week tot 
een klein feestje. Iedereen die het 
een keertje wil zien en meemaken 
is meer dan van harte welkom! 
 

 
 
De ballenbak staat! Op de plek 
waar eerder de frisdrankautomaat 
heeft gestaan. Mocht je oude 
tennisballen hebben waar je niet 
meer mee wilt of kunt spelen, gooi 
ze dan in de bak. En bij deze heel 
veel dank namens de Stichting 
Tenniskansen. Wij  hebben wij een 
donateur bereid gevonden die 10 
Eurocent per bal betaalt.  
Mede dankzij Perry hebben we 
een prachtige bak waar we wel 
duizend ballen in kunnen 
verzamelen. Nico Beeke heeft er 
een meer dan prachtige sticker 
opgeplakt en elke volle bak 
betekent dat we voor een slordige 
€ 100,00 weer mensen een zetje in 
de rug kunnen geven! Bij deze 
alvast onze hartelijke dank; uw 
‘oude bal’ komt meer dan goed 
terecht. 
 

Tot zover even onze berichten, 
natuurlijk melden we ons weer, 
nog voor het zomerseizoen echt 
van start gaat. Dat zal wel in de 
laatste week van maart worden. 
 

Mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben of een prachtige anekdote, 
laat het ons weten en we geven 
het een mooie plek in de volgende 
editie van Noticias…nummer 67!  
Klim in de pen, kruip achter de 
computer of vertel het ons gewoon 
 
 

Hartelijke sportieve en vriendelijke 
groeten; niet alleen namens het 
team, ook namens de hele 
redactie. 
 
 

Hasta la proxima!Hasta la proxima!Hasta la proxima!Hasta la proxima!    
 

Het hele  Sports team! 
 

      
 


