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We gaan naar buiten! 
 

Bijna…bijna is het weer zover! 
Het zomerschema staat en bijna 
iedereen heeft een dag, een tijd 
en een groep om aan de verdere 
carrière te werken. Daar zijn we 
‘fier’ op en gaan met heel veel 
plezier de buitenbanen weer 
onveilig maken op een leuke 
manier. Hierbij alvast de 
belangrijke, nuttige en ook leuke 
informatie voor de start van het 
zomerseizoen aangaat. Heel veel 
leesplezier met Noticias 67! 
 

Ingewikkelde feestdagen… 
 

De start van de zomer is zo hier 
en daar wat versnipperd; dat komt 
omdat de diverse feestdagen en 
festiviteiten ook een beetje 
vreemd vallen en gepland 
zijn…Hierbij even de data om in 
de agenda’s te noteren: 
 

Woensdag 1 april is de officiële 
start van de zomerlessen. 
Donderdag 2 april wordt er ook 
buiten les gegeven.  
Vrijdag 3 april is het een hele  
‘Goede Vrijdag’ en tennissen we 
niet. Net als zaterdag 4, zondag 5 
en maandag 6 april…het 
paasweekend. Op dinsdag 7 april 
gaan we weer aan de slag!  
 

 
 

Competitie 
 

In april gaan alle competities 
weer van start in het hele land; 
ook die op de vrijdagavond. En 
die is inmiddels zo populair dat 
er op sommige avonden 
uitgeweken moet worden voor 
de lessen. Voor iedereen 
waarop het van toepassing is, is 
een prima oplossing gevonden. 

Het is heel fijn dat iedereen zijn 
of haar medewerking heeft willen 
verlenen om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen! 

    
Tennis For Life 
 

Zaterdag 6 juni is het weer zover; 
dan organiseert TC Capelle voor 
de tweede keer het ‘Tennis4Life’  
In 2014 was het een doorslaand 
succes met een ‘mega groot 
bedrag’ voor het KWF. En daar 
doen we, dit jaar met elkaar nog 
een paar schepjes bovenop!  
Een dag tennissen voor het goede 
doel; dè manier om het leuke en 
nuttige met elkaar te verenigen. 
Zowel voor de senioren als de 
aanstormende talenten is er een 
meer dan geweldig programma 
om jullie bijdrage te leveren!  
Meer informatie nodig? Een 
mailtje richting de organisatie is bij 
deze voldoende! Hierbij het adres:    
 

T4L@TCCAPELLE.NL  
 

 
 

Las Preguntas 
 

In de vorige editie hebben we alle 
antwoorden van Roy mogen 
lezen. In deze uitgave komt Said 
uitgebreid aan het woord. Ook zijn 
volgende slachtoffer komt uit een 
onverwachte hoek. Lees en ervaar 
het zelf maar! Hierbij zijn 
antwoorden op ‘Las preguntas’ 
Als je hem nodig hebt heet hij 
voluit Said Arrad en is nu 23 jaar 
jong…Hij volgt de opleiding 
‘Strategisch Management aan de 
Universiteit van Tilburg. In zijn 
vrije tijd luistert hij graag naar 
muziek en volgt hij zijn favoriete 
voetbalclub op de voet…Het heeft 
de redactie enige moeite gekost 

om het er door te krijgen, maar het 
is…inderdaad…Ajax… 
Een favoriet  televisie programma 
is ‘Cosmos a Spacetime Odyssey, 
zoals hij zelf ook zegt; “We weten 
zoveel over het universum, maar 
toch zo weinig. Heel interessant.” 
 

Said heeft eigenlijk twee beste 
films die hij graag genoemd wil 
hebben, en dat kan uiteraard! 
‘Seven Pounds’ een ontzettend 
mooie film over schuld gevoel, 
geluk en liefde en ‘Interstellar’ 
actie in de ruimte, altijd spannend 
met bak popcorn op schoot… 
Zijn favoriete muziek is divers; 
Said houdt van Deep African 
House, Hiphop, maar ook van  
R&B Soundtracks in films. Hij vindt 
deze muziekstukken soms 
verbazingwekkend goed 
gecomponeerd. Hij houdt  heel 
stiekem wel van alles, als het 
maar goed klinkt! 
 

 

Het mooiste boek dat hij ooit las is 
er eigenlijk niet. Said is niet van 
het lezen…hij leest eigenlijk alleen 
de boeken die hij nodig heeft voor 
zijn opleiding. Hij geeft ook eerlijk 
toe dat hij liever de film ziet...En 
als hij wat leest is dat uit de 
‘Lonely Planet van zijn  
reisbestemmingen, dat vindt hij 
dan wel weer leuk en nuttig. 
 

Het lievelingseten van Said is de  
‘Couscous’ van mijn Marokkaanse 
familie, ik kan daar gewoon niks 
over zeggen. Je moet het gewoon 
ooit eens proeven. 
 

Hij is ’s nachts wakker te maken 
voor een beker heerlijke warme  
chocolademelk met slagroom of 
een suikerspin…een combinatie 
die hij zelf ook niet goed snapt, 
maar lekker vindt hij het wel! 
De ideale vakantie is een rondreis 
over de hele wereld. Als hij in een 
eerder tijdperk had geleefd, was 
hij waarschijnlijk een hele 
beroemde ontdekkingsreiziger 
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geworden…Hij heeft altijd een 
bepaalde drang naar nieuwe 
dingen, nieuwe plaatsen en wil 
andere culturen leren kennen.  
Said traint al een aantal seizoenen 
bij Mejor Sports, in het verleden bij 
Hans, nu bij Desmond.  
Hij vindt het de beste ‘school’ die 
hij tot nu toe heeft meegemaakt en 
traint ook in de gezelligste groep, 
waarmee, na de training ook altijd 
uitgebreid een drankje wordt 
gedaan! 
Hij wenst iedereen een gezellig, 
vredelievend en sportief seizoen  
en met nadruk dat het een heel 
vrolijk jaar mag worden. Het stokje 
geeft hij door aan teamgenoot 
Stefan Hentzen. Zijn antwoorden 
en ervaringen zijn te lezen in de 
volgende uitgave van Noticias.  
En die volgt medio april. 
 

Bijscholing… 
 

Er zijn weleens dagen die een  
klein ‘gouden randje’ hebben… 
Niet iedereen was heel erg blij met 
het verslag van onderstaand 
gesprek…Hidde zat achter de 
computer en zijn paps stond in de 
keuken… 
 ‘Pap’ 
‘Ja Hidde’ 
‘Moeten jullie ook weleens 
cursussen doen?’ 
‘Ja, soms wel, hoezo?’ 
‘Nou,ik heb hier een cursus voor je 
waar je echt iets aan hebt.’ 
‘En wat is dat dan voor opleiding?’ 
‘Ze gaan in april weer starten met 
een cursus kaboutertennis…’ 
 

Voorlopig weer geen zakgeld en 
de komende weken zal het 
huiswerk gemaakt moeten worden 
zonder internet… 

 
 
Die paddenstoel is tot daaraan toe 
Maar die ‘oranje puntmuts’ was 
wel de ‘limit’…volgens Hans 
althans…de redactie heeft toch 
gemeend dit ‘graffiti kunstwerk’ te 
moeten publiceren…bij deze dus! 

Heel erg bedankt! 
 

De eerste ‘ballenbak’ hebben we 
geleegd en aangeboden aan onze 
donateur. Op de kop af waren het 
750 oude tennisballen, met als 
gevolg dat we € 75,00 bij hebben 
kunnen schrijven op de rekening 
van de Stichting Tenniskansen. 
En met dat geld kunnen we weer 
veel betekenen voor die mensen 
die het zo graag willen, maar het 
even niet kunnen. Mede namens 
iedereen van 

 
 

Heel erg hartelijk bedankt!  
 

Smijt uw oude tennisballen niet 
weg, maar doneer ze in onze 
‘ballenbak’ die in de lounge staat. 
Wij zorgen ervoor dat ze een 
goede en nuttige bestemming 
krijgen; voor elke ‘oude en 
afgedankte bal’ krijgen we 10 cent! 
 

 
 
Meer dan 100 procent kan niet… 
 

Toch wel; want afgelopen 
zaterdag 28 maart hebben 
Alexander Hellinga en Hans 
Levering een meer dan geweldig 
‘Junior – Senior toernooi 
georganiseerd om de 
wintertrainingen gezamenlijk en 
gezellig af te sluiten. En dat is 
meer dan gelukt. 24 koppels 

hebben op de juiste manier de hal 
‘onveilig gemaakt’ en diverse 
wedstrijden gespeeld. Het was 
een prachtig toernooi geheel 
volgens de ‘Olympische gedachte’ 
Meedoen is belangrijker dan 
winnen. Natuurlijk mocht je heel 
hard naar het ‘telbord’ rennen als 
je een game gewonnen had maar 
zinvol was het niet… 
48 deelnemers en even zoveel 
kampioenen!  
24 aanstormende talenten die zich 
van hun beste kant lieten zien en 
24 ‘senioren’ die in dienst van de 
jeugd de ballen hebben 
aangespeeld en de bal in het spel 
hebben gehouden wanneer dat 
nodig was! 
En of zo’n toernooi voor herhaling 
vatbaar is? Vraag dat de 
aanstormende jeugd maar! 

 
Tot zover even de berichtgeving 
van onze kant; mocht je zelf een 
heel mooi verhaal hebben of een 
ervaring willen delen, dan kan dat! 
Klim in de pen of kruip achter de 
computer en schrijf het op. Wij 
zorgen dat het een mooie plek 
krijgt in de eerstvolgende 
nieuwsbrief, dat is Noticias 68 en 
die verschijnt ergens in april. 
 
Een hartelijke en sportieve groet 
namens het hele team. 
 

 
 
Tot de volgende keer! 
  

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

         


