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De start 
 

De start van het zomerseizoen 
was er eentje met vallen en 
opstaan…qua weertje dan! 
Prachtige dagen met een heerlijk 
zonnetje wisselden af met een 
verfrissend buitje hagel, hier en 
daar wat natte sneeuw en wind; 
vooral heel veel wind! 
 

 
 

Maar dat hoort tenslotte ook bij 
‘Tennis in Nederland…’  
Heel veel leesplezier! 
 

Zoef Zoef… 
 

Ruben heeft zijn ‘bijnaam’ weer 
eer aangedaan en bevestigd… 
Op zaterdag even twee potjes 
tennissen en op zondag een 
kwart Marathon in minder dan 50 
minuten…onze ‘zoef zoef’ werd 
gewoon even nummer 47 van 
alle deelnemers! We hebben 
hem niet gehoord over spierpijn 
of verzuring, dus was hij op 
maandagmiddag weer even 
aanwezig als altijd voor zijn 
trainingen en lessen!  
Onze ‘Ruben’ stoof weer van 
voor naar achter en van links 
naar rechts, zoals we dat van 
hem gewend zijn…    
 

 
 

Vorig jaar bedwong hij per fiets 
de Alpe d’Huez, dit jaar de 
Marathon van Rotterdam... 
Mocht hij serieuze plannen 
hebben voor het beklimmen van 
de K2 of Mount Everest, gaan we 
van tevoren wel even heel 
serieus in gesprek met hem! 

Mei vakantie 
 

Zoals gewoonlijk lopen de 
vakanties weer eens niet 
synchroon met elkaar. Veel 
basisscholen hebben een week 
‘vakantie’ gepland, diverse 
Middelbare scholen twee 
weken. Bijkomend ‘voordeel’ is 
dat Capelle aan de IJssel een 
grensgemeente is… 
 

 
 

Zaterdag 25 april is onze 
laatste werkdag, op maandag 4 
mei werken we tot 19:00 uur. 
In de rest van de week 
proberen we zoveel mogelijk 
afspraken te maken met alle 
mensen en groepen die niet 
met vakantie zijn. Met ingang 
van 11 mei is alles weer bijna 
als ‘normaal’  
 

Het zit ‘m in de details… 
 

‘Hé Hans!’ 
‘Wat is er?’ 
‘Waarom heb jij sokken met een 
zwart merkje?’ 
‘Hoezo?’ 
‘Nou, al jouw collega’s hebben 
rode…’ 
‘Dat zit namelijk zo’ wilde Hans 
nog uitleggen…maar de hele 
meidengroep viel hem in de 
rede…’Omdat die ‘rode’ zeker te 
groot voor je zijn…!  
En schaterend liepen ze met 
elkaar naar de overkant om de 
volgende serie ballen te gaan 
slaan… 

  
 
Meiden…jullie worden bij deze 
heel hartelijk bedankt voor de 
oplettendheid…Uit betrouwbare 
bron hebben we vernomen dat 
onze Hans hard op zoek is 
naar sokken met een ‘rood’ 
merkje!   

Ingezonden mededeling… 
 

We sluiten onze nieuwsbrief altijd 
af met de mededeling dat 
wanneer je zelf een mooi verhaal 
hebt of een ervaring die gedeeld 
moet worden, je in de pen mag 
klimmen…De ‘familie Geleijnse’ 
heeft dat ook in dit geval gedaan. 
Zonder er ook maar een letter 
aan te wijzigen, publiceren we 
dan ook hierbij ‘hun verhaal’ 
 

Graag willen we als familie onder 
de aandacht brengen wat Mejor 
Sports voor Iris Geleijnse in het 
bijzonder betekend heeft. 
Iris kreeg in juli 2013 de diagnose 
kanker, zij was toen 13 jaar.  
Tot mei 2014 heeft zij een zware 
behandeling ondergaan van 14 
behandelingen met een pittige 
chemotherapie en in totaal 33 
bestralingen. We zijn nu bijna 
een jaar na de behandeling en 
we mogen zeggen dat het goed 
gaat met Iris. Iris trainde sinds 
een half jaar bij Mejor Sports met 
een groepje wat elkaar al kende 
van een andere tennisvereniging. 
Dat groepje bestaande uit 
Robbin, Tim, Sjoerd en Simon, is 
gezamenlijk overgestapt naar 
TCC en ze speelden ook op 
zaterdag een gemengde 
jeugdcompetitie. Een heel leuk  
team wat ook eerste is geworden 
in de voorjaarscompetitie van 
2013. Het team trainde verder 
natuurlijk zonder Iris . Maar ze 
vergaten Iris niet. Ze heeft veel 
aandacht in de vorm van kaarten 
en berichtjes van haar team 
gekregen. Hans heeft een heuse 
kaartenactie op touw gezet, wat  
hele leuke en ontroerende 
reacties los maakte. Na de 
behandeling was de conditie van 
Iris tot het nulpunt gedaald. 
En zij volgde een revalidatie 
programma bij de fysiotherapeut. 
Toen haar conditie weer een 
beetje beter werd steunden Hans 
en Roy haar, belangeloos, waar 
mogelijk om het balgevoel weer 
terug krijgen en hielpen zij haar 
weer op de baan. Sinds een paar 
weken probeert zij ook iedere 
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tennistraining weer met haar 
vertrouwde team mee te doen. 
Ondanks dat haar team toch al 
verder gevorderd is verwelkomen 
zij haar met veel enthousiasme. 
De aanstaande competitie zal 
nog een stap te ver zijn maar dat 
is wel het doel waar Iris naartoe 
wil. Natuurlijk hebben we Hans 
en Roy bedankt voor deze 
ontzettend sportieve maar ook 
sympathieke ondersteuning van 
Iris. Hans en Roy vonden dat 
helemaal niet nodig en 
benadrukten nog eens dat zij de 
ondersteuning niet meer dan 
normaal vonden. We zijn mede 
daarom donateur geworden van 
de Stichting Tenniskansen zodat 
we omgekeerd ook weer een 
bijdrage leveren aan deze mooie 
Stichting.  
Tot slot willen wij nogmaals, 
maar dan nu in de nieuwsbrief 
zodat iedereen het weet, Mejor 
Sports in het zonnetje zetten en 
bedanken voor de meer dan  
hartverwarmende, sportieve  
bijdrage van het herstel van Iris! 

 
 
De beste ballenraper… 
 

Dat is zonder enige twijfel Justin! 
Elke zaterdagochtend helpt hij 
zijn grote zus Denise en hij heeft 
en heel veel plezier in!  
 
 

 

Nog een paar seizoenen 
wachten en dan kan hij ook 
mee gaan doen met de cursus 
‘kaboutertennis’ En als Justin 
aan het tennissen slaat, heeft 
hij nog een klein zusje die hem 
weer kan helpen!...  
 

Las Preguntas 
 

De vragen waren bestemd voor 
Stefan Hentzen; hij kreeg het 
stokje van Said. Hierbij zijn 
antwoorden. Benieuwd? Lees 
het zelf, huiver en verbaas je! 
 

 
 

Stefan Hentzen is 18 en zit in 
HAVO 5. Buiten een potje 
tennis speelt hij ook heel graag 
basketball. Zijn favoriete 
televisieprogramma is Game Of 
Thrones of Breaking Bad, 
toegegeven dat hij het een 
lastige keuze vond. Over zijn 
beste film is hij duidelijk: Grown 
Ups. Echt favoriet wat betreft 
zijn muziek zijn Pop en Electro.  
Het mooiste boek dat hij las is 
The Hobbit, van Tolkien. 
Stefan eet het allerliefst verse 
mosselen…en ’s nachts kun je 
hem wakker maken voor een 
‘broodje Unox’…wij vinden het 
een zeer bijzondere 
combinatie…  
De ideale vakantie zal er eentje 
moeten zijn op een mooi groot 
eiland, met alleen maar lekker 
weer, een heldere zee waar hij 
in kan duiken of snorkelen.  
’s Avonds moet het, wat hem 
betreft niet uitgestorven zijn, 
omdat hij graag alle bars en 
kroegen test…Gran Canaria 
was zijn laatste bestemming en 
dat is uitstekend bevallen! 
Stefan traint elke vrijdag met 
zijn ‘gezellige’ groep op de 
vrijdag bij Desmond.  

Voorheen speelde hij bij een 
andere club, maar vond het erg 
saai worden omdat de jeugd daar 
vertrok naar TC Capelle 
Zijn wens hebben we hier maar 
even letterlijk weergegeven… 
‘Ik hoop dat jullie het nog naar 
jullie zin hebben met ons!’ 
De volgende genomineerde is… 
nog even een verassing, maar 
het is een ‘zij’ en haar opvallende 
antwoorden lees je in de 
volgende editie…Noticias 69! 
 

Leen en testrackets… 
 

Mocht je toe zijn aan een nieuw 
racket, laat het ons gerust even 
weten. We hebben een hele 
mooie serie rackets om uit te 
proberen. In het kader van nieuw, 
nieuwer, nieuwst is er de Wilson 
‘burn’ collectie. 
We hebben zowel de Burn 100, 
als de Burn 100 Spin, de Burn 
100 Light en de team om uit te 
proberen. Ook de ‘Blade’ en de 
nieuwe ‘Federer’ mag je naar 
hartenlust testen. Weet wel dat je 
snel ‘verkocht’ bent als je één 
van deze modellen in je handen 
hebt gehad! 
 

 
 

Tot zover even onze berichten. 
Mocht je zelf ook een verhaal of 
ervaring hebben die je wilt delen 
met iedereen, klim in de pen of 
kruip achter de computer.  
Geef het aan ons en wij zorgen 
dat het een mooie plek krijgt in 
de volgende editie van Noticias! 
 

Voor nu een hartelijke en 
sportieve groet namens het hele 
team; we melden ons in mei 
weer!  

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

            
 


