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Het is zomer! 
 

De eerste tropische dagen 
hebben we inmiddels achter de 
rug. Hoge temperaturen, heel 
veel zon en weinig zuurstof… 
Maar ook hadden we een tikkie 
last van de wind…die stond 
regelmatig meer dan een 
beetje verkeerd. Waar we vorig 
jaar nog lekker in de luwte 
stonden van zowel het 
clubgebouw als de hal, kwam 
hij dit jaar precies van de 
verkeerde kant… 

 
 
Wel moeten we toegeven dat 
het spectaculaire rally’s op 
heeft geleverd…mikken op de 
forehand en uiteindelijk een 
backhand moeten slaan! 
 

Op naar Londen 
 

Voor het enige Grand Slam 
toernooi op gras; het enige en 
nog steeds ‘Heilige Gras’ van 
het Engelse Wimbledon…  
Buiten de bordjes ‘Keep of the 
grass’ en de meer dan strakke 
regels! Maar daar weet onze 
‘Tineke’ wel het nodige 
van…Ze had, enige jaren 
geleden een beetje haast en 
liep per ongeluk  ‘rechtsom’  
En dat moet je op Wimbledon 
nou net niet doen!  
Alles rijdt links, fietst links, loopt 
links en dus werd zij zeer 
beleefd doch dringend en 
dwingend verzocht om, geheel 
volgens het protocol, het 
linkerpad en poortje te nemen! 
 

 

En ja…er werd streng op 
toegezien dat ze deze 
voorgeschreven route ook nam. 
Voor meer mooie anekdotes 
over grote toernooien is zij altijd 
bereid om ‘uit de school te 
klappen’  
Zij is samen met haar man, 
Jan, op bijna alle plekken van 
de wereld geweest waar een 
groot tennistoernooi werd 
georganiseerd…tenminste…als 
Richard Krajicek er ook aan 
deelnam.  
 

 
 

Jan is namelijk jarenlang de 
vaste ‘therapeut’ van Richard 
geweest en reisde met hem 
mee of achter hem aan om 
hem ‘topfit’ te houden.  
   

Van de administratie… 
 

Ineke is inmiddels terug van 
een heerlijke vakantie; samen 
met haar man Rob heeft ze de 
nodige kilometers gemaakt… 
Hun auto  kan meteen door 
voor een grote beurt.  
 

 
 

Ze heeft geen mail gezien; laat 
staan beantwoord, maar in de 
komende weken is ze weer 
volop in bedrijf. Mocht je 
gebruik maken van de betaling 
in twee of meerdere termijnen, 
zorg er wel voor dat het 
geagendeerd staat bij de bank. 
Het zou niet fijn zijn wanneer 
Ineke je moet herinneren…  

Mocht je er niet zeker van zijn, 
controleer het zelf even of stuur 
haar even een mailtje, haar 
antwoord is bijna net zo snel 
als de vraag zelf! 
Haar mailadres is sinds haar 
start bij Mejor Sports 
onveranderd gebleven; een 
kort en bondig bericht naar 
administatie@mejor.nl  en je 
weet precies hoe en wat… 
 

Andere talenten 
 

Marleen slaat een leuke en 
meer dan fatsoenlijke bal, maar 
helaas voor ons is en blijft 
tennis haar tweede sport.  
Onze Marleen kan namelijk ook 
heel goed turnen! Tijdens 
wedstrijden wint ze niet anders 
dan brons, zilver, of…goud! 
 

 
 

In dit geval was het slechts een  
zilveren medaille…maar alsnog 
willen we haar bij deze van 
harte feliciteren met het  
behaalde resultaat! 
 

Het resultaat van 6 juni 
 

Iedereen heeft zijn of haar 
beste beentje voorgezet. Zowel 
in de voorbereiding naar deze 
dag toe als op de dag zelf. In 
2014 hebben we een meer dan 
prachtig bedrag bij elkaar 
getennist, maar 2015 was net 
zo mooi! Met gepaste trots 
kunnen we hierbij officieel 
melden dat we ruim € 14.000 
elkaar hebben geslagen voor 
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het KWF. Voor onderzoek en 
de strijd tegen deze vreselijke 
ziekte waar bijna iedereen 
binnen de familie – vrienden en 
of kennissenkring mee te 
maken zal gaan krijgen… 
 

Iedereen verdient een morgen! 
 

 
 

Dus…met elkaar maken we er 
volgend jaar weer een 
gigantisch evenement van en 
slaan we met elkaar weer een 
groot aantal duizenden euro’s 
bij elkaar voor Tennis4Life! 
 

De zomervakantie 
 

De laatste reguliere lesdag is 
zaterdag 13 juli, in de weken 
daarna zijn we even met 
vakantie, net als heel veel 
anderen. Op maandag 24 
augustus gaan we weer verder. 
Neemt niet weg dat we met 
bepaalde groepen nog wel het 
één en ander in te halen 
hebben…de maandaggroepen 
om maar iets geks te noemen. 
Dat wordt voor het eerst in de 
historie echt nodig! En dat gaan 
we ook doen.  
 

 
 

Met de jeugdlessen konden we 
nog altijd onder de overkapping 
en halen we het wel. Voor een 
aantal seniorengroepen 
moeten we toch echt iets gaan 
verzinnen. De oorzaak ligt in 
drie dingen; heel ongelukkig 
vallende feestdagen op 
maandag, veel wind, heel veel 
wind op de dinsdag en 
donderdag, in combinatie met 
de regen, een vieze dichte 
regen waar je in mum van tijd 

kleddernat van werd. We gaan 
afspraken maken met iedereen. 
 

Met vakantie naar… 
 

Nederland…Tijdens de 
komende zomervakantie gaat 
Hans één van de trainers van 
La Closa vervangen. Deze 
collega gaat namelijk met 
vakantie…naar Nederland!  
Dat verzin je toch niet… 
 

Tachtig… 
 

Je zult onlangs 80 geworden 
zijn en nog steeds alle visite 
min of meer verplichten om een 
handje ‘losgeld’ in het potje van 
de Stichting Tenniskansen te 
doen…Nou, dan verdien je een 
eervolle vermelding in de 
nieuwsbrief, inclusief een 
mooie foto! Dus ‘mama Ank en 
Oma Ank…Bij deze! 
 

 
 

Dank voor al je hulp en we 
houden je op de hoogte wat we 
met de ‘muntjes’ hebben 
gedaan en ook zullen doen. 
 
Een dagje uit 
 

Zullen we met het hele team 
voor een dagje ‘uit’ een keer 
naar een pretpark gaan? 
Ja! Hartstikke leuk!  Dat gaan 
we echt een keer doen… 

Moeten we wel even kijken 
welk park het meest geschikt is 
voor iedereen. 
Hoezo, voor iedereen? 
Nou, voor sommige achtbanen 
en bepaalde attracties moet je 
wel een minimum lengte 
hebben van…en vijf paar ogen 
keken een beetje smalend en 
indringend  naar…Hans… 
net voordat ze allemaal 
schaterend over de tafel 
lagen… 
 

 
 

Fijne jongens… 
 
Tot zover even de berichten en 
bijzonderheden van onze kant. 
Mocht je zelf een mooi verhaal 
of een onvergetelijke ervaring 
opgedaan hebben, laat het ons 
weten en wij geven het een 
mooie plek in Noticias 71. 
 

 
  

We melden ons weer in 
augustus, nog voordat iedereen 
weer heel hard aan het werk 
gaat en de scholen gaan 
beginnen. Met de nieuwe 
nieuwsbrief sturen we ook de 
formulieren voor de komende 
winterperiode mee. 
 

Hartelijke en sportieve groeten. 
 

Het hele    team. 
 

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

       


