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We gaan weer beginnen! 
 

Aanstaande maandag, de 24
e
 

gaan we weer van start met het 
laatste deel van de zomer. 
Iedereen is ‘uitgerust’ en heeft 
er weer heel veel zin in. 
De ‘Mejor’ trainers hebben in 
de afgelopen weken door 
diverse landen van Europa 
gezworven. Er waren berichten 
uit Frankrijk, Italie en…Spanje! 
 

   

Maar…ze zijn er allemaal weer! 
 

Vergeet alleen niet in de 
komende weken even heel ‘luid 
en duidelijk’ door te geven waar 
en wanneer je het liefst wilt 
trainen in de komende winter! 
We zijn al heel druk bezig met 
de invulling van het nieuwe 
rooster, dus laat het ons weten! 
 

Het was hem gegund… 
 

Een ‘titel’ op Wimbledon, maar 
helaas pakte het anders uit. 
Eerlijk is eerlijk; de beste speler 
van die dag heeft terecht 
gewonnen. Maar wat hebben 
we genoten van de capriolen, 
de kunsten en de meest 
onmogelijke slagen van deze 
Zwitserse meester. Terecht dat 
zijn tennis vergeleken wordt 
met een ‘zwitsers horloge’… 
Altijd en eeuwig op tijd… 
 

    

Onze volgende kans is tijdens 
de US Open. En daar gaan we 
graag voor zitten…het enige 
probleem is dat deze partijen 
bij nacht en ontij worden 
uitgezonden! Vegeef het hen…  
de trainers dan… even de 
‘dikke wallen onder de ogen” 
 

Boodschappen doen… 
 

Tijdens een tussenuurtje was 
er even gelegenheid om een 
broodje te eten en een 
boodschap te doen. In het 
‘schap’ van de frisdranken 
stond ook een aantal 
‘vakantieblikjes’ Altijd handig 
om mee te nemen voor 
onderweg. In tegenstelling tot 
alles werd er gewoon heel hard 
door de supermarkt geroepen: 
“Kijk eens Hans, ze hebben 
hier ook ‘kabouterblikjes!” 
 

 
 
Het is dat ‘ie nog steeds niet 
goed kan gooien, anders had 
‘ie het echt gedaan! Over de 
schappen heen en dwars door 
het gangpad! 
 

Slagen trainen… 

 

Mocht je een keer op speciale 
slagen willen trainen, dan kan 
dat! Op dat moment kunnen we 
een training organiseren en 
zetten we je tegenover het 
kanon… 
 

 
 
per rondje legt ‘ie er ruim 70 op 
een postzegel voor je neer; op 
de juiste hoogte, met de juiste 
snelheid en met de juiste lengte 

Niet dat wij dat zelf niet 
kunnen, maar dan kunnen we 
letterlijk naast je staan en de 
‘slag’ van voor naar achter 
analyseren. Desnoods slaan 
we er ook een paar als 
voorbeeld waar je op moet 
letten. Mocht je interesse 
hebben, neem gerust even 
contact op met één van de 
trainers.   
 

Tenniskansen! 
 

De opbrengst van de afgelopen 
maanden was weer mooi! We 
hebben niet alleen een derde 
ballenbak neer mogen zetten, 
ook hebben we twee talenten 
van nieuwe schoenen voorzien, 
we hebben ‘broer en zus’ een 
echte tennistas kunnen 
overhandigen en ook hebben 
we, voor de derde keer dit 
seizoen de ‘bak’ bij TC Capelle 
geleegd en ingeleverd…weer 
een kleine € 100,00 waar we in 
de komende periode mensen 
mee kunnen helpen! 
Dank jullie wel. 
 
Tot zover even onze 
berichtgeving; mocht je zelf een 
mooi verhaal of anekdote 
hebben die iedereen beslist 
moet lezen, klim in de pen of 
kruip achter de computer!  
Mail het ons en wij geven het 
een mooie plek in onze 
volgende editie! Noticias 72… 
 
Voor nu een hartelijke, vrolijke, 
sportieve en zonnige groet!  
We melden ons weer medio 
september, onder andere met 
de meest recente informatie 
over de komende 
winterperiode. 
 
 

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

Het hele  tennisteam 
 

            


