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De winterlessen zijn gestart 
 

De winterlessen zijn begonnen; 
niet dat het al winter is of op een 
winter lijkt: integendeel zelfs!  
Nog nooit hadden we zulk lekker 
weer als de laatste weken tijdens, 
onder andere de herfstcompetitie. 
 

Reden te meer om naast de 
trainingen lekker een uurtje buiten 
vrij te spelen. 
 

Het winterschema 
 

De jaarlijkse puzzel is weer gelegd 
en op een paar stukjes na, klopt 
het weer! Gedurende de week en 
in het weekend kunnen we en 
mogen we nog een paar 
aanstormende talenten voorzien 
van een juiste plek binnen de 
diverse groepen, maar voor de rest 
is het weer helemaal geregeld. 
 

 
 

Zoals elk jaar heeft het weer de 
nodige ‘breinbrekers’ opgeleverd, 
maar mede dankzij jullie flexibiliteit 
is het weer meer dan goed voor 
elkaar!  
 

Eerste termijn 
 

Mede namens Ineke en Marga, de 
dames van de administratie ook 
een woord van dank voor zoveel 
tijdige eerste termijnen ten aanzien 
van het lesgeld en de baanhuur. 
Inmiddels heeft iedereen zijn of 
haar bevestiging/declaratie per 
mail ontvangen. Mocht je die nog 
niet hebben, neem dan gerust 
even contact op met Ineke,  
haar mailadres is 
administratie@mejor.nl.  
 

Mocht je op één of andere manier 
de eerste termijn vergeten zijn, dan 
hierbij de ‘reminder’. Dat voorkomt 
ook meteen dat je een echte 
herinnering krijgt na de 
herfstvakantie…  
 

       
Manager… 

 

Sinds deze zomer traint Fabienne 
bij ons. En het gaat hartstikke 
goed. Onlangs kwam ze het park 
op, gewapend met een nieuw 
racket en in een nieuw 
trainingspak. Hans vroeg haar van 
wie ze dat gekregen had. 
Vol trots vertelde ze dat ‘opa Bert’ 
dit had geregeld. “En voordat ik het 
vergeet, deelde ze meer dan 
serieus mee, “Opa Bert is ook mijn 
manager!” Wij kunnen niet anders 
dan haar groot gelijk geven… 
Als je acht en ambitieus bent moet 
je een goede manager hebben! 
 

 
 

De juiste hoogte… 
 

Onlangs vertelde Hans heel trots 
dat hij samen met zijn oudste weer 
aan het ‘basketballen’ is… 
Op dinsdag en donderdag worden 
er ‘lay up’s gelopen en driepunters 
gescoord op het schoolplein in de 
buurt …Ooit, toen Hans nog 
zwarte haren had, heeft hij op 
redelijk tot hoog niveau gespeeld. 
Drie keer trainen in de week en 
vaak twee wedstrijden in het 
weekend. De vraag van zijn meer 
dan zeer gewaardeerde collega’s 
was dan ook luid en duidelijk: 
“Hangt die basket op de normale of 
de kabouterhoogte?...”   
 

 
 

Helaas mannen…niemand van 
jullie wordt deze maand en de 
komende maanden weer 
medewerker van de maand. 
 

Vakantie!  
 

Onze laatste ‘werkdag’ is zaterdag 
17 oktober, we gaan weer verder 
op maandag 26 oktober.  
 

 
 
 

We hebben inmiddels drie 
‘ballenbakken’ in de regio Capelle 
en omgeving staan, die kunnen 
worden gevuld met oude ballen.  
948 stuks uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel, precies 1000 exemplaren 
uit de bak van TC Capelle en het 
exacte aantal uit Krimpen horen 
we zeer binnenkort. En met de 
opbrengst kunnen we net als in de 
vorige maanden rackets, 
schoenen, tassen en andere 
materialen weggeven aan die 
mensen die het zetje in de rug zo 
hard nodig hebben en zo goed 
kunnen gebruiken. De volgende 
‘opbrengst’ besteden we weer aan 
het G-Tennis, zodat alle kinderen 
en volwassenen met een 
‘gebruiksaanwijzing’ ook kunnen 
blijven trainen gedurende de 
komende winter.  
 

 
 

Mocht u, en kunt u, als lezer iets 
extras willen of kunnen doen, 
neem dan even contact op met 
Hans,hij is mobiel te bereiken op 
06 – 55 8861 01, per mail is dat 
hans@tenniskansen.nl 
 

Tot zover even onze berichtgeving 
voor nu. Ergens in november 
melden we ons weer voor een 
nieuwe editie van Noticias.  
 
 

Een hartelijke en sportieve groet! 
Namens het hele   team. 
 

     


