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Welkom bij de laatste van dit jaar. 
Noticias 73! Ook deze keer weer 
met leuk nieuws, goed nieuws en 
ook belangrijk nieuws. Veel plezier! 
 

Belofte maakt schuld. 
 

Er is een complete lesgroep die 
met elkaar uit eten gaat, met 
elkaar leuke dingen doet en na een 
‘zwangerschapsverlof weer 
herenigd wordt met elkaar…. 
Beloofd is beloofd! Toen Laurien 
‘onder embargo’ vertelde dat ze in 
verwachting was heeft Hans haar 
plechtig beloofd een plek vrij te 
houden voor haar, tot het moment 
dat ze weer op volle sterkte zou 
zijn. De afgelopen zomer moest ze 
nog even overslaan, maar 
inmiddels is de ‘meidengroep’  
op de maandag weer compleet!  
En een mooie foto van dit stel mag 
natuurlijk niet ontbreken!  
Bij deze Carolien, Laurien 
Rumeysa en Danielle, op een 
terras in de zon! … tapas ?... 
 

 
 

Tenniskansen 
 

Onze meest recente opbrengst van 
oude ballen gaat deze keer niet 
naar onze vaste donateur…ze zijn 
inmiddels al in Sierra Leone.  
We weten dat daar heel veel 
behoefte is aan veel oude 
tennisballen om mee te trainen.  
De doos met nieuwe ballen is voor 
het ‘toernooi’ dat daar op dit 
moment georganiseerd wordt.  
Ook gaat er een multifunctionele 
bespanmachine naar toe, evenals 
als diverse rackets en schoenen in 
diverse maten, merken en kleuren.  
En hoe we zo zeker weten dat 
alles honderd procent goed terecht 
komt? Desmond heeft het allemaal 
hoogstpersoonlijk meegenomen. 
 

 

Stage lopen 
 

Mejor Sports is een erkend 
stagebedrijf. Voorheen Calibris 
maar nu voor SBB. Je mag bij ons 
een ‘sportstage of een 
maatschappelijke stage’ lopen.  
Je maakt uitgebreid kennis met 
alle kanten van onze organisatie; 
zowel op als naast de baan… 
Je bent welkom; de enige 
voorwaarde is wel dat je een zeer 
fatsoenlijke bal moet kunnen 
slaan…simpelweg omdat je 
ingezet wordt als assistent trainer 
en dus moet weten hoe het 
‘spelletje’ werkt. Neem voor meer 
informatie gerust even contact op 
met één van de trainers  

 
Te hoog of te laag… 
 

Bij Perry is het op sommige 
momenten een beetje 
tegenstrijdig…het ‘lage net’ op 
baan 13 is op maandagavond 
soms te hoog, terwijl het ‘hoge 
net’ tussen baan 13 en 14 weleens 
te laag kan zijn…  
 

 
 

zijn backhand was hard en strak, 
maar miste de juiste richting een 
klein beetje; de bal suisde over het 
tussennet, over het vaste hek, 

tegen de wand en landde precies 
op het gangpad… 
Je moet het maar kunnen!  
Perry is regelmatig op de club, dus 
je kunt hem altijd even vragen hoe 
hij dat voor elkaar krijgt.  
Mocht je een mooi, dynamisch en 
supergaaf ontwerp nodig hebben 
voor een evenement, toernooi of 
feestje,  dan ben je bij hem ook 
aan het juiste adres! Uit ervaring 
weten we dat hij de dingen precies 
vormgeeft zoals je ze in je hoofd 
hebt!  
Perry…dank voor al je ‘designs’ en  
sterkte met je backhand. 
 

Oeps…bijna vergeten… 
 

We kunnen ons heel goed 
voorstellen dat je de eerste termijn 
voor de wintertrainingen netjes 
voor 1 oktober hebt geagendeerd. 
Mocht je twijfels hebben bij de 
tweede termijn, kijk het dan even 
na; er is namelijk geen vuiltje aan 
de lucht wanneer je dat nog voor 
de jaarwisseling regelt…daarmee 
voorkom je een ‘nieuwjaarsbericht’ 
van Ineke en Marga waar je 
helemaal niet op zit te wachten! 
 

 
 
Stichting Sport For Empowerment   
 

(SFE) is een kleinschalige stichting 
voor een lokaal ontwikkelings-
project in Sierra Leone, waar sport 
gebruikt wordt als middel om de 
jongeren ter plaatse aan te 
moedigen naar school te gaan en 
zo te investeren in hun eigen 
ontwikkeling en in die van de 
gemeenschap waarvan zij deel 
uitmaken. 

Onlangs is Sierra Leone door de 
WHO "Ebola vrij" verklaard  en is 
dit hét moment voor om weer 
lokaal in actie te komen. Deze 
Ebola epidemie heeft een 
verwoestend spoor achtergelaten. 
Families zijn uitelkaar gerukt en 
veel kinderen hebben hun ouders 
verloren. Sport is de ideale manier 
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om deze kinderen weer wat plezier 
te bezorgen! 
 

 
 

Van veel leden van TC Capelle, en 
mede namens de Stichting 
Tenniskansen van Mejor Sports  
hebben wij een mooie en bruikbare 
materialen gekregen om echts iets 
te betekenen voor de mensen 
daar. Een bespanmachine, 
kleding, schoenen, rackets, tassen 
en meer dan 1000 tennisballen!  
De jongeren in Sierra Leone 
krijgen mede hierdoor meer 
kansen om hun tennisplezier- en 
talent te ontdekken en Desmond 
helpt ze daar in deze periode bij. 
Hij is met het maximaal aantal 
extra kilo’s bagage veilig 
aangekomen.  
 

 
 

De vrijwilligers van de stichting zijn 
heel druk bezig om alle 
gedoneerde sportkleding- en 
materialen naar Sierra Leone te  
Verschepen, maar dat kost de 
nodige moeite, tijd, geduld en heel 
veel geld…maar ook daar wordt 
wel een weg in gevonden!  
Denken in mogelijkheden en 
kansen heet dat! 
Wilt u meer informatie kijk op:  
www.sportforempowermentsl.com 
 

Bij deze in ieder geval heel erg 
bedankt voor alle donaties, alle 
materialen, schoenen, rackets, 
kleding en de tennisballen!  
Een betere bestemming had het 
niet kunnen krijgen! 
En mocht u nog spullen hebben? 
Lever het gerust in bij Hans of 
Desmond…dan gaan ze met de 
volgende zending mee!  
 

Kerstvakantie! 
 

Iedereen geniet van bijna twee 
weken welverdiende rust…Met hier 
en daar wat ‘inhalers’ en een 
gezellig oliebollentoernooi voor de 
boeg op 29 december, kunnen wij 
ook even met de voeten omhoog…   
We gaan weer van start op 
maandag 4 januari 2016, dan 
beginnen alle scholen ook weer. 
 

 
 

Met het been omhoog… 
 

‘onze Roy’ maakte begin 
december een kleine 
misstap…helaas met grote 
gevolgen…de knie protesteerde 
hevig en hij moest serieus 
behandeld worden! 
Noodgedwongen heeft hij soms 
zijn rustmomenten moeten pakken 
door even vanaf een ‘kruk’ aan te 
spelen…en daar willen we hem bij 
deze een groot compliment voor 
geven! We hebben ook de 
ervaringen van trainers bij andere 
clubs die zich al ziek melden 
wanneer ze meer dan twee keer 
moeten ‘niesen’ Van gemakzucht 
of een andere term is hier geen 
sprake! Na de kerstvakantie is hij 
weer op volle sterkte.  
 

 
 

Met dank aan Jan die hem heeft 
behandeld, op de juiste manier 
heeft beetgepakt en alles op zijn 
plek heeft gezet. Ook Ruben en 
Hans weten dat Roy stevig is 
behandeld…Zij hebben ook bij Jan 
op de bank gelegen en weten wat 
zijn handen kunnen…het is niet 
altijd een pretje, maar beter word 
je er wel van. Zeker weten! 

Diploma! 
 
In de laatste lesweek hebben we 
alle deelnemers van de nieuwste 
cursus, Maak Kennis Met Tennis, 
hun diploma overhandigd. 
Geslaagd! Met vlag en wimpel.  
En op een enkeling na zien we 
iedereen weer voor deel twee in 
januari. Voor de nieuwe cursus zijn 
zowel op de woensdag als op 
andere dagen en tijden nog 
plekken beschikbaar om deel te 
nemen. Inschrijven kan via de 
website van de club!  
 

 
 

Tot zover even de berichtgeving 
voor het jaar 2015. Natuurlijk 
melden we ons in het nieuwe jaar 
weer met nieuwsbrieven die er toe 
doen; belangrijke informatie, leuke 
anekdotes en een nadere 
kennismaking met één van onze 
cursisten. In de eerstvolgende is 
dat Zoë Bennis.  
 

Mocht je zelf een mooi verhaal 
hebben of een ervaring wilt delen, 
klim in de pen of kruip achter de 
computer. Meld het ons en wij 
geven het een mooie plek in één 
van onze volgende nieuwsbrieven. 
 
Dank aan iedereen voor een mooi 
en sportief 2015. Op naar een 
even mooi, sportief en vooral 
gezond 2016! 
 

         
 

Féliz Navidad! Féliz Navidad! Féliz Navidad! Féliz Navidad!     
    
Een Hartelijke, warme en sportieve 
groet aan iedereen, namens het 
hele   team! 
 

     
 


