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Op naar een heel mooi, gezond, 
sportief en blessurevrij jaar! 
Dat het voor iedereen 2019 een 
heel mooi tennisjaar gaat 
worden, zowel op als naast de 
baan. Natuurlijk gaan wij ook dit 
jaar weer ons best doen om het 
gebruikelijke steentje daaraan bij 
te dragen; in ieder geval heel 
veel leesplezier met Noticias 94. 

 
Nieuw jaar…nieuwe snaar? 
 

Mocht je in het nieuwe jaar toe 
zijn aan een nieuwe bespanning 
of grip, neem dan gerust even 
contact op met één van de 
trainers. Zij kunnen je een eerlijk 
en goed advies geven, zij weten 
namelijk precies hoe je slaat.  
Stefan en Hans hebben dikke 
snaren, dunne snaren, snaren 
voor de hardhitters, voor de 
snarenslopers, maar ook snaren 
voor de gevoelige arm.  
 

 
 

Ze hebben ook diverse soorten  
basisgrips en overgrips om jouw 
rackets weer tip-top in orde te 
maken. Laat jouw racket dus 
gerust even, geheel vrijblijvend 

controleren. Niet voor niets zijn 
de trainers lid van het ‘advisory 
team’ Daarbij weet je voordat je 
jouw racket inlevert precies wat 
de kosten zullen zijn en wanneer 
je het weer tegemoet kunt zien. 
En natuurlijk is dat voor jouw 
volgende training of wedstrijd! 
 

 
 

Vragen aan… 
 

Daniël werd genomineerd door 
Nowa. Ben je benieuwd aan wie 
Daniël het stokje doorgeeft?  
Lees dan snel verder, misschien 
ben jij wel de gelukkige voor de 
volgende nieuwsbrief.  
Hij is nu 15 jaar en zit in 4 VWO 
van het Emmauscollege en heeft 
het druk, heel erg druk! 
Naast het tennissen speelt Daniel 
graag op de gitaar en piano.  
Daar zijn we eigenlijk wel heel 
benieuwd naar!  Zijn favoriete 
programma is ‘Arrow’ 
gemakkelijk te vinden op Netflix. 
Forrest Gump is en blijft tot op 
heden zijn meest favoriete film.  
 
  

 

Hij luistert eigenlijk alleen maar 
naar popmuziek en een echt 
favoriet boek heeft hij niet. 
Daniël eet het liefst sushi in 
allerlei vormen en maten.  
Het is geen aanrader om hem ’s 
nachts wakker te maken voor 
iets; als hij slaapt wil hij het liefst 
niet gestoord worden. Ook gaat 
hij voor een relaxte vakantie met 
vooral heel lekker weer.  
Daniël traint al een aantal jaren 
met heel veel plezier bij Mejor 
Sports en is het komend voorjaar 
weer live te zien tijdens de 
competitie; hij speelt in het 
herenteam tot en met 17 op de 
zondag met onder andere Joey, 
Damian, Tycho en Hidde. Hij  
geeft bij deze het stokje door aan 
zijn medecursist David den 
Engelsman; we gaan hem zeer 
binnenkort alle vragen stellen. 
 

Maak kennis met Tennis 
 

Ook deze winterperiode hebben 
we weer heel veel enthousiaste 
kinderen die graag nader kennis 
willen maken met tennis.  
Op diverse dagen verzorgen 
Suma en Desmond deze lessen. 
We hebben de allerjongsten die 

de cursus ‘tenniskids blauw’ 
hebben gevolgd, de iets oudere 
talenten volgden de cursus 

 ‘Maak Kennis met tennis’ 
Inmiddels is de eerste serie van 
10 lessen afgelopen en starten 
we deze maand met de tweede 
serie van 10 lessen. Diverse 
aanstormende talenten gaan in 
het voorjaar starten met 
wedstrijden in de ‘rood-oranje-
groen competitie die vanaf april 
weer gespeeld gaat worden. We 
zijn er niet alleen blij mee; we 
zijn er ook heel erg trots op! 
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De les begint om… 
 

Mogen we, namens alle trainers 
iedereen vriendelijk en ook een 
beetje dringend te vragen om op 
tijd te zijn voor de lessen en 
trainingen? Sta je in de file of ben 
je door andere omstandigheden 
iets te laat, dan hebben ze daar 
natuurlijk alle begrip voor en 
starten ze de training even 
opnieuw op om de ‘instromers’ 
ook direct even de juiste 
instructie te geven. Maar het 
liefst starten ze de les met 
iedereen en allemaal.  
 

 
 

Weet je ruim van te voren dat je 
iets later bent, stuur dan even 
een berichtje. Sta je op het 
laatste moment ‘klem’ dan zien 
we je wel verschijnen… 
Bellen, mailen, SMS’ en een app 
sturen vanachter het stuur is 
geen echte aanrader…   
 

Sorry! 
 

Sorry dat onze tarieven voor de 
komende zomerperiode iets 
hoger liggen dan het afgelopen 
jaar. We zijn verplicht om de 
tarieven te volgen van de 
Vereniging Nederlandse 
Tennisleraren en die hebben de 
indexatie op 3% vastgesteld. 
Daarbij is het lage BTW tarief van 
6% voor sport, recreatie en 
welzijn met ingang van 1 januari 
jongstleden verhoogd naar 9%.  
 
 

 
Ga je droom achterna… 
 

Dat is wat de mams van Hans, ze 
is inmiddels bijna 83 jaren jong, 
altijd heeft geroepen.  
Hans doet dat sinds 1997 en 
vindt dat anderen ook die kans 
moeten krijgen! 
 

 
 

Diverse kleinkinderen van ‘oma 
Ank zijn dit jaar vertrokken naar 
de andere kant van de wereld.  
 

Zo heeft Jorieke besloten om 
tijdens haar sabbatical een mooie 
en lange reis te gaan maken; ze 
start in Singapore en reist dan 
door naar Kuala Lumpur. Haar 
eerste stop in Australië is 
Melbourne en daarvandaan start 
ze een mooie reis vanaf Cairns. 
Op het programma staan onder 
andere snorkelen en surfen.  
     

      

 
Wel moet ze zorgen dat ze op tijd 
in Sydney is om heel hard mee te 
zingen met Guus Meeuwis en zijn 
band die daar zullen optreden! 
Een kans die we haar niet willen 
ontnemen en haar van harte 
gunnen. Medio februari zullen 
Suma, Ruben en Hans haar lessen 
overnemen tot…ze weer voet zet 
op Hollandse bodem. Maar dat 
melden we weer tijdig. 
 

De lente is in aantocht… 
 

Riepen zij enthousiast in koor! 
En als je naar buiten kijkt lijkt het 
nog ver weg, maar voordat je het 
weet is het alweer april. En dat 
betekent dat we weer lekker met 
z’n allen naar buiten gaan om te 
tennissen. Het nieuwe 
zomerseizoen start precies op 
maandag 1 april…en dat is beslist 
geen grap! Mocht je vanuit de 
winterperiode naadloos door 
willen met de zomertrainingen, 
laat het één van de trainers even 
weten, dan wordt het geregeld! 
  

Tot zover even de berichtgeving 
van onze kant. Binnenkort 
melden we ons weer met een 
nieuwsbrief. Mocht je zelf een 
mooie ervaring hebben die 
iedereen beslist moet lezen; 
kruip achter de laptop en deel 
het met ons. Wij zorgen dat het 
een mooie plek krijgt in Noticias 
95. Natuurlijk zien we het verhaal 
graag inclusief een mooie foto. 
 

Een hartelijke en sportieve groet 
van het hele Mejor Sports team.  
 

 

 


