
 
 

 

 
 

Wegwijzer voor nieuwe leden van tennisvereniging Sint Tunnis, update: 04-2017 
 

 

Je bent pas lid geworden van onze tennisclub.  
Misschien heb je je plekje al gevonden, en ken je TV Sint Tunnis al door en door. 

Voor de overige nieuwelingen binnen onze club volgt hieronder een korte uitleg over allerlei zaken. 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust:  bestuur@tvsinttunnis.nl 

 
 

1. Vrij tennis. Je kunt het hele jaar door gebruik maken van de 6 kunstgrasbanen.  

In de winter kunnen de banen gesloten worden. De poort gaat dan op slot. Dit is bij sneeuwval of  
tijdens dooi na een vorstperiode. Je kunt op de website www.tvsinttunnis.nl zien of de banen gesloten 

zijn.  
Het kan ook zo zijn dat er een activiteit plaatsvindt op de banen. Georganiseerde activiteiten hebben 

voorrang op vrij tennis. Denk hierbij o.a. aan diverse competities, toernooien, vremd gedoe.  

Hier onder lees je alles over de diverse activiteiten. 
 

Uit ervaring weten we dat nieuwe leden zich thuis gaan voelen bij TV Sint Tunnis wanneer ze met een 
vast groepje op vaste tijden vrij gaan tennissen of wanneer ze meedoen met georganiseerde 

activiteiten.  
Wil je graag vrij tennissen maar weet je niet met wie, doe dan mee met het vremd gedoe op 

donderdagavond (zie nr. 18) of stuur een mailtje naar het bestuur. Wellicht kunnen wij leden bij 

elkaar brengen!!  
 

2. Tennispasje. Ieder lid krijgt een tennispasje van de KNLTB. Hierop staat je foto, je knltb-nummer 
en je speelsterkte. Met dit pasje kun je de poort van ons tennispark en van de kleedkamers openen. 

Naast toegang tot ons tennispark heb je dit tennispasje nodig om aan te tonen dat je lid bent van 

onze club; voor deelname aan competities en toernooien.  
Heb je vragen over je pasje, neem dan contact op met de ledenadministratie; Daniëlle van de Kamp, 

Eremietenstraat 7, Sint Anthonis. tel. 383749. 
 

3. Speelsterkte. Ieder lid heeft een eigen speelsterkte voor zowel enkel als dubbel.  Deze 

speelsterkte verandert zodra je officiële wedstrijden gaat spelen. Door middel van een logisch maar 
lastig uit te leggen telsysteem (vd tennisbond KNLTB) kun je een betere of slechtere speelsterkte 

verkrijgen. Beginnende leden beginnen met speelsterkte 9, die na 2 jaar automatisch verbeterd wordt 
tot speelsterkte 8. Door officiële wedstrijden te spelen verandert je actuele rating (je persoonlijke 

speelsterkte). Deze persoonlijke speelsterkte is uitgedrukt met 2 cijfers achter de komma. In 
november van ieder jaar bepaalt de landelijke tennisbond, de KNLTB, afhankelijk van ieders actuele 

rating, wat je nieuwe speelsterkte wordt voor het volgende kalenderjaar. Informatie is te vinden op 

www.knltb.nl, voor je eigen actuele rating heb je ook je Knltb-nummer nodig. 
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Je speelsterkte enkel en dubbel is bepalend voor inschrijven voor en indelingen van competities en 

open toernooien. Hoe lager het cijfer, hoe beter het tennisniveau (speelsterkte 6 is beter dan 7). 
De enige officiële wedstrijden die meetellen voor je persoonlijke speelsterkte zijn de voorjaars- 

najaars- en wintercompetitie en alle open toernooien.  
 

4. Afhalen van de pasjes. Elk seizoen krijgen alle leden een nieuw actueel tennispasje. Dit 

tennispasje dient afgehaald te worden in onze tenniskantine. Meestal is dit op een donderdagavond 
eind maart tijdens het vremd gedoe.  

 
5. Website. De website van de tennisclub is www.tvsinttunnis.nl. Hier vind je allerlei informatie. Kijk 

er eens rustig rond.   
Onze leden worden via de website en email op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en 

gebeurtenissen bij TVS. Heb je leuke verhalen, oproepen en/of uitslagen voor de website, dan kan je 

dat sturen naar het volgende emailadres: redactie@tvsinttunnis.nl. 
 

6. Kantinediensten.  Ieder seniorlid hoort 2-3 keer per jaar kantinedienst te draaien. Sinds 2013 
kunnen leden voor aanvang van het nieuwe seizoen de diensten zelf inroosteren. Wanneer je dit niet 

doet word je door de kantinecommissie ingedeeld bij de overgebleven diensten.  

Als extra service krijg je enkele dagen voor de te draaien kantinedienst een herinneringsmailtje (als je 
e-mail adres bekend is).   

Nieuwe leden krijgen uitleg over het draaien van kantinediensten tijdens het beginnerstoernooi. 
Hoewel we het afkopen van kantinediensten niet toejuichen is het nog wel mogelijk en wordt hiervoor 

een bedrag van EUR 35,-- per dienst in rekening gebracht.  
Informatie over kantinereglement is te vinden op de homepagina www.tvsinttunnis.nl onder kopje 

algemeen - reglementen. 

 
7. Baanreglement en huishoudelijk reglement.  

Informatie over baangebruik en voorrangsregels is te vin 
den op de home pagina www.tvsinttunnis.nl onder kopje algemeen - reglementen. 

Informatie over het huishoudelijk reglement is te vinden op de home pagina www.tvsinttunnis.nl 

onder kopje algemeen - reglementen. 
 

8. Commissies.  Bij de tennisclub zijn er veel zaken die geregeld of georganiseerd dienen te worden. 
Daartoe zijn er diverse commissies in het leven geroepen. Je kunt jezelf aanmelden als je ook in een 

commissie wilt meedraaien. Maar meestal worden mensen door bestaande commissieleden gevraagd. 

Op de website is informatie over elke commissie te vinden en zie je een foto van de commissieleden 
met namen en telefoonnummers.  

 
9. Bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en financiële zaken en voor het 

aansturen en controleren van de diverse commissies / trainingen etc. 
 

10. Training. Het is voor alle leden mogelijk om trainingen te volgen. TV Sint Tunnis maakt gebruik 

van een externe ingehuurde gediplomeerde trainer, Max Peters, van de organisatie Maximum Tennis. 
Trainingen worden gegeven op maandagmiddag/avond, dinsdagmiddag/avond en vrijdagmiddag. 

 
11. Jeugdcommissie. Een groep leden die activiteiten organiseert voor de jeugdleden. 

 

12. Seniorencommissie. Een groep leden die activiteiten organiseert voor seniorleden. 
 

13. Kantinecommissie. Een groep leden die alles regelt mbt de kantine. Denk hierbij aan de 
bevoorrading en indeling van de kantinediensten. 
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14. De accommodatiecommissie. Een groep leden die het onderhoud verzorgt van de banen en 

het omliggende gedeelte. 
 

15. Toernooicommissie. Een groep leden die het open toernooi organiseert. TV Sint Tunnis 
organiseert 1x per jaar een open toernooi.   

 

16. Competitiecommissie. Een groep leden die er voor zorgt dat eigen leden kunnen meedoen aan 
KNLTB-competities. Er zijn 4 soorten competities: de voorjaars-, de najaars-, de wintercompetitie en 

de wintergrasbaancompetitie. 
 

17. Contactpersoon 55+. Leden (Martien en Riet Mahler) waarbij je informatie kunt krijgen over 
activiteiten van 55+ leden. Deze 55+ leden spelen op dinsdag- en donderdagochtenden van 10 tot 12 

uur vriendschappelijk tegen en met elkaar.  

 
18. Vremd gedoe. Dit is een activiteit voor senioren die op vele donderdagavonden gehouden 

wordt. 
Op de website kun je zien op welke donderdagen dit het geval is. Op deze donderdagavonden kan 

iedereen (van beginner tot gevorderde) geheel vrijblijvend meedoen. Ieder lid is welkom! Bij komst op 

de tennisbaan meld je je aan bij de seniorencommissie. Je wordt ingedeeld voor vriendschappelijke 
dubbelpartijtjes tennis van ongeveer een half uur. Je bepaalt zelf vanaf hoe laat je mee wilt doen en 

wanneer je wilt stoppen. Op deze avonden leer je veel leden kennen, speel je ook eens een keer met 
en tegen anderen leden. 

Ook voor de jeugdleden wordt er aan aantal keren per jaar Vremd Gedoe georganiseerd. Dit wordt op 
enkele zondagochtenden over het jaar verspreid gehouden. Van 10.00 u -13.00 uur. Ook hier kun je 

zelf bepalen vanaf hoe laat je mee wilt doen en hoe laat je wilt stoppen. 

Tijdens de voor- en najaarscompetities wordt er soms op woensdagavond Vremd Gedoe 
georganiseerd! Houd de website in de gaten! 

 
19. Clubkampioenschappen. Voor de eigen leden organiseert de jeugd- en seniorencommissie 

clubkampioenschappen. Meestal in juni worden de enkels en de mix-clubkampioenschappen 

gehouden, in het najaar de jongens-, meisjes-, heren-, dames- en 55+ dubbels.  Inschrijven is 
mogelijk voor alle leden van TV Sint Tunnis, van beginners tot gevorderden en 55+. Er wordt 

ingedeeld aan de hand van speelsterkten. Je speelt wedstrijden van 2 gewonnen sets.   
 

20. Competitie. Je kunt ook officiële wedstrijden spelen in de vorm van KNLTB-team-competitie. Je 

kunt meedoen door je op te geven met een eigen team (of individueel).  
Er zijn diverse mogelijkheden: jongens/ meisjes /heren/dames/gemengd/ 35+/ 55+. 

Er is een voorjaarscompetitie die afgewerkt wordt in de periode april /mei. De najaarscompetitie wordt 
in de maanden september/ oktober gespeeld wordt. De wintercompetitie wordt in november, 

december en januari gespeeld.  
Er wordt op 6-7 wedstrijddagen gespeeld in teamverband. Meerdere wedstrijden per wedstrijddag. 

Elke wedstrijd om 2 gewonnen sets. Uitslagen tellen mee voor je persoonlijk speelsterkte. 

Speeldagen junioren: woensdagmiddag, zaterdag en zondag. 
Speeldagen senioren: donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag en zondag. 

De donderdag- en vrijdagavonden zijn meestal vol met bestaande teams, op zaterdag en zondag is er 
ruimte genoeg. 

 

21. Wintergrasbaan. Op zaterdagmiddagen in het najaar en in de winter kun je ook wedstrijden in 
het Land van Cuijk spelen. Dit gaat ook in teamverband (alleen mixteams). Er wordt gepeeld op tijd.  

Geen officiële competitie, geen rankings! 
 

 



 
 

22. Jaarvergadering. Op de laatste maandagavond van januari wordt de jaarvergadering gehouden 

in de tenniskantine. Ieder lid is hierbij welkom. Op de jaarvergadering doet het bestuur verslag van 
het afgelopen kalenderjaar, en worden de plannen van het komende jaar gepresenteerd. 

 
23. Beginnerstoernooi. In april wordt door de seniorencommissie het beginnerstoernooi 

georganiseerd. Het is bedoeld voor 1e en 2e jaars seniorleden. Er worden vriendschappelijke 

wedstrijdjes gespeeld en er is uitleg over het draaien van kantinediensten. 
 

24. Open Regiobank / Assurantiekantoor Verheijen toernooi In de zomer organiseert de grote 
toernooien commissie een open toernooi. Hiervoor kunnen alle KNLTB-leden zich opgeven. 

Inschrijving via www.toernooi.nl. 
Je kunt inschrijven voor enkel en dubbel in alle speelsterkten. Officiële wedstrijden om 2 gewonnen 

sets, die meetellen voor je persoonlijke speelsterkte. 

Zo kun je via toernooi.nl ook inschrijven voor andere open toernooien in dorpen in onze omgeving. 
 

25. Groot / klein toernooi.  Een avondje tennissen met combinaties jong/oud. De kans voor jeugd 
en senioren om eens met elkaar te spelen. Voor alle eigen leden. Organisatie door jeugd- en 

seniorencommissie. 

 
26. Sponsoring. Sponsoring is belangrijk voor onze tennisclub. Vele sponsors dragen TV Sint Tunnis 

een warm hart toe. Voor vragen over sponsoring kun je je wenden tot Rob Vloet. 
sponsors@tvsinttunnis.nl 

 
27. Tennisspelregels. Heb je vragen over tennisspelregels, dan kun je terecht bij de competitie-

commissie  competitie@tvsinttunnis.nl 

 
28. Introducee-regeling.  Informatie is te vinden op de website onder reglementen. 

 
29. Activiteiten kalender en opgave activiteiten. De volledige activiteitenkalender is te vinden 

op onze website www.tvsinttunnis.nl. Opgeven voor activiteiten gaat via websites, e-mail, 

intekenlijsten, tenniskroniek. 
 

30. Overige activiteiten jeugdcommissie.  
Oliebollentoernooi: vriendschappelijk tennissen vd jeugd rond Nieuwjaar met als traktatie oliebollen 

Groot-klein toernooi: vriendschappelijk tennis van kind-ouder tegen andere kind-ouder combinaties 

4 dorpen: vriendschappelijk tennissen tegen jeugd uit andere dorpen 
Minimepperskamp: activiteit met overnachting 

Kennismakingsdag: een introductiemiddag voor alle jeugd uit de gemeente om kennis te maken 
met tennis 

Kidsday: een dagje met de jeugdcommissie naar Ricoh Open te Rosmalen (prof toernooi) 
 

31. Opzeggen lidmaatschap. 

Wil je je lidmaatschap van TV Sint Tunnis beëindigen, dan dien je die voor 1 januari op te zeggen. 
Het lidmaatschap wordt anders automatisch verlengd met een heel kalenderjaar. 

Opzeggen doe je per e-mail naar: ledenadministratie@tvsinttunnis.nl 
Vraag om een bevestiging! 
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