
Welkom bij Tennisvereniging Graaf Herman te Cuijk    

          TV Graaf Herman 

1. Welkom bij onze tennisvereniging 

Hoi! Leuk dat je misschien bij ons lid wordt. Misschien dat je via een vriend of vriendin bent 

aangemeld, dan ben je al een beetje bijgepraat over wat wij allemaal doen en zo. Maar misschien 

weet je helemaal nog niets van onze vereniging. Hoe dan ook, dit is bedoeld om je een beetje 

wegwijs te maken bij onze tennisvereniging Graaf Herman.  

Wij zijn een leuke sportvereniging die probeert zoveel mogelijk met en voor alle jeugdleden (en 

natuurlijk ook senioren) te doen. Mocht je leuke ideeën hebben of een activiteit kennen wat je 

ook leuk lijkt, laat het ons weten.  

Je 1e aanspreekpersoon is natuurlijk de trainer. Hij wordt geholpen door de mensen van de 

jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat uit 1 volwassenen en oudere jeugdleden die allerlei 

leuke dingen verzinnen, regelen en organiseren. Maar die ook de competitie. Wat dat is en wat 

dat allemaal inhoudt, dat kun je verderop lezen. 

 

2.Doel van de tennisvereniging 

Tennis is een geweldige sport. Je kunt het met z’n tweeën, vieren of in een team spelen. Het is 

een fijne sport om je karakter te vormen en je als mens te ontwikkelen. Discipline, wilskracht en 

doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die nodig zijn voor succes. Bij onze vereniging willen 

wij voor elke speler een leuke, enthousiaste en betrokken club zijn. Niet alleen voor de 

getalenteerde maar ook de speler die ‘gewoon voor de lol tennist’ moet zich bij Graaf Herman 

thuis kunnen voelen. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten. 

Ook via de website www.tvgraafherman.nl kun je heel veel informatie krijgen. Bijzondere 

informatie wordt altijd via de mail aan onze leden gestuurd. Zo blijf je goed op de hoogte!  

 
3.Aanmelden bij Tennisvereniging Graaf Herman 

Allereerst moet je lid worden van onze vereniging én ook van de tennisbond, de KNLTB.  

Hoe word je lid van TV Graaf Herman? 

- Via de ledenadministratie ledenadministratie@tvgraafherman.nl. Men geeft/stuurt je 

een inschrijfformulier en automatische incasso formulier wat je zelf mag/moet invullen 

en samen met een pasfoto teruggeeft. Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden via 

onze website, www.tvgraafherman.nl , kopje rechts aanmelden. 

- Betalen van contributie. Na de inschrijving ga je contributie betalen. Jeugdleden betalen 

€ 50,- (2020) per kalenderjaar. Als je later in het jaar lid wordt, kan het bedrag minder 

zijn.  
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Hoe word je lid van KNTLB? 

Graaf Herman zorgt ervoor dat je aangemeld wordt bij de tennisbond, de KNLTB. Na enige tijd 

ontvang je een tennispasje. Dit is een jaar geldig. Als je na dat jaar weer contributie betaalt, 

krijg je weer een nieuw jaarpasje. Je hebt een KNTLB pasje nodig om toernooien en competitie 

te spelen. Voor het pasje wordt eenmalig een bedrag van €20,- berekend.  

  
4.Trainen bij Tennisverenging Graaf Herman 

Onze vereniging streeft er naar dat jij als jeugdlid goed en met plezier leert tennissen. Bijna alle 

kinderen die lid zijn van onze vereniging, trainen ook bij onze trainer, Adri Landwier. Hij is 

verbonden aan Tennisschool Simon Tennis uit Vught. Voor meer informatie over deze 

tennisschool kun je kijken op https://simontennis.nl/locaties/detail/42/. 

Als je ook wilt trainen, meld je dan aan via het inschrijfformulier trainingen wat je kunt vinden 

onder de voorgenoemde link. Als je vragen hebt over de trainingen die gegeven worden bij Graaf 

Herman kan je contact opnemen met Kevin Jansen. Het mailadres waarop hij te bereiken is, is 

kevinjansencuijk@hotmail.com. Wij streven er naar om zo snel mogelijk te kunnen starten met 

lessen. We kennen, in principe, geen wachtlijsten!! 

Een trainingscyclus bestaat uit 16 lessen (1 les per week van een uur) en kost € 119,- voor 

jeugdleden. Er bestaan twee trainingscyclussen: een zomer- en een wintercyclus.  

Als je voor de 1e keer begint met tennis is alles nieuw. Tennis de eerste 2 lessen gewoon even 

met een geleend racket. Je moet wel zelf zorgen voor sportkleding (korte broek en t-shirt of 

een trainingspak) en voor goede sportschoenen waarmee je niet kunt uitglijden (goede grip). De 

eerste twee lessen zijn proeflessen en zijn gratis. Na twee lessen geef je door aan de trainer of 

je door gaat en dan neem je contact op met Kevin Jansen, de trainingscoördinator, die je dan 

meer informatie kan geven over de inschrijfprocedure. 

Onze lessen zijn zowel voor de beginnende, de gevorderde als de prestatieve tennisser.  Wij 

hebben een zeer speciaal programma voor de prestatieve en gevorderde tennisser! Wij dagen je 

uit, laat zien wat je in huis hebt!  

TV Graaf Herman heeft een speciaal lesprogramma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar, 

Tenniskids. Kijk op www.tvgraafherman.nl  of op www.tenniskids.nl  voor alle informatie. Het is 

een keileuke manier om tennis te leren spelen. Welke trofee heb jij al verdiend??? 

Omdat onze tennisvereniging all-weather banen heeft, kunnen wij bijna altijd trainen. Mocht het 

tijdens de training heel hard gaan regenen, dan kan de trainer besluiten om in het paviljoen les te 

gaan geven. De lessen worden dus nooit eerder dan de afgesproken tijd gestopt. Ouders zijn 

natuurlijk van harte welkom tijdens de trainingen. 

Als het heel erg slecht weer is, kan de trainer besluiten om de training niet door te laten gaan. 

Dit communiceert de trainer dan tijdelijk met de mensen die de training volgen. Kijk dus voor je 

komt trainen altijd op de website als je twijfelt of de les wel/niet door gaat! De website klopt 

altijd!!! 

 

5.Vrij tennissen 

Een/twee keer per week trainen is natuurlijk niet genoeg! De echte tennisser daagt anderen uit 

en wil nog veel vaker een balletje slaan. Het park is altijd open. Je moet wel je pasje meenemen 

naar het park en de baan, welke je gebruikt, reserveren. Dit heet ´afhangen´. Kijk op de website 

hoe je dat moet doen of vraag het aan de trainer of aan een commissielid. Je mag 1 vriend of 
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vriendin meenemen naar de vereniging om vrij te spelen. Dit is gratis, mits je nog geen 18 bent! 

Let er wel op dat hij/zij goede sportschoenen en sportkleren aan heeft. Ook kan je 

vriend/vriendin 2 x gratis een proefles nemen als hij/zij tennis ook leuk vindt. Dat gaat dan 

altijd wel in overleg met de trainer en de trainingscoördinator.  

 

6.Openingstijden paviljoen 

Onze vereniging bestaat uit zo´n 500 leden. Graaf Herman werkt met vrijwilligers. Dat is de 

reden dat het paviljoen niet zo vaak open is, op de uren overdag. We kunnen ook niet altijd 

vooraf zeggen wanneer het paviljoen open is. Bij activiteiten is het paviljoen natuurlijk wel open 

maar bij vrij tennissen en trainingen vaak niet. Voor hoge nood is de toilet bij baan 1 altijd open. 

Natuurlijk doe je geen rare dingen op de baan. Je zorgt er voor dat je goede tennisschoenen aan 

hebt (ook je tennismaatje) en dat je niets vernielt.  

We zijn allemaal heel trots op ons tennispark en we zorgen er met z’n allen voor dat het een mooi 

park blijft. Daar kun jij ook jouw steentje in bijdrage!! 

 

7.Competitie spelen bij TV Graaf Herman 

Twee keer per jaar, in oktober en in mei, bekijkt de trainer samen met Kevin Jansen, de 

competitieleider, welke competitieteams voor de voorjaars- en najaarscompetitie er gemaakt 

kunnen worden. Gekeken wordt dan naar speelsterkte, prestaties, vriendschappen etc. 

Uiteindelijk bepaalt de trainer met de jeugdcommissie in welke groep je komt. Als je zelf een 

groepje wilt vormen, kan dat natuurlijk in overleg met de trainer ook. Aanmelding voor de 

competitie gaat automatisch en wordt opgegeven door Kevin, Kevin en de trainer leggen 

vervolgens de regels uit en communiceren de data.  

Voor de jongste leden bestaat er ook de WORLDTOUR. Er wordt dan op zondagochtend 

wedstrijdjes gespeeld in de zogenaamde categorieën rood en oranje (mini) op aangepaste 

speelvelden en met aangepaste spelregels.  

Heb je nog nooit competitie gespeeld en vind je het een beetje eng? Dat hoeft helemaal niet! 

Competitie spelen is leuk! De trainer en Kevin vertellen je er alles over!  

 
8.Andere activiteiten 

De jeugdcommissie organiseert heel graag veel activiteiten. Bijna iedere maand is er wel iets te 

doen. Soms moet je jezelf daarvoor aanmelden. Kijk op www.tvgraafherman.nl .  

 

9.Website TV Graaf Herman 

Tot slot onze website, ons adres is www.tvgraafherman.nl . Kijk daar heel vaak op want daar vind 

je alle laatste nieuwtjes. Als er een activiteit is geweest en er zijn foto´s van gemaakt dan 

kunnen die ook worden gepubliceerd op de website, mits toestemming is verleend door de ouders. 

Maar natuurlijk kun je er ook de trainingsschema´s en de competitieteams en de 

wedstrijdschema’s op vinden. Kijk dus regelmatig op www.tvgraafherman.nl. Het betreffende 

mailadres voor vragen over de jeugd en activiteiten is kevinjansencuijk@hotmail.com.  
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10.Wie doet wat?  

Onze jeugdcommissie bestaat uit een tal van hulpouders van jeugdleden die zich in willen zetten 

voor alle jeugdleden van onze vereniging. Dit is best al een flink aantal mensen maar dat kunnen 

zij natuurlijk niet alleen. Mochten jouw ouders ook willen helpen, laat ze zich opgeven bij een van 

de onderstaande leden. Hoe meer ouders meehelpen, des te vaker wij hele leuke activiteiten 

kunnen doen. Vaak vragen we ook extra handjes tijdens de activiteit via de mail. De 

jeugdcommissie bestaat uit:  

Kevin Jansen (voorzitter en trainingscoördinator) 

 

De jeugdcommissie is bereikbaar via de mail (kevinjansencuijk@hotmail.com ) of kijk op de 

website onder “bestuur en commissies” > jeugdcommissie. 
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