
TENNISVERENIGING
Vierlingsbeek

Maak 
kennis 
met tennis
Game, Set, Match!



HALLO NIEUW TENNISLEDEN,  
Ten eerste van harte welkom bij Tennisvereniging Vierlingsbeek. Leuk dat je lid 
bent geworden! 
Wil jij graag leren tennissen? Of ben jij al een fanatieke en ervaren speler die vooral 
competitie- en toernooiwedstrijden wil spelen? Misschien ga je tennissen, 
omdat jij je fitter wilt voelen en gezonder wilt bezig zijn? Of vind je het juist leuk 
om andere mensen te leren kennen en samen actief bezig te zijn. 

Met tennis ben  je niet gebonden aan een bepaalde dag of tijd, dus lekker 
flexibel, wanneer het jou uitkomt. TV Vierlingsbeek heeft voor ieder wat wils. 

Om je een beetje wegwijs te maken binnen de vereniging, hebben we dit boekje 
samengesteld.

WE WENSEN JE HEEL VEEL TENNISPLEZIER BIJ ONZE VERENIGING EN HOPEN JE BINNENKORT 
PERSOONLIJK TE BEGROETEN OP ONS TENNISPARK!

Bestuur TV Vierlingsbeek

WElkomwe are all beginners 
at the beginning!



TV VIERLINGSBEEK
TV Vierlingsbeek is een vereniging waar gezelligheid hoog in het vaandel 
staat. Als nieuwkomer word je al snel meegenomen in het verenigings-gevoel. 
Tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus, dus 
ook voor jou! Daarnaast is tennis gezond, ontspannend, gezellig en kun je het 
spelen wanneer het jou uitkomt. Tennis is uitstekend te combineren met andere 
sporten. In samenwerking met onze tennisschool bieden wij voor jou een goed 
aanbod aan tennislessen. Dit, samen met een zeer actief aanbod aan toernooien, 
competities, BBQ-avond of een gezellige feestavond zorgt ervoor dat je bij 
TV Vierlingsbeek zeker gaat vinden wat jij zoekt!

Onze vereniging bestaat uit ruim 180 leden. Wij hebben 4 kunstgrasbanen en 
een gezellige kantine met groot terras en veranda tot onze beschikking. 

CLUBHUIS
Het park beschikt over een gezellig clubhuis, omgeven door ruime, zonnige 
terrassen met veranda. Binnen bevinden zich 2 kleedkamers en natuurlijk de bar.
De bar is in eigen beheer van de tennisvereniging en deze wordt dus volledig 
door de eigen leden beheerd. Het gehele jaar worden er bardiensten gedraaid 
door de eigen leden: op alle avonden behalve vrijdag, zaterdag en zondag. (Mits 
erg geen competitiewedstrijden of toernooien zijn) 

DE EERSTE TENNISSPULLEN
Als je gaat tennissen, heb je in ieder geval een racket, tennisschoenen en ballen 
nodig.

Wat voor de één een fijne schoen is, is niet altijd geschikt voor de ander. Hetzelfde 
geldt voor rackets. Een racket en schoenen zijn echt persoonlijk! Je kunt ook ad-
vies vragen bij bijvoorbeeld Sport 2000 van Neerven in Boxmeer (een van onze 
sponsoren), zij helpen je graag op weg. Als je lid wordt van de tennisvereni-
ging ontvang je 10% korting voor je nieuwe tennisspullen.

LEDENPAS
Als lid van onze vereniging ontvang je de KNLTB-ledenpas vanaf 2023 alleen 
nog digitaal. Met deze pas heb je toegang tot het park en kun je tennissen met 
gebruik van het afhangsysteem. Hoe dat werkt lees je op de volgende pagina. 
Daarnaast gebruik je de (digitale) pas voor het inschrijven bij toernooien buiten 
de club en bij de competitie.

CLUBAPP
VERGEET DEZE NIET TE DOWNLOADEN!
Zodra je KNLTB nummer bekend is kun je KNLTB ClubApp downloaden via de 
App store.

Het is een “online clubhuis” waar leden op de hoogte blijven van alle nieuws 
items, activiteiten agenda,  je bardienst inplannen of de resultaten van de 
competitie bekijken. Alles responsive, dus eenvoudig te openen op computer, 
tablet en mobiel.

Klaar voor de start!

Scan mij!



ALLE FUNCTIONALITEITEN OP EEN RIJ VAN DE KNLTB CLUBAPP
• Beheer je persoonlijke profiel.
• Digitale ledenpas
• Een persoonlijke tijdlijn die in één oogopslag alle aankomende activiteiten 

toont zoals evenementen en (bar)diensten.
• Inzicht in alle belangrijke wedstrijdinformatie zoals competities, toernooien,  

clubteams, spelers en andere verenigingen.
• Blijf op de hoogte van het laatste clubnieuws en bondsnieuws.
• Inschrijven voor (club)evenementen.
• Inplannen voor een (bar)dienst.
• Inzicht in de ledenlijst.
• Voeg andere leden als ‘maatje’ toe.

INLOGGEN
Heb je hulp nodig met inloggen zie:

Mocht je er niet uitkomen neem gerust contact op met 
ledenadministratie@tvvierlingsbeek.nl

BAAN AFHANGEN
TV Vierlingsbeek werkt met een digitaal afhangbord dat in de hal van het 
clubhuis hangt. Je opent de deur met de ledenpas. Daarna kun je  hier met je 
ledenpas een baan afhangen. Volg de instructies op het afhangbord. Als je gaat 
enkelen krijg je 45 minuten speeltijd, als je gaat dubbelen krijg je 75 minuten 
speeltijd. Daarna kan de baan weer door anderen worden afgehangen. Wil je 
daarna nog een keer spelen? Hang dan opnieuw af.
Voor lessen, competitie en Switch4fun kunnen banen gereserveerd zijn, deze 
kun je dan niet afhangen.

WANNEER SPELEN?
De banen zijn het hele jaar geopend. In principe kan er de hele dag tot 23 uur
gespeeld worden. Door sneeuw, vorst of opdooi kan het spelen verboden zijn.
Voor toernooien of de competitie kunnen er banen gereserveerd worden.
Als het donker wordt, kan de baanverlichting ingeschakeld worden. Indien je als 
laatste het park verlaat, vergeet dan niet de verlichting uit te schakelen.
Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op de banen zicht-
baar zijn. Je mag de banen alleen betreden met tennisschoenen.

TENNISLESSEN
Met de materialen van tegenwoordig lukt het iedereen om een balletje te slaan. 
Maar zonder les, blijft de techniek toch achter. De perfecte service leer je niet 
zomaar, een goede backhand is ook lastig of hoe moet je partner lopen bij het 
dubbelspel. Een goede instructie is dus onontbeerlijk. Tijdens tennisles leer je in 
een groepje alle basistechnieken van de slagen van tennis, tennistechnieken en 
de spelregels. Tennisles wordt meestal gegeven in groepen van 4 tot 8 personen 
en je wordt ingedeeld op basis van jouw ervaring, dus ook voor starters. Het so-
ciale aspect speelt ook een belangrijke rol. Gezellig na de les nog wat drinken en 
napraten in de kantine, samen vrijspelen, meedoen met voorjaars- en najaars-
competitie en de vele interne toernooitjes zorgen hiervoor. 

Lessen in lente, zomer, herfst en winterseizoen
De tennislessen in het seizoen bestaan uit een serie van 10 lessen. In de school-
vakanties worden er geen lessen gegeven. Een lesuur duurt 60 min waarvan 10 
min inspeeltijd en evt warming-up en 50 min zuivere lestijd. Bij de groepslessen 
word je ingedeeld naar niveau. Meer informatie en kosten over de tennislessen 
kun je vinden op onze website.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen? Neem gerust contact 
op met Willem van Buytene via mail naar tennislessen@tvvierlingsbeek.nl of bel 
06-10417970 



Activiteiten en 
evenementen
LEER ANDERE LEDEN KENNEN
SWITCH4FUN
Op de eerste donderdag van de maand vanaf 19:00 uur wordt er een Switch4fun 
georganiseerd. Je kan dan alleen naar de baan komen zonder tennismaatje. 
Door middel van een racket-toss wordt je ingedeeld om te tennissen, zo speel je 
steeds met andere mensen. Dit kan gemengd zijn of alleen dames/heren. Het is 
maar net hoe het die avond uitkomt. Een hele leuke manier om andere clubleden 
te leren kennen!

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden voor Switch4fun. Je komt gewoon 
naar de club toe, geeft je tennisracket  af bij de toss-indeler van die avond en die 
zorgt er dan voor dat je word ingedeeld. Je kunt iedere ronde instromen. Zorg 
wel dat je 10 minuten voor aanvang van de ronde aanwezig bent, zodat je kunt 
worden ingedeeld. De partijen duren 50 minuten. 
Naast sportiviteit is er veel ruimte voor gezelligheid, elke avond wordt afgeslo-
ten met een hapje en drankje.

COMPETITIE SPELEN
Elk jaar in april start de KNLTB voorjaarscompetitie en in september de najaars-
competitie. Beide competities duren 5 of 7 weken. Op onze club is het mogelijk 
om competitie te spelen op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag overdag 
en zondag overdag. Er zijn verschillende soorten competitievormen, zoals 
damescompetitie, herencompetitie, mixcompetitie, 35+ competitie. Elk team 
bestaat uit minimaal 4 personen, maar bij voorkeur uit 6 personen om blessures 
of andere zaken binnen het eigen team op te vangen.
Informeer bij Elcke, Anita en Helen (competitieleiding) naar de mogelijkheden 
voor het spelen van competitie: vcl@tvvierlingsbeek.nl

Daarnaast worden er regelmatig toernooitjes georganiseerd, aankondigingen 
van activiteiten ontvang via de nieuwsbrief en deze staan gepubliceerd op 
onze website en ClubApp. 



Voor jouw hulp is er 
altijd plek!
VRIJWILLIGERS
TV Vierlingsbeek is een vereniging voor leden en door leden. De club draait 
volledig op vrijwilligers die helpen met allerlei activiteiten, zoals bardiensten, 
toernooien, baanonderhoud en nog veel meer. TV Vierlingsbeek stelt dat bijzon-
der op prijs en organiseert als dank jaarlijks de medewerkers avond. We kunnen 
natuurlijk altijd meer vrijwilligers gebruiken. Ook als je bardiensten draait of 
meehelpt bij een activiteiten leer je snel andere leden kennen. Wil je ook graag 
iets doen binnen de vereniging? Meld je dan aan bij één van de bestuurs- of 
commissieleden en informeer naar de mogelijkheden.
info@tvvierlingsbeek.nl

KANTINEDIENSTEN
Koffie, biertje, wijntje en veel gezelligheid. Wie wil dit niet na een potje tennis!!

Wat houdt een kantinedienst in.
• 4x per jaar kantinedienst draaien tot een maximaal van 8 diensten.
• Je wordt om 19:30 uur verwacht en bent dan voor maximaal 4,5 uur een 

aantal keren per seizoen ingedeeld.
• Ben je op andere tijden beschikbaar? Wil je samen als duo kantinedienst 

draaien of heb je een ander idee of tip. Geef je voorkeur aan ons door. Voor 
jouw hulp is er altijd plek!

• Je zorgt voor koffie/ thee/ fris- c.q alcoholische drank in de kantine voor de 
gasten

• Betalen is tegenwoordig simpel. Via pin. En onze kassa heb je zo onder de knie!

Wat krijg je ervoor terug?
• Heel veel waardering van onze leden en alle bezoekers. 
• Positieve energie
• Consumptie tijdens je dienst
Het lidmaatschap voor senioren vanaf 21 jaar kost € 85,-. Jaarlijks wordt er 
€ 80,- extra in rekening gebracht. Als je per jaar 4 kantinediensten draait, krijg je 
dit bedrag aan het einde van het jaar weer terug. Het wordt verrekend met de 
contributie voor het jaar daarop.

TOERNOOIEN
Jaarlijks organiseert TV Vierlingsbeek twee toernooien. Het toernooi wordt ge-
speeld in juli, tweede toernooi wordt gespeeld oktober/november. Beide toer-
nooien duren één week, met op zaterdag en zondag van het laatste weekend 
de halve finales en finales. Via de website, ClubApp, de nieuwsbrief en per mail 
wordt tijdig bekend gemaakt wanneer deze toernooien starten en wanneer er 
ingeschreven kan worden.  Er wordt gespeeld in poules, dus je speelt in principe 
altijd meerdere wedstrijden. 

SURPRISETOERNOOI
Altijd het oergezellige Club-Surprisetoernooi! Een driedaags toernooi wat als 
warming up wordt gezien voor de KNLTB voorjaarscompetitie. Het zijn drie ge-
zellige avonden voor de leden van TV Vierlingsbeek. Een leuk toernooi voor de 
beginner als de gevorderde spelers. Je weet dus niet met wie je speelt. Dat blijft 
tot de avond een surprise! 



Blijf op de hoogte
NIEUWSBRIEF EN SOCIAL MEDIA
Nieuwsbrief
Zo’n 6 à 8x per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt per mail verstuurd, 
dus het is belangrijk dat wijzigingen in het mailadres worden doorgegeven aan 
de club. Nieuwe leden worden vanzelf opgenomen in het mailbestand voor de 
nieuwsbrief. Mocht je geen nieuwsbrief ontvangen, dan kun je je aanmelden via 
communicatie@tvvvierlingsbeek. Op onze website onder het kopje ‘nieuwsbrief’ 
vind je ook het archief van nieuwsbrieven.

Facebook
Uiteraard zijn wij ook op Facebook te vinden op www.facebook.com/TVVier-
lingsbeek Als je onze pagina leuk vindt, blijf je vanzelf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes. 

En natuurlijk de ClubApp!

see you 
in the court

BESTUUR EN COMMISSIES
Voorzitter
voorzitter@tvvierlingsbeek.nl
 
Penningmeester
penningmeester@tvvierlingsbeek.nl
 
Secretaris
secretaris@tvvierlingsbeek.nl

PR & Communicatie
communicatie@tvvierlingsbeek.nl
 
Kantinecommissie
kantineplanning@tvvierlingsbeek.nl
 

Verenigingscompetitieleider/VCL
vcl@tvvierlingsbeek.nl
 
Toernooicommissie
toernooicommissie@tvvierlingsbeek.nl
 
Kantinecommissie
kantineplanning@tvvierlingsbeek.nl

Meer informatie en contactpersonen 
kun je op onze website vinden!



Tot slot
Het bestuur van TV Vierlingsbeek heeft geprobeerd alle belangrijke verenigings-
zaken voor je op papier te zetten. We beseffen ook dat er nog veel vragen over 
zullen zijn. Schroom niet om contact te zoeken met bestuursleden, contactge-
gevens kun je vinden op onze website. Wij stellen op prijs dat je ervoor hebt 
gekozen om bij ons te komen tennissen. 

Wij hopen dat aan al je verwachtingen in sportief maar ook in recreatief opzicht 
voldaan zal worden. Een actieve vereniging kan alleen bestaan als er actieve 
ideeën zijn. Ideeën zijn van harte welkom!

HEEL VEEL PLEZIER BIJ TV VIERLINGSBEEK

Tennisvereniging Vierlingsbeek
Soetendaal 3a
5821 BL VIERLINGSBEEK
0478 632077



TENNISVERENIGING
Vierlingsbeek

WWW.TVVIERLINGSBEEK.NL


