
TENNISLESSEN TV MEERBURG 

Beste Tennisleden van TV Meerburg. 

 

Allereerst wil ik graag melden, dat we blij zijn om de lessen te mogen gaan verzorgen voor 

TV meerburg. We hebben er veel zin in!! Om een en ander goed te laten verlopen, volgt hier 

een stukje, waarin ik een aantal belangrijke zaken uitleg t.a.v. de lessen. 

 

Hoe kan ik mij opgeven voor de lessen? 

Deze winter zullen we starten met een papier versie. Daar de tijdsdruk van het starten van 

de lessen er is... We zullen starten op maandag 30 september. Het inschrijfformulier zal via 

de ledenadministratie worden verstuurd aankomende week. De vraag aan diegene die willen 

lessen, om het formulier gelijk in te vullen, te scannen en terug te mailen naar het info adres 

van de tennisschool. Vanaf de zomer 2020 zal het ook mogelijk zijn om digitaal via de site in 

te schrijven. (www.tennisschoolnossikversteeg.nl) 

 

Welke dag kan ik lessen? 

We starten op de maandag, woe en donderdagavonden. Voor de woe geld dat dit alleen kan 

vanaf 13 november. Voor het indelen, is het altijd erg prettig als er meerdere dagen en 

tijden worden opgegeven, dat mensen beschikbaar zijn. (vergroot de kans op het creëren 

van meer groepen en het slagen van het indelen) voor de jeugd geld vooralsnog dat zij 

lessen op donderdag middag tussen 16-19. Mocht blijken dat niemand kan, zullen we kijken 

of er een alternatief kan worden gevonden. 

Hoe werken de lessen? 

De lessen bestaan uit 50 min les en 10 min pauze voor de leraar. In die 10 minuten wordt er 

verwacht van de leerlingen dat zij zich warm spelen. 

Het regent hard en nu? 

Als het regent moet de lesser zelf contact opneemt met de tennisleraar(es) ( nr van de 

leraar(es) staat op de site bij OVER ONS) om te vragen of de les doorgaat. De leraar bepaald 

uiteindelijk of het doorgaat ja of nee. Wordt de les ingehaald dan? Als tennisschool 

hanteren wij de 50/50 regel. Dat wil zeggen, dat de eerste les vervalt, de tweede moet 

worden ingehaald etc. voor de winterlessen  van 17 weken hebben we vanaf 30 september 

26 weken om de lessen te doen. ( dus een keer een lesuitval kan geen kwaad) Mocht het op 

20 maart zo zijn, dat je niet alle lessen hebt gedraaid, dan zullen alle lessen minder dan 15 

(garantielessen) worden ingehaald middels een clinic aan het einde van het desbetreffende 

seizoen. Deze datum word bepaald door de tennisschool. 

http://www.tennisschoolnossikversteeg.nl/


Waar kan ik zien, hoe laat en wanneer ik les heb? 

Een ieder die les heeft, word geacht om (zie ook het inschrijfformulier rechts onderaan bij 

het incasso gedeelte) zelf op de site van de school te kijken bij de juiste tennisvereniging 

onder de rubriek lesindeling op de site. Help ik sta er niet op…… geen paniek, het kan zijn dat 

we iemand hebben gemist. Mail even en we nemen z.s.m. contact met je op. 

Is er les in de vakantie? 

In principe zijn er geen lessen in de vakantie van de lagere scholen. Dit staat altijd op de site 

van de school, onder het rubriekje LESUITVAL. Handig is om je agenda voordat het seizoen 

begint naast de lesuitval te leggen en deze bij te werken. Zo weet je precies wat doorgaat en 

niet. Dit geld ook voor bijzondere dagen zoals pasen, pinksteren etc. (deze dagen worden 

altijd ingehaald middels een clinic aan het einde van het seizoen) 

 

 

 

Voor alle overige vragen kan je gewoon mailen naar de tennisschool. 

 

Wensen wij verder iedereen heel veel tennisplezier!! 

 

Groeten, 

 

Rob en bionda 


