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1; Introductie: 
Over het algemeen worden alle tennislessen gegeven door trainers die ingeschreven 

staan bij het bedrijf Tennis-See. Hierbij kunnen uitzonderingen plaatsvinden in geval 

van onvoorziene omstandigheden. De tennislessen worden verzorgd bij 

verschillende tennisclubs: TV De Meppers in Wintelre, TV Vessem en TV Knegsel. 

De lessen die hier worden gegeven zijn in periodes van 10 weken. Na die 10 weken 

heeft iedereen weer de kans om zich opnieuw in te schrijven voor een nieuw seizoen. 

Mocht het zo zijn dat er animo is voor tennislessen terwijl een seizoen bezig is, is dat 

ook mogelijk d.m.v. overleg met de hoofdtrainer. 

 

 

 

2; Maak kennis met de hoofdtrainer: 
Owen Seetsen is de desbetreffende trainer. Hij was 19 jaar oud toen hij Tennis-See 

oprichtte en is sindsdien actief bezig met het onderhouden van zijn bedrijf. Daarnaast 

doet hij momenteel de studie bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg. Hij 

geeft al sinds zijn 15e levensjaar les en doet dit met veel plezier. Na een aantal jaar 

meegelopen te hebben met verschillende trainers in regio Veldhoven/Eindhoven was 

hij klaar om zijn eigen bedrijf op te zetten. Hij heeft veel ervaring opgedaan en is nog 

steeds wekelijks bezig om zijn lesgeefkwaliteiten te verbeteren. Verder geeft hij ook 

les bij Tennisschool Amjoy waar hij een aantal uur per week lesgeeft.  

 

Maak kennis met de andere trainer(s) 
Oleksander; 

Zijn naam is Oleksander Telyuk en hij is geboren in 2003. Hij tennist zelf al vanaf 

2013 bij Amjoy en speelt al lang competitie bij ETV Volley. Ook op dit moment is hij 

fanatiek bezig met het zelf trainen en wedstrijden spelen. In 2021 is hij begonnen als 

‘hulptrainer’ bij de jongste groepen (niveau: rood/oranje). Op een gegeven moment 

kreeg hij het aanbod van Owen Seetsen om aan te sluiten bij zijn trainers team van 

Tennis-See, waarbij hij Oleksander begeleidt naar een volwaardige tennistrainer. Dit 

aanbod kon hij natuurlijk niet afslaan en sindsdien maakt hij deel uit van zijn team. 

Elke week geeft hij een aantal uren les in de omgeving van Eindhoven. Naast tennis 

studeert hij Econometrie en Operations Research aan de universiteit van Tilburg en 

padelt Oleksander heel graag in zijn vrije tijd. 

 

 

 

 



3; Tennistrainingen: 
Een seizoen bij Tennis-See duurt 10 lesweken. Dit betekent dat de desbetreffende 

trainer 10 keer aanwezig is om de les te geven. Mocht de les dus voor wat voor 

reden dan ook niet doorgaan door een trainer, door het weer of door een andere 

onvoorziene reden wordt deze niet meegeteld en wordt deze dus als het ware 

ingehaald. Hierbij geldt een uitzondering. Mocht het weer vaker tegenzitten werkt 

het als volgt: De eerste twee keer dat er een tennisles niet door kan gaan door 

weeromstandigheden ligt het risico bij de trainer. De les wordt dan niet meegeteld en 

wordt dan dus ingehaald. De derde keer dat dit het geval is, ligt het risico bij de 

leerlingen. Vanaf dan ligt het risico om de beurt bij de leraar en bij de leerlingen. Dit 

is seizoensgebonden, dus bij een nieuw seizoen start de teller weer op 0 en ligt het 

risico bij de eerste twee lessen weer bij de leraar. Dit geldt dus alleen voor de slechte 

weeromstandigheden. Voor elke andere reden ligt het risico dus bij de tennisleraar. 

De tennislessen duren 60 minuten en zijn telkens anders opgebouwd, zodat er veel 

diversiteit in de trainingen zit en het elke keer weer een andere training is. Wel 

worden de kwaliteiten die we willen meegeven herhaald, zodat de leerlingen vooruit 

blijven gaan. Dit wordt dan zoveel mogelijk in andere oefenvormen gedaan maar wel 

met dezelfde bedoelingen en hetzelfde doel!  

De groepsgrootte kan verschillen van 1 leerling (privé training) tot aan 8 personen. 

Wij raden privé trainingen aan als de persoon snel en op lange termijn vooruit wil 

gaan. 

 

 

4; Regelementen: 
4.1 De lessen bij de tennisverenigingen worden volledig voorzien van werknemers 

van Tennis-See. 

4.2 Seizoenen bestaan uit 10 lesweken. 

4.3 Als een les door het weer niet door kan gaan, ligt het risico de eerste twee keer 

van het seizoen bij de trainer. De derde keer ligt het risico bij de leerlingen. De 

vierde keer weer bij de trainer, de vijfde weer bij de leerlingen etc. Dit geldt alleen 

bij weeromstandigheden. (Meer informatie bij ‘tennistrainingen’) 

4.4 Als een leerling zich inschrijft voor een seizoen van tennislessen, betaalt hij/zij 

voor alle lessen. Midden in het seizoen willen stoppen is mogelijk maar dan vindt 

geen restitutie plaats. (Meer informatie bij ‘tarieven’) 

4.5 Als een leerling door gezondheidsredenen of andere onvoorziene redenen moet 

stoppen, kan er eventueel een regeling komen over de betaling van het seizoen. 

(Meer informatie bij ‘tarieven’) 

4.6 De betaling moet binnen twee weken na uitzending van de factuur worden 

voldaan. 

4.7 De factuur wordt binnen de eerste vier weken van het seizoen verstuurd. 

 

 



5; Tarieven: 
Het tarief dat wordt gehanteerd verschilt van de groepsgrootte. In de meeste 

gevallen bestaat een groep uit 4, 6 of 8 personen. Mochten de inschrijvingen zo 

vallen dat de groep uit een ander aantal leerlingen bestaat wordt dit verrekend met 

het aantal mensen dat daadwerkelijk in de groep zitten. Het lesgeld is als volgt: 

 4 personen; 10 lessen: 100 euro per persoon. 

 6 personen; 10 lessen: 75 euro per persoon 

 8 personen; 10 lessen: 50 euro per persoon 

Het tarief verschilt per groepsgrootte aangezien je als leerling een stuk meer 

aandacht krijgt in een kleinere groep dan in een grote groep. Wij adviseren dan ook 

om te trainen in een groep van 4, aangezien elke leerling dan sneller vooruitgaat. 

Privé trainingen zijn ook mogelijk en deze worden aangeraden als de leerling snel en 

op lange termijn vooruit wil gaan!  

De leerling betaalt het volledige bedrag ergens in de eerste zes weken van het 

seizoen. De factuur wordt binnen de eerste vier weken naar de leerling gestuurd en 

wordt dan gevraagd om binnen twee weken het lesgeld over te maken. 

De leerling betaalt het volledige bedrag in één keer en het is dus niet mogelijk om in 

termijnen te betalen. Als de leerling uit eigen wil midden in een seizoen wil stoppen, 

vindt er helaas geen restitutie plaats. Als de leerling door gezondheidsredenen of 

andere onvoorziene redenen moet stoppen, kan er sprake zijn van een 

(gedeeltelijke) restitutie. Dit allemaal in overleg met de hoofdtrainer. Ook is het 

mogelijk voor een leerling om maar bij een gedeelte van de 10 lesweken te zijn in 

overleg met de hoofdtrainer. Het tarief wordt hierop dan persoonlijk aangepast. 

Echter, dit is een zeer uitzonderlijke gebeurtenis, dus hierop is geen garantie. 

 


