
 

ROOD 
 
HANDLEIDING BEGELEIDEND OUDER en spelers zondag 
 
Inleiding 
Allereerst welkom bij tenniskids rood. Het belooft weer een leuk seizoen te worden waar lol en plezier in het                   
tennis voorop staan. Hieronder volgt een kleine uitleg voor alle ouders en de begeleidend ouder. 
 
Thuiswedstrijden: 
Wat wordt er verwacht van de begeleidend ouder? 
Dit jaar zijn we met 2 rode teams. Kijk voor de starttijden op het overzicht op www.tenniskids.toernooi.nl.                 
Kwartier voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn. Robert van Kasteel of Marijn Smits is aanwezig om te helpen                 
met het begeleiden van de ochtend. 
Vanaf 09.30 is er bardienst. Tot 09.30 kan de begeleidend ouder of een andere ouder van het team de eerste                    
koffie/thee schenken. Het eerste kopje koffie/thee is van de vereniging. 
 
Eten- en drinken: 
Voor de kinderen is er aanmaaklimonade. Dit kan een aantal keer op tafel worden gezet met plastic bekers                  
erbij.  
Wil je zelf als ontvangend team iets aanbieden zoals een zelfgebakken taart, koekjes, chips of een gezonde                 
snack, gewoon doen…. Het bonnetje hiervan (maximaal 10 euro per thuisspeeldag en voorzien van              
rekeningnummer) mag worden ingediend bij Mariska den Boon (Touwbaan 43 Lekkerkerk). 
 
Invoeren uitslagen en boekjes: 
Bij Tenniskids rood wordt er niet echt een uitslag ingevoerd, maar wordt aanwezigheid van de deelnemers                
geregistreerd. De kinderen worden bij de start van de ochtend in twee teams verdeeld. Er worden twee                 
rondjes getennist, waarbij elk kind een bal kan verdienen per gewonnen wedstrijd, daarna wordt er gekeken                
welk team de meeste ballen heeft verzameld. 
 
Uitwedstrijden: 
Vertrektijd uitwedstrijden in overleg met de begeleidend ouder. Bij uitwedstrijden hoeft u de kinderen alleen               
maar te rijden en te begeleiden, de tegenpartij verzorgt het event die dag. U dient wel zelf de ouders van de                     
kinderen te benaderen over de vertrektijd. De kinderen dienen allemaal op de juiste zitplaats en in een                 
gordel vervoerd te worden, heeft u deze mogelijkheden niet, vraag dan of er nog een ouder wil rijden.  
 
Bij twijfel of een uitwedstrijd wegens weersomstandigheden doorgaat, kan de begeleidend ouder contact             
opnemen met de ontvangende vereniging. (sommige verenigingen hebben de mogelijkheid om binnen te             
spelen). De gegevens vind je op  www.tenniskids.toernooi.nl.  
 
Kosten Tenniskids Rood: 
Het is de bedoeling dat de teamcaptain, de kosten per deelnemer, bij de overige ouders incasseert.  
Op het moment dat je van alle ouders het geld hebt ontvangen, maak je dit over op NL86 RABO 0335 7562 47                      
tnv TC Lekkerkerk ovv Tenniskids ROOD. 
 
 
 
Heb je vragen of twijfel je over een te nemen beslissing neem dan contact op met de jeugdcommissie.  
 
Veel plezier! 

 

http://www.tenniskids.toernooi.nl/
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