
 

GEEL  

 
HANDLEIDING BEGELEIDEND OUDER en SPELERS zondag 
De gegevens over de wedstrijden zoals adresgegevens en de starttijden zijn op verschillende plekken terug te 
vinden op de website van TC Lekkerkerk maar er is ook een app beschikbaar.  
 
Website 
De meeste info is terug te vinden op van TC Lekkerkerk: 
www.tclekkerkerk.nl/infojuniorenteams 
 
KNLTB app 
Voor het speelschema, starttijden en de stand kijk op je persoonlijke account op 
https://mijnknltb.toernooi.nl/Home. 
 
 
Thuiswedstrijden: 
Wat wordt er verwacht van de begeleidend ouder en de spelers zelf? 
 
De thuiswedstrijden starten om 13.00 uur. Half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn, de jeugdcommissie               
helpt alleen de eerste speeldag met opstarten. Daarna wordt er van de teams verwacht dat zij alles zelf                  
regelen. De jeugdcommissie zorgt voor de ballen en wedstrijdformulieren, deze liggen klaar in het              
wedstrijdhok. 
 
Het is niet de bedoeling dat de spelers al gaan inspelen op de banen. Ze moeten eerst met elkaar de gasten                     
ontvangen en het formulier invullen. Het is dus de bedoeling dat de spelers zelf het formulier invullen en                  
nadenken over wie welke partij gaat spelen. 
 
Als één van de teams een speler te weinig heeft, betekent dit dat het team twee partijen niet kan spelen (een                     
speler mag namelijk geen drie partijen spelen). Bij het invoeren van de uitslag moet dit ook worden                 
opgegeven. 
 
Zorg dat spelers op tijd de baan opgaan. Als er één team thuis speelt kan er, mits er ruimte is, eventueel op                      
meerdere banen worden gestart. Als er problemen op of rond de baan zijn, dit in goed overleg proberen op                   
te lossen. Voor vragen en in noodgevallen contact opnemen met de jeugdcommissie (zie onderstaand              
telefoonnummer). 
 
 
Invoeren uitslagen: 
De uitslagen kan door de de teamcaptain zelf worden ingevuld op de site van de KNLTB. Een andere optie is                    
om een foto te maken van het wedstrijdformulier en deze te delen in jullie groepsapp, dan vult iemand van                   
de tenniskids organisatie de uitslagen voor u in. 
 
  

 
VERGEET NIET JE PAS MEE TE NEMEN, ANDERS KUN JE NIET SPELEN!!! 

 

http://www.tclekkerkerk.nl/infojuniorenteams
https://mijnknltb.toernooi.nl/Home


 
 
 
Eten en drinken: 
Cola, sinas en/of een kan aanmaaklimonade met glazen op tafel zetten (er zijn 2 flessen cola en 2 flessen                   
sinas beschikbaar).  Niet meer dan twee flessen gelijktijdig open maken.  
 
Na afloop van de partijen mag er, op kosten van de vereniging, patat met frikandel, kroket of broodjes                  
knakworst worden gegeten door de spelers. Het is de bedoeling dat de kinderen samen met de tegenstander                 
eten. Overig verbruik is voor eigen rekening.  
 
Wil je zelf als ontvangend team iets aanbieden zoals een zelfgebakken taart, koekjes, chips of een gezonde                 
snack, gewoon doen…. Dit is echter wel voor eigen rekening. 
 
 
Uitwedstrijden: 
Vertrektijd uitwedstrijden in overleg met chauffeur. Bij uitwedstrijden hoeft u de kinderen alleen maar te               
rijden en te begeleiden, de tegenpartij verzorgt de wedstrijdformulieren et cetera. U dient wel zelf 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 de uitwedstrijd wegens weersomstandigheden doorgaat, moet de captain (of als die er niet is de                  
begeleidend ouder) altijd contact opnemen met de captain van de tegenpartij (want sommige verenigingen              
hebben de mogelijkheid om binnen te spelen). 
 
Kosten Tenniskids Geel: 
Het is de bedoeling dat de teamcaptain, de kosten per deelnemer, bij de overige deelnemers 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 GEEL. 
 
Heb je vragen of twijfel je over een te nemen beslissing neem dan contact op met de jeugdcommissie:  

 

Veel plezier! 

 

 

 

 
VERGEET NIET JE PAS MEE TE NEMEN, ANDERS KUN JE NIET SPELEN!!! 

 


