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“Jeugdtennis wint bij sportieve ouders”
Tennis is een echte wedstrijdsport en een sport die je uitdaagt. Niet voor niets
tennissen duizenden kinderen wekelijks, sommige zelfs dagelijks. Dit doen ze
omdat ze beter willen worden, maar op de eerste en belangrijkste plaats omdat ze
het leuk vinden. Vaak reizen ze –met u!- stad en land af om toernooien te kunnen
spelen. Dit vraagt veel tijd en energie van u als ouder/begeleider, zonder deze
inspanningen zou uw kind ook niet zijn waar hij/zij nu is.
Een wedstrijdsport brengt natuurlijk ook spanning en emotie met zich mee, dat maakt
tennis ook zo leuk. Vaak is het toekijken nog spannender dan zelf op de baan staan.
Maar dit moet niet tot uiting komen in ongewenst gedrag, iets wat helaas nog te vaak
voorkomt.
Door af en toe een stapje terug te doen, u niet te bemoeien met partijen en de
organisatie ervan staan de kinderen met een fijner gevoel op de baan. Betrokkenen
voeren zo hun (vrijwilligers)taken ook op een prettige manier uit.
Te vaak ondervinden verenigingen en toernooiorganisaties hinder van ouders en
begeleiders naast de baan. De KNLTB vindt dat ouders een positief voorbeeld moeten
zijn voor hun kinderen.

VAL JE
KIND
NIET AF

Kinderen tennissen omdat
ze het leuk vinden en
omdat ze graag willen
winnen, maar verliezen
hoort erbij. Waardeer de
inspanningen van uw kind
en laat dit blijken.

VAL DE
LEIDING
NIET AAN

Veel partijen worden
gespeeld zonder
scheidsrechter. Vrijwilligers
nemen de organisatie van
een toernooi op zich, dit
is een hele klus. Fouten
maken is menselijk.
Respecteer en accepteer
de beslissingen die
genomen worden.

VAL DE
TRAINER
BIJ

Vertrouw op de
deskundigheid van de
trainer van uw kind.

Kunnen we ook op uw inzet rekenen?
Uiteindelijk zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor een
sportief tennisklimaat, of je nu op de baan staat of ernaast.
Voor meer informatie: www.knltb.nl/sportieveouders

