Tenniskidsfeest on Tour
Een super leuk tenniskids programma voor alle jeugdspelers van uw
vereniging. Met een bezoek van de mascottes Ace & Love.

Programma
Na de swingende warming up op muziek worden de jeugdleden verdeeld in hun
eigen tenniskleur ROOD, ORANJE, GROEN of GEEL.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
TennisMOVES – TennisFUN – TennisMATCHES

1)
TennisMOVES
Olv. een KNLTB clinic trainer wordt een korte speciale training verzorgd
passend bij de kleur van de kinderen.
Rood:
Ik kan de bal in het spel brengen en terugslaan
Orane:
Ik kan de bal in de rally houden
Groen:
Ik kan aanvallen en verdedigen
2)
TennisFUN
Op ons speciaal ingerichte tennisFUN court, kunnen de deelnemers deelnemen
aan verschillende tennis fun & challenge onderdelen.
De volgende onderdelen zijn aanwezig:
1. Speed check
2. Target tennis
3. KNLTB challenges
4. Volleychallenge
5. Rally records
6. King of 'mini' court
*alle onderdelen worden aangepast aan het nivo van het kind.
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3)
TennisMATCHES
Na deel 1, de TennisMOVES & TennisFUN eindigen we met deel 2 van dit
programma, de matches. De kinderen worden per kleur in teams ingedeeld. Elk
team krijgt een aantal speciale tennis 'gadgets' die ingezet kunnen worden
tijdens de wedstrijden.
Stel je voor, je staat 2-0 achter en je zet de grappige gadget HUMOR in, je
tegenstander moet vervolgens het volgende punt spelen met een beachball
plankje in plaats van het racket, dat is toch humor….
Of je zet de TWISTER in en de stand wordt ineens omgedraaid, de ANDERE
HAND en je tegenstander moet het volgende punt met de ander hand spelen of
TERUG en je tegenstander staat weer op 0. De wedstrijdjes worden hierdoor
onvoorspelbaar en erg hilarisch.
We eindigen het programma met een gezellige afsluiting, waarin we enkele
prijsjes uitdelen aan kinderen die ons zijn opgevallen (snelle ballenrapers of
super enthousiaste deelnemers). De prijzen worden uitgedeeld door Ace &
Love.
Extra info:
●
●

●

Het programma wordt uitgevoerd door 2 KNLTB tennisleraren en duurt 2,5-3 uur
We hebben 2 vrijwilligers van de club nodig vanuit de vereniging die ons kunnen
ondersteunen met het tennisprogramma en 2 die het mascottepak willen
aantrekken tijdens de warming-up en de afsluiting.
Voor het programma hebben we minimaal 3 tennisbanen nodig, het aantal
banen is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Programma is incl.
Voorbereiding, alle materialen, geluidset, kleine prijsjes/give-aways, mascotte
pakken Ace & Love, 2 KNLTB trainers.
Prijs
€650 excl. 21%BTW

(+€0,19 KM vergoeding vanaf Purmerend, Noord Holland)
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