
     

Interclub Tennisclub Koksijde 2017 - bericht aan de ploegkapitein 

Beste ploegkapitein, 

De club doet er alles aan om de interclubontmoetingen vlot te laten verlopen. 

Er worden inspanningen geleverd om de maaltijden nog steeds gratis aan te bieden aan de 

thuisspelers (die effectief gespeeld hebben).  We verwachten dan ook van onze thuisspelers een 

helpende hand om het werk van onze bartenders tijdens deze drukke periode te verlichten. 

Moedig hiervoor je medespelers aan! 

1. Vóór de ontmoeting: 
Geef het aantal eters door (spelers én supporters), én dit ten laatste 3 dagen voor de 

ontmoeting (bv ten laatste woensdagavond voor een ontmoeting op zaterdag enz.). 

Je belt hiervoor naar het clubhuis op 058/515.567. 

De maaltijd wordt enkel gratis aangeboden aan de eigen spelers die effectief gespeeld hebben.  

Alle andere eters zoals niet spelende leden van de ploeg, partners, de bezoekende spelers en 

supporters betalen 12 €.  De leden die effectief gespeeld hebben maar verhinderd zijn te blijven 

eten kunnen hun recht op een gratis maaltijd niet omruilen. 

De bezoekende ploeg heeft hiervoor éénzelfde mail ontvangen. 

2. Tijdens de ontmoeting: 
- Betaal bij aankomst de interclubballen (6 € per koker) aan de interclubleider. 
- Breng de lege glazen terug naar de toog.  Wil als ploegkapitein hierop toezien en het 

voorbeeld geven. 
 

3. Na de ontmoeting: 
De ploegkapitein en zijn/haar medespelers voeren volgende taken uit: 

- het dekken van de tafel, voor zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg.  Op een tafeltje 

vind je de onderleggers, het bestek, peper- en zoutvaatje, mayonaise, … 

- het opdienen van de maaltijden, 

- het afruimen van de tafels en het deponeren van de vuile borden en bestek in de 

afwaskeuken, 

- om te vermijden dat de bartender iedereen individueel moet aanspreken, vraagt de 

ploegkapitein de afrekening van de maaltijden én van de dranken.  Hij/zij verzamelt het 

geld en betaalt de rekening.  

 

We wensen jou en je ploeg een sportieve interclubcompetitie toe! 

Het Bestuur 

 

 


