Tennis 2000
Koningshofbaan 36 Aalst-Hofstade

Zomerseizoen 2019
Het nieuwe zomerseizoen start op maandag 8 april 2019. Het clubhuis en de terreinen zijn alle
dagen open (enkel 25 december en 1 januari gesloten)
Tennis 2000 heeft 8 tennisterreinen:
- 5 outdoorterreinen in gravel, waarvan 4 met verlichting,
- 3 indoorterreinen met flexibele micro-asfalt, wat minder belastend is voor spieren en gewrichten.
Wij bieden een brede waaier aan mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verjaardagsfeestjes, bedrijfssportdagen, personeelsfeesten, recepties, …
Sportdagen voor scholen
Rolstoeltennis
Terreinhuur voor niet-leden
Petanque: er zijn 3 petanquebanen (officiële afmetingen); gratis voor de leden
Zomerlidmaatschap; inbegrepen gebruik en reservatie van indoorterreinen zonder meerprijs,
ook bij regen kan er getennist worden (7/7 open; club enkel 25 december en 1 januari gesloten)
7. Tennisles voor volwassenen:
- (Re)Starterssessies (3u les + wedstrijdtraining)
- Wedstrijdtraining: specifieke interclub- en dubbelclinics
- Lessenreeksen, van initiatie tot competitiespelers
- Privéles
8. Tennisles voor de jeugd:
- Multimove (vanaf 3j)
- Groepsles (vanaf 5j), van minitennis tot competitiepacks
- Privéles, van initiatie tot competitietraining
9. Stages voor jeugd:
- Stages Tennis & Fun (van 3j tot 16j)
- Competitiestages met wedstrijdbegeleiding
Geschenkbon: wil je iemand een leuke attentie aanbieden? Vraag een geschenkbon aan.
Voor meer info kan je terecht bij:
Alain Van den Nest
Tel : 0495 30 00 91

Koningshofbaan 36 9308 Hofstade - Aalst
Clubhuis : 053 41 75 92

info@tennis2000.be
www.tennis2000.be
https://www.facebook.com/tctennis2000/
rek.nr.Zomerseizoen: BE83 4395 1396 6115 (BIC: KREDBEBB) , Tennis 2000
rek.nr. Winterseizoen: BE57 4395 1387 1135 (BIC: KREDBEBB)

Wij hopen je spoedig te mogen verwelkomen op Tennis 2000
Met sportieve groeten
Het Tennis 2000-team

1.Verjaardagsfeestjes,bedrijfssportdagen,personeelsfeesten,recepties
Overdag en in het WE worden het clubhuis en de tennisterreinen ter beschikking gesteld, naar wens
aangevuld met lekkere hapjes of een aangepast menu, bereid door onze huiscateraar.
Dit kan zowel met als zonder animatie en/of tennisinitiatie.

2. Sportdagen voor scholen
Zowel in de voormiddag als in de namiddag staan de tennisterreinen ook ter beschikking voor scholen,
naar keuze met of zonder tennisinitiatie.

3. Rolstoeltennis
Rolstoeltennissers zijn van harte welkom op de club.
Lessen, zowel initiatie, gevorderden als competitietraining, zijn eveneens mogelijk, voornamelijk op zondag,
na afspraak met Roland De Meersman, roland@abac-baan.be of 0492 79 65 20 .
De lessen worden gegeven door Roland De Meersman:
- deelname aan Paralympics Barcelona en Sydney
- 20 deelnames World Team Cup (eq. Davis Cup)
- 21 nationale titels behaald
- trainer meerdere Belgische kampioenen
- meer dan 25 jaar ervaring in R-tennis
Testrolstoelen kunnen ter plaatse ter beschikking gesteld worden (op voorhand afspreken met Roland)
Wil je lid worden? Info vind je bij ‘6. Zomerlidmaatschap’.
Ook als niet-lid kan je komen tennissen (prijzen zie hieronder).
Wil je graag bijkomende informatie? Heb je vragen?
Bel of mail ons gerust, info@tennis2000.be , roland@abac-baan.be , 0492 79 65 20 (Roland)

4. Terreinhuur als niet-lid
Week tot 16u: € 17,- per uur per terrein;
Week vanaf 16u en WE: € 21,- per uur per terrein.
Reservatie mogelijk: 053 41 75 92, zowel in het WE als in de week (19u en 20u aan leden voorbehouden)
Gebruik tennisracket (€ 2 per racket; voor kinderen zijn kinderrackets gratis te gebruiken) en tennisballen
(€ 2 per set van 4 ballen) is mogelijk

5. Petanque: er zijn 3 petanquebanen met officiële afmetingen.
Voor de zomerleden en winterleden van Tennis 2000 zijn de petanquebanen gratis ter beschikking,
inclusief petanqueballen.
Niet-leden kunnen eveneens petanque spelen, € 5 ,- per uur per petanquebaan (tot 6 personen per baan);
Petanquemateriaal huren is mogelijk, € 1 per set van 6 ballen (kinderset gratis ter beschikking)

6. Zomerlidmaatschap
Het seizoen vangt aan op maandag 8 april 2019 en loopt tot eind september. Je kan de buitenterreinen
gebruiken zolang het weer het toelaat (meestal tot eind oktober) .
In de prijs van het zomerlidgeld is inbegrepen:
- gebruik van buiten- en binnenterreinen; ook bij regen kan je zonder meerprijs indoor tennissen
- verlichting van zowel buiten- als binnenterreinen
- online reserveren
- 3x gratis een ander niet-lid uitnodigen met reservatiemogelijkheid (niet om 19u of 20u)
- verzekering en aansluiting bij Tennis Vlaanderen
- gebruik van de petanqueterreinen
Als zomerlid geniet je tevens van een voordelig winterlidmaatschap (voor volwassenen € 18 ipv € 45)
Lidgelden:1ste lid(*) (**)
2de lid(*) (**)
vanaf 3de lid(*) (**)

Prijs/pers
159
131
110

Jeugd 1(**) (***):
Jeugd 2(**) (***):
Kids 1(**):
Kids 2(**):

geb. in ’01 tem ’03
geb. in ’04 tem ’10
geb. in ‘11 tem ‘14
geb. in ‘15 en later

Prijs/pers
108
77
46
36

(*) : behorend tot hetzelfde gezin en met dezelfde verblijfplaats
(**) : Kids kunnen in de week reserveren tot 18 u, Jeugd 2 tot 19 u, Jeugd 1 tot 20u, Volwassenen tot 22u
Reserveren op zaterdag en zondag kan voor iedereen, ook voor Kids en Jeugd, tot het einduur

Kids en Jeugd: deelname KidsToer ( Zomer en Winter) op Tennis 2000 inbegrepen
(***)

: Jeugd die ook om 19u en 20u wenst te reserveren kan zich als ‘Volwassene’ aansluiten

Spelers met min.75 ptn die bij Tennis 2000 interclub spelen kunnen onbeperkt spelers met min.75 ptn
van andere clubs uitnodigen (mét reservatiemogelijkheid; niet tussen 19u en 21u)
Betaling : op rek.nr BE83 4395 1396 6115 (BIC: KREDBEBB) van Tennis 2000
Interclubspelers dienen uiterlijk 15 januari hun lidgeld te betalen (ifv interclublijsten)
Interesse om interclub te spelen? Stuur gerust een mailtje, alain.van.den.nest@tennis2000.be
Je bent verzekeringsgerechtigd 1 week na ontvangst van het lidgeld op rekening van Tennis 2000.
Nieuwe leden verzoeken we vriendelijk om onderstaand inschrijvingsformulier te mailen naar
info@tennis2000.be (gegevens noodzakelijk voor federatie en verzekering)

Inschrijvingsformulier nieuwe leden Zomer 2019 (gegevens noodzakelijk voor federatie en verzekering)
Naam: …………………………………………………… M / V
Geb. datum:………………
Adres:………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: GSM …………………… thuis ………….…………….. werk…………………….…
e-mailadres (info gebeurt via mail): ……………………………………………………………….....

7. Tennislessen voor volwassenen
De lessen staan onder leiding van Alain Van den Nest:
- opleiding Trainer A ( = hoogste opleidingsniveau ) met pedagogisch diploma
- meer dan 30 jaar ervaring als trainer
- ex-coach Belgische jeugd: o.m. Midway Cup (Nederland, J-14) en Europees Kamp (Spanje, M-14)
Prijzen: de vermelde prijzen omvatten:
- training en huur indoorterrein (lessen zijn hoofdzakelijk indoor)
- gebruik van tennisballen en indien gewenst aangepaste rackets
- voor Lessenreeksen en (Re)Starterssessies: 3u begeleid wedstrijdspelen olv een trainer
Niet inbegrepen: verzekering en lidgeld (zie ‘6. Zomerlidmaatschap’)
Betaling: op rek.nr BE83 4395 1396 6115

(BIC: KREDBEBB ) van

Tennis 2000

Inschrijving: via mail naar tennislessen@tennis2000.be

Lessenreeksen: 10 weken, 1u/week (indoor): - week overdag, ma tot vrij 9-17u (niet woe-NM)
- ma, di, do en vrij 17-21u
- zaterdag 14-17u
De lessen gaan door van di 23 april tem zo 9 juni, do 20 tem woe 26 juni, ma 2 tem ma 16 sept
1 pers./tr 2 pers./tr 3 pers./tr 4 pers./tr
Prijs/pers/lessenreeks voor leden (1): week overdag 9-17u
338
179
127
106
zat, ’s avonds 17-21u 381
200
141
117
(1)
Betaling vóór 15 maart: - € 10 !!!
(1)
Niet-leden: + € 45 (excl lidgeld en verzekering; in mindering van je lidgeld als je nadien aansluit)
(1)
voor niet-leden: mogelijkheid tot aansluiting federatie en verzekering: + € 26
(1)
Inbegrepen: 2x 1,5u begeleid wedstrijdspelen zondag 12 mei en 16 juni om 15u.
Na afloop van de eerste les kunnen we nog even nakaarten met een glaasje cava 

(Re)Starterssessies : 3x 1u les, telkens om 18u, 19u, 20u of 21u, zat-VM (indoor)
2 x 1,5u begeleid wedstrijdspelen zondag 12 mei en 16 juni om 15u
Je krijgt de basistechniek aangeleerd met als hoofddoel na deze drie uur in combinatie met het
begeleid spelen, zelfstandig een wedstrijd te kunnen spelen
Data: - sessie 2de week Paasvakantie: ma 15, di 16 en do 18 april
- sessie juni: di 11, do 13 en vrij 14 juni
Je kan naar keuze één of beide sessies volgen.
De laatste training sluiten we af met een glaasje cava 
Prijs/pers/sessie voor leden (2):
(2)

2 pers/trainer: 70

3 pers/tr: 51

4 pers/tr: 43

Betaling minstens 3 weken vóór aanvang van de sessie: - € 10 !!!
Wie beide sessies volgt of een (Re)Starterssessie en een Lessenreeks: - € 5 per bijkomende sessie
(2)
Niet-leden: + € 20 (excl lidgeld en verzekering; in mindering van je lidgeld als je nadien aansluit)
(2)

Interclubclinic: tactische enkel- en dubbeltraining (ter voorbereiding van de interclub)
Ma 8, di 9 en do 11 april (1ste week Paasvakantie), telkens 19u-20u30 (of 20u30-22u) (6-8 pers)
Wil je bepaalde tactische accenten leggen? Geef ons jouw aandachtspunten door
De laatste training sluiten we af met een glaasje cava 
Prijs/persoon voor leden (3): € 41 (min 6 pers)
(3)
Niet-leden: + € 20 (excl lidgeld en verzekering; in mindering van je lidgeld als je nadien aansluit)
(3)
Betaling minstens 3 weken vóór aanvang van de clinic: - € 10 !!!

Dubbelclinic (ter voorbereiding van het Dubbel Criterium op Tennis 2000)
Ma 29 juli, di 30 juli en do 1 aug, telkens 19u30-21u (8-12 pers).
Maandag en dinsdag : korte theoretische sessie + on court training dubbeltactiek
Donderdag: oefenwedstrijden met coaching; we sluiten af met een glaasje cava 
Prijs/persoon voor leden (4): € 35 (min 8 pers)
(4) Niet-leden: + € 20 (excl lidgeld en verzekering; in mindering van je lidgeld als je nadien aansluit)
(4)
Betaling minstens 3 weken vóór aanvang van de clinic: - € 10 !!!

Losse lesuren: week overdag (ma-vrij, tot 17u) : prijs/uur :
vanaf 17u en W.E.: prijs/uur :

Niet-leden
44
50

Leden
36
40

Lessen in juli en/of augustus: data naar keuze in afspraak met Alain, 0495 3000 91 of
via mail naar tennislessen@tennis2000.be

8. Tennislessen voor de jeugd
Tennis 2000 heeft ook dit jaar het erkende label ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’ behaald.
De lessen staan onder leiding van Alain Van den Nest:
- opleiding Trainer A ( = hoogste opleidingsniveau ) met pedagogisch diploma
- meer dan 30 jaar ervaring als trainer
- ex-coach Belgische jeugd: o.m. Midway Cup (Nederland, J-14) en Europees Kamp (Spanje, M-14)
De lessen gaan door van di 23 april tem zo 9 juni, van do 20 tem woe 26 juni, en ma 2 tem ma 16 sept
(*)

Data Begeleid wedstrijdspelen (vanaf Miditennis):Vrij 18-19u: 3-10-17-24-31 mei, 7-21 juni, 6-13-20 sept
Prijzen: de vermelde prijzen omvatten:
- training en huur indoorterrein (lessen zijn meestal indoor)
- gebruik van tennisballen en indien gewenst aangepaste rackets
- les in kleine groepjes van max 4 pers (uitz Multimove), zonder meerprijs indien kleinere groep
- 3 KidsToers, incl inschrijvingsgeld, met begeleiding door een trainer
- vanaf Miditennis: 10u Begeleid Wedstrijdspelen olv een trainer
(1)
Betaling vóór 15 maart: - € 10 !!!
(1)
Vanaf 2de lessenreeks per persoon per seizoen (zowel groep als privé): - € 10
Betaling: op rek.nr BE83 4395 1396 6115

(BIC: KREDBEBB ) van

Tennis 2000

Inschrijving: via inschrijvingsformulier achteraan (naar tennislessen@tennis2000.be)
1) Multimove: ! ! ! Nieuw ! ! ! Tennis 2000 is ‘Sport Vlaanderen-erkende Multimoveclub’
voor kinderen van 3 tot 6 jaar (niveau ‘Wit’)
Zaterdag 9u tot 10u ; 10x 1u/week
Niet-zomerleden, inbegrepen verzekering, aansluiting federatie en zomerlidgeld: € 83(1 )
Zomerleden Tennis 2000: € 58(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 15 maart
Inbegrepen: KidsToer Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschrijvingsgeld)
Algemene motorische ontwikkeling en (spel)plezier staan centraal.
Multimove is gericht op het uitbouwen van een gezonde ontwikkeling en motoriek van het kind
en legt dus ook een prima basis voor wie wil verder tennissen of andere sporten wil beoefenen.
2) Minitennis: voor kinderen van 5 tot 8 jaar (niveau ‘Blauw’): balgewenning en eerste tennisbeginselen
Woensdag 13u, 14u of 15u of Zaterdag 9u of 10u (telkens 1u)
10 weken les in groepjes van max 4 kids per trainer
Niet-zomerleden, inbegrepen verzekering, aansluiting federatie en lidgeld: € 132(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 100(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 15 maart
Inbegrepen: KidsToer Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschrijvingsgeld)
Aanvangsuur: kan je voor woensdaglessen vanaf 21 april en voor zaterdaglessen vanaf 24 april
bekijken op www.tennis2000.be of www.facebook.com/tctennis2000/
1u Minitennis + 1u Multimove: voor kinderen van 5 en 6 jaar (Blauw)
Niet-zomerleden, inbegrepen verzekering, aansluiting federatie en lidgeld: € 173(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 141(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 15 maart
Inbegrepen: KidsToer Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschrijvingsgeld)

3) Miditennis: voor kinderen van 7 tot 12 jaar (niveau ‘Rood’ tot ‘Oranje’)
Woensdag 13u, 14u of 15u of Zaterdag 9u of 10u (telkens 1u)
10 weken les in groepjes van max 4 spelers per trainer
Niet-zomerleden, inbegrepen verzekering, aansluiting federatie en zomerlidgeld: € 167(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 129(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 15 maart
Inbegrepen: -KidsToer Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschrijvingsgeld)
-10 weken (10x 1u) begeleid wedstrijdspelen, vrijdag 18u (*)
Aanvangsuur: kan je voor woensdaglessen vanaf 21 april en voor zaterdaglessen vanaf 24 april
bekijken op www.tennis2000.be of www.facebook.com/tctennis2000/

4) Maxitennis: voor kinderen vanaf 10 jaar (niveau ‘Groen’, vanaf ‘overgangstennis’)
Woensdag tussen 13u en 19u of Zaterdag tussen 9u en 14u (telkens 1u)
10 weken les in groepjes van max 4 spelers per trainer
Zomerleden Tennis 2000: € 134(1)
(1)
Niet-zomerleden: + zomerlidgeld - € 10 korting (zie ‘6. Zomerlidmaatschap’)
(1)
- € 10,- korting bij betaling vóór 15 maart
Inbegrepen: -KidsToer (tot 12j) Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschr.geld)
-10 weken (10x 1u) begeleid wedstrijdspelen, vrijdag 18u (*)
Aanvangsuur: kan je voor woensdaglessen vanaf 21 april en voor zaterdaglessen vanaf 24 april
bekijken op www.tennis2000.be of www.facebook.com/tctennis2000/

5) Lessen in de week: Ma-Di-Do-Vrij, 16u, 17u of 18u: 10x 1u
Inbegrepen: -KidsToer (tot 12j) Tennis 2000 (zo 23 juni) en 2 begeleide KidsToers (incl inschr.geld)
-10 weken (10x 1u) begeleid wedstrijdspelen, vrijdag 18u (*)
Prijs/persoon voor zomerleden (2):
1 pers./trainer 2 pers./tr
3 pers./tr
4 pers./tr
16u
344
185
134
112
17u
366
196
141
123
Woe/Zat /18u
387
206
148
134
(2)
Betaling vóór 15 maart: - € 10 ! ! !
(2)
Niet-leden: + zomerlidgeld - € 10 korting (zie ‘6. Zomerlidmaatschap’)
(2)
Vanaf 2de lessenreeks per seizoen (zowel groep als privé): - € 10

6) Competitiepacks voor jeugd:
olv Jelle Lossie, trainer B en conditietrainer Tennis Vlaanderen VTS
Wil je doorgedreven competitietraining? Dan kan je kiezen voor een competitiepack, naar wens
aangevuld met één of meer extra lessen in de week.
Prijzen voor extra lessen: zie ‘Lessen in de week’.
Met (sport)voedingsadvies en een technisch, tactisch en mentaal trainingsschema voor elke speler.
Competitiepack omvat de combinatie van:
- 1 uur wedstrijdtraining (6 tot 8 personen) per week (10x 1u):
- voor leeftijdscategorieën U13, U15 en U18: woensdag 18u tot 19u
- voor leeftijdscategorieën U9 en U11: zaterdag 13u tot 14u
- 2 competitiestages naar keuze (8-12 april, 8-12 juli, 5-9 augustus ; zie volgend blad)
Prijs competitiepack voor zomerleden van Tennis 2000: € 348 (2):
(2)
Betaling vóór 15 maart: - € 20 ! ! !
(2)
Is enkel voor zomerleden van Tennis 2000
(2)
Per bijkomende lessenreeks per seizoen (zowel groep als privé): - € 10
(2)
Supplement derde competitiestage: + € 124 (ipv 154/144) (betaling vóór 15 maart: + € 114)
Niet-leden
Leden
44
36
vanaf 17u en W.E.: prijs/uur :
50
40
tennislessen@tennis2000.be of 0495 3000 91 (Alain) (kan ook in juli en augustus)

7) Losse lesuren: overdag (tot 17u) : prijs/uur :

9. Tennisstages voor de jeugd
Stages Tennis & Fun:
van 3j tot 16j; voor alle niveaus, van Minitennis tot Maxitennis (initiatie en gevorderden)
Maandag tot Vrijdag, 9u-16u ; toezicht van 8u15 tot 17u
9u-10u
Opwarming en ontwikkeling van motorische vaardigheden in spelvorm
10u-12u
Tennistraining
12u-13u
Middagpauze
13u-16u
Balsporten, Coördinatieve spelvormen, Wedstrijdspelen
(met kleine pauze om het uur)
Periodes: Pasen:
Zomer:

15-19 april
1-5 juli
19-23 aug

Prijs/persoon/stage voor niet-leden, incl aansluiting federatie en verzekering, excl lidgeld: € 178(3)
Prijs/persoon/stage voor leden van Tennis 2000 (3): € 144
(3)
Betaling min 3 weken vóór aanvang van de stage: - € 10 !!!
(3)
Vanaf 2de stage per seizoen: - € 10
(3)
Kan je een dag niet komen: - € 20 (indien voor aanvang van de stage meegedeeld)

Competitiestages met tornooibegeleiding:
olv Jelle Lossie, trainer B en conditietrainer Tennis Vlaanderen-VTS.
Voor onze beloftevolle jeugdspelers biedt Tennis 2000 specifieke competitiestages aan met tornooibegeleiding en wedstrijdanalyse, waar ook de mentaal-tactische aspecten verder worden uitgediept.
Maandag tot Vrijdag, 9u-15u + elke dag vrij wedstrijdspelen tot 16u; toezicht van 8u15 tot 17u
Voor wie tornooi speelt zorgen wij tijdens de stagedagen voor vervoer naar het tornooi én terug
(niet buiten de stagedagen); wedstrijden worden zo veel mogelijk binnen deze dagen gepland.
Periodes:

(3)
(3)

8-12 april (Ethias Tour volgens kalender)
8-12 juli (Ethias Tour volgens kalender)
5-9 augustus (Ethias Tour Tennis 2000)

€ 154 (3)
€ 154 (3)
€ 144 (3)

Prijs /persoon/stage voor leden

Inschrijvingsgeld tornooi en gebruik wedstrijdballen inbegrepen
Betaling min 3 weken vóór aanvang van de stage: - € 10 !!!
(3)
Niet-leden: + € 25 (excl lidgeld en aansluiting)
(3)
Vanaf 2de stage per seizoen: - € 10
(3)
Kan je een dag niet komen: - € 20 (indien voor aanvang van de stage meegedeeld)
(3)

Inschrijvingsformulier jeugd: lessen en stages, Zomer 2019
graag inschrijvingsformulier mailen naar tennislessen@tennis2000.be
Naam: …………………………………………………… M / V
Geb. datum:………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: GSM …………………… thuis ………….…………….. werk…………………….……
e-mailadres (info gebeurt via mail): ……………………………………………………………….........
Indien al les gevolgd of competitie gespeeld: Kidskleur of Klassementspunten: ………………………
Schrijft in voor:
Groepsles (*):
Woe

woe

en / of

zat

13u 14u 15u 16u 17u 18u

Lessenreeks (*): 1u/week
Ma 16u 17u 18u
Woe 13u

2u/week 3u/week ;

Zat

voorkeur voor: 1 pers/tr 2 pers/tr 3 pers/tr 4 pers/tr

Di 16u 17u 18u
Zat 9u

Do 16u 17u 18u

(*)

Vrij 16u 17u 18u

14u 15u 16u

Paas- en Zomerstages (data omcirkelen): 15-19 april
Competitiestages (data omcirkelen):

9u 10u 11u 12u 13u

8-12 april

1-5 juli

8-12 juli

19-23 aug
5-9 aug

Schrappen wanneer je niet kan, voorkeurdagen en voorkeururen omcirkelen.
Voor mini-en miditennis, ifv een goede groepsindeling, minstens 2 mogelijke uren opgeven
Voor overgangs- en maxitennis, ifv een goede groepsindeling, minstens 3 mogelijke uren opgeven

Handtekening (voor minderjarigen één der ouders)

