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UPDATE 

Corona maatregelen
In de persconferentie van 18 december is aangekondigd dat
alle binnensportlocaties tot zeker 14 januari 2022 hun deuren
moeten sluiten. Dat geldt dus ook voor onze indoor
tennis-/padel-/badminton- en pickleball banen.

Vanaf 22 december is hier nog aan toegevoegd dat er naast
alleen buiten spelen alleen enkelspel gespeeld mag worden
door volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen en jongeren tot en
met 17 jaar kunnen gewoon zonder verdere maatregelen
buiten sporten (vrij spelen en trainen). Lees hier de volledige
update van de KNLTB. 

Indoor contractanten mogen, conform de algemene
voorwaarden, telefonisch outdoor tennisbaan reserveren. 

Tot ten minste 14 januari 2022 blijven onze outdoor 
tennisbanen elke dag geopend van 8:30-17:00.

Op 25 en 26 december zijn wij gesloten, 
evenals 31 december 2021 en 1 januari 2022.

FEESTDAGEN
Openingstijden

Hoewel we op dit moment alleen nog maar overdag buiten
een balletje kunnen slaan, moeten we ons vizier toch ook
alweer richten op de komende Voorjaarscompetitie. Om
zowel tennis als padel in competitievorm aan te kunnen
bieden en in goede banen te leiden hebben
RacketSportSchiedam (RSS), Tennisvereniging Schiedam
Noord (TSN) en Smash tennis & padel de handen
ineengeslagen. Namens deze partijen zullen Lianne
Verhoeven (RSS) en John Nelis (TSN) verantwoordelijk zijn
voor de komende Voorjaarscompetitie.

U heeft deze maand mails ontvangen waarin alle informatie
over de padel- en tennis Voorjaarscompetities te vinden is
en de mogelijkheid om u daarvoor in te schrijven, individueel
of als team. We hopen aankomend voorjaar weer op een
gezellige, gevulde competitie. Er zijn al aanmeldingen binnen
en er is nog genoeg ruimte voor een aantal teams!

Stuur  uw vragen, ideeën of uw inschrijving voor de
Voorjaarscompetitie vóór 29 december naar:
competitie@racketsportschiedam.nl

COMPETITIE
Padel en tennis competitie

Team RacketSportSchiedam wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe! 

We hopen u weer te zien in het nieuwe jaar.

Brasserie Deuce in het clubgebouw is dicht, ook de
kleedkamers mogen niet gebruikt worden, maar er mag wel
gebruik worden gemaakt van de toiletten. Ook hebben we
warme chocomel, koffie, thee en gebakjes to-go. Of flesjes en
blikjes fris of water om mee de baan op te nemen.

HOreca

De opdracht tot het aanleggen van drie gravelbanen is
inmiddels verstrekt aan Tennis Totaal. Dit is een
gerenommeerde partij met langdurige ervaring in het aanleggen
van gravel(banen). Ook de beregening van de gravelbanen zal
door Tennis Totaal worden gedaan evenals het plaatsen van
nieuw hekwerk. Hierdoor zal het lopen naar de banen toe
veranderen en veiliger worden, omdat de looproutes niet meer
over de parkeerplaats gaan.
In de eerste maanden van het nieuwe jaar zal e.e.a. plaatsvinden
met als doel ruim voor de competitie de banen opgeleverd te
krijgen. 

Gravelbanen en buitenpark
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