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NIEUWSBRIEF
Een maandelijkse publicatie van RacketSportSchiedam

U I T G A V E  6 ,  M A A R T  2 0 2 2

Vanaf februari zijn er in onze indoor hallen drie NGTV
videosystemen in gebruik genomen. Op padelbanen 1 en 2
en tennisbaan 1 kunt u gebruik maken van deze
videosystemen. 
U kunt hiermee uw spel terugkijken, uw punten bijhouden en
met de NGTV app kunt u d beelden zelfs opslaan om later
nog eens te bekijken of te delen met vrienden of familie.
Het videosysteem wordt alleen actief wanneer u zelf het
scherm op de baan activeert. 

STAND VAN ZAKEN
Videosystemen

Sinds een aantal maanden wordt er op een dinsdagochtend
de Padel Walk Inn 50+ georganiseerd. Dit blijkt iedere keer
een groot succes te zijn, want de inschrijvingen stromen
altijd snel binnen. Afgelopen maand zaten we helemaal vol!
Leuk om te zien dat er een hoop mensen zo enthousiast zijn
geraakt met dit mooie spelletje en iedere keer weer uit
kijken naar de volgende Padel Walk Inn. 
De volgende staat weer gepland op dinsdag 15 maart van
10:30 tot 12:00. 
Wij hebben er weer zin in! Jullie ook? Bekijk de verdere
informatie hierover op onze activiteitenkalender op de
laatste pagina!

PADEL WALK INN
uitverkochte padel walk inn 50+

Afgelopen week zijn de lijnen gelegd op de gravelbanen. 
Het is nu een kwestie van walsen, beregenen en inklinken.
We hopen dat er begin april op de gravelbanen gespeeld
kan worden.

Gravelbanen

https://ngtvexperience.com/en/clubs-sports-centers/padel/


De brug van de Spaanse padel kennis naar eenvoudig
begrijpelijke Nederlandse padel methodiek. Door deze
authentieke manier is padel heel eenvoudig aan te leren op
elk niveau. Wij willen mensen verbinden, samen laten
werken, spelers ontwikkelen op elk niveau en voor de
nationale en internationale top. Dat doen wij op ons ‘Ritmo’.
Onze padelcoach Antony is van start gegaan met de eerste
lessen, leuk hoe enthousiast jullie zijn! Ben je benieuwd naar
hoe onze padellessen eruit zien? Neem contact op of schrijf
je in voor een les.

Er zijn nog plekjes vrij op woensdag en vrijdag!
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te
blijven van de aankomende padel-evenementen.

PADEL RÍTMO
padelschool

CORONA UPDATE
Versoepelingen

Onze horeca mag weer volgens de normale
openingstijden open.
U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
Een vaste zitplaats hoeft niet.
1,5 meter afstand houden hoeft niet.
Mondkapjes zijn niet verplicht.

Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen
mogelijk zijn vanaf vrijdag 25 februari. 
Lees hier de corona-update van de KNLTB voor tennis en
padel. 

Dit zijn de versoepelingen in het kort:

De voorjaarscompetitie padel is nog niet eens van start en de
inschrijving van de zomercompetitie padel is alweer geopend. 
U kunt zich hiervoor aanmelden t/m 18 maart 2022. 
Klik hier voor het inschrijfformulier en meer informatie op onze
website. Voor verdere vragen kunt u altijd een mailtje sturen
naar: competitie@racketsportschiedam.nl

PADEL ZOMERCOMPETITIE
Inschrijving KNLTB padel zomercompetitie open

Bij RacketSportSchiedam zijn er tal van mogelijkheden om
een sportief uitje te organiseren voor bijvoorbeeld bedrijven,
sportteams, familie of vrienden! Padel, tennis, badminton en
pickleball, noem het maar op. Daarnaast hebben wij ook een
vergaderruimte beschikbaar. Om een uitje compleet te
maken, bieden wij ook voor groepen vanaf 16 personen
diverse buffet arrangementen aan. Neem hier een kijkje voor
al onze buffet arrangementen. Om te voldoen aan uw
wensen, denken wij uiteraard altijd met u mee! 

Interesse? Neem contact met ons op door ‘aanvraag
evenement’ in te vullen op onze website.

SPORTIEF UITJE
sporten, eten, vergaderen

TENNIS COMPETITIE
KNLTB Voorjaarscompetitie
We gaan ons alweer voorbereiden op de komende outdoor
tennis voorjaarscompetitie. Deze start voor tennis en padel
in april. Namens RacketSportSchiedam zullen er 17 senioren
en junioren tennisteams deelnemen aan de
voorjaarscompetitie. Er zal op vrijdagavond gespeeld
worden en het hele weekend door onze junioren en
senioren teams. We kijken uit naar de gezellige
competitiedagen en mooie potjes van onze
competitiespelers!

https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/02/corona-update-nederland-weer-open/
https://www.racketsportschiedam.nl/KNLTB_Padelcompetitie
mailto:competitie@racketsportschiedam.nl
https://www.racketsportschiedam.nl/Buffetarrangementen
https://www.racketsportschiedam.nl/form/aanvraag_evenement


ACTIVITEITENKALENDER

RSS OPENINGSTOERNOOI OUTDOOR TENNIS
De organisatie zal op de dag zelf zorgen voor een
wedstrijdschema met leuke tennispotjes voor
senioren. Een hapje eten tussendoor of na het
toernooi? Dit kan bij Brasserie Deuce!
Wanneer: zondag 27 maart
Hoe laat: 13:30-17:30
Aanmelden: schrijf je individueel in door een mail te
sturen naar activiteiten@racketsportschiedam.nl.
Vergeet daarbij niet je speelsterkte te vermelden.
Members: €2,- per persoon
Niet-leden: €5,- per persoon

RSS PUBQUIZ
Opgeven als team (maximaal 4 personen) of als duo.
Als duo word je op de avond zelf gekoppeld aan een
ander duo en vorm je samen 1 team.
Wanneer: zaterdag 12 maart
Hoe laat: 19:00
Aanmelden: door een mail te sturen naar
activiteiten@racketsportschiedam.nl en vermeld
daarin de namen van je teamleden of van je
quizmaatje.
Kosten: €2,50 per persoon

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! Krijg instructie van ervaren
padelspelers.
Wanneer: dinsdag 15 maart
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan t/m zondag 13 maart.
Kosten: €5,- per persoon (incl. huurracket)

RSS MOVE UP MOVE DOWN BEGINNERS
Speel 3 keer een half uur! Winst? Dan schuif je een
baan omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: zaterdag 12 maart
Hoe laat: 17:00-18:30
Aanmelden: Members dienen zich aan te melden via
de link die zij hebben ontvangen in de mail.
Niet-leden dienen zich in te schrijven via de KNLTB
Meet & Play app bij Activiteiten.
Members: €6,50 per persoon
Niet-leden: €13,- per persoon

RSS MOVE UP MOVE DOWN INTERMEDIATE
Speel 3 keer een half uur! Winst? Dan schuif je een
baan omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: zaterdag 19 maart
Hoe laat: 17:00-18:30
Aanmelden: Members dienen zich aan te melden via
de link die zij hebben ontvangen in de mail.
Niet-leden dienen zich in te schrijven via de KNLTB
Meet & Play app bij Activiteiten.
Members: €6,50 per persoon
Niet-leden: €13,- per persoon

mailto:activiteiten@racketsportschiedam.nl
mailto:activiteiten@racketsportschiedam.nl
mailto:janine@racketsportschiedam.nl

