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NIEUWSBRIEF
Een maandelijkse publicatie van RacketSportSchiedam

U I T G A V E  1 ,  N O V E M B E R  2 0 2 1

BRASSERIE DEUCE
Lunch, borrel en diner
In ons vernieuwde clubgebouw is tegenwoordig veel
lekkers te krijgen. Brasserie Deuce heeft een menukaart
waar u per dag verschillende lunch en diner gerechten
kunt eten. Ook kunt u  bij de borrel hapjes bestellen.
Na het overvliegen van de in Spanje zo populaire sport
padel komen ook in de keuken de Spaanse invloeden
om het hoekje kijken. Zo hebben we tapas hapjes en
heerlijke Spaanse wijnen. 

Er zijn al lange tijd wensen om van smashcourt 1, 2 en 3
gravelbanen te maken. Wij zijn momenteel druk met het inwinnen
van offertes van gravelbanen en gaan met na een akkoord het
liefst zo snel mogelijk over in het aanleggen ervan. 
Als alles goed gaat zullen de wensen van de spelers aankomend
seizoen werkelijkheid worden. 

PLANNEN
Gravelbanen

Ook komen er videosystemen op enkele banen in de padelhal en
in de tennishal. Deze zullen te bedienen zijn met een scherm of via
smartphone. Via dit videosysteem kunt u uw spel terugzien, punten
bijhouden en kunnen er toernooien online uitgezonden worden via
een livestream.

Videosysteem

CORONA MAATREGELEN
QR-code binnensport
Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen die ingaan op
zaterdag 6 november, kunnen wij u vragen om een geldige 
QR-code te laten zien in de CoronaCheck-app. Het hebben
van een geldige QR-code is verplicht bij het spelen in de
indoor tennishal, de padelhal en in de horeca in ons
clubgebouw en op het terras. Wij willen een ieder die in de
afgelopen tijd heeft meegewerkt met de CoronaCheck
controles enorm bedanken voor de medewerking!

https://www.youtube.com/watch?v=8TQwvHiUSX0&ab_channel=NGTVExp%C3%A9rience
https://coronacheck.nl/nl/


Aanmelden per mail naar: b.debruijn@knltb.nl
vóór zaterdag 20 november
Ik wil graag meedoen de komende winterperiode.
Naam: .......................................................................................
Geboortedatum: …………………………………………………….........
Emailadres: ............................................................................
Mobiele nr (ouder): ...........................................................
Kleur (rood / oranje / groen): ......................................
Graag samen met: …………………………………………………….....       

De opleiding tot tennisleraar is weer gestart bij
RacketSportSchiedam. Hiervoor zoekt Bianca de Bruijn
tenniskids (kinderen van 5 t/m 12 jaar, rood/oranje/groen) die
het leuk vinden om trainingen te volgen voor een laag tarief
gegeven door aankomende trainers. 
De trainingen zijn op donderdag van 16:30 – 17:30 uur.

KNLTB JEUGD
Opleiding knltb

Aantal
lesweken:
Uitvaldagen:      
Kosten:       
Betaling:          

van 2 december t/m 24 februari
30 december, 6 januari, 10 februari  
€40,-
automatische incasso naar de KNLTB           

Er zijn in een maand tijd al 50 nieuwe leden aangesloten bij
RacketSportSchiedam die gebruik maken van ons nieuwe
lidmaatschap!
€29,- per maand (v.a. 1-1-22 €39,- per maand!)
+ eenmalig €20,- aan inschrijfkosten.

ALLES-IN-1-ONBEPERKT
MAANDLIDMAATSCHAP

Onbeperkt* reserveren van alle baansoorten indoor en

outdoor

Alle racketsporten mogelijk

Altijd een mogelijkheid tot spelen

Toegang tot ons interne systeem en alles te regelen

vanuit één online omgeving 

KNLTB-lidmaatschap inbegrepen en daarbij automatisch

verzekerd tegen ongevallen

Toegang tot extra activiteiten          

Banen (muv padelbaan 1 WPT Wedstrijdbaan en padelbaan 2)
3 dagen vooraf te reserveren en maximaal 2 actieve
reserveringen mogelijk.
**Maandelijks opzegbaar, minimale duur van 3 maanden,
opzegtermijn 1 kalendermaand.

Schrijf u nu in via onze website!

Smash tennis & padel gaat fuseren met Tennis Academy
Fine onder de naam Smash tennis & padel. Wij wensen hen
veel succes en hopen op nog meer activiteiten op ons park.
Door een grotere poule aan tennis en padel leraren te
creëren kunnen wij meer mogelijkheden aanbieden om ieder
te voorzien van tennis en padel lessen, ook wanneer er een
trainer ziek of langdurig uitgeschakeld is.

FUSIE
Smash tennis & padel

Onze groundsman Ruud werkt zich elke dag weer een slag
in de rondte om de tennisbanen vrij van blad te krijgen. Nu er
in het najaar de hele dag door bladeren van de bomen vallen,
kan het dus weleens zo zijn dat er alsnog wat blad ligt. 
Bij deze de vraag om als u hier hinder aan ondervindt, zelf
even met de cleansweeper die tussen de banen 1 en 6 ligt
het overige blad weg te halen. Binnenkort volgt ook groot
onderhoud op de smashcourt banen, vanwege vervuild zand
is de kans op mosvorming namelijk groter.

ONDERHOUD
tennisbanen

Schrijf je in voor de nieuwe interne competities en speel
leuke wedstrijden tegen tegenstanders van jouw niveau,
wanneer het jou uitkomt! 
De eerste ronde start 15 november.

ladder competities

HE/DE/GE RacketSportSchiedam (enkel ladder
competitie)
HD/DD/GD RacketSportSchiedam (dubbel ladder
competitie)
Padel RacketSportSchiedam (padel ladder competitie)

De geplande competities zijn:

Elke 2 weken start een nieuwe ronde waarin je wordt
ingedeeld tegen een tegenstander van jouw niveau
Via de chat in de app stem je af wanneer je gaat spleen
Win je van iemand die hoger staat dan wissel je van
positie
Je kunt makkelijk rondes overslaan en later weer
instromen

Hoe werkt het?

Download de KNLTB Match app voor Android of Apple
Ga naar 'Flexcompetities'
Zoek en geef je op voor de competitie:
RacketSportSchiedam

Hoe schrijf ik me in?

De KNLTB Voorjaarscompetitie, die dit jaar later van start is
gegaan, voor zowel tennis als padel zit erop! We hebben
genoten van vele sportieve gespeelde partijen en
gezelligheid.  In november start de wintercompetitie padel
en zullen er ook Top- en Hoofdklasse wedstrijden gespeeld
worden. Zo ontvangen wij op 9 januari 2022 de Topklasse
Padel bij RacketSportSchiedam. Houd ons activiteitenbord
in het clubhuis in de gaten voor de speeldata van thuis
wedstrijden.
Onze teams zullen jullie aanmoedigingen erg waarderen!

COMPETITIE
Padel en tennis competitie

mailto:b.debruijn@knltb.nl
https://www.racketsportschiedam.nl/rss_alles-in-1-onbeperkt_maandlidmaatschap
https://www.racketsportschiedam.nl/rss_alles-in-1-onbeperkt_maandlidmaatschap
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scalasports.scala.knltbmatch&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/knltb-match-app/id1551108072
https://www.nlpadel.nl/media/1zrftwa0/speeldata-knltb-padel-wintercompetitie-2021-2022.pdf


ACTIVITEITENKALENDER

SMASH TENNIS WALK INN
Wanneer: 5 en 19 november

Hoe laat: 19:30-21:30

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl 

of een bericht naar 06 25 34 84 47

SMASH OUTDOOR COMPETITIE
Speel 5 weken in een vaste poule! Elke 5 weken kan

je promoveren of degraderen. Inschrijven als

individu is mogelijk! Een keer niet aanwezig? Geen

probleem, wij gaan op zoek naar een vervanger!

Wanneer: iedere woensdag

Hoe laat: 19:30-21:30

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl of een

app naar 06 25 34 84 47

met uw naam, telefoonnummer en speelsterkte

(tenniservaring)

SMASH OLD STAR WALK INN
Wanneer: 10 en 24 november

Hoe laat: 9:30-11:30

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl 

of een bericht naar 06 25 34 84 47

SMASH OUDER KIND TOERNOOI
Wanneer: 27 november

Hoe laat: 13:00-17:00

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl of een

app naar 06 25 34 84 47

Kosten: €12,50,- per koppel inclusief eten

SMASH MAAK KENNIS MET TENNIS
Wanneer: 15 t/m 21 november

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl of een

app naar 06 25 34 84 47

JEUGD REGIO TRAINING
Wanneer: 28 november en 19 december

Aanmelden: mail naar info@smash-tennis.nl of een

app naar 06 25 34 84 47

MOVE UP MOVE DOWN PADEL TOERNOOI
Speel 3x een half uur! Winst? Dan schuif je een baan

omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!

Wanneer: 21 november

Hoe laat: 18:30-21:30

Aanmelden: mail naar janine@racketsportschiedam.nl 

dit kan tot 18 november, graag uw niveau (beginner

of intermediate) vermelden bij inschrijving!

Kosten: €10,- per persoon

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! Krijg instructie van ervaren

padelspelers.

Wanneer: 16 november

Hoe laat: 10:30-12:00

Aanmelden: mail naar janine@racketsportschiedam.nl 

dit kan tot 14 november.

Gratis deelname
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