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STAND VAN ZAKEN

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de
inschrijvingen voor de Voorjaarscompetities weer zullen
openen voor zowel tennis als padel. Ook de
Zomercompetitie Padel is open voor inschrijving in januari.
Alle RSS'ers met competitierecht hebben een mail
ontvangen waar alle informatie in te vinden is over de
Voorjaarscompetitie.

Ook houden we voor de padelcompetitie een vast bedrag
van €300,- aan per team. Dit is inclusief 6 uren baanhuur per
competitiedag, verdeeld over 2 padelbanen. Dit bedrag is
dus inclusief de baanhuur tegen 50% korting, inschrijfgeld en
.2 blikken ballen bij thuiswedstrijden.

Dus wil je je voor de KNLTB competitie inschrijven met een
team of individueel, stuur dan vóór 2 januari 2023 een
ingevuld aanmeldformulier naar
competitie@racketsportschiedam.nl

Heb je geen mail ontvangen maar wil je wel alle informatie
over de tennis of padel competitie, kijk dan even op onze
website.

Naast de KNLTB competities kan je ook altijd meespelen met
een tennis of padel laddercompetitie. Deze
competitievormen zijn te vinden in de KNLTB ClubApp of in
de KNLTB Match app.

Inschrijving Voorjaarscompetities

In week 51 worden op alle outdoor tennisbanen de oude
lampen vervangen door LED lampen. Hierdoor zullen er op
verschillende dagen in deze week enkele tennisbanen
overdag gesloten zijn, dit is te zien in het baanschema en
eromheen kan dus gewoon gespeeld worden.

Van deze investering hopen we weer vele jaren plezier te
hebben en zo verduurzamen we het centrum steeds een
beetje meer.

Verlichting outdoor Tennisbanen

24 december: 9:30 - 17:00
25 december: Gesloten
26 december: 11:00 - 15:30
27 t/m 30 december: 8:30 - 23:00
31 december: Houd de KNLTB ClubApp in de gaten
1 januari: Gesloten

Openingstijden rondom de feestdagen

mailto:competitie@racketsportschiedam.nl


RSS OPEN
Succesvol padeltoernooi
We hebben weer een succesvol P100 en Open
padeltoernooi achter de rug. Met bijna 200 deelnemers was
het gedurende het toernooiweekend lekker druk en zijn er
veel mooie potten gespeeld. 
We willen iedereen die er bij was enorm bedanken voor hun
komst en enthousiasme en we nodigen jullie ook graag
weer uit voor de volgende editie.
RacketSportSchiedam Open P100 van vrijdag 13 januari
2023 t/m zondag 15 januari 2023. Schrijf je nu in voor de
categorieën: P100 HD, DD, Promotieklasse GD en open
categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. 

Schrijf je in voor het volgende RacketSportSchiedam Open
P100 door hier te klikken.

STROOMOPWAARTS
Vervoersmiddel
Door de samenwerking van Stroomopwaarts en
RacketSportSchiedam heeft onze 2e groundsman Peter een
elektrische fiets aangeboden gekregen. Zo kan hij vanuit
Vlaardingen veilig zonder al teveel weerstand naar zijn werk
hier bij ons in Schiedam. Wij wensen Peter veel veilige
kilometers toe!

PICKLEBALL
Amerikaanse rage
Pickleball! 
Momenteel de snelste groeiende sport in Amerika met
inmiddels meer dan 5 miljoen beoefenaars. De racketsport
kan zowel binnen als buiten worden gespeeld, op banen van
circa 13 bij 6 meter groot. Badmintonveldjes als het ware,,
maar dan met een laag net van 92 centimeter.

Wist je dat je hier bij ons ook kunt indoor pickleballen vanaf
€2,50 per persoon? Daarnaast verzorgen onze Teamplayers
(studenten van de Haagse Hogeschool) een pickleball
lessenreeks onder begeleiding voor senioren! Voor meer
informatie en interesse kunt u hen mailen naar:
teamplayers@racketsportschiedam.nl

AED-CURSUS
allemaal geslaagd!
Vorige maand hebben 8 van onze medewerkers een
Reanimatie en AED cursus gevolgd bij het Rode Kruis. 
We zijn natuurlijk heel blij dat zij allemaal geslaagd zijn! We
hopen dat er weinig gebruik van gemaakt hoeft te worden,
maar zijn dus ook blij met een extra stukje kennis en
veiligheid.

VORST
buiten Tennissen met vorst
In z’n algemeenheid geldt dat er altijd op onze smashcourt
tennisbanen gespeeld mag worden, behalve bij gladheid,
ijzel, opdooi en sneeuw. 
Dus; is de tennisbaan wit uitgeslagen door de kou, dan is de
baan niet bespeelbaar. 
Daarnaast is het te controleren door een tennisbal te laten
stuiteren:

Is de baan glad en stuit de bal niet of niet goed, 
is de onderlaag nog bevroren en is de baan 
niet bespeelbaar.

Is de baan niet glad en stuit de bal goed, dan is de baan
bespeelbaar. 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/FCE8751A-DCA1-480D-94AB-F338EB4BBA64
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ACTIVITEITENKALENDER

PADEL WALK-IN 50+
Maak kennis met padel! 
Krijg instructie van ervaren padelspelers.
Wanneer: dinsdag 13 & 20 december
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: Members dienen zich aan te melden via
de link die zij ontvangen in de mail. Niet-leden dienen
zich in te schrijven via de KNLTB Meet & Play app bij
'Activiteiten'.
Kosten: €7,50 per persoon (incl. huurracket)

OLIEBOLLEN PADEL TOERNOOI
LET OP! VOL!
We willen het jaar gezellig afsluiten. Dit doen we
natuurlijk met het Oliebollen Padel Toernooi.
Wanneer: zaterdag 17 december
Hoe laat: 19:00-23:00
Het toernooi zit helaas al helemaal vol. Je kan
natuurlijk altijd langskomen om de spelers aan te
moedigen onder het genot van een oliebol.

Save the date!
RACKETSPORTSCHIEDAM OPEN P100
Padeltoernooi voor P100 HD, DD, Promotieklasse GD
en open categorien 4, 5, 6, 7, 8.
Wanneer: vrijdagavond 13-1-2023 t/m 
zondag 15-1-2023
Kosten per P100 categorie: €20,-
Kosten per Open categorie: €15,-

Klik hier om in te schrijven!

BUSINESS GAMES BIJ RSS
Padeltoernooi voor bedrijven en sponsors bij
RacketSportSchiedam.
Kom spelen en netwerken onder het genot van een
hapje en drankje.

Schrijf je in met je bedrijf. De uitnodiging volgt!

Wanneer: vrijdagavond 10-2-2023
Hoe laat: 17:00 tot 21:30
Kosten: €29,- per persoon (incl. baanhuur, rackethuur
en buffet)

Namens team RacketSportSchiedam wensen wij jou hele fijne feestdagen toe 

en een gezond en sportief 2023!

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/fce8751a-dca1-480d-94ab-f338eb4bba64

