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STAND VAN ZAKEN
Beste tennissers,
De smashcourt banen hebben begin augustus een grote
onderhoudsbeurt gekregen, waarbij de mat is
schoongemaakt en de toplaag is vervangen. Na dit
gepleegde onderhoud, is het weer erg belangrijk, dat er na
elke reservering gesleept wordt. De gravel banen beginnen
er steeds beter bij te liggen, ze worden harder en zijn
daardoor steeds beter bespeelbaar. Iedere dag worden de
gravelbanen besproeid. Dat gebeurt om 08:30, 11:00 uur en
om 17:00 uur.
Tussen banen 3 en 4 staan twee containers. Eén container is
voor tennisschool Smash, daar worden de lesspullen
opgeslagen en in de andere container zitten de spullen van
de groundsmen.

De najaarscompetitie begint in het weekend van zaterdag 17
september. In tegenstelling tot de laatste jaren, bestaat deze
competitie maar uit 5 speelronden. Dus kom gerust een
keertje kijken op de vrijdagavond, zaterdag of
zondagochtend!
De laatste speelronde op zaterdag 15 oktober wordt
afgesloten met een gezellige avond. De indelingen van de
competitie  zijn al door de bond nekend gemaakt.

Op maandag 19 september is er een bijzonder Algemene
Leden Vergadering voor alle TSN leden. Hierin wil het
bestuur een besluit nemen tot ontbinding van TSN. De
afgelopen 2 jaren zijn de ontwikkelingen bij RSS zo positief,
dat TSN geen toegevoegde waarde meer heeft op het park.
We spelen al competitie onder de naam RSS, alle
administratie doet RSS en activiteiten worden ook door RSS
georganiseerd. Mochten er te weinig leden aanwezig zijn bij
de eerste bijzondere ALV, dan zal op donderdag 13 oktober
een tweede bijzondere ALV plaats vinden. Bij deze
vergadering zit er geen limiet op de verplichte aantal
aanwezige leden. Alle TSN leden hebben al een eerste
uitnodiging ontvangen voor deze vergaderingen.

Daarnaast gaat op 5 september het Winterseizoen voor de
indoor contractanten weer beginnen. 
Als u nog een wens heeft voor een indoor contractbaan,
stuur dan gerust een mailtje voor de mogelijkheden naar:
lianne@racketsportschiedam.nl

Namens RSS en het TSN bestuur, veel tennisplezier!

Tennis

Merlijn de Krom heeft afgelopen maand in Málaga het FIP
Promises toernooi mogen spelen voor de jeugd onder 16
jaar. Samen met partner Tycho Schoonus heeft hij in de
eerste wedstrijd 6-3, 1-6, 6-4 gespeeld en in de tweede
wedstrijd 6-7, 3-6. Naast de wedstrijden leren ze veel van de
Spaanse spelers door hier en daar wat mee te trainen.
Inmiddels staat Merlijn en Tycho op nummer twee van de FIP
U16 ranglijst van Europa.

Internationaal padeltalent
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HELLO GOODBYE
Bedankwoord
Na vele jaren op het park gewerkt te hebben, hebben
Raymond en Wendy afgelopen zomer besloten om te
stoppen bij RacketSportSchiedam. We willen hen allebei
enorm bedanken voor de enorme inzet, de flexibiliteit en
natuurlijk voor het feit dat ze het centrum zo lang trouwe
dienst hebben bewezen. Van Kethelhage, de overname en
naamswijziging naar RacketSportSchiedam met een grote
transformatie en van een coronacrisis met sluitingen naar
een op volle toeren draaiend centrum. 

Allebei zijn ze klaar voor een vervolgstap in hun carrière en
gaan zij op 1 september beginnen met een nieuwe baan.
We willen Wendy en Raymond enorm bedanken voor hun
bijdragen die ze aan dit centrum hebben geleverd en
wensen hen veel succes en plezier met de volgende stap in
hun carrière. 

Cédric
Hallo! Mijn naam is Cédric, ik ben 23 jaar oud en woon in
Den Haag. Ik ben sportfanaat en heb recentelijk mijn studie
Sportkunde afgerond. Nu ga ik fulltime aan de slag bij RSS
en RacketTeam. Sommige van jullie zullen mij misschien al
kennen, want ik heb ook mijn afstudeerstage bij het centrum
gedaan. Als jullie vragen hebben over sportmateriaal of
sponsoring sta ik voor jullie klaar. Verder zal ik mij bezig
gaan houden met het helpen groeien van de sport en de
distributie van de materialen die daar voor nodig zijn. Graag
tot snel op ons racketsport centrum!

Kieran
Hi allemaal! Ik ben Kieran, 27 jaar en vanaf september de
nieuwe horecamanager bij RacketSportSchiedam. Geboren
in Rotterdam, getogen in Oud-Beijerland en inmiddels
alweer een jaar woonachtig in Schiedam met mijn vriendin
Ilse. In mijn vrije tijd voetbal ik met veel plezier in een
vriendenteam en ga ik onder andere graag uit eten met
vrienden of familie. Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen
en samen met jullie het sportcentrum naar een nog hoger
niveau te tillen! 

Kimberly
Hey, mijn naam is Kimberly Stouthandel en ben 20 jaar. Ik
ben net afgestudeerd van mijn opleiding bedrijfsleider
dierenverzorging. Na 4 jaar in de horeca gewerkt te hebben
heb ik gemerkt dat mijn passie toch ergens anders ligt dan
bij mijn  opleiding. Vandaar dat ik nu met alle plezier verder
de horeca-wereld in stap. In het dagelijks leven ben ik erg
veel bezig met fitness en sportief bezig zijn. Ik kijk er erg
naar uit om hier bij RacketSportSchiedam aan de slag te
gaan. Groetjes!



ACTIVITEITENKALENDER

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! 
Krijg instructie van ervaren padelspelers.
Wanneer: dinsdag 20 september
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan t/m zondag 18 september.
Kosten: €5,- per persoon (incl. huurracket)

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI OUTDOOR TENNIS
LET OP! VERPLAATST!
Na het succesvolle eerste RSS-Gezelligheidstoernooi
op 10 juni komt er een vervolg. In september
organiseren we het tweede senioren RSS-dubbel
gezelligheidstoernooi. De organisatie zal zorgen voor
leuke koppels en potjes. 
Wanneer: zondag 11 september
Hoe laat: 13:00-17:00
Aanmelden: Meld je individueel aan en geef je
speelsterkte op in een mail naar
activiteiten@racketsportschiedam.nl.
Members: €2,50 per persoon
Niet-leden: €5,- per persoon

FAREWELL PARTY TSN
In november gaan we nog een speciale activiteit
organiseren voor alle TSN leden.
Een farewell party met activiteit.

Save the date!
ALGEMEEN LEDENVERGADERING TSN
Op maandag 19 september is er een bijzonder
Algemeen Ledenvergadering plaats voor alle TSN
leden.

Mochten er te weinig leden aanwezig zijn bij de
eerste bijzondere ALV, dan zal op donderdag 13
oktober een tweede bijzondere ALV plaats vinden. Bij
deze vergadering zit er geen limiet op de verplichte
aantal aanwezige leden.

REFUSE2LOSE CUP - POWERED BY ROYAL PADEL
Daarnaast wordt er in het eerste weekend van
september gestreden om de Refuse2Lose Cup. In deze
P100 cup kunnen padelspelers op verschillende locaties
in Nederland punten behalen. De koppels met de
meeste punten gaan in oktober naar Barcelona om daar
de finales te spelen. 

Kom kijken en moedig de spelers aan, op weg naar een
finaleplek in Barcelona!
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