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Winter Herendubbel competitie 

Op 6 oktober start weer de wekelijkse herendubbelcompetitie. Deze competitie wordt op zaterdag gespeeld en bestaat uit 6 poules. In elke poule zitten 6 teams. Er wordt 

twee keer tegen elkaar gespeeld (dubbele competitie) waarna in de playoffs wordt bepaald wie er met de kerst promoveert of degradeert. Hierdoor zijn de verschillen bin-

nen een poule minimaal en speel je altijd tegen teams van je eigen niveau. In januari start de tweede ronde die duurt tot eind maart.  

Er zijn teams die spelen met 2 man en hebben daarnaast een aantal reserves. Maar er zijn ook teams die bestaan uit meerdere spelers omdat ze niet elke week kunnen of 

willen spelen. Het is altijd toegestaan om iemand uit een lagere poule te laten invallen. 

De tijdsduur van een wedstrijd is één uur. Elke poule speelt op een vast tijdstip op de zaterdagmiddag. De laagste poule begint om 11.30 uur en de hoogste om 16.30 uur. 

Het is een hele leuke competitie waarbij het elke keer weer spannend is wie er promoveert of degradeert. De jongste speler is net twintig en de oudste is bijna tachtig! 

Leeftijd maakt niet uit want je speelt op je eigen niveau. Op dit moment hebben we weer ruimte om enkele nieuwe teams in te passen. Heb je zin en tijd om komende 

winter  een uurtje op zaterdag te tennissen geef je zo snel mogelijk op zodat we de indeling voor het komende seizoen kunnen maken. Je hoeft geen lid te zijn van REO 

want je betaalt per team voor de baanhuur. Hoe meer teamleden des te lager de kosten. Dus heb je vrienden of kennissen die wel mee willen doen maar geen lid zijn, 

geen probleem. Deelnemende teams komen niet alleen uit Roden maar ook uit omliggende plaatsen.  

Op de site (www.reotennis.nl) onder competities/clubcompetitieheren/winter staat informatie over de poule-indeling en wie er meespelen. 

Voor meer informatie en opgave graag contact opnemen met Jan Pezij (06 5108 2734) of Jan klaver (06 4147 0634) of stuur een mailtje naar info@reotennis.nl 

Padel 

Zoals jullie ongetwijfeld hebben kunnen zien, ligt er inmiddels een Padel-baan bij REO. Met dank aan padeltotaal.nl is er in de zomer hard gewerkt om de baan klaar te ma-

ken. Door een aantal fanatiekelingen (en liefhebbers) is de baan al een aantal keer gebruikt. Nieuwsgierige leden hebben de afgelopen week ook een poging gewaagd en 

de reacties zijn louter positief! Het is een hele toegankelijke sport met eenvoudige regels. Voor meer informatie over Padel verwijzen we jullie graag naar 

www.padelbond.nl. Op deze site zijn ook alle spelregels te vinden. Uiteraard kan de Padelbaan gebruikt worden door iedereen die lid is van onze tennisverening. Leden 

hebben voorrang op spelers van buitenaf die een baan willen huren. Om dit soepel te laten verlopen vragen wij leden wel om een baan af te hangen. Dit kan ter plekke bij 

het afhangbord (net als bij een normale tennisbaan) maar om teleurstellingen te voorkomen raden wij iedereen aan om de baan online te reserveren. Het reserveren van 

een Padelbaan gaat via de KNTLB Club App. Wanneer je inlogt op deze app kun je ervoor kiezen om met 1, 2 of 3 andere spelers een Padelbaan af te hangen. Deze app 

wijst zich vanzelf. Mocht je er nou niet uitkomen kun je contact opnemen via padel@reotennis.nl 

Om iedereen een kans te geven een baan te reserveren heeft de vereniging een aantal regels opgesteld: 

• Er kan tot 2 uur van te voren online gereserveerd worden. Wil je binnen nu en 2 uur spelen dan zul je op de club moeten afhangen; 

• Er kan maximaal 2 keer per week een reservering gemaakt worden; 

• Er kan maximaal 1 maand vooruit een reservering gemaakt worden; 

• Om gebruik te maken van de Padelbaan moeten minimaal 2 spelers lid zijn van de tennisvereniging REO. 

Voor de eerste periode stelt REO een aantal rackets en ballen beschikbaar die leden kunnen lenen. Deze rackets liggen in de kast bij het afhangbord. Het spreekt voor zich 

dat we jullie willen vragen om hier voorzichtig mee om te gaan en na gebruik de rackets weer terug te leggen. Intersport heeft een speciale openingsactie waarbij leden 

voor een mooie prijs een eigen Padelracket kunnen aanschaffen. Zie hiervoor bijgevoegde flyer en opening actie. 

Op zaterdag 29 september is de officiële opening van de Padelbaan bij REO. Om 15.00 komt de burgemeester de baan openen maar daarvoor krijgt iedereen de kans om 

mee te doen aan een clinic. Tijdens deze clinic worden de spelregels uitgelegd en is er de mogelijkheid om zelf een balletje te slaan. Direct na de opening zal er een de-

monstratiewedstrijd zijn waarbij ervaren Padel spelers aan het publiek hun kunsten vertonen. Meer informatie over de opening is te vinden in de flyer. 

Voor nu wensen wij iedereen heel veel plezier bij deze leuke nieuwe sport! 

Regio Mix toernooi | 7 oktober a.s. 

Op zondag 7 oktober vindt het jaarlijkse RegioMix Toernooi in Leek plaats. Het toernooi wordt al vele jaren afwisselend in Roden en Leek gespeeld. Het is een gemengd 

dubbel toernooi voor 17+ waarbij diverse verenigingen uit Noordenveld en Westerkwartier aan meedoen. De koppels zullen worden ingedeeld naar speelsterkte, waar-

door er mooie en sportieve partijen gespeeld kunnen worden. Het gaat met name om de gezelligheid, dus geef je gauw op met een partner! 

Het toernooi zal om 10:00 uur beginnen (aanvang 9:30 uur) en duurt tot ongeveer 16:30 uur. 

De kosten bedragen € 7.50 p.p. Dit is incl. koffie bij ontvangst en lunch. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 5 oktober per e-mail naar: recreatiecommissiereo@gmail.com 

Binnenkort nieuwe website REO live 

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor REO. De website is gebaseerd op standaarden van de KNLTB en sluit naadloos aan op 

de KNLTB ClubApp (de app op je smartphone). Binnenkort volgt informatie over wanneer de nieuwe website beschikbaar komt.  
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