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STAND VAN ZAKEN

Door het spelen op de gravelbanen wordt grof materiaal
buiten de belijning gespeeld
Kuilen en mosgroei achter de lijnen voorkomen

Wanneer er plassen op de baan staan, is het niet
toegestaan te tennissen of te slepen. Om de
ontmenging van de toplaag zoveel mogelijk te
voorkomen, is het de bedoeling dat de banen met het
sleepnet in cirkels van buiten naar binnen gesleept
worden en daarbij ook de zij - en achteruitlopen mee te
nemen.

De nieuwe gravelbanen worden nu een maand bespeeld. De
banen worden elke week ietsje beter. Er wordt elke week
grondig gerold, beregend, en gesleept door onze
groundsman. Wanneer u de baan voor het spelen gesproeid
wilt hebben, kunt u dat vragen aan de bar. Het
sproeiprogramma duurt 2 minuten, dus u kunt daarna meteen
de baan op. Als u op een gravelbaan heeft gespeeld, is het
verplicht om die na het spelen te slepen met een sleepnet,
zodat de baan weer gereed ligt voor de volgende spelers.

Hoe werkt slepen?

Hoe werkt slepen?

Gravelbanen

Donderdag 5 t/m zondag 8 mei wordt de eerste editie van
het RacketTeam Open P500 toernooi georganiseerd op
onze mooie indoor padelbanen. Het hoogste padeltoernooi
in Nederland waarbij de nationale top gaat strijden om de
titel. Het winnende koppel, bij zowel mannen als vrouwen,
gaat naar huis met 500 punten voor de Nederlandse ranglijst.
Kwalificatie start op donderdag en het hoofdtoernooi wordt
in het weekend gespeeld. Gegarandeerd mooie en
spannende wedstrijden voor het publiek! (Donderdagavond
kunt u ook live voetbal volgen in ons clubgebouw.)

RACKETTEAM OPEN P500
p500 en open toernooi padel



Ons team is er klaar voor! De volgende lespakketten starten
half mei. Wil jij van een van onze trainers padelles, schrijf je dan
in via www.padelritmo.nl Tot snel!

PADEL RÍTMO
Padel Lespakket

BRASSERIE DEUCE
Vacature

Verhuur
Heeft u iets te vieren?
Bent u opgezadeld met het organiseren van een sportief
bedrijfs-, familie- of teamuitje?

In onze brasserie kunt u terecht voor uw besloten feest, uw
receptie of sportieve evenement. 

Wij bieden verschillende buffetten v.a. €17,50 p.p. en
verschillende drankarrangementen v.a. €20,- p.p. 
Graag adviseren wij u op maat.

Neem contact op via onze website
www.racketsportschiedam.nl

Onlangs was de Businessclub van Sparta Rotterdam bij ons te
gast! Na een lunch, padeltoernooi en een diner, kregen wij van
Sparta een shirt met alle handtekeningen van de spelers erop.
Wij willen Sparta bedanken voor de samenwerking en voor het
mooie shirt!

SPARTA
Sparta businessclub op bezoek

https://padelritmo.nl/
https://www.racketsportschiedam.nl/form/aanvraag_evenement


ACTIVITEITENKALENDER

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! 
Krijg instructie van ervaren padelspelers.
Wanneer: dinsdag 17 mei
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan t/m zondag 15 mei.
Kosten: €5,- per persoon (incl. huurracket)

RSS SLOTFEEST
Kom op de laatste zaterdag van de
Voorjaarscompetitie het seizoen afsluiten op het
slotfeest! Er zullen teams gehuldigd worden en er is
een DJ aanwezig om een feestje te bouwen.
Wanneer: zaterdag 28 mei
Hoe laat: vanaf 20:00
Iedereen is welkom!

RSS MINI PADEL POULE GAMES
Meld je aan met je dubbelpartner en geef jullie
speelsterkte op in een mail naar
janine@racketsportschiedam.nl. 
Je speelt dan in een poule met spelers van jouw
speelsterkte!
Wanneer: vrijdag 27 mei
Hoe laat: 18:30-20:00 (excl. eventuele uitloop)
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

GEZELLIGHEIDS TENNISTOERNOOI
De invulling hiervan blijft nog even een verrassing!
Wanneer: vrijdagavond 10 juni

Save the date!

SMASH RACKETSPORTSCHIEDAM OPEN
Het jaarlijkse Open Toernooi georganiseerd door
Smash tennis&padel bij RacketSportSchiedam.
Wanneer: 20 t/m 26 juni

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

