
De hal heeft weer een mooie nieuwe upgrade gekregen! 
Wij houden niet zo van stilzitten en doen er alles aan om het
zo aangenaam mogelijk te maken tijdens het tennissen en
padellen. Onlangs zijn we zelf het dak op gegaan en zijn er
schaduwdoeken aangebracht op de lichtstraten. 
Deze schaduwdoeken zorgen ervoor dat de scherpe
lichtinval is afgenomen (voordeel bij hoge lobs!) en dat de
opwarming van de hal nog meer wordt beperkt. 
Elke graad koeler is er weer één! 
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STAND VAN ZAKEN
Indoor hal

Er zijn nog mogelijkheden om een indoor contractbaan voor
aankomend winterseizoen af te sluiten. Overdag is er op alle
dagen nog ruimte in het baanschema. Ook is er op sommige
doordeweekse dagen in de avond nog ruimte voor een
baantje. U kunt in het aankomende Winterseizoen zo'n 30
weken binnen spelen vanaf €600,-. Op een contractbaan in
het Winterseizoen ontvangt u 10% korting op de reguliere
baanhuur.

Voor alle mogelijkheden in onze indoor tennishal kunt u een
mail sturen naar: lianne@racketsportschiedam.nl

WINTERCONTRACT
Tennisbanen indoor

Elke week zeker zijn van een vaste padelbaan op prime-time
uren? Dat kan! U kunt ervoor kiezen om dit voor de
winterperiode (september t/m maart) of voor een heel jaar
(jaarrond) vast te leggen . Dit is mogelijk op de volgende
tijden: 17:00, 18:30, 20:00 & 21:30. Hieronder een overzicht van
de periodes met bijbehorende tarieven.

Wintercontract (1 september t/m 31 maart) - €60,- per 1,5 uur
Jaarrond contract - €48,- per 1,5 uur

Neem contact op met janine@racketsportschiedam.nl en
bespreek uw wensen!

Padelbanen indoor

Win een geheel verzorgde reis naar Barcelona (7-9 oktober) én
strijden in de grote finale tegen 8 andere landen. Dit wil je hoe
dan ook meemaken!

In Nederland zullen er 4 locaties (TopSpinPlaza, Tennis en
Padel Meerzicht, Terwegen Indoor & RacketSportSchiedam)
zijn waar je punten kan verdienen voor de Refuse2Lose Cup -
powered by Royal Padel. De toernooien kan je straks
herkennen aan deze naam! 

De Cup zal worden gekoppeld aan vier P100 (categorie A)
toernooien bij bovenstaande locaties. Bij deelname aan deze
toernooien kan je punten verdienen. Na deze vier toernooien
gaat het koppel (zowel dames als heren) met de meeste
punten naar Barcelona! Houd onze sociale media &
nieuwsberichten in de gaten voor verdere informatie. 

Het padeltoernooi bij RacketSportSchiedam staat gepland in
de week van 31 augustus t/m 1 september! De inschrijving van
ons toernooi is al geopend. Klik hier om je in te schrijven!

Wie weet sta jij straks wel in de grote finale in Barcelona!

REFUSE2LOSE CUP -
POWERED BY ROYAL PADEL
Padel

mailto:lianne@racketsportschiedam.nl
mailto:janine@racketsportschiedam.nl
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/6FEB4902-F851-4FC2-8352-AAD645935C7E


ACTIVITEITENKALENDER

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

SAVE THE DATE!
Refuse2Lose Cup - powered by Royal Padel
Wanneer: 31 augustus t/m 4 september

Gezelligheidstoernooi Senioren Outdoor Tennis
Wanneer: vrijdag 2 september

Najaarscompetitie Tennis 2022
Wanneer: 12 september t/m 30 oktober

Najaarscompetitie Padel 2022
Waneer: 16 september t/m 16 oktober
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