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NIEUWSBRIEF
Een maandelijkse publicatie van RacketSportSchiedam

U I T G A V E  2 ,  D E C E M B E R  2 0 2 1

BRASSERIE DEUCE
Lunch, borrel en ontbijt!
In navolging op de nieuwsbrief van vorige maand,
hebben wij een nieuwe menukaart. Omdat het dineren
er eventjes niet inzit, bieden we elke dag belegde
broodjes aan als smakelijk ontbijt. Ook kunt u bij ons
lunchen met een soepje, salade of een tosti en kunt u
tapas/borrelhapjes en verschillende hoofdgerechten
bestellen op de dag.

In de komende weken wordt een definitieve keuze gemaakt welk
bedrijf de drie gravelbanen mag gaan aanleggen. Het is de
bedoeling dat deze banen voor de voorjaarscompetitie
bespeelbaar zijn.

STAND VAN ZAKEN
Gravelbanen

In de afgelopen weken heeft een gespecialiseerd bedrijf de staat
van de smashcourt banen beoordeeld en inmiddels ook behandeld
tegen alg- en mosgroei. Verder groot onderhoud zal pas in het
voorjaar mogelijk zijn, omdat voor het losmaken en zuiveren van de
ondergrond meerdere dagen droge banen noodzakelijk zijn.  
Het is overigens voor het behoud van de banen en het
speelcomfort van essentieel belang dat er wordt gesleept na elke
baanreservering. Het lijkt alsof er op smashcourt banen niet veel
eer te behalen valt, maar daar begint het onderhoud van de banen
wel mee, aldus de specialist. 
We verzoeken u dan ook vanaf nu standaard de banen even te
slepen nadat u gespeeld hebt.

Onderhoud Smashcourt



Door de huidige beperkingen, hebben we een leuke actie
verzonnen. We zijn extra vroeg open, zodat u kunt sporten voor
uw werk. 
Ook hebben we aantrekkelijke dal- en weekendprijzen op onze
padelbanen en is er mogelijkheid om op padelbanen 5 en 6 in
tijdsblokken van een uur te spelen.

Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om bij ons wat
lekkers te eten, in de vorm van een ontbijt of lunch.

Bij online boekingen tot 09:30 krijgt u van ons een heerlijk
broodje naar keuze!

Boek uw baan via:
Padelboeker, Tennisboeker of de KNLTB Meet & Play app!
(Download hier de app voor Android of Apple)

ACTIECORONA MAATREGELEN
Openingstijden

Hoewel we op dit moment alleen nog maar overdag een
balletje kunnen slaan, moeten we ons vizier toch ook alweer
richten op de komende voorjaarscompetitie. Om zowel
tennis als padel in competitievorm aan te kunnen bieden en
in goede banen te leiden hebben RacketSportSchiedam
(RSS), Tennisvereniging Schiedam Noord (TSN) en Smash
tennis & padel de handen ineengeslagen. Namens deze
partijen zullen Lianne Verhoeven (RSS) en John Nelis (TSN)
verantwoordelijk zijn voor de komende voorjaarscompetitie.

U zult later deze maand een mail ontvangen waarin alle
informatie over de padel- en tennis voorjaarscompetities te
vinden is en de mogelijkheid om u daarvoor in te schrijven,
individueel of als team. We hopen aankomend voorjaar weer
op een gezellige, gevulde competitie.

Als u vragen of ideeën heeft over de voorjaarscompetities,
kunt u altijd een mail sturen naar:
competitie@racketsportschiedam.nl

COMPETITIE
Padel en tennis competitie

Helaas heeft de overheid moeten besluiten om maatregelen
te nemen die ook de spelers van RSS treffen. Vanaf 17 uur
zal onze hele accommodatie gesloten zijn.  
We hebben onze openingstijden wel vervroegd naar 05.00
uur, zodat u voor het werk al gesport en ontbeten kunt
hebben! Ook is de 1,5 meter maatregelen weer van kracht
en kunt u enkel onze horeca en binnensport faciliteiten
betreden met een geldige QR-code in de CoronaCheck-
app. 

Omdenken

Mogelijke competitievormen

https://padelboeker.nl/club/88000
https://tennisboeker.nl/club/88000
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.knltb.meetplay
https://apps.apple.com/tt/app/knltb-meet-play/id1578437957?ign-mpt=uo%3D2
mailto:competitie@racketsportschiedam.nl


ACTIVITEITENKALENDER

PADEL POULEGAMES GEVORDERDEN
Speel in een poule met 4 teams. Je speelt in totaal
3 keer een wedstrijd van een half uur. 
Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: 11 december
Hoe laat: 15:30-17:00
Aanmelden: Members dienen zich in te schrijven via
de link die zij hebben ontvangen in de mail.
Niet-leden dienen zich in te schrijven via de KNLTB
Meet & Play app.
Members: €5,- per persoon
Niet-leden: €10,- per persoon

MOVE UP MOVE DOWN PADEL TOERNOOI
BEGINNERS
Speel 3 keer een half uur! Winst? Dan schuif je een
baan omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: 12 december
Hoe laat: 14:00-17:00
Aanmelden: Members dienen zich in te schrijven via
de link die zij hebben ontvangen in de mail.
Niet-leden dienen zich in te schrijven via de KNLTB
Meet & Play app.
Members: €7,50 per persoon
Niet-leden: €15,- per persoon

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! Krijg instructie van ervaren
padelspelers.
Wanneer: 14 december
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: mail naar janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan tot 12 december.
Kosten: €7,50 per persoon incl. een koffie of thee
met gebak en een huurracket.

MOVE UP MOVE DOWN PADEL TOERNOOI
INTERMEDIATE
Speel 3 keer een half uur! Winst? Dan schuif je een
baan omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: 19 december
Hoe laat: 15:30-17:00
Aanmelden: Members dienen zich in te schrijven via
de link die zij hebben ontvangen in de mail.
Niet-leden dienen zich in te schrijven via de KNLTB
Meet & Play app.
Members: €5,- per persoon
Niet-leden: €10,- per persoon

Meedoen maar geen uitnodiging ontvangen? 

stuur dan een mailtje naar janine@racketsportschiedam.nl

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

