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

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.

Wanneer er plassen op de baan staan, is het niet
toegestaan te tennissen of te slepen. 

Aankomende zomer zal er aan het achterpark groot
onderhoud gepleegd worden. Ook zijn er afgelopen week
nieuwe sleepnetten binnengekomen die op de gravelbanen
gebruikt kunnen worden. Er zijn nu op elke baan sleepnetten
aanwezig zodat er netjes gesleept kan worden na het spelen.
Naast de gravelbanen, moeten de smashcourt banen ook na
het spelen gesleept worden. Daarnaast zullen er later deze
maand nieuwe scoreborden geplaatst worden. Deze zijn aan
ons geschonken door Tennisvereniging Schiedam Noord,
waarvoor onze hartelijke dank. We hopen hier weer veel
plezier van te hebben de komende jaren!

Waarom slepen?

Hoe werkt slepen?
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STAND VAN ZAKEN
Tennisbanen Indoor

Op donderdag 5 t/m zondag 8 mei werd de eerste editie
van het RacketTeam Open P500 toernooi georganiseerd op
onze mooie indoor padelbanen. Het was een drukke en
gezellige week met leuke potjes padel en veel support.

We willen alle deelnemers en sponsoren nogmaals bedanken
voor hun deelname en medewerking en we hopen iedereen
bij een van onze volgende toernooien weer te zien!.

RACKETTEAM OPEN P500
Padel toernooi



BRASSERIE DEUCE
Vacature

In het laatste weekend van mei zijn door veel competitieteams
de laatste potjes tennis gespeeld in de KNLTB
Voorjaarscompetitie. We willen ons team RSS 1 uitkomend in
de Heren 17+ Zaterdag 1e klasse, bestaande uit: Albert Baan
Ziyed Badreddine, Hans van den Hoek, Rick Hooft van
Huijsduijnen, Clenn de Jong, Ivo Noorlander en Boy Vergeer.
Van harte gefeliciteerd met het kampioenschap! Bij de jeugd is
RacketSportSchiedam 2 uitkomend in Groen Zondag kampioen
geworden. Wij willen Lars van Aken, Samuel Dean Bakker, Bram
Hoffmann, Eric Lindeman, Tom van der Putten, Kaj Vredebregt,
Mees Walburg en Cherine Boulakhrif van harte feliciteren.

Als afsluiting van de voorjaarscompetitie hebben we op 28 mei
een gezellig slotfeest gehad. Nu is er even tijd om bij te komen
van alle gespeelde potten. 

Ondertussen is de inschrijving van de najaarscompetitie alweer
geopend. We zien de teaminschrijvingen graag weer tegemoet.
Alle informatie over de aankomende competities is te vinden
op onze website. Inschrijfformulieren kunnen gemaild worden
naar: competitie@racketsportschiedam.nl

VOORJAARSCOMPETITIE
Kampioenen outdoor tennis

Je komt in een poultje met 4-5 tegenstanders van jouw
niveau
Je hebt tussen 13 juni t/m 29 augustus om jouw
wedstrijden te spelen
Je bepaalt onderling wanneer je gaat spelen, je speelt dus
wanneer jij tijd hebt
Lees meer op: https://centrecourt.nl/matchapp

Download de KNLTB Match app (link: iOS of Android)
Ga naar ‘Flexcompetities’

Zoek op ‘Schiedam-Vlaardingen’
Selecteer de competitie waarin jij wilt meespelen (singel
en/of dubbel)
LET OP: Bij dubbel, geef aan wie je dubbelpartner is (hij/zij
moet ook de KNLTB Match app hebben)

We starten in juni samen met de KNLTB een nieuw
wedstrijdaanbod: multi-club flexcompetitie. Dit is een
vriendschappelijke competitie (niet voor KNLTB-rating) waarin
je tegen spelers van onze en verenigingen uit de buurt speelt.
Je speelt tegen spelers van je eigen niveau, op tijden die je zelf
bepaalt! Je kunt meedoen in de enkel, dubbel, of allebei.
Iedereen kan dus meedoen, ongeacht je speelsterkte of
wedstrijdervaring. Je hebt voor deze competities ook geen
competitierecht nodig.

Je kunt je nu opgeven voor de ronde vanaf 13 juni! 
Doe je mee? 

Hoe werkt het?

Hoe geef ik me op?

Voor vragen over de flexcompetities kun je altijd terecht bij
service@match.knltb.nl

MULTI-CLUB COMPETITIE
Outdoor tennis 

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

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/team/27896
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/draw/2087
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/team/2630
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/draw/350
https://www.racketsportschiedam.nl/competitie_tennis
mailto:competitie@racketsportschiedam.nl
https://centrecourt.nl/matchapp
https://apps.apple.com/nl/app/knltb-match-app/id1551108072
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scalasports.scala.knltbmatch&hl=nl&gl=US
mailto:service@match.knltb.nl
mailto:lianne@racketsportschiedam.nl


ACTIVITEITENKALENDER

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! 
Krijg instructie van ervaren padelspelers.
Wanneer: dinsdag 14 juni
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan t/m zondag 12 mei.
Kosten: €5,- per persoon (incl. huurracket)

RSS MOVE UP MOVE DOWN PADEL TOERNOOI
(RATING 8/9 & RATING 6/7)
Je wordt ingedeeld op niveau. Je speelt 3 keer een
ronde van 30 minuten. Elke ronde een andere
tegenstander. Gewonnen? Dan schuif je de volgende
ronde een baan omhoog! Verloren? Dan schuif je een
baan naar beneden.
Wanneer: vrijdag 17 juni
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
Indien je de wens hebt om een koppel vormen, graag
zijn/haar naam (zowel leden als niet-leden)
vermelden in een e-mail naar
janine@racketsportschiedam.nl. 
Graag ook niveau aangeven!

SMASH RACKETSPORTSCHIEDAM OPEN
Het jaarlijkse Open Toernooi georganiseerd door
Smash tennis&padel bij RacketSportSchiedam.
Wanneer: 20 t/m 26 juni
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk inschrijvingen
van RSS leden, voor een goed gevuld speelschema!

PADEL MINI GAMES FOR KIDS (V.A. 10 JAAR)
Padel is hot! Ook bij de jeugd spat het enthousiasme
er al vanaf op de padelbaan. Je speelt wedstrijdjes
van 20 min. tegen leeftijdsgenoten! Na 20 min. draai
je door en speel je weer tegen een ander koppel.
Rackets en ballen worden verzorgd door ons. 
Wanneer: zondag 26 juni
Hoe laat: 11:00-12:30
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
Members: €6,50 per persoon
Niet-leden: €10,- per persoon

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI SENIOREN
Kom de Voorjaarscompetitie afsluiten op een
sportieve manier op onze outdoor tennisbanen!
Wanneer: vrijdag 10 juni
Hoe laat: vanaf 19:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
activiteiten@racketsportschiedam.nl
dit kan t/m 8 juni.
Members: €2,- per persoon
Niet-leden: €5,- per persoon

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

