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Op woensdagavond 6 april vanaf 20:00 worden onze nieuwe
gravelbanen feestelijk geopend! 
U bent welkom om onder het genot van een hapje en een
drankje te komen kijken naar de allereerste tennis potjes die
gespeeld gaan worden. Er zullen demo wedstrijden gespeeld
worden door onze hoogste competitieteams.

Of de gravelbanen ook daadwerkelijk vanaf 6 april
bespeelbaar zijn, hangt af van het weer. In verband met de
gevallen sneeuw en de voorspelde vorst, wordt dit namelijk
nog spannend. We zullen jullie op de hoogte houden over de
status van de gravelbanen. 

STAND VAN ZAKEN

Opening Gravelbanen

Het zomerseizoen is officieel van start gegaan! Op zomerse
temperaturen zullen we nog even moeten wachten, maar
desalniettemin is het seizoen feestelijk afgetrapt met de
eerste (succesvolle!) RSS Open Dag. Op deze Open Dag
hebben de deelnemers allerlei verschillende racketsporten
kunnen ervaren. Iedereen, van jong tot volwassenen, was te
vinden op de baan bij padel, pickleball, tennis en badminton
clinics. Goed om te zien dat iedereen zo enthousiast heeft
deelgenomen!

Dank Smash Tennis & Padel, Just for Tennis, Macare Sports
& Pickleball Holland voor jullie inzet hiervoor!

RSS Open Dag

2 t/m 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! Daarnaast kan je je
ook inschrijven voor de Open categorie en Promotie
Gemengd Dubbel. 
Ook zin om mee te doen? Inschrijven kan via:
mijnknltb.toernooi.nl.

RACKETTEAM OPEN P500
p500 en open toernooi padel

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/036A1F5A-5BDA-4135-AEE6-AA89BD12BCC6


U kunt zich nog aanmelden voor de zomercompetitie padel 
t/m 10 april 2022. 
Klik hier voor het inschrijfformulier en meer informatie op onze
website. Voor verdere vragen kunt u altijd een mailtje sturen
naar: competitie@racketsportschiedam.nl

PADEL ZOMERCOMPETITIE
Inschrijving KNLTB padel zomercompetitie open

BRASSERIE DEUCE
Vacature

Verhuur

Vorige week is Just Palm, van tennisschool Just for Tennis,
Nederlands kampioen geworden in de categorie Heren
Dubbel 60 samen met Frits Raijmakers. Wij willen Just en
Frits van harte feliciteren met deze titel.

JUST FOR TENNIS
Nederlands kampioen

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

https://www.racketsportschiedam.nl/KNLTB_Padelcompetitie
mailto:competitie@racketsportschiedam.nl
https://www.racketsportschiedam.nl/form/aanvraag_evenement


ACTIVITEITENKALENDER

RSS SILENT DISCO
Om de eerste Voorjaarscompetitiedag van de
tenniscompetitie goed af te sluiten, organiseren we
een Silent Disco. Kom gezellig langs om een
koptelefoon te scoren en een dansje te wagen.
Wanneer: zaterdag 9 april
Hoe laat: vanaf 17:00
Aanmelden is niet nodig
Iedereen is welkom en toegang is gratis!

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

OPENING GRAVELBANEN
Op woensdag 6 april is de opening van onze nieuwe
gravelbanen. Er zullen demo wedstrijden gespeeld
worden door onze hoogste heren en mix
competitieteams. Ook kunt u in Rolland Garros thema
van lekkere hapjes en drankjes genieten.
Wanneer: woensdag 6 april
Hoe laat: vanaf 20:00
Iedereen is welkom en toegang is gratis!

RSS MINI PADEL POULE TOERNOOI
Meld je aan met je dubbelpartner en geef je
speelsterkte op. Je speelt dan in een poule met
spelers van jouw speelsterkte!
Wanneer: zaterdag 30 april
Hoe laat: 15:30-17:00
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

RSS MOVE UP MOVE DOWN BEGINNERS
Speel 3 keer een half uur! Winst? Dan schuif je een
baan omhoog! Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: zaterdag 16 april
Hoe laat: 15:30-17:00
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

mailto:janine@racketsportschiedam.nl

