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Vanaf 17 januari is de aanleg van de gravelbanen in volle gang.
De gravelbanen zullen de komende tijd even moeten zakken
zodat het straks optimaal bespeelbaar is. Als alles goed gaat, zijn
de gravelbanen vanaf april te bespelen. Ook wordt het hekwerk
vernieuwd en veranderd. Zo zal het straks alleen via de
hoofdingang mogelijk zijn om de tennisbanen te betreden. Dit
biedt ons een stuk meer overzicht en veiligheid.
Daarnaast gaat er op de smashcourt banen, wanneer het weer
het toelaat, groot onderhoud plaatsvinden.

STAND VAN ZAKEN
Gravelbanen

Wij zijn trots om u mede te delen dat wij als partner van
Stroomopwaarts het keurmerk hebben ontvangen voor
sociaal ondernemen.

Stroomopwaarts is er voor de inwoners van Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam op hun weg naar werk. Zij gaan bij
mensen op zoek naar hun eigen kracht en bieden
begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk
inkomen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit
doen zij vanuit het Werkplein, het Werkleerbedrijf, samen
met maatschappelijke partners en met lokale ondernemers.

Sociaal ondernemen doen we samen. Om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt echt een kans geven in de vorm
van een contract, een detachering of een stage zijn onze
partners keihard nodig. Ook het volledig uitbesteden van
productieprocessen of werk dat uitgevoerd kan worden in
het Werkleerbedrijf levert een bijdrage aan de
werkvoorziening van kwetsbare doelgroepen.

KEURMERK
partner in sociaal ondernemen

Jullie zijn zondag 6 februari van harte welkom om een kijkje te
nemen bij de padeltop van Nederland. Wedstrijden op het
hoogste nationale niveau bij ons op het centrum. De wedstrijden
beginnen om 9.00 uur en duren tot ongeveer 18.00 uur. Voor
toegang is het tonen van een corona-QR-code noodzakelijk en
gelden ook de andere coronamaatregelen voor publiek bij
sportwedstrijden. Lees het hier in De Schiedammer Online.

KNLTB PADEL TOPKLASSE
padel wintercompetitie in schiedam

https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/zondag-speelt-nederlandse-padeltop-in-schiedam


5-weekse indoor padel les strippenkaart €300,-
5-weekse outdoor tennisles strippenkaart €200,-

Flexibel lessen
Tennis of padel les willen volgen, maar niet iedere week? 
Dit kan! Voor een ieder die flexibel lessen wil volgen hebben
wij twee unieke 5-weekse strippenkaart acties.

De lessen/trainingen worden ingepland in overleg op de
open lesuren en je stelt zelf de samenstelling samen.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
info@smash-tennis.nl

Reguliere les
In het voorjaar (eind maart) starten de nieuwe 10-weekse
lesreeksen weer. Inschrijven voor deze lessen kan al!
Inschrijven kan via onze website. 

Het team
Vanaf maart sluit David Nainggolan aan bij het team als
padel coördinator. David is momenteel gymleraar in Den
Haag op een internationale school. David zal de school
verruilen voor de padelbaan en is voor SMASH het
aanspreekpunt voor al jullie padel vragen. 

Met Ricardo Delgado maken we het team compleet. Een
bekende naam voor jullie. Ricardo geeft nu al les voor ons,
vanaf maart sluit Ricardo fulltime aan bij het team om de
jeugd en de activiteiten te coördineren. 

Tot op de baan!

Groeten,
Namens het trainersteam van SMASH

Mark & Boy

SMASH
Nieuwsbrief

Uriël Maarsen en Sven Boele fuseren om een ‘echte’
Spaanse padelschool te starten op RacketsportSchiedam!
De Spaanse/Zuid Amerikaanse padel scholing zorgde
ervoor dat Uriël Maarsen nr. 1 van Nederland werd en in de
top 150 van de officiële 'World Padel Tour' lijst kwam te
staan. Sven Boele werd geselecteerd voor het Nederlands
padel team en speelde het WK padel in Paraguay en het
EK in Rome. 

Ben je benieuwd naar hoe onze padellessen eruit zien?
Schrijf je in op padelritmo.nl en vul jouw spelniveau en
beschikbaarheid in. Na het invullen krijg jij zo spoedig
mogelijk een bericht van onze backoffice dat jij kan
beginnen met trainen. 

PADEL RÍTMO
padelschool

CORONA MAATREGELEN
Sport en horeca

Buiten en binnen tennissen en padellen is toegestaan,
zowel vrij spelen als trainingen voor jeugd en
volwassenen. Er geldt geen eindtijd en er is geen
maximale groepsgrootte. Dubbelen is dus mogelijk en
trainingen met bijvoorbeeld een groep van 6 of 8
personen mag ook.
Voor tennissen en padel binnen is een
coronatoegangsbewijs (CTB) nodig voor iedereen vanaf
18 jaar. Een mondkapje is verplicht bij het verplaatsen in
een tennishal of padelcentra voor iedereen vanaf 13 jaar.
Bij het sporten mag het mondkapje af.
Cluboverstijgende wedstrijden, zoals competities en
open toernooien zijn toegestaan.
Publiek is binnen en buiten toegestaan bij wedstrijden
en trainingen, wel moeten volwassenen 1.5 meter
afstand tot elkaar houden en een vaste zitplaats
hebben. Bij binnenlocaties is daarnaast een CTB (vanaf
18 jaar) en het dragen van een mondkapje verplicht.
Horeca op sportlocaties mag open tot 22:00 uur, zowel
binnen als buiten. Er gelden vaste zitplekken en een
coronatoegangsbewijs bewijs is nodig voor iedereen
vanaf 18 jaar. Een mondkapje is nodig bij het verplaatsen
in de ruimte voor iedereen vanaf 13 jaar en er moet 1.5
meter afstand tot elkaar worden gehouden.
Kleedkamers, douches en toiletten mogen open; bij het
gebruik hiervan is een CTB (vanaf 18 jaar) en het dragen
van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht.

Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen
mogelijk zijn vanaf woensdag 26 januari. 
De huidige regels opgesteld door de KNLTB voor tennis en
padel op een rijtje:

mailto:info@smash-tennis.nl
https://www.smash-tennis.nl/
http://www.padelritmo.nl/
https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/01/corona-update-horeca-open-en-wedstrijden-spelen-weer-mogelijk/


ACTIVITEITENKALENDER

PADEL POULEGAMES BEGINNERS
Speel in een poule met 3 of 4 teams. De winnaars
van de poules spelen tegen elkaar.
Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: zondag 20 februari
Hoe laat: 18:30-21:30
Aanmelden: via de KNLTB Meet & Play app bij
Activiteiten.
Members: €10,- per persoon
Niet-leden: €20,- per persoon

PADEL POULEGAMES INTERMEDIATE
Speel in een poule met 3 of 4 teams. De winnaars
van de poules spelen tegen elkaar.
Nog geen maatje? Geen probleem!
Wanneer: zondag 13 februari
Hoe laat: 18:30-21:30
Aanmelden: via de KNLTB Meet & Play app bij
Activiteiten.
Members: €10,- per persoon
Niet-leden: €20,- per persoon

PADEL WALK INN 50+
Maak kennis met padel! Krijg instructie van ervaren
padelspelers.
Wanneer: dinsdag 15 februari
Hoe laat: 10:30-12:00
Aanmelden: stuur een mailtje naar
janine@racketsportschiedam.nl 
dit kan t/m zondag 13 februari.
Kosten: €5,- per persoon (incl. huurracket)

Vragen over de activiteitenkalender? 

stuur dan een mailtje naar janine@racketsportschiedam.nl

INDOOR TENNIS DUBBEL POULE TOERNOOI 
(TENNIS RATING 7 T/M 9)
Speel in een poule met 3 koppels. Er worden 4
wedstrijden van 25 minuten gespeeld. 
Wanneer: zondag 20 februari
Hoe laat: 12:30-15:30 (excl. uitloop)
Aanmelden: via de KNLTB Meet & Play app bij
Activiteiten.
Members & indoor contractanten: €10,- per persoon
Niet-leden: €15,- per persoon

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

