PADEL RACKETS HUREN en Internet reservering
De LTCB zal Padel rackets verhuren om de leden in staat te stellen kennis te maken met deze
nieuwe sport. Op dit moment heeft de LTCB een 16 tal rackets aangeschaft voor dit doel. Er zijn 4
verschillende type rackets, met verschillende speeleigenschappen. Het is wenselijk dat er door de
leden meerdere keren gespeeld wordt om de sport te leren kennen. Men kan daarbij kiezen voor het
gebruik van verschillende rackets.
Naast de rackets zal de LTCB ook Padel ballen ter beschikking stellen voor verhuur. Deze ballen
zullen ook te koop worden aangeboden. De Padel bal verschilt van de tennis bal!
Verhuur van een racket zal € 2,- bedragen en voor het gebruik van een blik ballen zal € 1,- gelden.
Voor het gebruik van de rackets zal de LTCB wel een borg vragen. Deze borg dient aan de
barmedewerker te worden overhandigd en zal bij retour van de rackets worden teruggegeven.
Men kan kiezen tussen een briefje van € 50,-, een geldig rijbewijs of een geldig Identiteitsbewijs.
Er mag niet met tennis rackets en tennisballen op de Padel banen gespeeld worden!!
Let op: Verhuur van rackets alleen als de kantine open is!
De leden kunnen tot 1 juli 2017 zonder abonnement gebruik maken van de Padel banen. De banen
kunnen op de gebruikelijke manier met de KNLTB ledenpas worden afgehangen. Padel wordt altijd
gespeeld met 4 personen en men krijgt na afhangen de baan voor 45 minuten ter beschikking.
Voor de Padel banen bestaat er nu ook de mogelijkheid om via het Internet 2 x per week 1 x een
baan te reserveren (de week loopt van ma - zo). Hiervoor gaat men als volg te werk;
Log in op onze website. Ga naar “Afhangbord” (linker menu). Druk op de knop “+ Nieuwe
reservering”. Je ziet nu je naam staan met daaronder de mogelijkheid 3 andere leden te zoeken om
mee te spelen. Vul deze namen in en druk op de knop “verder”. Nu verschijnt een lijst met mogelijke
dagen en daarna tijden om te reserveren, maak hieruit een keuze. Je kunt op zijn vroegst de
volgende dag een baan reserveren (> 24 uur)! Bevestig je keuze via de knop “bevestigen”. Na je
bevestiging zullen alle leden een bevestigingsemail ontvangen.
Let op!! Als je gaat spelen moeten alle leden uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de
gereserveerde tijd hun geldige spelerspas door het afhangbord in de hal halen om op die manier de
baan reservering te bevestigen. Ben je te laat dan vervalt de reservering!!
Het Bestuur

