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Zomerabonnement 2018

Voor alle in deze folder genoemde abonnementen en lidmaatschappen vragen wij eenmalig  
€ 12,50 inschrijfkosten. Heb je al een lopend abonnement of lidmaatschap bij Nieuwe Sloot; 
dan komen de inschrijfkosten bij je volgende abonnement/lidmaatschap te vervallen.

RACKETLON (30 APRIL 2018 T/M 9 SEPTEMBER 2018)

Dagkaart € 10,00 per persoon

Abonnementen
Badminton / tafeltennis abonnement € 18,50 per maand
Racketlon abonnement € 27,50 per maand
Bovenstaand lidmaatschap wordt aan leden van TEAN, TV Nieuwe Sloot en  
TV Aarlanderveen aangeboden met 50% korting.



De sport Racketlon is momenteel één van de snelst groeiende racket- 
sporten in de wereld. Met een zeer grote sportieve deelname in Oostenrijk,  
Engeland, België en diverse Scandinavische landen begint de sport ook  
in Nederland razend populair te worden.

Racketlon is een individuele meerkamp van de vier verschillende racket- 
sporten tafeltennis, badminton, squash en tennis. Een wedstrijd tussen twee 
spelers bestaat uit één set (tot 21 punten) in alle vier de sporten, met dezelfde 
puntentelling. 

De speler die cumulatief de meeste punten scoort, is de winnaar. Ieder punt is 
dus belangrijk (een topper in een individuele sport heeft er dus belang bij om de 
tegenstander zo weinig mogelijk te laten scoren in de eigen sport, wat het hem/
haar er niet makkelijker op maakt). Het gaat er echter om hoe allround je bent  
en niet in hoeverre je uitblinkt in één van de sporten. Een goede Racketlon speler 
is niet per definitie een topspeler in een van de individuele sporten.

Het Racketlon seizoen loopt van 30 april tot en met 9 september 2018. Op de  
achterkant van deze folder leest u een overzicht van de tarieven (incl. gebruik 
aanwezig leenmateriaal).

Aantrekkelijk abonnement
Mocht je regelmatiger spelen, dan is het al snel voordeliger om een abonnement 
te nemen. En dat geldt zeker voor jou in geval je lid bent van ATC TEAN,  
TV Nieuwe Sloot of TC Aarlanderveen, want jij profiteert van een 50% korting  
op het racketlonabonnement.

Toelichting
•  Aanwezige leenmaterialen: batjes, squashrackets, tennisrackets,  

badmintonrackets.
•  Ballen / shuttles kunnen bij de receptie van het tenniscentrum worden  

aangeschaft.
•  Abonnement af te sluiten aan de receptie van het tenniscentrum;  

benodigd zijn 1 pasfoto en een machtiging voor automatisch afschrijven  
van de abonnementskosten.

•  Abonnement wordt afgesloten tot einde seizoen en is derhalve niet  
tussentijds opzegbaar.

•  Ten tijde van evenementen zijn de Racketlon faciliteiten niet / beperkt beschikbaar.
•  Er zijn 4 tafeltennistafels, 2 badmintonvelden, 10 squashbanen en 11 tennis-

banen beschikbaar; in geval van grote belangstelling dient men rekening te 
houden met kleine wachttijden bij het badminton en tafeltennis.
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