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Ken jij padel al? Padel is een racketsport die ingrediënten 

uit tennis en squash combineert. Maar padel is vooral een 

sociale sport voor jong en oud! Het is gemakkelijk aan te  

leren en minder belastend voor de gewrichten. 

Na het grote succes deze zomer hebben we  
opnieuw een gevarieerd programma voor je  
klaarstaan.  

Je kunt nog steeds komen kennismaken met  
padel tijdens onze initiatielessen voor jong of  
oud. Misschien laat je liever een lesgever komen 
op een moment dat het jouw team past? Er zijn 
ook themalessen voor gevorderden én we starten 
een nieuw tornooi. Geen enkel excuus dus om  
niet mee te doen! 

#sportersbelevenmeer #inzandhoven 

Padel programma 2019 



  Wintercompetitie . 

  Lespakket .  

   Jeugdstage padel  

  Mix & Match  

Wie? 

Wat? 
 

Wanneer? 
 

Prijs? 

Iedereen is welkom. Vaste partner verplicht. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen speel je in poule  
of volgens een vast wedstrijdschema tegen andere teams. 

De competitie loopt van 1 januari tot aan de paasvakantie. 
Je kiest je speelmoment in overleg met de tegenpartij. 

De competitie is gratis. Je betaalt enkel de huur van het  
terrein (+ ev. materiaal). Inschrijven kan tot 28 december.  

Wie? 

Wat? 
 

 

 

 

Wanneer? 

Prijs? 

Iedereen is welkom. 

Wij zorgen voor een lesgever die je de kneepjes van  
padel leert. Het niveau van de lessen wordt aangepast  
aan de deelnemer(s). Een lespakket omvat 3 lesuren  
die opgenomen kunnen worden in blokken van 3 keer  
1 uur of 2 keer 1,5 uur. 

In overleg met de deelnemer(s) en de lesgever.  

120 euro per lespakket (1 tot maximaal 4 deelnemers). 

 3 uur les met 4 personen: 30 euro per persoon 
 3 uur les met 3 personen: 40 euro per persoon 
 3 uur les met 2 personen: 60 euro per persoon 
 3 uur les met 1 persoon: 120 euro per persoon 

Wie? 
 

Wat? 

Wanneer? 
 

 

 

 

 

Prijs? 

Iedereen die de basis van padel onder de knie heeft en 
graag iets meer wil. (Maximaal 12 deelnemers per les.) 

Tijdens deze lessen leer je iets bij over een specifiek thema. 

Op zaterdagen, telkens van 14 tot 16 uur: 
 12.01.2019: verdedigen van jouw kant 
 09.02.2019: forehand- en backhandtechnieken 
 09.03.2019: positie, communicatie en partnering 
 13.04.2019: het glas, je vriend 
 11.05.2019: tactiek in padel 

6 euro per persoon per les. Inschrijven kan tot alles volzet is. 

Wie? 

Wat? 
 

Wanneer? 
 
 

 

 

Prijs? 

Vanaf 10 jaar. 

Jongeren leren gedurende 5 halve dagen alles over padel. 
De stage verloopt in groepjes tot maximaal 12 deelnemers. 

Voormiddag (9.30 - 12 uur) of namiddag (13.30 - 16 uur). 
 8 tot 12 april 2019 
 1 tot 5 juli 2019 
 26 tot 30 augustus 2019 

50 euro voor 5 halve dagen. Inschrijven kan tot alles volzet is. 

Wie? 

Wat? 
 

 
 

Wanneer? 
 
 

 

Prijs? 

Iedereen is welkom.  

In het ‘sport-overdagprogramma’ kun je ook elke week  
kiezen voor padel. Een keer per maand is er ook een  
lesgever die je tips geeft. 

Elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.  
De lesgever is aanwezig op 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 
28/6, 27/9, 25/10 en 22/11.  

2 euro per keer of 15 euro voor een 10-beurtenkaart.  
De huur van het terrein is inbegrepen in de prijs.  

Voor de vrije speldagen moet je zelf voor een team  
(2 x 2) zorgen en tijdig een terrein reserveren. Voor de  
initiatiemomenten moet je vooraf inschrijven, dat kan  
ook individueel. 

Wie? 

Wat? 
 

Wanneer? 
 

Prijs? 

Iedereen is welkom. Een eigen partner is niet nodig. 

Dankzij ons doorschuifsysteem speel je de hele avond met 
verschillende partners tegen verschillende tegenstrevers. 

Op donderdagen, telkens van 19 tot 22 uur: 28/2, 14/3, 
25/4, 30/5, 27/6, 12/9 en 17/10. 

5 euro per avond. Inschrijven hoeft niet. 

  Tornooi  

  Padel overdag .  

   Themalessen voor gevorderden  

Wie? 

Wat? 

Wanneer? 

Prijs? 

Iedereen is welkom. Een eigen partner is niet nodig. 

Loting bepaalt wie je partner en wie je tegenstrevers zijn. 

Zondag 5 mei 2019 vanaf 13 uur. 

5 euro per persoon. Inschrijven kan tot 25 april 2019. 


