
PADEL
programma 

2023

PADELSTAGES JEUGD

LADIES NIGHT

MEN’S NIGHT

Dienst Sport & Jeugd- Christel Goormans
Sportcomplex Het Veld - Schildebaan 22 b - 2240 Zandhoven
T: 03-410 16 65 | E: sport@zandhoven.be

Wie?

Wat? 

Wanneer?

Prijs?

Enkel heren.

Een gezellige padelavond onder mannen en wij zorgen uiteraard ook 
voor een hapje en een drankje.

Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur op 27/4 – 28/9/2023.

€ 10 per persoon. 

Wie?

Wat? 

Wanneer?

Prijs?

Enkel dames.

Kom samen met andere dames padellen en geniet van een gezellige 
avond met een hapje en drankje.

Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur op 24/3 – 6/10/2023.

€ 10 per persoon.

Wie?

Wat? 

Wanneer?

Prijs?

Extra

Vanaf 10 jaar.

Jongeren leren gedurende 5 dagen alles over padel. De stage 
verloopt in groepjes van 8 à 10 deelnemers. Sommige stages 
worden gecombineerd met omnisport.

Krokus – van 20/2 t/m 24/2/2023 – padel-omnisportstage  
Pasen – van 3/4 t/m 7/4/2023 – padelstage voormiddag + 
namiddag
Zomer – van 3/7 t/m 7/7/2023 – padel-omnisportstage  
Zomer – van 21/8 t/m 25/8/2023 – padelstage voormiddag + 
namiddag

Inwoners: € 50 voor padelstage - € 75 voor padel-omnisportstage 
Niet-inwoners: € 75 voor padelstage - € 110 voor padel-
omnisportstage 

Bij de padelstages in de voor - of namiddag worden in functie 
van het niveau meerdere lesgevers ingezet. 



.

Ook in 2023 hebben we een mooi pakket aan activiteiten 
voorzien voor alle padelfanaten. Je komt er hier alles over te 
weten en dan is meedoen de boodschap! 

#sportersbelevenmeer #inzandhoven

PADEL OVERDAG

JEUGD PADEL NAJAAR

JEUGD PADEL VOORJAAR

Wie?

Wat? 

Wanneer? 

Prijs?

Iedereen is welkom. 

In het ‘sport-overdagprogramma’ kan je elke week kiezen voor padel. 
Een keer per maand is er ook een lesgever die je tips geeft. Voor deze 
initiatie is het aantal plaatsen beperkt en is inschrijven op voorhand 
nodig. 

09.00 tot 11.30 uur voor sport overdag – 12.30 tot 15.30 uur voor 
personeel. 20/1 – 17/2 – 17/3 – 21/4 – 26/5 – 16/6 – 15/9 – 20/10 – 
17/11 – 15/12/2023.

Tarief sport overdag - € 2/keer of € 15 voor 10-beurtenkaart + gratis 
voor personeel.

Wie?

Wat? 

Wanneer? 

Prijs?

Vanaf 10 jaar.

Start met “jeugddag” om de niveaus te testen en de groepen te 
verdelen – woensdag 1/3 tussen 13u en 16u. We voorzien
2 lesgevers zodat er per niveau kan opgesplitst worden voor 
maximaal spelplezier en leerkansen.

10 weken op woensdag les van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 
16.00 uur. 1/3 (startdag) – 8/3 – 15/3 – 22/3 – 29/3 – 19/4 – 26/4– 
3/5 – 10/5 – 17/5 – 24/5/2023.

€  120

Wie?

Wat? 

Wanneer? 

Prijs?

Vanaf 10 jaar.

Start met “jeugddag” om de niveaus te testen en de groepen te 
verdelen - woensdag 6/9 tussen 13.00 en 16.00 uur. We voorzien 
2 lesgevers zodat er per niveau wat kan opgesplitst worden voor 
maximaal spelplezier en leerkansen.

6 weken les op woensdag van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 
16.00 uur. 6/9 (startdag) – 13/9 – 20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 – 
18/10 – 25/10/2022.

€ 75

Wie?

Wat? 
Wanneer? 

Prijs?

Alle padellers – enige padelervaring is hier wel vereist!

Een les die volledig in het teken staat van 1 bepaald thema.

18u tot 20u (niveau P50 – P200 = ± gevorderd) 
20u tot 22u (vanaf niveau P300 = gevorderd)

vrijdag 17/3 – bewegen als een paar – veldpositie
vrijdag 21/4 – slagen via de achterwand
vrijdag 26/5 – bovenhandse slagen
vrijdag 16/6 – verdediging versus aanval
vrijdag 15/9 – variatie in return op service

€ 10 per les

THEMALESSEN

LESPAKKETTEN

Lespakket 3 uur Lespakket 5 weken 

• Uren en data: in onderling overleg 
  met spelers en lesgevers
• 3u les op te nemen in 2 blokken 
  van 1,5u
• € 120 voor 3u les (terreinhuur is    
  inbegrepen)

• Les in groepjes van 4 (stel je eigen 
   groep samen) op 1 terrein
• Uren:
   17.30u tot 19u
   19u tot 20.30u
   20.30u tot 22u
• 2 periodes:
  Voorjaar: les op woensdag 19/4 – 
  26/4 – 3/5 – 10/5 – 17/5 
  (reservedata 24/5 en 31/5)
  Najaar: les op woensdag 13/9 – 
  20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 
  (reservedata 18/10 en 25/10)


