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Friend of Padel Kings 

LESAANBOD 

WINTER 2020

LESREGLEMENT
• Prijzen zijn op basis van een lidmaatschap bij Padel Hoorn.
• Padel Kings biedt de mogelijkheid af  te wijken van het aantal lessen. Dit heeft 

gevolgen voor de prijs per uur;
• Voor de jeugdreeks hanteren wij een afwijkend tarief. Indien er minder dan 4 

aanmeldingen zijn kan Padel Kings ervoor kiezen de reeks niet of  later te laten 
starten.

• Onze lessen duren 60 minuten;
• Inschrijven voor de lessen kan uitsluitend via www.padelkings.nl/inschrijven of  

via de Padel Kings app.
• De betaling geschiedt via een eenmalige overboeking. De betaling dient te zijn 

gedaan voor aanvang van de eerste training;
• Wanneer een les geen doorgang kan hebben door omstandigheden, dan wordt 

de les ingehaald tot het nieuwe seizoen begint;
• Lessen die door afwezigheid van je vaste Padel King niet doorgaan worden 

ingehaald of  door een andere Padel Kings gegeven.
• Als je les geen doorgang kan vinden, krijg je daarvan tijdig bericht via de Padel 

Kings app. Deze staat gelinkt aan je e-mailadres.
• Als je langdurig afwezig bent, kunnen we het lesgeld helaas niet restitueren.

Jouw lessen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij in overleg
met de Padel Kings een passende oplossing wordt gevonden;
• Niet deelnemen aan een les is voor eigen rekening;
• De Padel Kings zijn niet verantwoordelijk voor blessures en/of  ongevallen op en 

naast de padelbaan of  tijdens de les.



IS HET PADEL VIRUS 

OOK BIJ JOU 

AANGESLAGEN? NEEM 

DAN LES BIJ PADEL 

KINGS! BIJ ONS LEER 

JE ALLES OVER DEZE 

FANTASTISCHE SPORT. 

WAT LEER JE BIJ PADEL KINGS?
Tijdens onze lessen leer je alles over padel. Denk hierbij aan; spelregels, techniek, 
tactische tips & trucs en nog veel meer!

TRAININGSMETHODIEK
Padel is voor iedereen! Ben je beginner, gevorderd of  wedstrijdspeler? Voor ieder 
niveau en iedere leeftijd hebben wij een passende trainingsmethodiek samengesteld 
in samenwerking met Padeltrainer.com (Daniël Dios). Hij is een autoriteit op het 
gebied van Padel. Tijdens de reeks houden wij het leerproces bij aan de hand van een 
‘checklist’. Hierdoor werken we tijdens jouw lessen aan je persoonlijke doelen en 
aandachtspunten.

JEUGDCURSUS
Voor de jeugd is een aparte trainingsmethodiek vereist. Denk hierbij aan de basis van een 
balsport; hoe stuitert een bal, hoe gebruik je het racket en waar kun je het beste staan. 
Als de basis helemaal op orde is gaan we starten met het spelen van rally’s en punten. 

STARTERS CURSUS
Tijden de reeks trainingen starten we met de spelregels, het gebruik van padelmateri-
alen en de (basis)technieken en tactieken van padel. Op welke posities kun je het bes-
te staan? Wij zorgen ervoor dat je de wanden gaat beschouwen als je beste vriend!

GEVORDERDEN CURSUS
Tijdens de reeks trainingen gaan we dieper in op de technieken en tactieken van 
padel. We gaan werken aan verschillende spelpatronen zodat je 2 of  3 ballen vooruit 
kunt denken. Ons doel is om je klaar te stomen voor het spelen van wedstrijden.

WEDSTRIJDCURSUS
Tijdens de reeks trainingen gaan we specifiek werken aan het spelen van wedstrijden. 
Naast het verfijnen van de techniek en het uitbreiden van tactieken gaan we werken 
aan het fysieke en mentale aspect. Tijdens de reeks houden we rekening met de 
voorbereidings- en wedstrijdperiode. We stomen je klaar voor de competitie en het 
toernooiseizoen en werken aan tactieken en teamwork.

WIL JE LIEVER EEN LOSSE 

TRAINING, EEN KORTERE 

OF EEN LANGERE REEKS? 

STUUR DAN EEN MAIL 

NAAR INFO@

PADELKINGS.NL

* 1 uur groepsles per week op basis van 4 deelnemers
* Inclusief  Padel Kings cadeau
* Prijzen voor niet leden zijn in overleg met de Padel Kings of
Padel Hoorn
* Wanneer de les niet doorgaat i.v.m. de weersomstandigheden,
dan wordt de les een week doorgeschoven

17 lessen volwassenen

€191,25 
p.p.

Leden

WinterseizoenWinterseizoen

Inschrijven
Vanaf 21 september beginnen we met het indelen van de groepen. In de week van  

12 oktober starten we met de eerste lessen van het winterseizoen. Indien je later inschrijft 
dan de startdatum proberen wij je toe te voegen in een lopende reeks of proberen we een 

nieuwe groep te vormen.

Inschrijven kan via www.padelkings.nl/padelhoorn of download de Padel Kings app.

* 1 uur groepsles per week met maximaal 6 deelnemers 
* Inclusief  Padel Kings cadeau 
* Wanneer de les niet doorgaat i.v.m. de weersomstandigheden, 
  dan wordt de les een week doorgeschoven

8 lessen jeugd

€60,00 
p.p.

Leden


