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KIDS PADEL 
 

PRAKTISCHE INFO: 
 

Vanaf woensdag 23 september starten we op het Roelandsveld met onze eerste 
eigen 'KIDS PADEL' lessenreeks. Deze lessenreeks bestaat uit 8 lessen waarbij de 
kinderen onderverdeeld worden per leeftijdscategorie. Elke leeftijdscategorie 
krijgt 1 uur les onder leiding van gediplomeerde trainers.  

Leeftijd 6 - 8jaar van 13u tot 14u (max. 6 spelers per trainer) 

Bij deze leeftijdscategorie wordt er vooral gewerkt rond balvaardigheid en 
coördinatie om zo van jullie kinderen slimmere en betere bewegers te maken. 
Alsook leren wij de kinderen op een leuke en uitdagende manier de basisslagen en 
regels van padel aan. Succesbeleving en plezier staan hierbij centraal.  

Leeftijd 9 - 12jaar van 14u tot 15u (max. 4 spelers per trainer) 

Bij deze leeftijdscategorie blijft de coördinatietraining verder doorlopen samen 
met het conditionele aspect. Fitte en snelle spelers maken het verschil tijdens 
het spel.  
Hierbij wordt er ook verder gewerkt aan de techniek van de slagen alsook het 
tacktische aspect van het spel.   

Leeftijd 12 + van 15u tot 16u (max. 4 spelers per trainer)   

Bij deze leeftijdscategorie werken we vanuit tacktische situaties waarbij controle 
en balwisseling heel belangrijk zijn. Nieuwe slagen komen aan bod maar ook hier 
blijven we verder werken aan de techniek.  
Hierbij proberen we spelers klaar te maken om op een hoger niveau te spelen!  
 

DATA LESSENREEKS: 
 

September Woensdag 23 september 
Woensdag 30 september 

Oktober Woensdag 7 oktober 
Woensdag 14 oktober	
Woensdag 21 oktober	
Woensdag 28 oktober	

November Woensdag 18 november	
Woensdag 25 november 

 
* Op woensdag 4/11 (herfstvakantie) en woensdag 11/11 (wapenstilstand) is er GEEN les. 
 

Bij slecht weer worden jullie via mail en/of GSM op de hoogte gebracht indien de 
les niet kan doorgaan. Daarna zal er een nieuwe datum worden medegedeeld. 
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KLEDIJ & MATERIAAL:  
 
Jullie hoeven geen eigen racket aan te kopen, wij voorzien het nodige materiaal. 
Indien jullie reeds over een racket (kindermodel) beschikken mogen jullie deze 
zeker meenemen.  
Voorzie steeds sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden en 
voldoende water.  
 
BETALING:  
 
De inschrijving is pas compleet indien de betaling is uitgevoerd.  
De betaling kan gebeuren door het bedrag van 96 euro te storten op het 
rekeningnummer BE14 7512 0991 2383 met vermelding van de naam en voornaam 
van het kind.  
 
CORONA MAATREGELEN:  
 
- +12 jaar verplicht dragen van een mondmasker op de site van het Roelandsveld. 
- Ontsmetten van het materiaal voor en na de activiteiten. 
- Bij ziekte of twijfel gelieve ons te verwittigen en NIET naar de les te komen. 
- Gebruik je gezond verstand en houd afstand.  
 
 

• Bij afwezigheid tijdig verwittigen, enkel op bewijs van een doktersattest wordt  
de les terugbetaald. 

 
 
 

! ALVAST BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN !  
PADELSPORTKAMP DILBEEK 

	
	
	In samenwerking met	:	
	
 


