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WAT LEER JE BIJ PADEL KINGS? Tijdens onze lessen leer je alles over
padel. Denk hierbij aan; de spelregels, (basis)techniek, tactische tips & trucs en alles
over het te gebruiken materiaal.
TRAININGSMETHODIEK. Ben je beginner, gevorderd of wedstrijdspeler?
Voor ieder niveau en iedere leeftijd hebben wij een passende trainingsmethodiek
samengesteld. Padel is voor iedereen!
JEUGD. Voor de jeugd is een aparte trainingsmethodiek vereist. Hiervoor heeft
Padel Kings een programma geschreven. Denk hierbij aan de basis van een balsport;
hoe stuitert een bal, hoe gebruik je het racket, hoe plaats je je voeten. Uiteraard
houden we rekening met de spanningsboog van de leerlingen en wisselen sport en
spel continu af.
BEGINNERS KLASSE. Tijdens deze trainingen gaan we dieper in op de achtergrond van padel, padelmaterialen (racket, ballen), de spelregels en de basistechnieken. Je leert waar je op welk moment het beste kunt gaan staan en hoe je de glazen
wanden en het hekwerk bij je spel kunt betrekken.
GEVORDERDEN KLASSE. Wanneer je al ervaring hebt met padel gaan we dieper op de materie in. Zowel technisch als tactisch. We leren je bijvoorbeeld gebruik
te maken van de glazen wanden en het hekwerk om de baan heen. Ons doel is om je
klaar te stomen voor de wedstrijdklasse door je kwaliteiten te benutten en te blijven
werken aan je positionering op de baan.
WEDSTRIJD KLASSE. We gaan weer een stap verder. Je gaat nu meer vanuit
wedstrijdperspectief de lessen volgen. Samen zorgen we ervoor dat je mee kunt
draaien op het hoogste niveau. We helpen je met het verbeteren van je vastheid,
simuleren wedstrijdsituaties en blijven werken aan je techniek. Conditioneel dagen we
je steeds meer uit. Vamos!

Op ieder niveau heb je de
keuze tussen 10 of 20 lessen.
Uiteraard zijn duo lessen en
privélessen ook mogelijk.
Stuur een mail naar
wesley@padelkings.nl en
wij nemen contact
met je op.

10 lessen
Leden

* 1 uur groepsles per week (10 x) op basis van 4 deelnemers
* inclusief gebruik van ballen
* inclusief baanhuur

€125,p.p.

Niet-leden betalen
€175,- p.p.

20 lessen
Leden

* 1 uur groepsles per week (20 x) op basis van 4 deelnemers
* inclusief gebruik van ballen
* inclusief baanhuur
* inclusief Padel Kings bidon (éénmalig, bij eerste inschrijving)

€250,p.p.

Niet-leden betalen
€350,- p.p.

Inschrijven:
stuur een mail naar wesley@padelkings.nl of bel 06 226 632 02

Lidmaatschap Padel Hoorn
Pupillen t/m 11 jaar €66,45 / junioren 12 t/m 17 jaar €101,35 / senioren €138,40.
Ben je al lid bij TV Hoorn of bij SquashHoorn? Dan krijg je 50% korting op het lidmaatschap. Voor meer informatie ga je naar www.tvhoorn.nl/vereniging/lid-worden.
Genoemde bedragen betreffen een jaarlidmaatschap.
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Prijzen zijn op basis van een lidmaatschap bij de club waar je je lessen afneemt;
Padel Kings biedt je de mogelijkheid om te kiezen tussen 10 of 20 lessen;
Onze lesuren duren 60 minuten;
Inschrijven voor Padelles kan uitsluitend via een volledig ingevuld
inschrijfformulier. Deze kun je opvragen door een mail te sturen naar
wesley@padelkings.nl
Betaling geschiedt via een éénmalige overboeking. De betaling dient te zijn
gedaan voor aanvang van je eerste les;
Bij aanvang van je 1e les wordt het lesschema besproken. We bespreken o.a.
de lesdata, vakanties en inhaaldata. Daarnaast maken we gezamenlijk een
appgroep om de communicatie sneller te laten verlopen;
In geval van te extreme weersomstandigheden is de eerste uitvalles voor
rekening van jou, de 2e voor rekening van de Padel Kings, de 3e weer voor jou
en iedere daarop volgende voor de PadelKings.
Het lesschema en de indeling van de lesgroepen versturen wij je per e-mail;
Lessen die door afwezigheid van je vaste Padel King niet doorgaan worden
ingehaald of door een andere Padel King gegeven;
Indien je les geen doorgang kan vinden, krijg je daarvan tijdig bericht van
de Padel Kings;
Indien je langdurig ziek of 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 je eigen rekening;
• De Padel Kings zijn niet verantwoordelijk voor blessures en/of ongevallen op en
naast de padelbaan of tijdens de les.
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