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¡Me Apunto!

PADEL (1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2018)

Losse verhuur per uur
Daluren Maandag t/m vrijdag tot 17.30 uur, 

Zaterdag / zondag gehele dag
€ 16,00

Piekuren Maandag t/m vrijdag vanaf 17.30 uur € 20,00

Lidmaatschap
Padel lidmaatschap € 12,00 per maand
Bovenstaand lidmaatschap wordt aan leden van TEAN, TV Nieuwe Sloot,  
TV Aarlanderveen, Squash Alphen en racketlon en tennis zomerabonnementhouders 
aangeboden met 50% korting.

Voor alle in deze folder genoemde abonnementen en lidmaatschappen vragen wij eenmalig  
€ 12,50 inschrijfkosten. Heb je al een lopend abonnement of lidmaatschap bij Nieuwe Sloot; 
dan komen de inschrijfkosten bij je volgende abonnement/lidmaatschap te vervallen.



¡Padel is fun!

verovert
Padel
Nederland

Padel verovert nu ook Nederland! In Spanje is Padel inmiddels tennis als 
meest populaire racketsport voorbijgestreefd. En ook in onze regio neemt 
het aantal spelers explosief toe. Padel is Fun! Het verenigt het beste van 
twee werelden van squash en tennis. 

Losse verhuur 
Padel is voor mensen van alle leeftijden en spelniveaus en wordt altijd als 
dubbel gespeeld. Ervaring met racketsporten is geen vereiste, want je leert het 
spelletje snel spelen en na een paar keer spelen zal je al vele lange rally’s  
hebben. Met z’n vieren huur je een baan; er is een piek- en een daltarief.  
De baanhuur kan je per keer betalen en betaal je met een sporttegoed dan ben  
je nog voordeliger uit.

¡Me Apunto!
Als je als koppel of individueel kennis wilt maken met Padel dan kan dat ook. 
Want wat in Spanje gebruikelijk is, bieden wij op Nieuwe Sloot ook: ¡Me Apunto!  
Een ‘¡Me Apunto!-reservering’ maak je per persoon voor reserveringen die wij 
open zetten voor 4 of 6 spelers.

Aantrekkelijk lidmaatschap
Padel is een sociale beleving! Kom dus sfeer proeven en huur een baan. Mocht 
je wat regelmatiger spelen, dan is het al snel voordeliger om een abonnement 
te nemen. En ook de tennisser met het zomerabonnement en de racketlonner 
profiteert van een 50% korting op het padellidmaatschap.

Lessen
Door les te nemen in Padel vergroot je je vaardigheden enorm snel. De lessen 
worden verzorgd door gekwalificeerde trainers. Met diverse activiteiten brengen 
zij jou ook in contact met andere spelers. Een afspraak met een trainer is snel 
gemaakt!

Competitie
Meerdere teams spelen namens Padel Alphen hun wedstrijden in de landelijke 
competitie. En dat gebeurt op elk niveau. Dus ook voor jou zijn er mogelijkheden 
om aan te sluiten bij een team. Of vorm je liever je eigen team? Je kan of in het 
voorjaar of in het najaar deelnemen aan de zeven weken durende competitie.  
Bij de receptie van Nieuwe Sloot zijn alle materialen aanwezig om het spelletje 
te kunnen spelen. Padel wordt gespeeld met speciale Padel-ballen en ook het 
racket is anders dan een squash- en tennisracket. Het racket krijg je van ons te 
leen; de ballen kan je bij ons kopen.


