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Squash volwassenen
Squash Alphen

Contact
Ben je benieuwd naar de tarieven van  
baanhuur en de abonnementen kijk dan op:  
www.nieuwesloot.nl/squash



Ben jij opzoek naar een snelle, uitdagende en tactische sport? Speel dan 
squash! Squash is een actieve sport en zorgt voor een goede conditie,  
spelinzicht, balgevoel en is nog gezellig om te doen ook!

Losse verhuur
Of je nu jong of oud, beginnend of gevorderd, abonnementhouden of geen 
abonnementhouder bent, een baan huren kan altijd. Deze kun je per keer betalen 
of via een sporttegoed. Mocht je wat regelmatiger spelen, dan is het voordeliger 
om een abonnement te nemen. Wil je voor een langere periode verzekerd zijn 
van een vast speelmoment, neem dan een squashbaan op contract! Zo heb je 
wekelijkse een vaste sportavond, want wij reserveren vooraf een baan voor jullie.

Kennismakingsarrangement Squash4 2
Met het arrangement Squash4 2 maak je samen met een vriend(in) 1 maand 
lang kennis met squash. Gedurende de maand maak je gratis gebruik van onze 
leenrackets. De bijbehorende squashles maakt echt het verschil; de gekwalificeerde 
squashtrainer brengt jullie in drie kwartier merkbaar naar een hoger niveau. Na 
afloop van deze kennismakingsperiode kun je beter beoordelen of het daluren-  
of piekabonnement of incidenteel een squashbaan huren de beste optie is om 
verder te gaan met squash bij Nieuwe Sloot. Indien je kiest voor een abonnement, 
dan heb je de mogelijkheid om bij ons met 40% korting een squashracket aan te 
schaffen (dit abonnement dien je binnen 2 maanden na je Squash4 2 periode af 
te nemen). 

Aantrekkelijke abonnementen
Voor de regelmatige squasher is een abonnement de beste optie. Als je 3 keer  
in de 4 weken komt spelen, dan loont het al om een abonnement te nemen! 
Abonnementhouders hebben ruime speelmogelijkheden en profiteren bovendien 
van de vele activiteiten die worden georganiseerd. 

Competitie
Zoek je nog wat extra uitdaging naast je wekelijkse squashuurtje, dan is de 
competitie wellicht iets voor jou! De wedstrijden in deze landelijke competitie 
worden in de winterperiode gespeeld op de vrijdagavond.  
Onze receptiemedewerkers brengen je graag in contact met de competitieleider. 
Deelnemers aan de competitie betalen een bijdrage aan de Squashbond.

Squashlessen
Vooral voor de beginnende squasher is het volgen van lessen een absolute  
aanrader. Binnen het centrum zijn er gekwalificeerde trainers waarmee je de eerste 
stappen in squashland kunt doorlopen. Een afspraak met een trainer is zo gemaakt!

AAnBevoLen!

goede conditie
Uitdagend, snel

spelinzicht


