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WAT?

WAT?

WIE?

WIE?

WAAR & WANNEER?
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Op de nieuwe padelvelden aan het Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18 - Ieper.
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DEELNAME:
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INSCHRIJVEN?

INSCHRIJVEN?

OPGELET!
- Er moet vooraf ingeschreven worden.
- maximum 8 deelnemers per groep.
- een eigen padelracket meebrengen hoeft niet. Alle materiaal is ter plaatse aanwezig.
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INFO:

Kennismaking met de sport-hype van het laatste jaar … PADEL.
Padel is een racketsport die gespeeld wordt in een omsloten veld met een glazen
achterwand. Het wordt voornamelijk met 4 spelers gespeeld. Het lijkt op tennis maar is
eenvoudiger om aan te leren waardoor je vlugger spelplezier ervaart. Maak kennis met de
basistechnieken en spelregels gedurende een 2 uur durende sessie.

Voor +16 jarigen.

→ Groep 1: maandag 12/09/22 van 18.30 tot 20.30 uur
→ Groep 2: maandag 19/09/22 van 18.30 tot 20.30 uur
→ Groep 3: woensdag 21/09/22 van 18.30 tot 20.30 uur

€ 12,00 (verzekering lichamelijk ongevallen inbegrepen)

Inschrijven kan online via www.ieper.be/sportanimatie
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