OVER PADEL VLAANDEREN
Padel Vlaanderen vzw werd opgericht op 1
februari 2006. Sindsdien is Padel
Vlaanderen uitgegroeid tot de
padelfederatie in Vlaanderen.In de voorbije
jaren werden diverse promotionele
initiatieven georganiseerd in het kader van
COMPETITIE (tornooien, Vlaamse
kampioenschappen, interclub, ranking),
OPLEIDING (trainers en spelers) en
PROMOTIE (hulp bij opstart clubs, mobiele
terreinen van Padel On The Move).
Padel Vlaanderen vzw streeft er ook naar
om de padelsport in Vlaanderen continu te
ontwikkelen via steun bij de oprichting van
nieuwe clubs en de organisatie van evenementen en tornooien.
De voornaamste verklaring van het succes van padel is zijn
laagdrempeligheid en sociaal karakter. Padel kan beoefend
worden door IEDEREEN los van je sportief niveau. Na een korte
introductie beleef je meteen spelplezier met lange rally’s.

“EEN SPORT VOOR IEDEREEN!”

PADEL VLAANDEREN VZW
Jovastraat 10
9050 Gentbrugge

www.padelvlaanderen.be
info@padelvlaanderen.be

Padel Vlaanderen

INFOBROCHURE

COMPETITIE 2018
Tornooien

Interclub

ZET JE PADELCLUB OP DE KAART IN
VLAANDEREN!
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M/V/G
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Niv. C

VLA250
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VLA250

M/V/G

Niv. B

JAARLIJKSE AANSLUITING CLUB

VLA500

M/V/G

Niv. A
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BEL1000

M/V

Niv. A+

BEL1000

M/V

Niv. A+

Inclusief
• Vermelding van clubgegevens op de website en link naar eigen website

Reglementen en voorwaarden: zie website

OPLEIDING
Sinds 2016 organiseert Padel Vlaanderen met Nick Braet een trainersopleiding
die bedoeld is als introductie tot padel lesgever. Na deze cursus zijn lesgevers in
staat om zichzelf en hun leerlingen de basistechnieken en tactieken aan te leren
én de sportieve coördinatie van padelschool en padelclub te verzorgen. Een
sterke meerwaarde voor elke padelclub!
Data en locaties te vinden via website. In 2018 zal er 1 trainersopleiding per
trimester plaatsvinden, telkens in een verschillende provincie. Vanaf 2018 zal ook
een cursus scheidsrechter/tornooibegeleider plaatsvinden

PROMOTIE

PRIJS: 50€

• Mogelijkheid tot inschrijven van teams voor interclub competities
• Vertegenwoordiging van uw club in de padel- en sportsector
• Mogelijkheid tot organisatie van officiële tornooien (VLA-AFP-BEL-FIP) met
punten voor de ranking (VLA-AFP-BEL-FIP)
• Promotie van eigen activiteiten gelinkt aan Padel Vlaanderen via kanalen
Padel Vlaanderen
• Mogelijkheid tot aansluiting van competitiespelers via Setteo
(competitienummer, ranking, tornooien, verzekering).
• Toegang tot organisatie en deelname opleidingen trainer en scheidsrechter
• Gratis toegang tot de tornooisoftware van Setteo
• Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Padel Vlaanderen vzw
• Verzekering voor niet aangesloten spelers tijdens initiatiesessies
Vereiste: ledenregistratie via Setteo/Excel template en jaarlijkse doorgave aan
federatie
OPTIONEEL: VERZEKERING
Prijs: 200€ 1e terrein / 100€ vanaf 2e terrein

Padel Vlaanderen promoot padel op alle mogelijke vlakken en

Verzeker iedereen die in je club padel speelt voor lichamelijke ongevallen en

vertegenwoordigd zijn clubs in de hele sportsector. U kan bij ons terecht

burgerlijke aansprakelijkheid volgens Arena Polis nr. L.O. 1.119.392 / B.A.

voor advies bij de opstart van een club, voor informatie met betrekking tot

1.119.393.

de sport, competitie en organisatie in Vlaanderen, voor connecties
nationaal en internationaal, etc. In 2015 werd ook het project ‘Padel On

AANSLUITING COMPETITIESPELERS

The Move’ opgestart waarbij met 2 mobiele padelterreinen wordt

Spelers die wensen deel te nemen aan officiële competities dienen een

rondgereisd doorheen Vlaanderen met visibiliteit en overtuigen van

competitienummer aan te gaan via Setteo.

initiatiefnemers als doel.
Reservatie van de mobiele courts en voor alle vragen:
info@padelvlaanderen.be!

P R I J S : 12 € / L I D

