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Wie zijn ze? Wat drijft hen?
Wanneer doen ze het?
Waar spelen ze het?
Iedereen, fun, altijd en overal!
Padelpleintjes schieten als padde(l)
nstoelen uit de grond en het aantal
spelers groeit exponentieel. We
kunnen nog bezwaarlijk van een
hype spreken: padel kwam, zag en
is aan het overwinnen. Deze snelst
groeiende sport in Vlaanderen (ter
wereld?) is een blijver.
Wat maakt het zo verslavend?
Padel is competitie, het brengt
mensen samen, het is toegankelijk
en laagdrempelig voor iedereen en
het heeft een gigantische funfactor
zonder plafond. Wie het speelt raakt
er meteen aan verslingerd en heeft
een onstilbare honger naar meer.
Tennis meets squash maar leuker,
zonder snaren, met andere ballen en
véél meer plezier.
U speelt toch ook?!

Mes que un club, mes que padel !
Meer dan een club, meer dan padel.
Waar Cherry Moon ooit muzikale geschiedenis
schreef komt een nieuwe swingende attractie:
Radar Padel Club. Deze legendarische site staat
bekend voor bruisend feestplezier, nightlife en
good life. Op onze sportclub gaan we diezelfde
ambiance en sfeer brengen waarvoor Lokeren zo
gekend staat.
Radar Padel Club opent met 5 outdoorpleintjes
waar jullie in een groene oase onder een stralend
zonnetje mekaar kunnen bekampen. In het najaar
worden 2 terreinen overdekt zodat je het gans jaar
door Vlaanderens snelst groeiende sport in de best
mogelijke omstandigheden kan beoefenen.
Iedereen houdt van padel door het grote spelplezier
en de grote toegankelijkheid. Radar Padel Club
omarmt jullie en wil een nieuwe thuis bieden waar
mensen hun dagdagelijkse bezigheden even
vergeten en zich helemaal verliezen in het weledele
spelletjes tussen de glazen wanden. Jong, oud,
man, vrouw, vriendengroepjes, families, …: allen
welkom binnen de Radar familie!
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Voor verdere afspraken en om concreet af te
spreken, hieronder onze gegevens. Voor ons geldt
hetzelfde als voor padel: wij zijn fun, toegankelijk
en hier worden banden voor het leven gesmeed.
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There’s a new kid in town: Prins Padel! Waar
vroeger festivals, netwerkevents, golfterreinen
en business lounges op Koning Voetbal de plek
waren om goeie deals te sluiten moet je nu zijn
op het kunstgras van een padelterrein en het
clubhuis ernaast.
De familie Engels, Tijs Vandenbroucke, Ellen
Rigaux en Nik Vandenberghe. Dit klavertje vier
van toppers slaat de handen in mekaar en is
een garantie voor succes. Kwaliteit, creativiteit,
sportiviteit en businessgenie op het hoogste
niveau!
Stap met ons in zee en op het padelplein: een
instant hit verzekerd. Laat ons een succesvolle
samenwerking
aangaan,
sponsor
onze
padelclub en word een exclusieve partner op de
Lokerse events- en sportmarkt.
Radar Padel Club is een solide partner, een sterk
merk dat u met een gerust hart kan koppelen
aan uw eigen product en dat uw merkimago een
boost kan geven. Wij bereiken alle lagen van de
bevolking van jong tot minder jong, van Jan met
de pet tot Bill Gates.
Padel slaat aan bij iedereen, sta ons toe uw
product binnen te loodsen bij iedereen.

GROTE
ONTHAALACTIE.

word onze Radar Padel partner vanaf juni 2022 en
krijg een half jaar extra partnership tot eind 2025.
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