
Dreams geeft al 14 jaar met veel passie skateboardles.

Skateboarden is een unieke activiteit, want het combineert 
extreme fysieke inspanning met precieze spiercoördinatie 
en evenwicht. De complexiteit van het uitvoeren van trucs 
op een skateboard verbetert de werking van de hersenen 
op een fundamenteel niveau en stimuleert de groei van 
nieuwe cellen in de hersenen. 
Het geeft verlichting van stress bij kinderen en volwassenen 
die actief betrokken zijn bij skateboard activiteiten.

Lessen voor beginners en gevorderden.
Je leert op een leuke en veilige manier skateboarden.
Ons team bestaat uit de beste skateboarders van het land.
Of je nu wilt longboarden of skateboarden, wij zijn de experts.
Straatskaten, longboarden, halfpipe, tricks en meer.

INTRODUCTIE

Beter rollen dan hollen.
De Dreams brigade

Info en boekingen      06-42626391      info@enterdreams.com



Of je nu wilt longboarden of skateboarden wij zijn de experts.
straatskaten, longboarden, halfpipe, tricks en meer.
Je leert op een leuke en veilige manier skateboarden.
Duur: 90 minuten
Aantal leerlingen: maximaal 10 per leraar
Benodigdheden: sportschoenen

Kosten:
1 persoon,        €   35,-
2 personen,      €   50,-
3 personen,      €   65,-
4 personen,      €   80,-
5 personen,      €   95,-
6-10 personen  € 125,-

Inclusief gebruik van skateboard, helm en bescherming.

LES VOOR IEDEREEN

Wij geven les aan beginners en gevorderden.



Tijdens het feestje staat plezier voorop. Onze bedoeling is
dat de kids thuis komen met een dikke lach op hun gezicht.
Duur: 90 minuten
Aantal personen: maximaal 10 per leraar
Benodigdheden: sportschoenen

HET SKATEBOARD VERJAARDAGSFEEST

Kosten: € 125,-
Inclusief gebruik van skateboards, beschermers en helm.

Duur: 180 minuten
Aantal personen: max. 10 personen
Benodigdheden: sportschoenen

Kosten: € 330,-  plus aanschaf skateboard
Inclusief gebruik van skateboards, beschermers en helm.

Regelmatig willen ouders een skateboard cadeau geven.
De kinderen mogen het blanco deck gaan beschilderen. 
De leraar begeleidt en zet het board met de kids in elkaar.
Na 90 minuten begint de skateboardles.

PIMP MY BOARD





Les 1:  Pimp je eigen skateboard
Les 2:  Techniek van het skateboard: Zet je eigen skateboard in elkaar, 
           leer waar elk onderdeel voor is, theorie van de beschermers
Les 3:  1e praktijk les 
Les 4:  Straatskaten. Wat is een spot, verleg je eigen grenzen en leer 
            de straat te zien als een echte skateboarder
Les 5:  Leer rijden in de halfpipe
Les 6:  Pas je nieuw geleerde skills toe in een echt skateboard-park
Les 7:  Kleine wedstrijdjes waarbij het duidelijk wordt dat het niet om het winnen 
           gaat, maar om elkaar aanmoedigen en het overwinnen van jezelf

Duur: 90 minuten
Aantal leerlingen: min. 5
Benodigdheden: skateboardschoenen
Kosten: per persoon voor 7 lessen  € 70,00

SKATEBOARDEN VAN A TOT Z

Tijdens de lessen leer je op een leuke en veilige manier skateboarden.

Leer skateboarden in 7 lessen



Les 1:  De basis van het skateboarden
Les 2:  Straatskaten: wat is een SPOT? Verleg je eigen grenzen
           en leer de straat te zien als een echte skateboarder
Les 3:  Leer rijden in een halfpipe
Les 4:  Pas je nieuw geleerde skills toe in een echt skateboard-park
Les 5:  Kleine wedstrijdjes waarbij het duidelijk wordt dat het niet 
           om het onderling winnen gaat maar om elkaar 
           aanmoedigen en het overwinnen van jezelf
          
Het allerbelangrijkste is dat je LOL hebt

SKATEBOARDVRIENDEN

Inclusief gebruik van skateboard, helm en bescherming.

Duur: 90 minuten 
Aantal leerlingen: min. 5
Benodigdheden: skateboardschoenen
Kosten: per persoon voor 5 lessen  € 50,00 

Je leert op een leuke en veilige manier skateboarden.

Leer in 5 lessen wat skateboarden inhoudt:



Bij meer dan 10 leerlingen werken wij met 2 begeleiders.
Dit om het plezier en de veiligheid te waarborgen.

Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. 
Wij raden iedereen aan om de juiste bescherming 
en sportschoenen te dragen. 
Bij skateboardlessen is een helm verplicht!

Een gevoel van vrijheid! Skateboarden zorgt voor 
verbetering van zelfvertrouwen, psyche en lichaam. 
Je ben in het nu, hebt plezier en bent gefocust. 
Jij bepaalt wanneer en wat je doet.

Het allerbelangrijkste is dat je LOL hebt.

EXTRA INFORMATIE

EIGEN RISICOinfo@enterdreams.com

telefoon: 06 4262 6391

Voor boekingen, een aangepast programma en vragen 
kun je contact met ons opnemen via mail  of telefoon.

Onze prijzen zijn inclusief:
B.T.W.
gebruik van skateboard, helm en bescherming.
Benodigdheden: sportschoenen

We kunnen de lessen ook in een indoor skatepark houden, 
houdt hierbij rekening met de entreegelden. 
Dit is gemiddeld 5 euro per persoon.

WAAROM SKATEBOARDEN

Minimale leeftijd: 5 jaar



EVENEMENTEN

Wijkfeest, braderie, bedrijfsfeest, ludieke dag, sportdag of een festival, het kan allemaal.
Neem gerust contact met ons op voor een plan op maat op het gebied van sport, spel, 
kunst en muziek. 

Dreams is tevens gespecialiseerd in kleine en grote evenementen.

We heten niet voor niets DREAMS, elke dag laten we nieuwe dromen realiteit worden! 



ENTERDREAMS.COM/SKATEBOARDLES


