ONTDEK DE WERELD VAN

Padel
Boordevol informatie over de snelstgroeiende sport ter wereld,
voor jou als (aankomend) beginner of wedstrijdspeler.
Inclusief resultaten uit 2019 en een vooruitblik naar 2020 en verder.

Voorwoord
Bram Meijer

Officiële distributeur van:
Starvie, Bullpadel, Black Crown, Volt

Een geweldig nieuw initiatief om padel te
promoten in Nederland. Super om te zien dat
er steeds meer mensen net zoals ik de sport

waarderen en ondersteunen en hiermee ook een
steentje bijdragen aan de groei van de sport.
Ik hoop dat er steeds meer initiatieven zoals dit
en padel ambassadeurs zullen gaan opstaan om
deze geweldige sport te geven wat het verdient.
Tot op de padelbaan.
Met sportieve groet,
Bram Meijer
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Je hebt nu de eerste Padelgids van Nederland in handen!
Wij vinden namelijk dat het tijd is voor een gids over padel met diverse
informatie over de sport zelf, een terugblik op het jaar 2019 en een vooruitblik
naar 2020.
Weet jij dat padel de #snelstgroeiendesportterwereld is? Fijn!
Steeds meer sportliefhebbers komen in aanraking met de sport en dat is
mooi, want het is een razend leuke sport die elke speler, op ieders niveau,
veel plezier bezorgt.
Wil je starten met de sport of ben je beginnend padelspeler, dan kan je uit
alle hoofdstukken nuttige info halen. Ben je al verslaafd aan padel, dan ken
je de basis al maar weet je dan ook wie de topspelers zijn en welke mooie
prestaties onze jeugd- en veteranenselecties dit jaar hebben geleverd?
Je leest het in deze Padelgids!
Deze gids is tot stand gekomen met hulp van diverse personen.
Grote dank gaat uit naar topspeler Bram Meijer voor zijn voorwoord, naar de
NPB en KNLTB voor het verstrekken en/of mogen gebruiken van teksten /
gegevens, naar jeugdbondscoach Ewan Watson, jeugdspelers Maaike Betz +
Bram Kuiters en columnist Herman Nijholt.
Verder bedanken wij diverse adverteerders die deze publicatie mogelijk
hebben gemaakt. Uiteraard bedanken wij Jamie en de overige crewleden
van Fokko Ontwerp die de vormgeving van het idee tot publicatie hebben
verzorgd. Tenslotte zijn wij eenieder erkentelijk die mee heeft geleefd en
positieve feedback heeft gegeven bij de totstandkoming van deze publicatie.
Lees deze Padelgids met plezier en geef het daarna door om een volgende
persoon (verder) te informeren over de verslavende sport PADEL.

Leef padel!
Met passionele padelgroet,
Mark Ros en Rob Kappert

Rob Kappert
uitgeefbemiddeling
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1 de sport padel

wat is padel?
Historie

Padel is bedacht in Mexico, door
Enrique Corcuera. Over het exacte jaartal lijkt twijfel te bestaan. Er
wordt uitgegaan van het jaar 1969
maar er zijn ook berichten dat het al
in 1962 zou zijn geweest.
In ieder geval is het verhaal dat de
rijke zakenman een tennisbaan
in zijn tuin wilde aanleggen maar
dat daarvoor niet voldoende ruimte was en dat hij tegen een muur
ging slaan. Vanwege frustatie over
de ballen die alle kanten opvlogen
werd er nog een muur om het veld
heen gezet. Later werd er een net in
het midden geplaatst en vervolgens
lage muren aan de zijkanten. De
eerste spelregels werden door zijn
vrouw vastgelegd onder de benaming Paddle Corcuera (https://www.
padelfip.com/rules/) en de eerste
rackets waren gemaakt van hout.
Bron en meer foto’s van oude rackets, zie: https://padelstar.es/historia-del-padel/primeras-palas-de-padel-fotografias/

Padel

eerste baan werd in 1974 in Marbella
aangelegd bij de eerste Europese
padelclub. Vanuit Spanje werd de
sport weer meegenomen naar Argentinië.
In 1991 werd de internationale padelbond FIP (Federación Internacional
de Pádel) opgericht om de sport verder te ontwikkelen. Een belangrijk
onderwerp daarbij was het samenvoegen van spelregels, aangezien
er in Spanje en Argentinië verschillende regels golden. In 1992 werd
het eerste WK georganiseerd met
11 deelnemende landen, Argentinië
werd de eerste wereldkampioen. Het
toernooi wordt sindsdien tweejaarlijks georganiseerd.
De sport is nu met name ver ontwikkeld op het Zuid-Amerikaanse continent en in veel landen in Europa
zoals Portugal, Italië, Frankrijk maar
inmiddels ook in België, Zweden en
Nederland.
Volgens de FIP wordt er eind 2019 in
78 landen padel beoefend en zijn er
40 landen lid van de FIP.

De Spaanse prins Alfonso de Hohenlohe, vriend van Corcuera, introduceerde padel in 1970 in Spanje, de

Padel is een unieke racketsport met een
eigen identiteit en cultuur. Je speelt padel
op een padelbaan van 10 × 20 meter, met
daaromheen wanden van glas en hekwerk. Padel speel je als dubbel, 2 tegen 2.
In het midden is een net en de puntentelling komt overeen met die van tennis.
Padel staat voor fun en sportiviteit.
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introductie in nederland

Ontwikkeling in Nederland – grafiek

In 2006 liet Guus Hiddink, toenmalig trainer van PSV, een padelbaan
bouwen op de Herdgang, het trainingscentrum van de voetbalclub,
volgens overlevering op vezoek van Zuid-Amerikaanse spelers. Hoewel
de baan niet voldeed aan de officiële eisen, diende het wel een b
 elangrijk
doel: plezier maken. De baan is nog aanwezig, is echter niet meer in
gebruik (zie foto).
De eerste banen in Nederland werden in 2007 gebouwd in Vijfhuizen (T.C. De
Nieuwe Brug) en Spijkenisse (M-Point Life Style Centre). De eerste verenigingen met meerdere banen kwamen in 2010 in Den Bosch (TPC Maaspoort) en
Enschede (TEZ).
Vanaf 2014 werden er op steeds meer locaties banen aangelegd met in 2015
de eerste indoorlocatie in Rijswijk (La Playa). Na een spectaculaire groei in de
laatste jaren zijn er eind 2019 al 318 padelbanen op 154 locaties beschikbaar.
• Op Passievoorpadel.nl en Padelgids.nl vind je deze informatie onder de
categorie accommodaties.

VERDELING ACCOMODATIES PER PROVINCIE - GRAFIEK
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PADELBONDEN IN NEDERLAND
Nederlandse Padelbond (NPB)

sinds 2011 • www.padelbond.nl
De voorganger van de NPB was de Nederlandse Padel Sport Federatie (opgericht in 2006). Daarmee werd een belangrijke stap gezet richting de professionalisering van de sport padel. In 2011 is de Nederlandse Padelbond in
de huidige vorm opgericht en erkend door de FIP (als 15e land). Tegenwoordig is padel niet meer weg te denken in Nederland, dankzij de inzet van vele
spelers, vrijwilligers, pioniers, professionals, ambassadeurs en internationale
kenners. De nationale heren-, dames- en veteranenteams, en inmiddels ook
jeugdselecties, doen mee aan internationale toernooien. Als ambassadeurs
van padel nemen zij (padel)kennis mee terug naar Nederland. En dat stimuleert de breedtesport. De NPB verbindt en bouwt verder. Voor jou!

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

sinds 1899 • www.knltb.nl
De KNLTB is in basis de organisatie voor ca. 1600 tennisverenigingen. Sinds
enkele jaren Is de KNLTB ook actief in de wereld van padel, aangezien deze
racketsport een mooie aanvulling blijkt te zijn op het aanbod van tennisverenigingen. Inmiddels zijn en worden veel padelbanen op tennisverenigingen
gerealiseerd. Verschillende verenigingen zijn daarmee een zogenoemde TPC
(Tennis- en Padel Club) geworden.

Overige samenwerkingverbanden lokaal / regionaal

Op diverse regionale niveau’s zijn er samenwerkingsverbanden om de promotie van de sport samen op te pakken of om samen toernooien te organiseren. Zo bestaan bijvoorbeeld: Padel Noord-Holland; Padel Midden-Nederland; Padel Zuid-Holland en Padel in Deventer.

Padelbonden internationaal

Ieder land heeft zijn eigen padelbond, soms zelfs meerdere per land. Zo
heeft in Spanje elke provincie een eigen federatie. Overkoepelend zijn er in
Europa de European Padel Association (EPA) http://www.padel-europe.org
en op wereldniveau de Internationale Padelbond FIP
(Federación Internacional de Pádel) www.padelfip.com
• Op Padelgids.nl vind je vind je deze informatie onder de categorie non-profit.

Padel als olympische sport

De FIP is al geruime tijd bezig om padel op de kalender van de Olympische
Spelen te krijgen. Aan de diverse criteria die daarvoor staan, wordt inmiddels voldaan. Zoals het er nu naar uitziet zal dat niet in 2024 zijn. Wel zijn er
berichten dat padel bij de Europese Spelen van 2023 aan het programma zal
worden toegevoegd.
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Samenwerking NPB – KNLTB

De Nederlandse Padelbond (NPB) en de Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond (KNLTB) zijn in goede verstandhouding in gesprek om padel in
Nederland gezamenlijk op de kaart te zetten. Een eerste stap is een gezamenlijke wedstrijdkalender voor competities en toernooien in 2020. Hiermee
is er duidelijkheid voor alle padelspelers en kunnen zij in hun eigen regio en
op hun eigen niveau meer wedstrijden spelen.
Padel wordt steeds populairder in Nederland. Dat toont ook het onderzoek
van het Mulier Instituut; padel is de komende jaren de snelst groeiende sport
en heeft alles in zich om groter te worden, vooral als twee betrokken bonden
als de NPB en de KNLTB de handen ineen slaan. Padel is een sport voor alle
leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft een sociaal aspect.

Laatste nieuwsbericht van de NPB en KNLTB van 31 december 2019:

NPB en KNLTB verkennen fusietraject
Sinds de NPB en de KNLTB begin november een gezamenlijke wedstrijdkalender aankondigden zijn de gesprekken geïntensiveerd. De padelsport
ontwikkelt zich snel in Nederland. Om de groei van de sport in goede banen
te leiden en om duidelijkheid te verschaffen aan de padelspelers werken de
NPB en KNLTB toe naar één organisatie. In werkgroepen is achter de schermen hard gewerkt om een fusie tussen beide bonden voor te bereiden.
De afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen de besturen van
de KNLTB en NPB om de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking te
verkennen. De eerste stap was de gezamenlijke wedstrijdkalender in 2020.
Daarnaast is gesproken over onder andere opleidingen voor padelleraren,
eisen aan accommodaties, aansluiting van commerciële organisaties en een
eigen positionering van de sport. Verschillen van inzicht waren er zeker, maar
op alle onderwerpen zitten de bonden dichter bij elkaar dan van tevoren
werd ingeschat.
De fusiegesprekken verlopen voorspoedig, zowel qua inhoud als qua juridische mogelijkheden en consequenties. Dit zou zijn beslag kunnen krijgen in
de loop van het 2e kwartaal van 2020.
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voor wie is padel?
Padel is voor iedereen

Padel is een sport voor jong en oud, man en vrouw, beginner of prof, valide
of minder-valide, links- of rechtshandig, groot of klein. Padel is een manier
van leven die plezier brengt, fitheid, vriendschap en inzicht geeft. De sport
verbindt culturen / talen / landen. (bron: website NPB)

Sportief vakantie vieren
Welkom op de Veluwe!
Camping en bungalowpark De Haeghehorst is
een gezellige familiecamping in Ermelo midden
op de Veluwe.
Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt en maken
de vakantie waar u naar uit heeft gekeken nóg
leuker dan u zich had voorgesteld.
Boek uw kampeerplaats, bungalow, safaritent,
wellnessbungalow, luxe gezinssuite of een van onze
mooie chalets 4 of 6 persoons.
De camping beschikt over een padelbaan waar u
deze leuke sport kunt beoefenen. De instructeurs
van Deventer Padel / Apeldoorn Padel verzorgen in

de zomervakantie en op aanvraag clinics en lessen.
Camping en bungalowpark de Haeghehorst is ook
in de winter geopend, dus ook dan kunt u bij mooi
weer lekker buiten padel spelen.
• 5 sterren camping | ANWB & ADAC Best Camp.
• Van rustieke tent tot luxe wellnessbungalow en
glamping.
• Overdekt zwembad met (klein) kinderbad en
glijbaan (45 m) + buitenbad met familieglijbaan.
• Familiecamping met uitstekende voorzieningen.
• Gratis WiFi in de bungalows en op 80% van
de comfortplaatsen.

Padel is uniek

Elke sport heeft zijn eigen,
unieke eigenschappen. Om
padel goed te spelen heeft
iemand deze eigenschappen nodig: geduld, snelle
reflexen, strategisch denken, gebruikmaken van de
muren en de kracht van de
tegenstander, team spirit
en samenwerking.

CAMPING EN BUNGALOWPARK

DE HAEGHEHORST
Fazantlaan 4
3852 AM Ermelo
www.haeghehorst.ardoer.com
haeghehorst@ardoer.com
0341-553185

TOP
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Padel is voor jong en oud

Iedereen kan dus plezier beleven aan deze verslavende sport. Op recreatief
niveau worden er bij alle verenigingen en clubs diverse activiteiten georganiseerd. Voor de echte fanatieke spelers en toppers zijn er regionale, nationale
en internationale toernooien en kampioenschappen. Deze kun je vinden op
diverse toernooikalenders (te vinden via www.knltb.nl en www.padelbond.nl).

Hoe speel je padel?

Padel is verslavend leuk!

Padel is relatief makkelijk te leren. Het racket heeft geen snaren en dat
zorgt ervoor dat de bal makkelijk de andere kant van het net bereikt. Je
speelt als beginner al snel een rally. De goede returns en verrassende rally’s
geven een geluksgevoel door de vrijgekomen endorfine. Je adrenaline
stijgt en speelt met gemak twee uur achter elkaar. Fysiek is padel minder
inspannend dan (bijvoorbeeld) squash en de baan is kleiner dan een tennisbaan, waardoor je in minder stappen bij de bal bent.

padelbaan
Padel wordt bij dubbelspel gespeeld op een speelveld van 10 x 20 meter,
bij enkelspel is de afmeting 6 x 20 meter. In het midden van het veld
staat een net en ieder speelveld is door middel van lijnen (in principe wit)
onderverdeeld in 2 servicevakken van ieder 5 meter breed en 7 meter lang,
het achtervak is dus 10 meter breed en 3 meter diep. Indien mogelijk is het
speelveld voorzien van een uitloop buiten de kooi van 2 x 8 meter.
Origineel waren de wanden van
steen of beton, dat zal je bijvoorbeeld
nog veel zien bij banen in Spanje.
Tegenwoordig wordt er om het
speelveld een kooi van glas en
hekwerk geplaatst, opgebouwd uit
panelen van 2 meter. De wanden zijn
deels 3 en deels 4 meter hoog met
in het midden van de lange wanden
een opening van 2 meter breed
(soms voorzien van deuren).
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Volgens de internationale regels
bestaat de ondergrond waarop
gespeeld wordt, uit kunstgras of
beton. Het is mogelijk dat je soms
banen aantreft met een andere

ondergrond (bv. smash court, gravel
of kunststof).
Er zijn officieel slechts enkele
kleuren toegestaan: groen, blauw
of terracotta. Bij een indoorlocatie is
ook zwart mogelijk.
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de spelregels

mini-woordenboek spaanse termen bij padel
De padelslagen
A bote pronto / Volea

Half volley / Volley

Het scoreverloop bij padel is hetzelfde als bij tennis, namelijk 15, 30, 40 en
game, met deuce bij 40-40. Bij deuce moeten twee opeenvolgende punten
worden gescoord om de game te winnen. Wedstrijden zijn meestal ‘best-ofthree’, oftewel tot twee gewonnen sets. Een set wordt gewonnen door het
team dat als eerste zes games wint, met twee games verschil. Bij 6-6 wordt
een tie-break gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten, met twee punten verschil. Vaak wordt de derde set gespeeld als super tie-break, die gaat
tot 10 gewonnen punten, met twee punten verschil.

Bajada de pared / Cuchilla

Slag ná de (hoge) stuit tegen de wand / idem maar met hoge
snelheid en slice

Chiquita

Rustige slag naar de voeten van je tegenstander

Contrapared

Slag om de bal via de achterwand naar andere speelhelft te slaan

Dejada

Dropshot uit een volley / Dropshot na een bal/smash via de achterwand

Derecha (drive) / Revés

Forehand / Backhand

Globo

Lob

Opslag

Golpe cruzado/defensive/paralelo

Slag schuin over het veld / Verdedigend / Langs de wand of lijn

Plano / Cortado / Liftado

Vlak / Slice / Topspin

Remate / Bandeja / Vibora

Smash / Verdedigende smash / Aanvallende smash

Saque / Resto

Opslag t/ Return

Sacar la bola por 3 / por 4

De bal uit de kooi slaan over de 3 of 4 meter heen

Scoreverloop

De opslag moet onderhands waarbij de bal, na een stuit op de grond en
achter de achterlijn, onder heuphoogte geslagen moet worden. De eerste
opslag wordt vanaf de rechterkant geslagen en wordt daarna afwisselend
van links en rechts geslagen. De opslag moet zonder het net te raken direct
in het diagonaal gelegen servicevak van de tegenstander stuiteren. De bal
mag daarna de wand raken, maar niet het hekwerk (foutservice). Als de bal
bij een eerste of tweede service het net toucheert en daarna in het correcte
servicevak landt, wordt de opslag overgespeeld.

Spelverloop

Tijdens rallies mag de bal slechts eenmaal het speelveld raken. Een speler
mag kiezen om de bal te laten stuiteren of hem te volleren. Als de bal stuitert
moet dat gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te raken, anders is
het een fout. Nadat de bal heeft gestuiterd mag hij de wand of het hekwerk
een of meerdere keren raken, voordat hij teruggespeeld wordt. De ontvanger
mag de bal direct in het speelveld van de tegenstander terugslaan, of hij kan
de bal via de achter- of zijwanden terugspelen.
Als de bal het hekwerk raakt, voordat hij over het net komt, is het een fout.
Als de bal via het speelveld over de wand (4 meter) of hekwerk (3 meter)
wordt geslagen is het normaliter een punt. Soms is er een regel die het spelers toelaat de bal van buiten de baan terug te spelen.
Het spel gaat door met deze regels, totdat de bal tweemaal op het speelveld
stuitert of een speler op een andere manier de regels overtreedt.
Bron: www.padelbond.nl

Officiele spelregels

De internationale padelbond FIP bepaalt de officiële spelregels van padel.
Deze zijn te vinden op de website van de FIP:
https://www.padelfip.com/rules/
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De padelbaan
Arena

Zand

Pista / Cancha

Baan

Cuadro de saque

Servicevak

Línea de fondo

Achterlijn

Línea de media

Middellijn

Esquina

Hoek

Pared lateral

Zijwand

Pared trasera

Achterwand

Red

Net

Reja

Hekwerk

Stand
Cero / Quince / Treinta / Cuarenta

Nul / 15 / 30 / 40

Punto / Juego / Set / Partido

Punt / Spel / Set / Wedstrijd

Iguales / Ventaja

Deuce (40-40) / Voordeel

Todo (Treinta todo)

Iedereen, bv 30-30

Empate / Desempate

Gelijke stand / Beslissend spel (tie-break)
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materiaal

ADVERTORIAL

Het racket

Padelrackets verschillen in uitvoering. Denk aan vorm (zie onderstaand),
gewicht (tussen ca. 365 en 395 gram, lichter is makkelijker te hanteren) en
basismateriaal (bv. glassfiber, carbon, grafiet). De lengte van een racket is
maximaal 45,5 centimeter en de breedte maximaal 26 centimeter. De dikte
van een racket ligt meestal tussen de 36 en 38 millimeter. Ieder racket bevat
een verschillend patroon van gaten en een veiligheidskoord voor om de pols.

Dit zijn de vormen van een racket:

Rond: voor beginnende spelers, de sweetspot* is relatief groot en bevindt
zich in het midden.
Diamantvorm: voor gevorderde spelers, de sweetspot zit hoger,
wat gemakkelijker is om de bal harder te slaan.
Traanvorm: voor medium tot gevorderde spelers, de sweetspot zit ook
tamelijk hoog (zie diamant). * optimale raakpunt

HEAD & WORLD PADEL TOUR VERSTERKEN DE SAMENWERKING MET DE PADEL PRO + PADEL PRO S.
De bal

De padelbal ziet eruit als een tennisbal, is echter iets kleiner. De exacte eisen
zijn uiteraard officieel vastgelegd. Zo moet de bal na een val vanaf 254 cm
hoogte op een harde ondergrond 135 tot 145 centimeter stuiten.

Omstandigheden

Naast de verschillende eigenschappen van padelbaan en gebruikte rackets/
ballen beïnvloeden diverse omstandigheden het spel. Denk hierbij aan het
weer (regen, temperatuur, hoogte/luchtdruk) en uiteraard het verschil tussen
buiten- en binnenbanen. Zodra je met deze wisselende omstandigheden te
maken krijgt, merk je het verschil en zul je je eigen spel moeten aanpassen!
• Op Padelgids.nl vind je merken en winkels die padelmateriaal leveren en
een categorie producten met specifieke producten.
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HEAD en World Padel
Tour begonnen hun
samenwerking 5
seizoenen geleden,
en werken sindsdien hand-in-hand
samen als leiders op
gebied van innovatie
en technologie op de
professionele tour.
Met de nieuwe versie
van de hoog aangeschreven officiële WPT
bal, gelanceerd in
2017, heeft HEAD de
leiding genomen ten

opzichte van andere
producenten tijdens
dit cruciale aspect van
het spel. Dat HEAD
de samenwerking
wederom voor de
voorziene toekomst
heeft verlengd geeft
aan dat er van beide
kanten vertrouwen
is om de Padel sport
naar een hoger niveau
te tillen. Tevens is de
HEAD Padel bal ook
de officiële bal bij de
Spaanse Padel Federa-

tie met de Padel Pro +
Padel Pro S.
HEAD PADEL PRO is
de perfecte keuze voor
spelers die op zoek zijn
naar een iets wat snellere en levendigere bal.
HEAD PADEL PRO S
heeft een uitstekende
reputatie en prestatie.
Vooral op gebied van
goede controle en de
juiste duurzaamheid.
Voor meer informatie
kijk op www.head.com
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2 Speel padel

Waar kan ik spelen?
Voorjaar 2020 zullen er ruim 330 padelbanen in Nederland zijn, op meer dan
160 locaties.

De eerste padelbaan is dus die bij PSV in Eindhoven. De oudste padellocaties
die nog in gebruik zijn, zijn die in Vijfhuizen en Spijkenisse (ieder 1 padelbaan
sinds 2007). In 2015 begon Play Padel Club Amsterdam bij het Olympisch
Stadion, die banen liggen nu aan het Olympiaplein. Ook PadelDam Amsterdam had bij de start de banen op een (iets) andere locatie dan de huidige
liggen, nl. bij het Olympische stadion (zie foto). De grootste locaties op dit
moment zijn La Playa in Rijswijk (5 banen binnen) en Play Padel Sloterdijk in
Amsterdam (5 banen buiten, waarvan 4 overdekt). De enige enkelspel padelbaan is beschikbaar bij Club Pellikaan in Tilburg.
• Op Passievoorpadel.nl en Padelgids.nl vind je deze informatie onder de
categorie accommodaties.
In Nederland kun je begin 2020 op meer dan 160 accommodaties padel spelen. Hiervan zijn ca. 50 stuks zogenaamde Pay & Play locaties, daar huur je een
baan om te kunnen spelen, meestal via een online reserveringssysteem. Bij de
overige locaties gaat het voornamelijk om tennisverenigingen waar de padelbanen door de eigen leden bespeeld worden en je dus lid kan worden (sommige verenigingen verhuren de banen incidenteel). Ook zijn er 2 campings
waar je padel kan spelen tijdens je verblijf. Tenslotte zijn er ook bedrijven die
investeren in een eigen padelbaan, voor hun personeel en eventueel verhuur.

Wedstrijden spelen

Om wedstrijden te spelen zijn er
diverse mogelijkheden.
De padelbonden organiseren landelijke competities in het voorjaar en in
het najaar. Elke club kan toernooien
organiseren, diverse clubs organiseren zelfs meerdere toernooien per
jaar. Naast deze wedstrijdvormen is
er bij diverse verenigingen nog de
mogelijkheid om mee te doen aan
de padelladder.
Uiteraard organiseren accommodaties ook interne toernooien en
competities.
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3 LEER PADEL

TECHNIEKTIPS EWAN WATSON
(trainer Padel Academy Transition + Jeugdbondscoach NPB)
Ik hoor nog te vaak dat padel erg op tennis lijkt en het technisch makkelijker
is. Ja, om te beginnen met padel is het instapniveau makkelijk en toegankelijk.
Dat is erg fijn en een reden waarom men het zo leuk vindt om te spelen na de
1e keer spelen maar ook doordat de progressie in het begin erg hoog is. Padel
spelen op een goede manier is echter niet zo makkelijk en daar ligt ook de
uitdaging en een trigger om meer te leren / trainen. Een heel belangrijk verschil
met tennis is dat de bal van achter komt.
Hieronder licht ik kort toe hoe de backhand na de wand eruit ziet met wat
basispunten: de voorbereiding, raakpunt en uitzwaai. Er zijn uiteraard wel meer
details om op te letten. Hopelijk zie je bij foto 1 al gelijk wat verschillen in vergelijking met een tennis-backhand.

De voorbereiding:

Op bijna elke locatie waar je padel kan spelen,
kun je ook lessen volgen. Bij de commerciële
accommodaties zijn er vaak diverse trainers
beschikbaar. Bij (tennis)verenigingen verzorgt
de clubtrainer ook de padellessen of wordt
er een externe padelschool ingeschakeld.
Dergelijke scholen geven vaak op meerdere
locaties les.
Verder is het mogelijk om zelf padeltrainer
te worden. Je kan als tennistrainer de cursus
tot padelleraar volgen bij de KNLTB. Daarnaast biedt de KNLTB ook een cursus aan
voor niet-tennistrainers.: https://www.knltb.nl/
over-padel/wat-is-padel/opleidingen/
Ook de NPB biedt opleidingen aan: https://
www.padelbond.nl/opleiding/
Tenslotte zijn er regelmatig cursussen om
scheidsrechter te worden.
• Op Padelgids.nl vind je deze informatie
onder de categorie opleiding en training.

Padelgids.nl • Januari 2020 • blz 22

Een brede voetenstand voor goede balans. Een zijwaartse stand, zodat men nog
naar voren of naar achter kan beweging terwijl het lichaam ingedraaid staat. De
greep is in de basis een continental of tussengreep. Deze is belangrijk omdat
je de bal met slice gaat spelen. Mocht de bal erg laag blijven na de wand is het
ook handig om naar een forehandgreep te gaan om zo goed onder de bal te
komen. De voorbereiding is laag (geen lusje achter zoals bij tennis).
Heel opvallend t.o.v. tennis is het houding van het bovenlichaam. Deze is veel
meer voorover gebogen om goed bij de lage ballen te komen.

Raakpunt: Deze is altijd afhankelijk van waar je de bal heen gaat spelen, maar
in de basis ligt het raakpunt bij of iets voor je voorste been aan de backhand
zijde. Op de foto zie je ook dat het blad iets achterover staat voor de slice.

Uitzwaai:

De uitzwaai gaat lang naar voren, waarbij de andere
arm naar achter gaat, dit is je balansarm. Ook hier is
de lengte van je uitzwaai weer afhankelijk van wat je
uiteindelijk met de bal wil doen.
Hopelijk kun je wat met deze punten en wens ik je
veel plezier in je (technische) ontwikkeling op de padelbaan. Wil je meer leren over technieken/tactieken
van padel? Ga dan op zoek naar een padeltrainer bij
jou in de buurt.
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4 beleef padel

Padel is een sociale sport

Speel vooral veel zelf, met wisselende partners en tegenstanders en maak
plezier. Niveauverschil hoeft geen enkel probleem te zijn, maakt het spelverloop
wellicht nog onvoorspelbaarder en dynamischer.
Ook topspelers wisselen regelmatig van partner.

Padel is een sport voor
fanatiekelingen

Bijna iedereen die het speelt wil anderen laten weten hoe leuk het is en
daarom zijn veel spelers actief op de
diverse sociale media met het delen
van prestaties, belevenissen in hun
padelleven en tijdens internationale
toernooien. Velen zijn/worden actief
als trainer en/of coach, anderen openen zelfs eigen accommodaties.

Wie zijn dan die bekende
spelers?

Al in 2013 hebben twee koppels van
het Nederlands Padelteam meegedaan aan het wereldkampioenschap
Padel in Bilbao (Spanje). Dat waren
Peter Bruijsten / Berend Boers &
Marcel Bogaart / Coen Beltman. Het
eerstgenoemde duo speelt nog veel
samen en is zodoende nog steeds één
van de sterkste koppels van ons land.
Sindsdien spelen steeds meer spelers
internationale toernooien in het FIP
of World Padel Tour circuit of nemen
ze als lid van de Nederlandse selectie deel aan kampioenschappen (EK
of WK). Zo hebben Erik-Jelle de Wit
en Leander Van der Vaart als eerste
Nederlandse spelers punten behaald
tijdens de World Padel Tour, in de
Valladolid Open van juli 2016.

Sinds 2017 zijn twee jonge Nederlandse toppers, Bram Meijer en Uriël
Maarsen, als duo actief in de World
Padel Tour. Mede gesteund door de
Stichting Padeltalent, die financiële
medewerking ontvangt van diverse
sponsoren, hebben zij veel trainingsuren in Spanje kunnen maken met
als doel om van een positie van rond
de nummer 150 (eind 2018) richting
positie 100 van de wereldranglijst te
komen.
Door de samenwerking tussen de
internationale padelbond FIP en de
organisatie van de professionele World Padel Tour, is medio 2019 de puntentelling bij het FIP en World Padel
Tour circuit aangepast waardoor er nu
meerdere Nederlandse spelers met
punten op de wereldranglijst vermeld
staan.
Link:
https://www.worldpadeltour.com/en/
players/

Bekijk de prestaties van de
Nederlandse selecties hier:
www.padelbond.nl/over-denpb/geschiedenis/

https://www.worldpadeltour.com/
torneos/world-padel-tour-valladolid-open-2016/2016/?tab=games
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resultaten nederlandse top
De Nederlands Kampioenen Padel 2019 bij de KNLTB zijn:
Dames

Milou Ettekoven & Marcella Koek

Heren

Berend Boers & Victor van Ruissen

Gemengd

Rosalie van der Hoek & Uriël Maarsen

De Nederlands Kampioenen Padel 2019 bij de NPB zijn:
Dames

Milou Ettekoven & Marcella Koek

Heren

Bram Meijer & Uriël Maarsen

Quick padel Oldenzaal 1

Najaar

Team Gutierrez

- 3 nachten in een viersterren hotel
- Uitgebreid ontbijtbuffet
- Padel toernooi met mooie prijzen
- Training van Spaanse trainer
- Uitwisseling met Spaanse club
- Fietstour door de stad incl. gids
- Organisatie ter plaatse
- Reisgarantie via GGTO
- en meer optionele activiteiten...

KNLTB landskampioenen 2019:
Voorjaar senioren

Padelservice Racketcentrum Houten

Voorjaar Jeugd

Racketsport Houten

Najaar senioren

Rekré Sports Padelclub 7

NATIONALE RANGLIJST

Go
Local!
Ontdek Padel en Valencia met:

NPB landskampioenen 2019
Voorjaar

VALENCIA
PADEL EXPERIENCE

Ook vo
or
groepe
n!

vanaf 298 euro per persoon

2019

Dit is de top 10 van Nederland, op basis van de ranking bij de NPB op 31-12-2019
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vrouwen
Marcella Koek
Milou Ettekoven
Sanne Bouma
Ina van Lavieren
Violet Hendriks
Thea Voors
Yvonne Peeters
Karlien Bijlsma
Iris Sterkenburg
Mena Smolders
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Mannen
Peter Bruijsten
Berend Boers
Mathijs ter Haar
Robin Sietsma
Sido Nijholt
Brando Kamp
Charlie Koper
Pjotr van Dalfsen
Victor van Ruissen
Giovanni Bos

26 t/m 29 maart 2020
GENIET VAN DE MIX VAN SPORT, CULTUUR EN STAD
Meer informatie of aanmelden:
www.mistervalencia.com
info@mistervalencia.com
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WK JEUGD
WK jeugd

In 2019 werd het 12e WK voor jeugd gespeeld. Nederland deed voor het eerst mee
onder leiding van bondscoach Ewan Watson.
Meisjes U18: Maaike Betz, Quinty Finkenflügel, Merel van Houten, Tessa van der Meer
Meisjes U16: Tessa Nikkelen, Puck Bernard, Aïsha Sleddens, Indy van den Boom
Meisjes U14: Britt du Pree, Fleur Bogaart, Fen Rauwerdink, Noa van den Berg
Jongens U18: Jorrit Notenboom, Stan Westermann, Bram Kuitert, Olivier Tolk
Jongens U16: Xander Aue, Lars du Pree, Marc Besten, Mark Bogers
Jongens U14: Danill van Dijk, Thijs Roper, Mats Groen, Kai Groen
Nederland is in de landenwedstrijd bij de meisjes als nummer 5 en bij de jongens als
nummer 9 van de wereld geëindigd.

Uit mogen komen voor je land is natuurlijk altijd een ervaring die je nooit
meer gaat vergeten, maar ik denk dat ik namens de gehele groep spreek als
ik zeg dat dit WK toch nog wel extra bijzonder was. Onze missie om Nederland internationaal op de kaart te zetten is namelijk meer dan bereikt! We
waren het eerste Nederlandse jeugdteam ooit dat naar het WK werd afgezonden en hebben het voor elkaar gekregen om bij de jongens 9e/16 en bij
de meisjes 5e/11 te eindigen! Een prestatie waar we van tevoren nauwelijks
van hadden durven dromen. Naast een geweldige belevenis hebben we
uiteraard ook nieuwe kennis en motivatie mee naar huis genomen, waarmee
we nu hard aan de slag gaan om padel nog groter te krijgen in Nederland!

- Bram Kuitert
Ik zat midden in de drukste periode van school, mijn examens en examenvoorbereiding. Toen vertelde mijn moeder dat er een selectie dag was voor
een WK padel. Zonder ook maar na te denken zei ik ‘Ja!’ en ging na mijn examens naar de selectiedag. Allemaal jeugd tussen de 12 en 18 jaar die hetzelfde willen bereiken als ik. Het WK is een fantastische ervaring. Iedereen juicht
voor iedereen en de sfeer is geweldig. Je komt aan op een toernooi waar 1200
kinderen onder de 18 jaar meedoen om te strijden voor de titel. Het was een
super sportieve week. Een ervaring om absoluut niet te vergeten.
Ik raad het iedereen aan om selectie te doen als je de kans krijgt.

- Maaike Betz

Wedstrijd tegen Portugal, aan Nederlandse

Wedstrijd tegen Argentinië, aan Nederlandse zijde:

zijde: Maaike Betz en Quinty Finkeflügel

Jorrit Notenboom, Bram Kuitert, Ewan Watson
& Milou Ettekoven
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WK VETERANEN
In 2019 werd het eerste EK voor veteranen gespeeld in Bilbao, onder leiding van
bondscoach Pjotr van Dalfsen.
Bij de vrouwen is Nederland in de landenwedstrijd als 2e (!) geëindigd.
In de koppelwedstrijd kwam het duo Iris Sterkenburg & Aranka Huijberts het
verst, tot in de halve finale. De duo’s Yvonne Peeters + Cindy Huberts en Mirjam
van Roer & Marie-José Rutten werden winnaars van de verliezersronde.
Bij de mannen is Nederland in de landenwedstrijd als 2e (!) geëindigd.
In de koppelwedstrijd kwam het duo Jack Engelaar & Fred van Ruissen het
verst, tot in de halve finale. Het duo Ronald Beduel & Ruud van Hees werd winnaar van de verliezersronde.

TERUGBLIK BONDSCOACH
EWAN WATSON
Het WK zit erop en
wat hebben we met
z’n allen een geweldige week gehad. We
hebben niet alleen
zeer goede resultaten
neergezet maar ook
als groep en als land
hebben we ons laten
zien.
Aangekomen op vliegveld Valencia werden
we met de bus vervoerd naar de opening.
Doordat wij wat later
waren geland, werden
we haastig de sporthal
in gesommeerd. Naar
binnen rennend en
een vlaggenstok met
de NL vlag in de hand
geduwd liepen we
met z’n allen de hal in
en werden we warm
verwelkomd door alle

landen-spelers en toeschouwers. Na de officiële opening werd ter
plekke de loting verricht. Daarna werden
we vervoerd naar een
voetbalwedstrijd waar
we met meerdere landen gekeken hebben
naar de lokale voetbalteam in een mooi
stadion. Vervolgens
door de club om te
trainen, want maandag
mochten we gelijk aan
de bak; meisjes tegen
Portugal en jongens
tegen Argentinië.
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ManneN:

45+: Marcel Bogaart & Ivo van Dijk,
Ronald Beduel & Ruud van Hees
50+: Pjotr van Dalfsen & Rob Simon,
Erik Brakké & Hans Melaard
55+: Jack Engelaar & Fred van Ruissen,
Berend Betz & Robert den Dunnen

Vrouwen:

40+: Yvonne Peeters & Cindy Huberts
45+: Iris Sterkenburg & Aranka Huijberts, Patricia Kalshoven & Hellen
Stevens
50+: Marie-José Rutten & Mirjam van
Roer, Ina van Lavieren & Marianne van
Zanten

• Lees het volledige verslag
op:
https://passievoorpadel.
nl/van-de-jeugdbondscoach-terugblik-wk-2019/

"Het WK zit erop en wat hebben
we met z'n allen een geweldige
week gehad!"
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EK PADEL

2019

In 2019 zijn er twee Europese Kampioenschappen gespeeld, in Lissabon
georganiseerd door de Europese Padelbond EPA en in Rome georganiseerd door de Internationale Padelbond FIP.
Nederland heeft aan beide EK’s meegedaan:

EK Padel FIP – Rome

Vrouwen onder leiding van bondscoach Ewan Watson.
Speelsters: Chayenne Ewijk, Damia Donkervoort, Maaike Betz,
Milou Ettekoven, Paula Anthonijsz, Rosalie van der Hoek, Sanne Bouma,
Tess van Dinteren
In de landenwedstrijd is een 4e plaats behaald (6e in 2017).
In de koppelwedstrijd kwamen de duo’s Milou Ettekoven & Tess van
Dinteren en Paula Anthonijsz & Sanne Bouma het verst, na een gewonnen
wedstrijd verloren zij beide in de 1/8e finale.
Mannen onder leiding van bondscoach Norberto Nesi.
Spelers: Brando Kamp, Charlie Koper, Marcel Bogaart, Mathijs ter Haar,
Menno Nolten, Sven Boele, Tymo Berger, Werner Lootsma
In de landenwedstrijd is een 6e plaats behaald (10e in 2017).
In de koppelwedstrijd werden alle mannelijke duo’s in de eerste ronde
uitgeschakeld.

EK Padel EPA – Lissabon

Mannen onder leiding van bondscoach Pjotr van Dalfsen.
Spelers: Berend Boers, Giovanni Bos, Peter Bruijsten, René Lindenbergh,
Robin Sietsma, Sido Nijholt, Sten Richters, Victor van Ruissen.
In de landenwedstrijd is een 5e plaats behaald.
In de koppelwedstrijd kwam het duo Bruijsten & Boers het verst, na twee
gewonnen wedstrijden verloren zij in de 1/16e finale.
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Tolweg 9, Baarn 0031 (0)71-522 35 35 info@rekresport.com

Rekre Sport is de one-stop-shop
voor tennis- en padelclubs.
Naast de aanleg en het onderhoud van tennis- en padelbanen
is Rekre Sport de meest uitgebreide distributeur van
onderhouds- en inrichtingsmaterialen.
Van scoreborden tot belijning en van sleepnetten tot banken,
alle producten en onderdelen leveren we direct uit voorraad.
U kunt bij ons bestellen via de webshop, mail of telefoon.
Het is ook mogelijk om af te halen in ons magazijn in Baarn.

profcircuit - world padel tour
De World Padel Tour is het profcircuit voor padel sinds 2013. In de WPT
spelen mannen en vrouwen meerdere toernooien per jaar, onderverdeeld
in verschillende categorieën: Challenger, Open en Master. Het seizoen
wordt aan het eind van het kalenderjaar afgesloten met een WPT Finals
toernooi waaraan alleen de beste 8 duo’s van het seizoen mogen deelnemen, op basis van de ranglijst per begin december.
Om de sport verder te promoten
staan er ook enkele Exhibition
toernooien op de kalender alsmede een speciaal WOpen (Women
Open) voor de vrouwen (sinds
2018). Afhankelijk van het type
toernooi en de prestaties verdienen
de spelers punten voor de wereldranglijst, resultaten blijven een jaar
geldig.

de publieke tribune
In november bezocht
ik het EPA Europees
Kampioenschap Padel
in Lissabon, als publiek
welteverstaan, omdat
mijn zoon deel uitmaakte van Team NL. Op de
eerste wedstrijddag
meldden wij ons op het
Lisbon Racket Centre bij
een dame achter een
desk. Tot onze vreugde
hoefden wij geen entree
te betalen en mochten
we zo doorlopen. Al snel
bleek dat er aanzienlijk
meer spelers en officials rondliepen dan
toeschouwers in burger.
Zelfs bij de ontmoeting
Nederland – Spanje op
centre court zat niet
meer publiek dan bij
mijn zaterdagmiddag
4e klasse tenniscompetitie: een handvol familieleden en verder alleen
teamgenoten. Voor wie

zich afvraagt wat de
huidige positie van Padel als wedstrijdsport is,
is dit een soort definitie.
Wel Topsport, nog geen
publiek. Dat komt vast
nog wel. Dat moet.
Nederland in actie tijdens het EK

Ik wil best bekennen
dat ik een luie sportkijker ben. Ik heb niet
het geduld op in een
voetbal stadion een
competitiewedstrijd uit
te kijken. Ik ben geen
fan, ik vind het niet belangrijk, ik wil vermaakt
worden, er moet iets
gebeuren. Toch, ik heb
in Lissabon 19 partijen
gezien en, hoewel mijn
zoon maar in 3 partijen
meedeed, heb ik me
geen moment verveeld.
De meeste partijen waren niet eens spannend,
maar er is veel te zien.
Ik zit het liefst achter de
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2019 is het jaar waarin tijdens de
WPT de meeste landen worden
aangedaan, waar de toernooien
voorheen voornamelijk in Spanje

plaatsvonden staan nu toernooien
in Zweden, Mexico en Brazilië op de
kalender.
Bij de meeste van deze toernooien
is vanaf vrijdag tot en met zondag
een stream via YouTube beschikbaar waardoor het mogelijk is live
padel van hoog niveau te kijken.
Tijdens de Master Final van 2019 in
Barcelona is een record gevestigd
qua aantal bezoekers bij een padelwedstrijd: 9.585 toeschouwers!
Link: www.worldpadeltour.com

Vader en zoon Nijholt

baan, daar zou te zijner tijd
de hoofdtribune neerzetten,
daar kijk je tegen het ijzerwerk van die glasbak aan.
Vergeleken bij tennis zijn de
rally’s lang, de partijen gaan
snel en je ziet gemakkelijk of
een bal in of uit is. De dynamiek in een rally’s is hoog,
binnen seconden van lef
naar laf naar lef. En op niveau
zie je veel spektakel, ongelooflijke reddingen, onwaarschijnlijke reflexen – shit, zag
je dat?! - Padel is gewoon
sexy. Maar je moet het zien.
©2019 Herman Nijholt
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FIP
FIPTOUR
TOUR
Onder het niveau van de WPT is er
het FIP circuit, met daarin 3 toernooicategorieën: FIP Star, FIP Rise
en FIP Promotion. In Nederland is
in 2019 een FIP Rise georganiseerd
door TPC Daalmeer in Alkmaar en
een FIP Star door La Playa in Rijswijk.
Beide staan voor 2020 ook op de

Topspelers internationaal

Dit zijn de actuele topspelers:
Mannen:
Carlos (Sanyo) Daniel Gutierrez,
Maximiliano (Maxi) Sánchez,
Francisco Navarro (Paquito), Juan
Lebrón, Pablo Lima, Alejandro Galán,
Fernando Belasteguín*, Juan Mieres,
Miguel Lamperti
Vrouwen:
Marta Marrero, Alejandra Salazar,
Marta Ortega, Ariana Sánchez,
Maria José Sánchez Alayeto, Maria
Pilar Sánchez Alayeto, Ana Catarina
Noguiera, Paula Josemaría Martín,
Gemma Triay, Lucia Sainz, Elisabet
Amatriaín.
*Fernando Belasteguín is bijna 16
jaar de nummer 1 op de wereldranglijst geweest vanaf 2002.

WPT ranking Nederlandse
spelers

Bram Meijer en Uriël Maarsen zijn
de hoogst genoteerde mannen:
eind 2019: 198 en 193 (resp. 157 en 152
eind 2018, ter vergelijking 405 en
404 eind 2017). Bij de dames zijn dat
Milou Ettekoven nr. 137,
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agenda. Naast deze (semi)professionele toernooien zijn er nog diverse
circuits, bijvoorbeeld de Internationale Padel Experience voor amateurspelers (in 2019 twee toernooien
in Nederland) en de International
Padel Senior Tour voor veteranen.

Marcella Koek nr. 152 en Tess van
Dinteren nr. 190.

Stichting Padeltalent

Stichting Padel Talent is een
non-profit organisatie opgezet in
2017 en heeft als doel Padel Talent
uit Nederland aansluiting te laten
vinden met de Internationale Wereldtop en hiermee de padelsport in
Nederland te promoten en verbeteren. Dit doet zij door trainingen en
toernooi-deelnames te faciliteren,
begeleiding op gebied van krachttraining, voeding- en medische
begeleiding en faciliteren reis- en
verblijf voor de talenten.
Vanaf 2017 zijn Bram Meijer en Uriël
Maarsen in het programma opgenomen, zij spelen sindsdien in het WPT
circuit. Vanaf medio 2019 zijn ook
Milou Ettekoven en Tess van Dinteren onderdeel van het programma,
zij gaan in 2020 WPT wedstrijden
spelen. Om de Stichting Padeltalent
te steunen zijn er op diverse plaatsen speciale armbandjes te koop.
• Volg het actuele nieuws over de
sport op Passievoorpadel.nl

KEN JIJ RUPERT AL?
Ken jij Rupert al? Of heb je hem misschien zelfs
al eens ontmoet? Rupert is de mascotte van
Passie voor Padel, hij bezoekt padelaccommodaties en gaat daar dan op de foto. Veel locaties in
Nederland en diverse locaties in het buitenland
zijn al bezocht.
• Volg de reizen van Rupert:
Passievoorpadel.nl + Instagram
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Groei in 2020:

5 vooruitblik
naar 2020 en verder

De verwachting is dat het aantal accommodaties en padelbanen ook in 2020
flink zal toenemen. Zo is TPC Maaspoort bezig om, met 3 nieuwe banen,
hun park op te waarderen van 3 naar 6 padelbanen. Bij de Doordraaiers in
Houten gaat het aantal banen van 2 naar 4 en bij De Krekel in Mariaheide
gaat een verdubbeling van 2 naar plaatsvinden. Ook indoor gebeurt er het
een en ander: Deventer Padel heeft de indoor capaciteit vergroot met een
2e baan.In Apeldoorn opent medio februari een nieuwe indoorlocatie met
3 banen (waarvan 1 enkelspelbaan, dat is dan de 2e enkelspelbaan in
Nederland). Later in 2020 zal in Amersfoort Padel33 aangelegd worden
(3 banen) en start de bouw van een sportcentrum voor diverse racketsporten, met 4 padelbanen, in Etten-Leur. Verder zijn er vele tennisverenigingen
die de sport padel gaan aanbieden op hun accommodatie.

Actuele bekendheid en groei de komende jaren

De KNLTB heeft in 2019 een interessante presentatie
gemaakt met mooie grafieken over de bekendheid van
de sport en de groei van padel in de komende jaren.
De prognose voor 2024 luidt als volgt: 400 locaties,
1000 banen, meer dan 3000 teams en 100.000 actieve
spelers. Bekijk de hele presentatie hier: (https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/kennissessie-de-groei-van-padel_knltb-jaarcongres-2019.pdf).
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Agenda /
evenementen 2020
Nederland
Voorjaarscompetitie KNLTB
22 - 23 - 24 mei
29 - 30 - 31 mei (inhaal)
5 - 6 - 7 juni
12 - 13 - 14 juni
19 - 20 - 21 juni
26 - 27 - 28 juni
3 - 4 - 5 juli (inhaal)
Play-offs Topklasse: 4 & 5 juli
Najaarscompetitie NPB/KNLTB
11 - 12 - 13 september
18 - 19 - 20 september
25 - 26 - 27 september
2 - 3 - 4 oktober
9 - 10 - 11 oktober
16 - 17 - 18 oktober (inhaal)
23 - 24 - 25 oktober (inhaal)
Play-offs Topklasse: 31 okt.
en 1 nov.

Mooi project om jonge jeugd te
betrekken bij de sport

6000 Basisschoolkinderen! Padel-Only
Academy en Padelclub Victoria hebben
een missie. Dankzij een samenwerking
met Sportbedrijf Rotterdam gaan de
trainers Uriël en Arwin van Padel-Only
de groepen 3 t/m 8 lesgeven op meerdere basisscholen! Per groep worden twee
clinics gegeven in de gymzaal. Om de
kids uiteindelijk de padelbaan op te krijgen, krijgen zij een uitnodiging om naar
de Padelclub Victoria te komen voor
een echte Padel Experience. Het eerste
event zit erop en was een succes! Wij zijn
benieuwd hoeveel kids er uiteindelijk
padelfan worden.
• Wil je meer weten? Ontdek meer via
www.padel-only.nl
of www.padelclubvictoria.nl.

NK: 29 t/m 31 mei
FIP Rise Daalmeer (Alkmaar):
10 t/m 12 juli
World Padel Tour:
Seizoensstart in Marbella,
van 29 februari tot 08 maart
WK:
Nog niet bekend
• Volg www.passievoorpadel.nl
voor het actuele nieuws.
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Het administratiekantoor voor
Deventer en omstreken
Betrokkenheid met onze cliënten
is de basis voor een goede samenwerking
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Kopje
kofﬁe?

6 LEEF PADEL
Zodra je padel speelt, kun je al heel snel niet
meer zonder. Dan heb je regelmatig materiaal nodig om padel te kunnen spelen, om
je lichaam sterker te maken of te onderhouden. Of zoek je een vakantie waarin je ook
padel kan spelen of leren/trainen?

Onder het genot van een kop
kofﬁe (of thee) kunnen we het
hebben over de uitstraling en de
identiteit van uw bedrijf.

Suiker
en melk?

We kunnen u helpen met een
compleet nieuwe huisstijl, een
verfrissing van uw bestaande
huisstijl, maar ook met een
campagne, presentatie,
brochure, website, advertentie,
online banners, etc...

• Op Padelgids.nl vind je deze informatie
onder de categorie winkels, reizen en
gezondheid.

maakt uw merk sterk

Arnsbergstraat 2 I 7418 EZ Deventer I 0570 82 02 12 I 06 49 855 221 I info@fokko-ontwerp.nl I www.fokko-ontwerp.nl

Camping en bungalowpark De Haeghehorst is een gezellige
familiecamping in Ermelo midden op de Veluwe.
De camping beschikt over een padelbaan waar u deze
leuke sport kunt beoefenen. In de zomervakantie en op
aanvraag zijn padel clinics en lessen mogelijk.
Zie haeghehorst.ardoer.com/padel voor meer informatie.
CAMPING EN BUNGALOWPARK

DE HAEGHEHORST
Fazantlaan 4
3852 AM Ermelo
www.haeghehorst.ardoer.com
haeghehorst@ardoer.com
0341-553185
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TOP

7 VERGROOT padel

Toekomstgerichte
accommodaties voor een
optimale sportbeleving

Ben je helemaal gek van de sport en wil je een eigen accommodatie
starten?

Investeren in de sport biedt grote zakelijke kansen:
•

padel biedt volop kansen als snelstgroeiende sport ter wereld en wordt
steeds bekender bij het grote publiek

•

in heel veel plaatsen is nog geen padelaccommodatie beschikbaar

•

er is slechts ca. 300 m2 per baan benodigd (ter vergelijking: voor een
tennisbaan is dat ca. 650 m2), op hetzelfde grondoppervlak kan je 8 tot
12 spelers kwijt in plaats van 2-4.

•

een padelaccommodatie kan ingezet worden voor diverse doeleinden:
baanverhuur, horeca, lessen, toernooien, schoolprogramma’s, teambuil
ding sessies

Voor de financiering zijn diverse mogelijkheden, met eigen kapitaal of met
behulp van externe financiers (investeerders of via crowdfunding).
Recent voorbeeld crowdfunding: Padel33 in Amersfoort: www.padel33.nl
Er zijn ook verenigingen die een uitbreiding financieren door uitgifte van
obligaties. Recent voorbeeld obligaties: De Doordraaiers in Houten:
https://www.doordraaiers.nl

Aannemersbedrijf Haafkes is een bewezen en ervaren sportbouwer
waarbij wij het liefst al vanaf de voorbereiding in beeld zijn om u te
adviseren. Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers streven wij
naar mooie en betaalbare sportgebouwen met de zekerheid van de beste
maatwerkoplossing. Kenmerken voor onze werkwijze zijn:
•
•
•
•
•

Wil je het bestaande aanbod van padelbanen vergroten met nieuwe/extra
banen of een overkapping / hal? Dan ben je op zoek naar informatie welke
bedrijven gehele accommodaties of alleen padelbanen leveren en bouwen,
wie verlichting levert en wie het onderhoud kan verzorgen. Daarnaast zijn er
diverse partijen die kunnen ondersteunen op facilitair gebied.

Fons Haafkes
06-53678177

• Op Padelgids.nl vind je deze informatie onder de categorie leveranciers
/ facilitair.

Peter Meerman
06-51619384

Transparant calculatie- en bouwproces
Lage onderhouds- en exploitatiekosten
Toekomstbestendig
Innovatief en expertise in huis
Samenwerken met lokale partijen

www.haafkes.nl
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ADVERTORIAL

Waarom is

Wij bouwen met
passie padelbanen!

jaarlijks onderhoud
		

High quality padelcourts

van een padelbaan nodig?

Degelijk gebouwde
padelkooien, glazen
wanden, kunstgras
speelveld.
Een intensieve sport,
snel spel, spectaculaire
rally’s.
De top padelspelers in
Nederland zijn het er al
over eens, een degelijke padelbaan heeft ook
gedegen onderhoud
nodig. Niet alleen de
kooi en de glazen wanden moeten in perfecte
staat zijn, maar ook de
kunstgrasmat, waar
door de stuit van de
bal een groot deel van
het spel bepaald wordt,
moet in een uitmuntende conditie zijn.
Wittouck Kunstgras
Onderhoud Support
VOF, verzorgd het

Betrokkenheid is
ons motto!

onderhoud van de
kunstgrasmat van uw
padelkooi met gespecialiseerde machines.
Door de jaren ervaring op kunstgras en
roodzandingestrooide
tennisbanen, hebben
wij de kennis om de
padelbanen met de typische korte vezel van
het juiste onderhoud te
voorzien.
Om de gewenste
levensduur van de
kunstgrasmat te behalen, raden wij dan ook
stellig aan om 1 tot 2
keer per jaar groot onderhoud op de banen
uit te voeren.
Dit gespecialiseerd
onderhoud zorgt niet
alleen voor het behoud
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van de kwaliteit van de
mat, maar ook voor de
grip die de spelers van
deze intensieve sport
op de kunstgrasmat
moeten hebben. Dit is
van groot belang om
blessures te voorkomen.
Voor vragen over onderhoud en de wijze
waarop wij werken kan
u contact opnemen
via info@wittouck.nl

www.wittouck.nl
www.padelonderhoud.nl
0031 437 82 05 44

De passie voor Padel
ademt PadelFactory
aan alle kanten uit. In
ons streven naar een
perfecte dubbel tussen
klant en PadelFactory
starten we met een
kennismakingsgesprek
om uw behoeften goed te
inventariseren.
Welke baan past het
beste bij uw vraag?
Hoe b
 eperkt u de kosten? Welk rendement
kunt u r ealiseren? Op
deze vragen heeft
PadelFactory een sluitend
antwoord. Want met
onze uitmuntende
productkwaliteit en een
breed servicepakket kunt
u scoren met Padel!

ADVERTORIAL
Service = Ontzorgen
Met ons serviceconcept
slagen we er elke keer
weer in om onze klanten
blij te maken met een
fantastische padelbaan,
én een bijdrage te leveren
aan de succesvolle exploitatie hiervan. Dit concept
is gebaseerd op vakmanschap, duidelijke afspraken, kostenbesparingen
en het doen van een extra
stap. Net als op het veld.
Onze partners hebben
>35 jaar ervaring in het
bouwen van banen en
het produceren van de
beste padelkooien. En
natuurlijk zorgt een slim
onderhoudsprogramma
voor verlenging van de
levensduur.

Financiering
Beschikt u over beperkte
middelen? Geen probleem, wij brengen u
graag in contact met
‘Padelinvestments’ voor
de optie van huurkoop.
Keuring
De beste garantie is
kwaliteit. Daarom zijn we
trots op het certificaat van
KIWA ISA Sport en ons
VPN lidmaatschap.
Game, set & match!
…met PadelFactory
W: www.padelfactory.nl
C: Marc Troostwijk
T: 06 – 2980 3226
M: info@padelfactory.nl
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THE NEW

SERIES 2020

LOVE
THE
GAME
DUNLOPSPORTS.COM
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