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Padel
heeft de toekomst!

Volg de ontwikkeling van de sport in Nederland:
- meer indoor-accommodaties
- meer bekendheid bij het grote publiek
- specifieke ondersteuning door de KNLTB
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Voorwoord
Tess van Dinteren
'Padel is niet te stoppen! Wat een enorme groei
is er dit jaar te zien geweest binnen onze sport.

Officiële distributeur van:
Starvie, Bullpadel, Black Crown, Volt,
Munich, Noene undergrips

Over een aantal jaar zou padel zomaar eens een
van de grootste sporten van ons land kunnen zijn.
Ik zie de ontwikkeling van onze sport steeds sneller gaan, steeds meer locaties werken met padelspecialisten, breiden uit qua banen en krijgen er
veel padelleden bij.
We weten allemaal dat iedereen na één keer
spelen al enthousiast is, dus zorg dat iedereen een
keer de baan op gaat.
Dan zijn we binnen no-time inderdaad de grootste sport van Nederland!
Ik zie jullie op de baan.

Supplementen gebaseerd op de
biowetenschappen om zo optimale
en vooral VERANTWOORDE
samenstellingen te creëren.

Groetjes,
Tess van Dinteren
Nederlands kampioene met Milou Ettekoven

Ben je nieuwgierig? Check dan onze
website hieronder, en ontvang 15%
korting met de code ‘PADEL15’.
Bekijk ook eens ons kenniscentrum!

https://www.solidsupplements.nl
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Padel heeft de toekomst

INHOUDSOPGAVE

Is er iemand die nog twijfelt aan de status van de sport padel?
Wij zeker niet, padel is een volwaardige en toekomstbestendige sport
die alleen nog maar verder groeit.
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De bekendheid van de sport in ons land neemt flink toe. De huidige
padelspelers weten uiteraard al hoe leuk de sport is en maken anderen
enthousiast, daarnaast worden diverse BN’ers met een padelracket in de
hand gespot en dat maakt weer anderen nieuwsgierig.
En omdat, zoals bekend, padel verslavend is zal het aantal spelers blijven
stijgen (de KNLTB telt nu ruim 32.000 geregistreerde spelers).
Het aantal accommodaties om padel te spelen groeit in rap tempo. Eind 2015
waren het er 14, nu aan het begin van 2021 zijn het er bijna 200! Het aantal
padelbanen neemt dus ook toe. Met inmiddels meer dan 500 banen is dat
een ruime verdubbeling ten opzichte van de ca. 225 stuks begin 2019! Maar
ook op veel bestaande locaties zijn extra banen in gebruik genomen, zie de
bijdrages over het grote succes van padel op diverse locaties in hoofdstuk 7.
Naast artikelen over de actuele stand van zaken, biedt deze 2e Padelgids ook
een gidsfunctie met een overzicht van alle (openbare) accommodaties om
padel te spelen in Nederland (er komen ook steeds meer privébanen bij).
Verder helpen we jou bij het ontdekken van de wereld van padel met
vermeldingen van een groot aantal leveranciers, padelscholen en -trainers en
(online) winkels. Ook al is deze wellicht niet volledig, want ook op dat gebied
zijn er continu ontwikkelingen, het geeft een beeld van de snel toenemende
omvang van die specifieke wereld.

Padel heeft dus zeker de toekomst.
Het is aan ons allen om die verder vorm te geven!
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
(www.padelfip.com/rules/) en de
eerste rackets waren gemaakt van
hout.
Bron en meer foto’s van oude rackets,
zie: www.padelstar.es/historia-delpadel/primeras-palas-de-padelfotografias/

Padel

introduceerde padel in 1970 in
Spanje, de 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 2020 in
meer dan 90 landen padel beoefenen
zijn er 43 landen lid van de FIP.

De Spaanse prins Alfonso de
Hohenlohe, vriend van Corcuera,

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 verzoek 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).
Met een spectaculaire groei in de laatste jaren zijn er eind 2020 al circa 490
padelbanen op bijna 200 locaties beschikbaar.
Na de flinke toename van buitenbanen komen er nu steeds meer indooracommodaties bij en gaan clubs outdoorbanen voorzien van overkappingen.

VERDELING ACCOMODATIES PER PROVINCIE - GRAFIEK
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Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

Het podcast station
met alles over padel!

Sinds de fusie van de Nederlandse Padelbond (NPB, actief van 2011-2020)
met de KNLTB in juli 2020, worden alle padelactiviteiten in Nederland officieel onder de vlag van de KNLTB voortgezet. De fusie betekent ook dat padel
nu door de KNLTB zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigd
wordt.
www.nlpadel.nl/nieuws/2020/07/fusie-tussen-knltb-en-npb-afgerond/

Sinds een paar jaar is Podcasting
enorm in opkomst. Mensen
luisteren naar verhalen,
interviews, uitzendingen over
formule-1 of voetbal of abonneren
zich op de podcast van kranten
om zo achtergrondinformatie
over specifieke onderwerpen te
verkrijgen.

Bondscoaches

Nederland heeft twee bondscoaches voor padel aangesteld (overgenomen
van de NPB):
Ewan Watson voor de dames plus jeugd en Pjotr van Dalfsen voor de heren
plus senioren.
www.nlpadel.nl/nieuws/2020/09/even-voorstellen-de-padel-bondscoaches/

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 Federation of European Padel (FEPA) http://www.padel-europe.org en op
wereldniveau de Internationale Padelbond FIP (Federación Internacional de
Pádel) www.padelfip.com. Beide organiseren hun eigen toernooien.
De FIP wil de wereldwijde padelfamilie in één gemeenschap samenbrengen
en van padel een sport maken die in alle landen van de wereld bekend is en
gespeeld wordt.

Lees hier meer over op:
www.padelfip.com/about/

Volgens de FIP wordt er padel
gespeeld in meer dan 90 landen,
zijn er 43 nationale bonden aangesloten, meer dan 18 miljoen actieve
spelers en 300.000 spelers geregistreerd bij officiële bonden.

De FIP is ook 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
wordt toegevoegd.
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Een podcast is dan ook niets
anders dan een radioprogramma
zonder daarvoor een radiozender
te gebruiken. Je kan on-demand,
waar en wanneer je maar wilt,
luisteren naar een onderwerp
waar jij op dat moment zin
in hebt, waarbij tevens de
mogelijkheid bestaat te scrollen
binnen de uitzending om een
bepaald onderwerp nogmaals te
beluisteren.

smartphone, laptop, PC of je tablet via alle Social
kanalen maar ook binnenkort via iTunes en
Spotify en via de website padeltalk.nl die begin
2021 online komt.

Rustig genieten van padel
informatie die jou aanspreekt.
Prettig voor thuis op de bank, in
de auto, de trein, bij het koken of
tijdens het honden uitlaten…

De eerste uitzending is een feit en kan via de
onderstaande URL worden beluisterd. Elke
maand zullen 2 nieuwe uitzendingen worden
gemaakt met diepte interviews, padel tips &
trucs door Sven Boele, voormalig speler uit
het Nederlands padelteam, nieuws en gasten
uit binnen- en buitenland die bij ons aan tafel
aanschuiven.

Wil je de padel uitzendingen
beluisteren dan kan dat via je

De mensen achter PadelTalk (spreek uit
PaddleTalk) bestaan uit presentator Scott
Goossens, voormalig speler van het Nederlands
senioren padelteam en thans padelcoach en
audioregisseur Erik Denekamp, eigenaar van
de webshop PadelCentre.nl en tevens audio- en
videoproducent.

Heb je suggesties voor onderwerpen,
persberichten of wil je adverteren binnen onze
podcast uitzendingen waarbij je verenigingsof bedrijfsnaam wordt genoemd met later
tevens een clickable banner op de website? Wij
vernemen dit graag via podcast@padeltalk.nl
De Podcast uitzendingen zijn te beluisteren op:
www.soundcloud.com/padeltalk
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ADVERTORIAL

PADELBOND IN NEDERLAND

Let’s (Padel)Talk

voor wie is padel?
Padel is voor iedereen

2021 ACTIE

GRATIS
MACHINE

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.

Padel is uniek

Koffie van de hoogste kwaliteit bij u op de club
Club Caffè is opgericht om in elke sportkantine
en in elk clubhuis op een makkelijke manier
de lekkerste koffies te kunnen schenken. In
de praktijk blijkt, dat de vrijwilligers van de
verenigingen meestal de bediening van de
apparatuur voor hun rekening nemen. En dan
moet het vooral eenvoudig en veilig zijn, maar wel
met een perfect resultaat.
Met Club Caffè serveert u met groot gemak
espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato
van de hoogste kwaliteit op de club!
Geen investeringen nodig, u betaalt per
kopje koffie
Naast veel voetbal-, hockey-, tennis- en andere
sportverenigingen, maken de volgende
padelclubs al gebruik van ons concept:
ZTC Shot Zeist
TV Heksenwiel Breda
TV de Schuytgraaf Arnhem
Apeldoorn Padel

Voordelen Club Caffè
De lekkerste Espresso,
Koffie, Cappuccino en Latte
Macchiato
Aantoonbare verhoging van
omzet en marge

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.

Gemaakt voor bediening
door vrijwilligers
Geen onderhoud voor uw
medewerkers
Gratis machines, gratis
service en levenslange
garantie
Ook iets voor uw club?
Bel of mail dan nu:
0800-0046 of
info@clubcaffe.nl

Padelgids.nl • Januari 2021 • blz 13

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.

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 je 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).

de spelregels
Scoreverloop

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.

Opslag

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

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.

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.

Officiële spelregels

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

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

Half volley / Volley

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

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

De padelbaan

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!
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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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profcircuit - world padel tour

FIP
FIPTOUR
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 16 spelers/speelsters van het seizoen
mogen deelnemen, op basis van de ranglijst per begin december.

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 er in
2019 een FIP Rise gespeeld in Alkmaar
en een FIP Star in Rijswijk. Helaas
konden dezelfde voor 2020 geplande
toernooien niet plaatsvinden. Ook het

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.
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.
2020 zou het jaar worden waarin
tijdens de WPT de meeste landen
werden aangedaan, met bv.
toernooien in Zweden, Mexico en

Brazilië. Door de corona-crisis zijn
uiteindelijk bijna alle toernooien in
Spanje gespeeld (soms twee keer
achter elkaar op dezelfde locatie)
en meestal achter gesloten deuren.
Er was alleen een uitstap naar
Sardinië voor een Open toernooi.
De winnaars van de Master Final in
2020 (gespeeld op Menorca) zijn:
Vrouwen: Gemma Triay en Lucía
Sainz (als nummer 1 van de wereld
én in hun allerlaatste toernooi
samen)
Mannen: Fernando Belasteguín
en Agustín Tapia (als oudste en
jongste winnaar met resp. 41 en 21
jaar)
www.worldpadeltour.com

Tijdens de Master Final
van 2019 in Barcelona
is een record gevestigd
qua aantal bezoekers bij
een padelwedstrijd: 9.585
toeschouwers!
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FIP circuit wordt aan het eind van het
jaar afgesloten met een Final toernooi,
hieraan kunnen spelers deelnemen
die eerder WPT of FIP punten hebben
behaald of als nationaal kampioen
worden afgevaardigd.
www.padelfip.com

Topspelers internationaal

De topspelers zijn:

Ranglijst internationaal

*Opmerkelijk: Fernando Belasteguín
is bijna 16 jaar de nummer 1 op de
wereldranglijst geweest vanaf 2002
en staat, als 41-jarige, nog steeds in
de top 10.

In het professionele circuit zijn
veel spelers actief. Aangezien de
wedstrijden als dubbel gespeeld
worden zoeken spelers een partner
voor een seizoen en soms voor
meerdere aansluitende seizoenen.
Tegen het eind van ieder WPT
seizoen worden de nieuwe duo’s
voor het jaar erop bekend, zodat
deze tijdig de samenwerking kunnen
starten in de voorbereiding van het
nieuwe seizoen eind februari/ begin
maart.
Regelmatig hebben veranderingen
van duo’s te maken met
sponsorbelangen, om zo twee spelers
met dezelfde merken rackets of
kleding te laten spelen.

In een normaal seizoen worden de
resultaten van toernooien verwerkt
in de ranglijst waarbij deze een
jaar geldig blijven, zo ontstaat een
dynamische ranglijst. In 2020 is
dit systeem bij de WPT, vanwege
uitval van veel toernooien, tijdelijk
aangepast door alleen de resultaten
van 2020 mee te laten tellen.

Vrouwen:
Gemma Triay, Lucia Sainz, Alejandra
Salazar, Ariana Sánchez, Paula
Josemaría Martín, Marta Marrero,
Beatriz González, Marta Ortega, Maria
José Sánchez Alayeto, Maria Pilar
Sánchez Alayeto.
Mannen:
Juan Lebrón, Alejandro Galán,
Francisco Navarro, Pablo Lima,
Franco Stupaczuk, Carlos Daniel
Gutierrez, Augustin Tapia, Fernando
Belasteguín, Juan Tello, Federico
Chingotto

WPT ranking Nederlandse
spelers top 200

Op de bevroren ranglijst over 2020
staan Milou Ettekoven (135), Marcella
Koek (159) en Tess van Dinteren (194)
in de top 200 bij de vrouwen, net als
Uriël Maarsen en Bram Meijer op de
plaatsen 195 en 199 bij de mannen.
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Internationale kampioenschappen

De FIP organiseert elke twee jaar een WK, voor jeugd, senioren en veteranen.
In 2021 staat het WK in Qatar gepland omdat dat in 2020 niet door kon gaan.
In 2019 vonden de laatste EK’s plaats, dus in principe worden die in 2021 weer
gespeeld.

Nieuw: APT Padel Tour

Vanaf 2021 is er een nieuw internationaal circuit voor professionele spelers met
een vergelijkbare opzet als de World Padel Tour.
18 toernooien:
12 landen:
3 continenten:

11 Open, 4 Master, 2 Grand Master, 1 Master Final
Chili, Paraguay, Monaco, België, Argentinië, Amerika, Mexico,
Spanje, Finland, Zwitserland, Portugal, Zweden
Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika

www.aptpadel.com

Volg het
actuele nieuws
over de sport op
Passievoorpadel.nl
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Weet j wat
Villa Joep doet?
Villa Joep is hét fonds op het gebied
van neuroblastoom kinderkanker.
Jaarl ks kr gen 25 tot 30 jonge
kinderen in Nederland de diagnose
neuroblastoom. Hun genezingskans
is schrikbarend laag. Daarmee is
neuroblastoom één van de meest
agressieve vormen van
kinderkanker. Dat bl kt ook uit de
c fers: 60% tot 70% van de
kinderen met de zwaarste vorm van
neuroblastoom overl dt. Daar wil
Villa Joep verandering in brengen!
Onderzoek centraal
Villa Joep heeft als doel dat alle
kinderen moeten kunnen genezen
van neuroblastoom. Alles wat we
doen draagt b aan deze doelstelling.
Daarb stellen we het onderzoek
naar neuroblastoom centraal zodat
we de kans op genezing versnellen
én vergroten. Om dit belangr ke
wetenschappel k onderzoek te
financieren is veel geld nodig.
Villa Joep is hiervoor volledig
afhankel k van donaties. Iedere euro
is meer dan welkom! We z n trots
dat we de donateur daarb de belofte
kunnen doen dat iedere ontvangen
euro volledig wordt besteed aan het
onderzoek naar neuroblastoom.

Villa Joep is gestart uit de
belofte aan de toen 4-jarige
Joep Ste n. Op 25 november
2002 ontdekten artsen een
neuroblastoom in z n buik. Er
volgde een aantal zware
chemokuren. Na zes maanden
van intensieve behandelingen
was Joep weer een beetje de
oude. Er volgden drie heerl ke
zomermaanden tot op 26
september 2003 weer
uitzaaiingen werden ontdekt.
Op 21 oktober 2003 overleed
Joep. H werd slechts 4 jaar.

Apeldoorn Padel is partner van Villa Joep
door de verkoop van de olifanten knuffels
en een jaarl ks Villa Joep toernooi.
Er is ruimte voor meer partners.
Welke padelclub volgt?

www.villajoep.nl
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2 Padel in nederland
Het jaar 2020

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar
geweest voor de padelsport in
Nederland.
Positief is de groei van het aantal
locaties en banen waarmee de
verspreiding van de sport, ook
geografisch, flink is toegenomen.
De vervelende situatie met corona
heeft geleid tot het verschuiven
en later stilleggen van de
voorjaarscompetitie en tot het
kunnen spelen van een beperkt
aantal toernooien.
Doordat het wedstrijdseizoen
flink beperkt werd, is besloten de
wedstrijdresultaten niet door te
berekenen in de speelsterkte voor
2021. Iedere wedstrijdspeler begint
het nieuwe jaar met dezelfde
speelsterkte als in 2020. Er is wel een
eindejaarsranking opgemaakt.
Gelukkig heeft corona ook een
positief effect op de padelsport

gehad. Doordat teamsporten niet
meer toegestaan waren vonden
veel nieuwe spelers de weg naar de
padelbanen.

Padel in de media

In de Nederlandse media staan
regelmatig berichten over de
padelsport, vooral wanneer bekende
Nederlanders op de padelbaan
gestaan hebben. Een van hen, en
zeker niet onverdienstelijk, is exprofvoetballer Robin van Persie
die regelmatig op de padelbaan
gesignaleerd wordt in Rotterdam
en Schiedam. Zo heeft hij meerdere
wedstrijden aan de zijde van Arwin
Romeijn van Padelclub Victoria
gespeeld, zie foto.
Ook andere BN’ers zijn op de
padelbaan gesignaleerd, daarnaast
weten diverse tennistoppers padel te
waarderen, zo nam Michaella Krajicek
o.a. deel aan het NK Padel.

resultaten nederlandse top
De Nederlands Kampioenen Padel 2020:
Dames

Milou Ettekoven & Tess van Dinteren

Heren

Uriël Maarsen & Bram Meijer

De Nederlands Kampioenen Padel 2020 – veteranen:
Dames 40+

Iris Sterkenburg & Thea Voors

Dames 45+

Stephanie Gomperts & Jacqueline van Wijk

Dames 50+

Mirjam van Roer & Jacqueline van Wijk

Heren 45+

Rob Jaspers & Stephen Meindert

Heren 50+

Paul Beduel & Rob Simon

Heren 55+

Jacques Engelaar & Fred van Ruissen

Heren 60+

Jan Pieter Noordermeer & Onno Takx

De Nederlandse Kampioenen Padel 2020 – jeugd:
Dames onder 14

Britt du Pree & Fen Rauwerdink

Dames onder 16

Niet gespeeld

Dames onder 18

Merel van Houten & Tessa Nikkelen

Heren onder 14

Merlijn de Krom & Roman Wink

Heren onder 16

Danill van Dijk & Thijs Roper

Heren onder 18

Xander Aué & Jorrit Notenboom

Linksboven: Robin van Persie met Arwin
@Padelclub Victoria Rotterdam
Rechtsboven: Carlos Platier Luna winnaar
Expeditie Robinson 2017 met vrienden
@Apeldoorn Padel

KNLTB landskampioenen 2020:
Geen

(i.v.m. corona is de competitie niet uitgespeeld)

Linksonder: Nadine Visser met collega-atleten
@Apeldoorn Padel
Rechtsonder: Johnny de Mol, John Ewbank,
Rolf Sánchez, Wesley Sneijder
@Keltenwoud Bennekom
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NATIONALE RANGLIJST

2021

Dit is de top 10 van Nederland, op basis van de ranking op 6-01-2021
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vrouwen
Milou Ettekoven
Tess van Dinteren
Chayenne Ewijk
Rosalie van der Hoek
Yvonne Peeters
Mirjam van Roer
Thea Voors
Jacqueline van Wijk
Dido Blonk
Paula Anthonijsz

Mannen
Bram Meijer
Uriël Maarsen
Peter Bruijsten
Berend Boers
Robin Sietsma
Sten Richters
René Lindenbergh
Victor van Ruissen
Martijn van Haasteren
Jasper Smit

Blog tess van dinteren,

Nederlands kampioene padel 2020, samen met Milou Ettekoven:
Yes! De overwinning is binnen. De
titel die we het liefst binnen wilden
slepen, is binnen. Op één of andere
manier blijft het toch iets spannender als de titel Nederlands Kampioen op het spel staat.
Doordat we het de vorige keer zo
zwaar hebben gehad tegen Chayenne & Rosalie waren we toch wel extra
zenuwachtig voor we deze wedstrijd in gingen. Voorbereid op een
bloedstollende finale, waarin menig
zweetdruppel van de zenuwen zou
kunnen gaan vallen, gingen we de
voorbespreking met onze trainer in.
Nadat we met onze trainer, Arwin
Romeijn, goed hadden doorgesproken hoe we het dit keer gingen
aanpakken, gingen we met een iets
aangepaste tactiek de baan op ten
opzichte van de vorige wedstrijd
tegen Chayenne & Rosalie. In de
eerste set ging het zeer gelijk op, tot
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5-5 in de eerste set waren er eigenlijk
weinig kansen op de service games
van de tegenstanders. Ook wij hielden onze service games vrij makkelijk. Vanaf 5-5- kwamen wij een stuk
beter in de wedstrijd. Na een break
serveerden we de set uit met 7-5 en
stoomden we door. De tweede set
trokken we met 6-2 naar ons toe,
waardoor we onszelf een jaar lang
Nederlands Kampioen Padel mogen
noemen!
Lees hier de volledige blog:
www.padel-brabant.nl/blog-tess/
nederlands-kampioen/

3 Padel heeft de toekomst
Onder de vlag van de KNLTB

De KNLTB behartigt nu alle
belangen van de unieke padelsport
en zet specifiek in op de verdere
ontwikkeling en professionalisering
van padel in Nederland. Uit een
gesprek tussen de redactie en Jacco
Eltingh plus info vanuit de bond
is het volgende artikel tot stand
gekomen:

Ondersteuning topspelers

Vorig jaar schreven wij over
de Stichting Padeltalent die
Nederlandse topspelers steunde om
te proberen aansluiting te vinden bij
de internationale top.
Een aantal activiteiten van de
Stichting is in 2020 overgenomen
door de KNLTB, die vervolgens
een beleidsplan heeft gemaakt
voor de 4 topspelers die gesteund
werden door de stichting en die
ook een belangrijke rol hebben als
ambassadeur voor de sport: Milou
Ettekoven + Tess van Dinteren bij
de dames en Bram Meijer + Uriël
Maarsen bij de heren.
In 2020 hebben deze duo’s op
regelmatige basis getraind onder
leiding van de beide Nederlandse
bondscoaches, successievelijk
Ewan Watson (dames) en Pjotr van
Dalfsen (heren). Door de KNLTB en
samen met de bondscoaches is
een trainingsprogramma opgesteld

waardoor beide koppels veel en
gericht konden trainen.
Uiteraard is er ook een
toernooiplanning gemaakt,
echter door de situatie met
corona zijn slechts enkele P500
toernooien en het NK gespeeld
en werd de beoogde deelname
aan internationale wedstrijden
onmogelijk.
Op het moment van schrijven zijn
de concrete plannen voor 2021
onderwerp van gesprek en dus in
ontwikkeling.

Opbouw professionele
structuur voor de padelsport

Met de fusie van de NPB en de
KNLTB begin 2020, profiteert de
padelsport nu van de organisatie,
structuur en kennis die er op het
gebied van tennis in vele jaren is
opgebouwd bij de KNLTB. Zo is er
nu ook volledige ondersteuning
mogelijk op bijvoorbeeld medisch en
voedings-technisch gebied.
Daarnaast zijn er door de officiële
erkenning van NOC*NSF voor de
categorie “Toppadel heren” ook
nieuwe mogelijkheden ontstaan voor
kennisoverdracht uit de expertise van
die organisatie, welke uiteindelijk ook
gespiegeld kan gaan worden naar
toepassing bij de dames en de jeugd.
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De toekomstvisie van de KNLTB voor
padel is gericht op zowel de lange
termijn richting het jaar 2030 als
ook op de kortere termijn, door het
realiseren van centrale trainingen
van jeugd, diverse opleidingen voor
trainers/coaches en organiseren van
evenementen om padel te promoten.
De kennis van Nederlandse topspelers,
bondscoaches en anderen wordt
hierbij ten volste benut en er zal extra
kennis van bijvoorbeeld trainers uit het
buitenland gehaald worden om verdere
stappen vooruit te kunnen maken.

Opleidingen KNLTB

De KNLTB biedt opleidingen aan, voor
bestaande tennistrainers (6-daagse
cursus) en voor ervaren padelspelers
(14-daagse cursus). Om deel te kunnen
nemen aan de cursus is een testdag
vereist. In 2021 staat een mix van 8 - 10
opleidingen gepland, met ieder 12
cursisten.
De nieuwe opleidingen tot padeltrainer
(padeltrainer KSS3 en straks ook KSS 4)
worden continu verbeterd, in combinatie
met een nieuwe PO-structuur
(Permanente Ontwikkeling) per 1 juli
2021, waarmee de padeltrainers met
KNLTB-licentie zich regelmatig zullen
moeten bijscholen. Deze PO-structuur
is door de inbreng van topspelers en
trainers volledig op padel toegespitst en
dus geen kopie van dezelfde structuur/
inhoud voor tennisleraren.
Voor trainers die eerder een NPB
of KNLTB cursus hebben gevolgd
worden begin 2021 nascholingsdagen
georganiseerd (totaal ca. 300 personen).
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Meer info over de opleidingen vind je
hier:
www.nlpadel.nl/alles-over-padel/
organiseer-padel/padelopleiding/

4

PADEL heeft de toekomst
Steeds meer padelaccommodaties

Vooruitzichten 2021

Voor 2021 is het uitbouwen van de
centrale trainingen het eerste en
belangrijkste speerpunt met als doel
tot volwaardige selecties te kunnen
komen bij de heren, dames en jeugd
om daarmee deel kunnen nemen aan
internationale evenementen.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan
een MOP (meerjaren ontwikkelingsplan
padel) waarover in de komende
maanden meer bekend gemaakt zal
worden.

Je vindt ze
allemaal
achterin deze
gids!

Competities en toernooien

De KNLTB organiseert drie landelijke
padelcompetities, de Triple-Double
competitie in het voorjaar gevolgd
door de voorjaarscompetitie en een
najaarscompetitie (allemaal met 5
speeldagen).
Bij de toernooien is een specifieke
structuur opgezet met zogenaamde
P-toernooien, het doel is om in 2021 8
P500 en 12 P250 te laten plaatsvinden.
De definitieve kalender is waarschijnlijk
begin februari beschikbaar (clubs
kunnen tot eind januari evenementen
aanmelden).
Zie: www.centrecourt.nl/alles-voorverenigingen/toernooien-organiseren/
padel/toernooicircuit/

Actueel nieuws

De KNLTB deelt actueel
nieuws via de speciale
website NLPadel:
www.nlpadel.nl
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Waar kan ik spelen in nederland?
Voorjaar 2021 zullen er ruim 500 padelbanen in Nederland zijn, op meer
dan 200 locaties.

De grootste locatie op dit moment is Play Padel Club Zwolle met 10 banen
(6 binnen, 4 buiten) gevolgd door Racketcentrum Schiedam met 9 banen (6
binnen, 3 buiten). Er zijn al diverse locaties met 8 banen.
Er zijn inmiddels 3 enkelspelbanen, naast de 1e in Tilburg (Pellikaan) kun je
nu ook terecht in Apeldoorn (Apeldoorn Padel) en Amsterdam (B.).
Op enkele buitenlocaties zijn overdekte banen beschikbaar zoals bij Play
Padel Club Sloterdijk in Amsterdam onder het spoor, en bij Deventer Padel in
Deventer speel je onder de 17 meter hoge overkapping van de 400 m ijsbaan.
Uniek is verder de nieuwe locatie van Zuit in Etten-Leur vanwege het schuifdak boven de padelbanen.
In Nederland kun je begin 2021 op ruim 200 locaties padel spelen. Hiervan
zijn ca. 70 zogenaamde Pay & Play locaties, daar huur je een baan om te kunnen spelen, meestal via een online reserveringssysteem. De overige locaties
zijn tennisverenigingen die ook padel aanbieden, verder zijn er 3 campings
waar je een padelbal kan slaan tijdens je verblijf (Castricum, Ermelo en Norg).
Tenslotte zijn er bedrijven en steeds vaker privépersonen die een padelbaan
laten aanleggen voor hun personeel respectievelijk eigen gebruik.
De openbare padelaccommodaties vind je achterin deze gids.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Spectaculair is de toename van het aantal indoorbanen, die in ons klimaat
goed van pas komen: in 2020 kwamen er 57 indoorbanen bij op nieuwe locaties, daarnaast zijn er enkele banen toegevoegd op bestaande clubs.
Zo betekende dit een toename van ca. 30 naar bijna 90 stuks in 2020.
Op meer dan 30 locaties is het aantal banen vergroot sinds de start met
padel!
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5 PADEL heeft de toekomst
Beter worden

TECHNIEKTIPS EWAN WATSON
(trainer Padel Academy Transition + Bondscoach)
De Bandeja:

Laat ik eerst vertellen dat er niet 1 bandeja is met 1 en
dezelfde bedoeling. Je kan een bandeja naar het hek spelen,
naar de hoek spelen, op de voeten van een oplopende
speler, cross, naar het midden en rechtdoor. Al deze
onderdelen hebben invloed op hoe je de bandeja speelt
(denk aan raakpunt en stand van het lichaam).
Maar de bandeja heeft in principe altijd het volgende
concept: De geslagen lob uit de lucht slaan en zo spelen dat
je de tegenstanders achterin houdt en jij weer de netpositie
kan innemen, zonder dat je volop onder druk wordt gezet
door de verdediger.

Technische aandachtspunten van een basis bandeja:

Voorbereiding van de slag cq achterzwaai: breng je elleboog op schouderhoogte met je blad ietsjes open.

Raakpunt:

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.
In deel II van deze Padelgids
vermelden wij padelscholen en
-trainers.
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Rond hoofdhoogte en ver van je lichaam af. De
hoogte zal bepalen wat je met de bal wilt doen.
Wil je naar het hek of op de voeten van een
oplopende speler, dan zul je hem hoger moeten
raken. Wil je hem aanvallender slaan, omdat je
dichterbij het net staat, zou je hem lager kunnen raken, maar pas op dat je hem niet onder
schouderhoogte raakt, dan bestaat de kans dat
je teveel onder de bal doorgaat en de bal gaat
zweven of de bal heeft een te rechte lijn door de
lucht en tegen de achterwand aankomt.

*Speelster op de foto is Fen Rauwerdink, NL team speelster uit het WK jeugdteams 2019, speelster van
Padel Academy Transition.

Zwaaiverloop: Van hoog naar laag en naar voren toe.
Veel plezier met het trainen van deze specifieke padelslag. Ga op zoek naar een
padeltrainer bij jou in de buurt om hiermee aan de slag te gaan!
Met sportieve groet,
Ewan Watson
Padel Academy Transition
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6

padel heeft de toekomst
Ontwikkeling topspelers

Van 2017 t/m 2019 zijn twee jonge
Nederlandse toppers, Bram Meijer en
Uriël Maarsen, als duo actief geweest
in de World Padel Tour. In 2020 is hun
deelname door corona niet meer
mogelijk geweest.
Ook het duo Tess van Dinteren en
Milou Ettekoven is helaas in 2020
nauwelijks in staat geweest op het
hoogste internationale niveau in actie
te komen.
Beide koppels konden gelukkig nog
wel deelnemen aan de FIP Finals in
december op Sardinië.
In 2021 gaat Bram op zoek naar een
nieuwe partner net als Milou. Zowel
Uriël als Tess hebben een keuze
voor hun maatschappelijke carrière
gemaakt, wel op het gebied van
padel!

Milou Ettekoven

Milou Ettekoven is nummer 1 van
Nederland en nummer 135 van de
wereld. Na haar deelnames aan
het EK in 2019 en het WK in 2018
kroonde zij zichzelf dit jaar voor de
3e keer Nederlands Kampioen. Milou
besloot afgelopen jaar om haar
droom achterna te gaan en aan de
toernooien deel te nemen van het
professioneel circuit (FIP/WPT). In
dit artikel geeft zij een kijkje in haar
padel-toekomst.
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Door Covid-19 liep het dit jaar anders
dan anders en kwam de droom van
Milou om deel te nemen aan de
professionele toernooien even in
de ijskast te staan. Samen met de
KNLTB en haar trainer (Ewan Watson)
hebben zij een plan gemaakt om in
2021 de eerste stappen te zetten naar
de top 75 van de wereld, en wellicht
wel verder. Dit plan bevat naast het
trainen en het spelen van wedstrijden
op de baan, ook fysieke trainingen
om sterker en conditioneel beter te
worden.
De KNLTB heeft aangegeven Milou
hierbij te ondersteunen, maar zij heeft
nog meer sponsoren/ambassadeurs
nodig om het afreizen van alle
toernooien te bekostigen. Mocht je na
het lezen van dit artikel meer willen
weten over deze mogelijkheden, stuur
een e-mail naar info@padelgids.nl.

spelen van de FIP-toernooien en een
aantal WPT-toernooien. De WPTtoernooien is het grote werk en daar
kom je in aanraking met de wereldtop
en is het ultieme moment om jezelf te
met hen te meten.
Daarnaast zet Milou zich ook nog
in voor de breedtesport door het
geven van padeltrainingen- en clinics

namens Padel Academy Transition
bij Sportclub Houten. Hopelijk weet
Milou haar enthousiasme en passie
voor de sport over te geven aan de
jeugd, de beginnende recreant als ook
de fanatieke wedstrijdspelers. En zien
wij heel binnenkort alleen nog maar
meer mensen padellen!

Plannen 2021 Bram Meijer

2020 gaan we op sportief gebied gauw vergeten en met positieve energie
vooruitkijken op 2021.
Het jaar zal ik gaan starten met een voorseizoen in Spanje om veel te spelen
en weer veel ritme op te doen. Ook wil ik meer toernooien gaan spelen dan
in voorgaande jaren en hier zal vooral mijn focus liggen op FIP toernooien.
Daarnaast probeer ik zoveel als ik kan te trainen en spelen in Spanje. Uiteraard
heb ik in Nederland ook een trainingsprogramma dat ik gewoon volg zowel
fysiek, mentaal als baantraining met trainers in Nederland.
Ik hoop dat we er dit jaar een mooi en sportief jaar van kunnen gaan maken en
dat we afscheid kunnen gaan nemen van COVID. VAMOS BRAMOS
Bram Meijer

Voor padellers die méér willen

De padelklassieker van Nito Brea is nu verkrijgbaar in het Nederlands.
Alle bestellingen:

Sinds 1 juli 2020 traint Milou in Houten
op de zes indoor banen bij Sportclub
Houten. De voordelen van het trainen
en spelen op indoor banen zijn, naast
geen zon, wind en natte banen, dat zij
bij Sportclub Houten speelt op banen
met het officiële Mondo-kunstgras
en zij zich hierdoor goed kan
voorbereiden op haar wedstrijden op
topniveau waar ook op dit type gras
wordt gespeeld.
Komend seizoen start Milou met het

€ 39,95
316 blz.
ISBN 9789090340234
Meer info over het boek:
Jacqueline van Wijk
E padel@jacquelinevanwijk.com
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Bondscoaches padel
Zoals vermeld heeft de KNLTB 2 bondscoaches aangesteld Ewan Watson en
Pjotr van Dalfsen. Pjotr heeft de volgende bijdrage aangeleverd:

Voor 2021 hebben we grote plannen voor de Nederlandse mannen en seniors.
Vanaf oktober is gestart met centrale trainingen voor de beste heren van Nederland bij Sportclub Houten. Op dit moment wordt er 2 keer per week getraind en
dit zal worden uitgebreid tot 3 trainingsmomenten per week in het nieuwe jaar.
We gaan ons voornamelijk richten op de allerbeste spelers omdat er, als corona
geen roet in het eten gooit, we in 2021 een WK gaan spelen. De KNLTB gaat zich
enorm inzetten om ons internationaal op de kaart te zetten en een structureel
opleidingsprogramma hoort hierbij. Ook voor de seniors zal er een WK zijn en in
Nederland gaat het niveau in rap tempo omhoog.
Onze nationale nummer 1, Bram Meijer, zal komend jaar alles op alles zetten om
de top 100 van de wereld te bereiken. Hiervoor zal hij een deel van het jaar in
“padel mekka” Spanje moeten trainen en spelen. Het is namelijk super belangrijk om op het hoogste niveau te kunnen trainen en spelen om je “op te trekken”
aan betere spelers. Als Bram in Nederland is zal hij dan weer kunnen helpen om
het niveau van onze spelers omhoog te trekken.
Alles bij elkaar zal er in 2021 veel positieve actie zijn vanuit de KNLTB om grote
stappen te zetten in talentontwikkeling en mikken wij op een plekje bij de beste
10 landen tijdens het WK. Natuurlijk wel een zware klus aangezien we ons eerst
nog moeten kwalificeren en we in 2018 slechts 15e werden op het WK…..
Hoopvol is echter dat we met toplanden als Spanje, Portugal en Zweden in 2019
de vijfde plaats hebben gehaald tijdens het het EK.
Nu het aantal parellocaties snel groeit zal ook het aantal spelers snel toenemen
en dus de concurrentie. Hier wordt iedereen beter van!!!
Ik heb in ieder geval enorm veel zin in 2021!!!

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.

Met sportieve groeten,
Pjotr van Dalfsen
Bondscoach Padel Heren & Seniors
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Helaas is ook Rupert in 2020 beperkt op reis geweest. Hij zit dan ook vol
plannen om in 2021 veel nieuwe locaties te bezoeken.
• Volg de reizen van Rupert: Passievoorpadel.nl + Instagram
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Padel heeft de toekomst
Verdere groei van de sport

Het grote succes van padel op bestaande locaties toont de groei van de sport
in ons land. De volgende artikelen zijn “spontaan” aangeleverd door de padelclubs/verenigingen zelf en verhalen over het succes van padel op hun locatie:

TPC Metzpoint- Veldhoven

Succesverhaal TPC Metzpoint: dé padelclub van regio Eindhoven!
Enorme groei padel leidt tot uitbreiding naar 5 padelbanen in voorjaar 2021

padelladder die per november 2020 maar liefst 91 koppels telt en nog steeds
groeit. Elke 2 weken spelen koppels een wedstrijd en door het laddersysteem
(winnaar stijgt, verliezer daalt) speel je altijd spannende potjes tegen mensen
van hetzelfde niveau.

Uitbreiding naar vijf padelbanen

De keerzijde van het padelsucces is dat er een structurele drukte is op de 2
padelbanen. Daarom is er in de ledenvergadering van september 2020 besloten om 1 tennisbaan te vervangen door 3 extra padelbanen. Deze 3 padelbanen
worden net als de eerste 2 padelbanen vrijwel volledig gefinancierd door de
Metzpoint-leden middels uitgifte van obligaties. In het voorjaar 2021 zal dit plan
gerealiseerd zijn en is TPC Metzpoint met haar 7 tennisbanen en 5 padelbanen
klaar voor de toekomst!

Metzpoint: dé padelclub van regio Eindhoven

In de periode 2015-2017 daalde het ledenaantal met 100 leden en dat was de
belangijkste reden voor Tennisclub Metzpoint om in het najaar van 2018 twee
padelbanen aan te leggen. Sindsdien is er sprake van een enorme stijging in
ledenaantal: van 601 per januari 2018 tot 955 in november 2020. Van de nieuwe
leden speelt gemiddeld 60% padel waardoor de eerste 2 padelbanen al snel niet
meer voldeden aan de speelbehoefte.

Padel heeft ervoor gezorgd dat het ledenbestand sinds 2018 enorm is verjongd:
padel blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op 20-ers en 30-ers. Daarnaast is TPC Metzpoint actief in alle competities en op alle niveaus, inclusief een
TOP klasse team.
Maar naast het sportieve karakter staat TPC Metzpoint regionaal vooral bekend
om haar saamhorigheid en gezelligheid. Voor slechts 115 euro per jaar kunnen
leden onbeperkt tennissen en padellen. Dat alles gecombineerd met aantrekkelijke barprijzen zorgt ervoor dat TPC Metzpoint groeit en bloeit!

Waarom slaat padel zo aan?

Brabants kampioenschap 2021

Aanleiding eerste twee padelbanen

Los van de landelijke groei en populariteit van padel heeft TPC Metzpoint de
volgende gerichte acties uitgevoerd waardoor padel zo enorm is aangeslagen:
•
Instellen van een enthousiaste jonge padelcommissie
•
Verzorgen van introductie-clinics voor geïnteresseerden
•
Organiseren van een spectaculaire opening
•
Aanbieden van een aantrekkelijk proeflidmaatschap
•
Promotie via online en offline communicatie kanalen
•
Een pro-actief ledenwervingsbeleid & zorgen dat nieuwe leden een warme
landing krijgen
•
Zorgen voor trainingsaanbod door ervaren padelschool PadelBrabant, 		
met Nederlands kampioene Tess van Dinteren als vaste clubtrainster

TPC Metzpoint organiseerd van 29 maart tot en met 3 april het
Brabants kampioenschap padel 2021.
Meer informatie: www.metzpoint.nl

Whatsapp-groepen en interne padelladder

Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor (nieuwe) leden om padelmaatjes
te vinden en potjes te spelen heeft TPC Metzpoint whatsapp-groepen gemaakt.
Er zijn 3 appgroepen op verschillende niveaus die elk gemiddeld 75 leden
bevatten. Veel (nieuwe) leden vinden dit de ideale manier om snel en laagdrempelig in contact te komen met andere padellers. Daarnaast is er ook een interne
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Foto van het huidige sportpark met op de
voorgrond de huidige 2 padelbanen

Image van de uitbreiding naar 5
padelbanen
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Forse besparingen realiseren voor sportclubs en
gemeentes: daar gaan wij voor. Onze missie is het
verlichten van verenigingen. Beter licht tegen
lagere kosten en natuurlijk mét subsidie.
LTC Gorssel

Zo dragen we bij om clubs toekomstbestendig te
maken én houden. Dat doen we onder andere door
led-verlichting aan te brengen en je
energiecontract te herzien op basis van
onafhankelijk advies en een solide businesscase.
We verzorgen het gehele traject, dus van eerste
scan tot stekker in het contact. Je leest er alles
over op onze website, maar we komen ook graag
bij je langs.
TC Colmschate
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Tennis & Padel De Krekel - Mariaheide (Veghel)

In 2020 kwamen ruim 200 zomerleden “kennis maken” met padel bij Tennis
en Padel De Krekel. Vele spelers waaronder, voetballers, hockeyers, badmintonners, maar ook de “minder getalenteerde atleten” zijn verslaafd geraakt
aan het spelletje. Het succes zit in de toegankelijkheid van de padelsport.
Vanaf de eerste minuut zie je het spelplezier bij de spelers, die meerdere
keren in de week op de padelbanen zijn te vinden.
Door dit enorme succes, gaat De Krekel fors uitbreiden. Maar liefst 4 padelbanen worden begin 2021 gerealiseerd.

club toeneemt, dat er meer activiteiten worden georganiseerd en dat er meer
vrijwilligers zijn. Daarnaast verloopt de wisselwerking met de tennisschool van
Christian Heinerman ook goed. Dat is ook heel belangrijk.”
In de afgelopen twee jaar groeide het ledental van ‘t Schilt van 400 naar ruim
480, terwijl bij veel andere sportverenigingen juist sprake is van krimp. Daarmee
zou je kunnen stellen dat de Woudenbergse vereniging tegen de coronastroom
in gaat. ,,Dat is gaaf, hè. Heel veel tennisclubs hadden jarenlang te maken met
krimp, maar dat is inmiddels omgebogen.”

Padel 33 - Amersfoort

De Weijer denkt dat de verbreding met padel daar een belangrijk aandeel in
levert, maar kijkt ook graag breder. Hij wijst op de infrastructuur die binnen
de club is opgezet. ,,Kijk je naar de racketavonden die we, normaal gesproken,
elke week organiseren, dan kunnen geïnteresseerden vrijblijvend naar het
sportpark komen om op zo’n avond een balletje te slaan. Nog los van de gevarieerde avond die de trainers verzorgen, zijn er op zulke avonden ook vrijwilligers
aanwezig om potentiële leden wegwijs binnen de club te maken. We maken de
drempels zo laag mogelijk.” De Weijer constateert dat met name veel dertigers
en veertigers de club weten te vinden. Wat ook een mooie toevoeging is, is het
online afhangen, onze leden maken daar zichtbaar veel gebruik van. “De wekker
wordt speciaal gezet om maar als eerste een baan te kunnen reserveren”.

TV 't Schilt - Woudenberg

Z.T.C. Shot - Zeist

Dat benadrukt Eldert de Weijer, voorzitter van de Woudenbergse tennis- en padelvereniging. Overigens zitten daar wel haken en ogen aan. Het gaat om tennis
en padel op recreatief niveau. Van spelen van competitiewedstrijden was alleen
in het najaar sprake, gelukkig konden onze jaarlijkse clubkampioenschappen
die we begin september hadden georganiseerd wel doorgang vinden.
De voorzitter van ‘t Schilt geeft aan dat, hoe gek het ook mag klinken, de vereniging ondanks afgelopen jaar corona in de lift zit. De aanwas van nieuwe leden
is aanzienlijk, mede dankzij de twee padelbanen waar de club over beschikt.
,,We hebben met een grote groep vrijwilligers de afgelopen jaren veel energie
gestopt in de club. Nu hebben we de schwung te pakken”, zegt De Weijer.

Nieuwe accommodaties 2021

Met sportieve groet,
Tennis & Padel De Krekel
Hanneke Ketelaars

Kies. Speel. Heb plezier.
Met de keuze uit pay-and-play of een lidmaatschap hebben sinds de opening een half jaar geleden al meer dan 1.000 spelers plezier gehad van deze
fantastische sport bij padel33. Wedden dat jij het leuk vindt?

[WOUDENBERG] Tennis- en padelvereniging ’t Schilt heeft afgelopen jaar,
ondanks dat de deuren van de kantine grotendeels dicht moesten blijven,
een uitzonderingspositie ten opzichte van andere plaatselijke verenigingen,
buiten sporten bleef namelijk voor het grote deel van het jaar toegankelijk.

Twee jaar geleden nam ‘t Schilt als één van de eerste clubs in de omgeving
twee padelbanen in gebruik. ,,In alle opzichten is dit een geweldige toevoeging.
De aantrekkingskracht van de club is ermee vergroot, wat zich vertaalt in meer
leden. Maar die groei zorgt er automatisch ook voor dat de gezelligheid op de
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Padel verovert Zeist
In het voorjaar van 2020 zijn drie nieuwe padelbanen in gebruik genomen bij
de Zeister Tennis Club Shot. Na enkele maanden stond de teller op 325 padel
leden en na de invoer van een noodzakelijke ledenstop stonden meer dan 120
mensen op de wachtlijst. In de zomer is daarom het proces opgestart om nog
meer padelbanen aan te leggen. Op 15 december 2020 hebben de leden tijdens
een bijzondere ledenvergadering massaal voor de aanleg van drie nieuwe banen gestemd zodat in het voorjaar van 2021 Shot de beschikking heeft over zes
padelbanen en 12 tennisbanen. De verwachting is dat de club hiermee door kan
groeien naar ca. 1500 leden. De extra padelbanen bieden tevens de gelegenheid grotere toernooien te organiseren en dat gaat zeker gebeuren als het weer
mogelijk is.

Naast de beschreven succesverhalen met uitbreiding van aantal banen zijn er
nog vele andere plannen om op meer locaties padel aan te bieden.
Zo is de ambitie van Play Padel Club om ca. 50 accommodaties te openen in
Nederland en daarbuiten. Volgens hun eigen website zijn “circa 10 centra in aanbouw dan wel in de planning voor dit jaar en de eerste helft van 2021”.
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8 Padel heeft de toekomst
Jeugd
Ook onder de jeugd wordt padel steeds meer bekend:

Scholenproject Rotterdam

Voorbeeld is het scholenproject dat
in 2019 in Rotterdam is gestart, toen
was het de vraag hoeveel kids er
uiteindelijk padelfan zouden worden.
Dat is 20% van de deelnemers aan het
afsluitende evenement geworden, zo
blijkt uit de onderstaande update van
Arwin Romeijn van Padel-Only. Dat
kunnen we toch een mooi resultaat
noemen.
Basisscholen Padel in Rotterdam,
update:
Vorig jaar stonden méér dan 3000 basisschool leerlingen in Rotterdam oog
in oog met Padel in de gymzaal. Vorig
jaar hebben ongeveer 50 leerlingen
het basisschoolevent op de club gevolgd, waarna uiteindelijk een groep
van 10 leerlingen is blijven hangen.
Dit jaar staat Padel-Only dankzij de
samenwerking met Sportbedrijf
Rotterdam weer voor een geweldige
uitdaging. Méér dan 4000 leerlingen
(groep 3 t/m 8) in de omgeving van
Rotterdam krijgen dit jaar twee keer
een padel clinic in de gymzaal van
trainer Jeroen Soederhuijsen of Arwin
Romeijn.
Dit jaar hebben we gekozen voor een
nieuw concept. Dit met allereerst het

doel om de leerlingen te laten kennismaken met Padel. Het tweede doel
is om de ouders van de leerlingen te
gaan bereiken. Padel-Only is er klaar
voor en gaat met frisse energie het
nieuwe jaar in!

Padel bij Zapp Sport

In het jeugdprogramma vond in 2020
een PadelBattle plaats tussen jongens
en meisjes, op de padelbanen van
Dunamar in Den Haag. De uitzending
met de titel: Ik word ook altijd geraakt!” van 24 oktober is te vinden op
YouTube.
Dit is overigens niet de eerste keer
dat padel aan bod komt in dit programma, eerder was dat al het geval
in:
2016: Mijntje doet aan padel. Mijntje
was toen op zoek naar padelmaatjes.
Het kan net anders dan dat ze die
inmiddels wel gevonden heeft.
www.youtube.com/watch?v=OHQE3s1CDag
2014: Padel Battle
www.npostart.nl/POMS_AT_765391
2012: Padel (28 juli 2012),
www.tvblik.nl/zappsport/padel
Bekijk deze maar eens op internet!
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Hello padel academy
De jeugd heeft de toekomst en bij Padel staat dit nog in de letterlijke
kinderschoenen.

Zoals in iedere sport zal een sport groeien als er kinderen gaan ervaren wat een
sport doet. De aanjagers hiervan zijn vrijwel altijd de ouders en loopt een jeugdprogramma hier altijd iets in achter.
Padel groeit de laatste 2 jaar ontzettend onder de (jong) volwassenen en de
jeugd zal binnen aanzienlijke tijd ook de baan op gaan. Binnen HELLO Padel
Academy krijgen wij het laatste half jaar wekelijks aanvragen van lagere scholen,
sportteams en het krijgt dus aandacht. Om kinderen structureel aan een sport
te brengen en te houden zijn veel aspecten belangrijk. Het begint met een stuk
enthousiasme vanuit het thuisfront. Zodra ouders enthousiast zijn en blijven
over de beoefening van hun kroos dan ontstaat er een stukje continuïteit.
Wij hebben de laatste 3 jaar een groep van 16 kinds bij elkaar weten te krijgen
die wekelijks trainen. Ze trainen in koppels, privé en op zaterdagochtend komt
de groep bij elkaar om 2 uur te trainen. De niveaus verschillen wel in deze groep
maar de cohesie onderling is uitzonderlijk en deze groep vergroot straks uiteindelijk het aantal spelers in de leeftijd 12-17 jaar.
Veelal komen deze kids uit tennis en dit blijven we ook promoten. Vanaf 1 januari zijn de eerste 3 kids opgestaan die van Padel hun primaire sport maken. In
Spanje in dit gelukkig nog steeds zo en wij dringen er zeker op aan om kinderen
ook andere sporten te (blijven) doen.
Door de komst van 2 Spanjaarden in begin 2019 die we full time tot onze
beschikking hebben om de kids maar ook ons als trainers te voeden en de
trainingsmethodieken van Mauri Andrini (HELLO Padel) zijn wij klaar voor
de stroom jeugd en de opleiding ervan. Uiteraard is er nauw contact met de
bondscoach over deze kinderen en zijn we zoekend naar samenwerkingsverbanden om van de kinderen betere spelers te maken
De rebels zijn in charge, wij zijn er om ze te helpen
Alex Luneman / Camil Bouwhuis
HELLO Padel Academy
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ADVERTORIAL

Padel heeft de toekomst
Wereldwijde groei van de sport

In diverse landen om ons heen is de sport sterk in opmars, in België komen er wekelijks “padelterreinen” bij en in Duitsland begint de sport flink aan populariteit te
winnen. In Engeland zijn er grote plannen om de sport te promoten, o.a. proftennisser Andy Murray is hierbij betrokken.
Uitschieter in Noord-Europa is Zweden waar veel en grote padelcentra geopend
worden. Een zeer bijzondere daarbij is Globen Padel in Stockholm, waar een grote
concerthal met een hoogte van 85 meter is omgetoverd tot een padelwalhalla
met 14 banen (waarvan 2 enkelbanen): www.globenpadel.se.
Padel Lands houdt alle accommodaties wereldwijd bij, op
basis daarvan zijn de volgende aantallen van padelbanen in
landen om ons heen bekend*:
Europa ca. 20.000 stuks waaronder:
Spanje: > 14.000, Italië > 1.600, Zweden > 1.600, Portugal ca.
600, Frankrijk ca. 800, België ca. 500, Denemarken ca. 200,
Duitsland ca. 100.
Opvallend is de uitbreiding van locaties in het MiddenOosten (VAE, Qatar) en de opkomst van de sport in
verschillende landen in Azië en Noord-Amerika.
Kijk zelf eens op: www.padellands.com
* deze gegevens zijn verstrekt door Padel Lands en mogen niet gereproduceerd worden in andere media.

Waarom is

jaarlijks onderhoud
		

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 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.

Padelgids.nl • Januari 2021 • blz 46

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 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
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Agenda /
evenementen 2021
Nederland
Triple Double Competitie
11 april
18 april
25 april
2 mei
16 mei
Voorjaarscompetitie KNLTB
11 - 12 - 13 juni
18 - 19 - 20 juni
25 - 26 - 27 juni
2 - 3 - 4 juli
9 - 10 - 11 juli
Play-offs topklasse: 17 & 18 juli

Kopje
kofﬁe?
Suiker
en melk?

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

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

Najaarscompetitie KNLTB
17 - 18 - 19 september
24 - 25 - 26 september
1 - 2 - 3 oktober
8 - 9 - 10 oktober
15 - 16 - 17 oktober
NK:
Week 20 (onder voorbehoud)
FIP toernooien in Nederland:
De definitieve kalender zal ca. 1
februari 2021 beschikbaar zijn.
EK:
28 juni - 4 juli
WK Qatar:
Nog niet bekend
World Padel Tour:
Nog niet bekend

Bestellen exemplaren Padelgids

Het is mogelijk de gedrukte Padelgids
te bestellen voor verspreiding onder
leden, klanten etc.
Ook kun je een specifieke Padelgids
voor jouw club laten maken.
Neem contgact met ons op via
info@padelgids.nl.
Meer info: www.padelgids.nl
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ontdek De wereld van padel
A - Accommodaties
In Nederland zijn er 184 plaatsen om padel te spelen!

Tolweg 9, Baarn 0031 (0)71-522 35 35 info@rekresport.com

’s-Hertogenbosch, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Beilen, Bennebroek,
Bennekom, Bergen op Zoom, Bergschenhoek, Berkel-Enschot, Best, Beuningen, Beusichem, Biddinghuizen, Bleiswijk, Bloemendaal, Borger, Breda, Breskens, Bunde, Bussum, Capelle aan den IJssel,

Rekre Sport is de one-stop-shop
voor tennis- en padelclubs.

Castricum aan Zee, Dalen, Den Dungen, Den Haag, Deurne, Deventer, Didam, Doesburg, Driebergen, Dronten, Drunen, Eibergen, Eersel, Eindhoven, Eindhoven, Enschede, Ermelo, Etten-Leur, Gilze,
Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Haastrecht, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Heerenveen, Heiloo,
Hellevoetsluis, Helmond, Hierden, Hillegom, Hilvarenbeek, Hilversum, Hoogeveen, Hoogkarspel, Hoorn,
Houten, Huissen, Huizen, Hulsberg, Joure, Kampen, Kerkdriel, Krommenie, Landgraaf, Leiden, Lelystad,

Naast de aanleg en het onderhoud van tennis- en padelbanen
is Rekre Sport de meest uitgebreide distributeur van
onderhouds- en inrichtingsmaterialen.

Leusden, Liempde, Loon op Zand, Maarn, Maastricht, Meppel, Monster, Naaldwijk, Neede, Nijkerk, Nijmegen, Noordwijk, Norg, Nuenen, Oisterwijk, Oldenzaal, Oosterbeek, Oosterhout, Oosterwolde, Oostvoorne, Opmeer, Oss, Oud-Beijerland, Oudega, Overloon, Purmerend, Reeuwijk, Renkum, Ridderkerk,
Rijen, Rijssen, Rijswijk, Roden, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Rucphen, Santpoort-Noord, Schaijk,

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.

Scharendijke, Schiedam, Sliedrecht, Sneek, Spijkenisse, Surhuisterveen, Susteren, Ter Aar, Teteringen,
Tiel, Tilburg, Uden, Udenhout, Uitgeest, Ulvenhout, Utrecht, Valkenburg, Valkenswaard, Veendam,
Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Velp, Vijfhuizen, Vinkeveen, Vleuten - De Meern, Vlijmen, Volendam,
Voorhout, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wassenaar, Wellerlooi, Wervershoof, Wijdewormer, Winschoten, Woerden, Woudenberg, Zeeland, Zeewolde, Zeist, Zevenhuizen, Zoetermeer, Zwolle.

Indoorbanen vind je bij:
Alphen - Padel Club 360 Alphen; Amsterdam - B.; Amsterdam - Play Padel Club Kauwgomballenkwartier; Apeldoorn - Apeldoorn Padel; Beusichem - Sportcentrum Beusichem; Enschede - Performance
Factory; Etten-Leur - ORS-ZUIT; Groningen - Indoor Sports Centre; Groningen - Play Padel Club Groningen; Houten - Sportclub Houten, Kerkdriel - Total Body-Fit, Noordwijk - Tennishal Vinkenveld, Rijswijk
- La Playa; Rotterdam - Padelclub Feyenoord, Schiedam - Racket Sport Schiedam; Tiel - Padel & Tennis
Plaza; Tilburg - Pellikaan Tilburg; Utrecht - Play Padel Club Vechtsebanen; Wervershoof - Sportcentrum
De Dars; Wijdewormer - Tenniscentrum Neckslag; Zeewolde - Sportcentrum Zeewolde; Zwolle - Play
Padel Club Zwolle

Overdekte buitenbanen vind je bij:
Amsterdam - Play Padel Club Sloterdijk
Deventer – Deventer Padel

Op de volgende pagina's worden alle specifieke locaties vermeld.
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Drenthe

Gelderland

ATV De Hertenkamp

L.T.C. Dalen

Camping de Norgerberg

Hertenkamp 9

Dalerveensestraat 30b

Langeloërweg 63

9401 HL Assen

7751 ZT Dalen

9331 VA Norg

www.atvdehertenkamp.nl

www.ltcdalen.nl

www.norgerberg.nl

Tennisclub Smalhorst

T.C. de Weide

Norger Tennis Vereniging

Sportlaan 4

Zuidwoldigerweg 17

Eenerstraat 50

9411 BE Beilen

7908 AC Hoogeveen

9331 HD Norg

www.smalhorst.nl

www.tcdeweide.nl

www.norgertv.nl

TV Borger

Meppeler TV

Tennisvereniging REO

De Drift 1

Sportpark Koedijkslanden 2

Borglaan 14

9531 TK Borger

7944 PA Meppel

9301 ZE Roden

www.tvborger.nl

www.mltc.nl

www.reotennis.nl

Flevoland

In een voormalige grote opslaghal van het oude fabrieksterrein
van de Zwitsal Fabrieken hebben wij een mooie en gezellige
Apeldoorn Padel indoor padelaccommodatie gerealiseerd, voorzien van 3
padelbanen (2 standaard banen voor dubbelspel en 1 baan voor
enkelspel) met behoud van de industriële look van het pand.
Vlijtseweg 150
7317 AK Apeldoorn Wij beschikken over een eigen horecavoorziening met gezellige

bar, ruime zitplekken (o.a. loungebanken) en een overdekt terras.
De locatie is daarmee ook geschikt voor specifieke sportieve
bijeenkomsten zoals een familie/verjaardagsfeest, uitje met
vrienden/collega’s (vrijmibo) etc.
Kom jij ook bij ons padel spelen?

Padelbanen: 3

TPV de Gouwen

ATC Dronten

Sportcentrum Zeewolde

Bosgouw 1

Educalaan 20

Eikenlaan 92

1352 GA Almere

8251 GC Dronten

3892 HC Zeewolde

www.gouwen.nl

www.atc-dronten.nl

www.sportcentrumzeewolde.nl
Apeldoorn Padel

TC de Linden

TV Mallumse Molen

B.A.S. Tennis & Padel

LTV Lelystad

Vlijtseweg 150

Lindenstraat 14

Rietmolenseweg 6

Sportlaan 36

Sportparkweg 1

7317 AK Apeldoorn

6641 KH Beuningen

7151 MD Eibergen

8256 CE Biddinghuizen

8223 PB Lelystad

www.apeldoornpadel.nl

www.tcdelinden.nl

www.tvmallumsemolen.nl

www.bastennis.nl

www.ltvl.nl
TV Schuytgraaf

Sportcentrum Beusichem

Camping de Haeghehorst

Marasingel 249

Rijsbosch 3

Fazantlaan 4

6846 DX Arnhem

4112 MB Beusichem

3852 AM Ermelo

www.tvschuytgraaf.nl

www.sporteventcenter.nl

www.haeghehorst.ardoer.com

Friesland

T: 055 2002068

|

W: www.apeldoornpadel.nl

|

E: info@apeldoornpadel.nl

Padel Friesland

TC Oosterwolde

TPV De Vliegende Bal

Binnenweg 3-A

Jardingapad 1A

Molenkrite 130

LTC Barneveld

TV Didam

TV Strokel

8443 DJ Heerenveen

8431 MR Oosterwolde

8608 XK Sneek

Plantagelaan 31

Luijnhorststraat 8

Strokelweg 3

www.padelfriesland.com

www.tcoosterwolde.nl

www.devliegendebal.nl

3772 MB Barneveld

6941 RC Didam

3847 LR Harderwijk

www.ltc-barneveld.nl

www.tvdidam.nl

www.tvstrokel.nl

Tennisvereniging Joure

TV de Kreilen

TPV Surhuisterveen

Zuiderveldstraat 2

Buorren 34b

Blauknopke 2-4

Tennisvereniging Keltenwoud

Tennis + Padel Doesburg

TC Hattem

8501 KC Joure

9216 WE Oudega

9231 AR Surhuisterveen

Langschoterweg 9

Looiersweg 2

Astraweg 7

www.tvjoure.nl

www.tvdekreilen.nl

www.tsotennis.nl

6721 MR Bennekom

6982 AN Doesburg

8051 CJ Hattem

www.keltenwoud.nl

www.tennisenpadeldoesburg.nl

www.tchattem.nl
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Limburg

TV de Rumels

Nijkerkse Tennisclub

LTV De Ridderweide

Kleine Mheenweg 8

Bloemendaalseweg 5d

Inundatiedijk Noord 2

3849 BM Hierden

3862 RN Nijkerk

4006 PD Tiel

TC Bunde

Kimbria Racket Club

TC Geuldal

www.tvderumels.nl

www.nijkerksetennisclub.nl

www.ridderweide.nl

Heiveld 1

Mergelweg 120

Putweg 34

6241 EK Bunde

6212 XK Maastricht

6325 BV Valkenburg

www.tcbunde.nl

www.kimbriaracketclub.nl

www.tennispadelgeuldal.nl

TV Huissen

TPV Dukenburg Smash

Padel & Tennis Plaza

Hazekamp 2a

Staddijk 125

Oude Medelsestraat 11

6851 JK Huissen

6537 TW Nijmegen

4005 EK Tiel

TPV De Dassenburcht

MLTC Ready

Voetbalvereniging Resia

www.tvhuissen.nl

www.tpvdukenburg.nl

www.tennisplazatiel.nl

Sportparklaan 2b

Severenstraat 215

Venweg 1

6336 AB Hulsberg

6225 DA Maastricht

5856 CB Wellerlooi

www.tpvdedassenburcht.nl

www.mltcready.nl

--

Total Body-Fit

Oosterbeekse TV

Tennisvereniging Beekhuizen

Uitingstraat 12

J.J. Talsmalaan 11

Beekhuizenseweg 99

5331 HX Kerkdriel

6862 BZ Oosterbeek

6881 AH Velp

Euregio Padel Academy

Sportcentrum Susteren

www.totalbodyfit.nl

www.otv-oosterbeek.nl

www.tvbeekhuizen.nl

Rukkenerweg 13

Handelsweg 15

6373 HL Landgraaf

6114 BR Susteren

www.etp-academy.com

www.sportcentrum-susteren.nl

Tennisvereniging Neede

T.V. Bakkershaag

Kronenkamp 8

Hogenkampseweg 45

7161 HE Neede

6871 JK Renkum

www.tv-neede.nl

www.rtvbakkershaag.nl

Noord- Brabant

Groningen
ACLO Groningen

Play Padel Club Groningen

Tennis- en Padelclub Sla Raak

Blauwborgje 16

Bornholmstraat 46

Hoorntjesweg 57

9747 AC Groningen		

9723 AZ Groningen

9675 NB Winschoten

www.aclosport.nl/sport/padel/

www.playpadel.club

www.slaraak.com

Indoor Sports Centre

T.C. Veendam

Ulgersmaweg 12

Ontspanningslaan 1A

9731 BS Groningen

9646 BM Veendam

www.indoorsportcentregronin-

www.tennisclubveendam.nl

gen.nl

Padel Club
360 Alphen
Speelveld 1
5131 AW Alphen
Padelbanen: 3
Op een steenworp afstand van de Belgische grens ligt de gemeente
Alphen–Chaam. In deze sportieve gemeente kan men kiezen uit
een uiteenlopend sportaanbod. Van individuele sportfaciliteiten tot
een sporten in teamverband. Sinds de zomer van 2020 is dit brede
sportaanbod uitgebreid met een indoor padel locatie: Padel Club
360 Alphen. Eigenaar Ruud Smits timmert flink aan de weg en heeft
grootse plannen. Het horecagedeelte is volledig opgeknapt en kent een
huiselijke sfeer, de twee squashbanen zijn volledige omgetoverd tot
fitnessruimte met een zeer bijzonder karakter en de verduurzamingsslag
voor deze locatie is ook ingezet.
Padel Club 360 Alphen organiseert diverse uiteenlopende activiteiten.
Hierbij moet je denken a.o. het volgen van lessen of clinics, demodagen
op het gebied van aankoop van materialen of evenementen met
sportieve thema’s. Of je nu een beginnende of gevorderde speler bent,
iedereen is van harte welkom.
T: 06 30 81 06 28 |

Padelgids.nl • Januari 2021 • blz 54

W: www.padelclub360alphen.nl

Padelgids.nl • Januari 2021 • blz 55

TPC Maaspoort

DTV De Donkelaar

ORS-ZUIT

TV Sla Raak

TV Rico

TV Valkenswaard

Marathonloop 2

Tennispad 2

Trivium 120

Moergestelseweg 32b

Kozijnenhoek 19

Pastoor Heerkensdreef 16B

5235 AB ’s-Hertogenbosch

5275 AH Den Dungen

4873 LP Etten-Leur

5062 JW Oisterwijk

4715 RE Rucphen

5552 BG Valkenswaard

www.tcmaaspoort.nl

www.dedonkelaar.nl

www.zuit.nl

www.slaraak.nl

www.tvrico.nl

www.tv-valkenswaard.nl

TV De Hambaken

TV op Dreef

T.C. Gilze

OTC De Warande

TPV De Witte Schare

Tennis & Padel De Krekel

Het Wielsem 2A

Vloeieindsedreef 15

Ridderstraat 96

Wilhelminakanaal Zuid 82

Dokter Langendijklaan 3

Pastoor van Haarenstraat 81

5231 BW ’s-Hertogenbosch

5753 SM Deurne

5126 BH Gilze

4903 RA Oosterhout

5374 RM Schaijk

5464 VE Veghel

www.tvdehambaken.nl

www.tcopdreef.nl

www.tcgilze.nl

www.otcdewarande.nl

www.witteschare.nl

www.tennisparkdekrekel.nl

Padel Club 360 Alphen

LTC de Klinkaert

’t Lobke

Tennisvereniging TOZ

Tennisclub Tilburg

TPC Metzpoint

Speelveld 1

Steegerf 6

Nemerlaerhof 72

Hoogheuvelstraat 75

Goirlese Weg 34

Peter Zuidlaan 40

5153 AW Alphen

5151 RB Drunen

5709 NL Helmond

5349 AM Oss

5026 PC Tilburg

5502 NH Veldhoven

www.padelclub360alphen.nl

www.klinkaert.nl

www.tlobke.nl

www.toz.nl

www.tennisclubtilburg.nl

www.metzpoint.nl

Tennisvereniging ’t Root

TV Eresloch

TPC Espendonk

TV Breakpoint'83

RTV Quirijn

LTC de Hoge Heide

Lienderweg 55

Mortel 6

Espendonk 2

Rosa Parksweg 2

Centaurusweg 142

De Hoge Heide 4

5721 CJ Asten

5521 TP Eersel

5704 KD Helmond

5342 DX Oss

5015 TH Tilburg

5251 LA Vlijmen

www.tvroot.nl

www.eresloch.nl

www.tpcespendonk.nl

www.breakpoint83.nl

www.rtvquirijn.nl

www.hogeheide.nl

L.T.C. de Zoom

TV Prinsejagt

TC Hilten

T.C. Loonse Duinen

Pellikaan Tilburg

T.V. Bergenshuizen

Bastionweg 40-42

Oude Bosschebaan

Slibbroek 2

Raaijweg 13

Rueckertbaan 219

Kraaiengatweg 6

4614 RM Bergen op Zoom

5624 AA Eindhoven

5081 NS Hilvarenbeek

5825 AL Overloon

5015 TH Tilburg

5262 LK Vught

www.ltcdezoom.nl

www.prinsejagt.nl

www.hiltenhal.nl

www.tcloonseduinen.nl

www.clubpellikaan.nl

www.tvb.nl

TV Berkel-Enschot

TV Bokt

De Peppelieren

TC Cash

TSV Park Hoeven

De Mattenkloppers

Generaal Eisenhowerweg 9

Anconalaan 1

Hogenbergseweg 50

Sportparkweg 11

Bronkhorstsingel 4

De Coubertinlaan 10a

5056 CR Berkel-Enschot

5633 BJ Eindhoven

5298 TT Liempde

5121 MP Rijen

5403 NA Uden

5143 NA Waalwijk

www.tvbe.nl

www.tvbokt.nl

www.peppelieren.nl

www.tccash.nl

www.parkhoeven.nl

www.mattenkloppers.nl

Lawn Tennis Vereniging Best

Tennisschool Patrick Nooijens

TV Loon op Zand

TV "Roosendaal"

Tennis Vereniging Udenhout

Tennisvereniging Set'77

Randweg 8

Olympiade 15

Klokkenlaan 27

President Kennedylaan 1a

Sportlaan 15

Boekelsedijk 1a

5683 CL Best

4873 DA Etten-Leur

5175 NV Loon op Zand

4706 AT Roosendaal

5071 CB Udenhout

5411 NW Zeeland

www.ltvbest.nl

www.tennisschool-patricknooij-

www.tennisloz.nl

www.tvroosendaal.nl

www.tvudenhout.nl

www.set77.nl

ens.nl
T.V. De Lissevoort

Bastion Baselaar BTLC

Ulvenhoutse Tennisvereniging

Heksendans 2

TC Etten

Lissevoort 10

Meester Vriensstraat 1

Jeugdland 4

4823 JX Breda

Hogeweg 17

5671 BS Nuenen

5246 JS Rosmalen

4851 AT Ulvenhout

www.tv-heksenwiel.nl

4876 NG Etten-Leur

www.tvdelissevoort.nl

www.bastionbaselaar.nl

www.ulvenhoutsetv.nl

Tennisvereniging Heksenwiel

www.tcetten.nl
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Noord- Holland

T.V. Elckerlyc

Sportcentrum de Nieuwe

TV De Kaag

Van IJsendijkstraat 64

Brug

Theo Koomenlaan 7

TPC Daalmeer

Play Padel Club Zuidas

Camping Bakkum

1442 CR Purmerend

Vijfhuizerdijk 204

1693 MA Wervershoof

Klaas Bootpad 4-6

Claude Debussylaan 150

Zeeweg 31

www.elckerlyc.nl

2141 BK Vijfhuizen

www.tvdekaag.nl

1827 CK Alkmaar

1077 XX Amsterdam

1901 NZ Castricum aan Zee

www.tcdaalmeer.eu

www.playpadel.club

www.campingbakkum.nl

www.tc-denieuwebrug.nl
Tenniscentrum Neckslag

LTC Groene Veen
Kerkpad 61

T.V. Dijkzicht

Neckerstraat 133

TC Alkmaar

Play Padel Club Sloterdijk

T.V. Pim Mulier

2071 CX Santpoort-Noord

Wester Ven 44

1456 BC Wijdewormer

Terborchlaan 315

Naritaweg 4b

Jaap Edenlaan 9

www.ltcgroeneveen.nl

1131 RC Volendam

www.tvneckslag.nl

1816 MH Alkmaar

1043 DT Amsterdam

2024 BW Haarlem

www.tcalkmaar.nl

www.playpadel.club

www.tvpimmulier.nl/

Waldijk 2

Sportcentrum De Dars

De Kegel

Play Padel Club Olympiaplein

TC Heiloo United

1911 MJ Uitgeest

Europasingel 114

Bovenkerkerweg 81

Olympiaplein 31I

De Dors 1

www.tcuitgeest.nl

1693 GV Wervershoof

1187 XC Amstelveen

1077 CL Amsterdam

1852 RG Heiloo

www.tennisdekegel.nl/padel

www.playpadel.club

www.tcheiloounited.nl

Padel Dam

Baarnse Lawn Tennisclub

H.T.C. Santana

Tom Schreursweg 14

Bosbadlaan 3

Anjerstraat 18a

1067 MC Amsterdam

3744 KD Baarn

1616 XG Hoogkarspel

www.padeldam.nl

www.bltcbaarn.nl

www.htcsantana.nl

USC Tennis

TV Badhoevedorp

Tennis Vereniging Hoorn

Radioweg 80

Snelliuslaan 41

Holenweg 14A

1098 NJ Amsterdam

1171 CZ Badhoevedorp

1624 PB Hoorn

www.usc.uva.nl

www.tvbadhoevedorp.nl

www.tvhoorn.nl

Amstelpark Padel

T.V. Bennebroek

Coronel Sports

Koenenkade 8

Binnenweg 63

IJsselmeerstraat 5B

1081 KH Amsterdam

2121 GW Bennebroek

1271 AA Huizen

www.amstelpark.nl/padel

www.tvbennebroek.nl

www.coronelsports.nl

B.

Padel Bloemendaal

KLTV Krommenie

Sportcentrum de Scheg

Johan Huizingalaan 761

Tetterodeweg 15

Rosariumlaan 47

Piet van Donkplein 1

1066 VH Amsterdam

2051 EG Bloemendaal

1561 SX Krommenie

7422 LW Deventer

www.b-buildingbusiness.com

www.padelbloemendaal.nl

www.kltv-krommenie.nl

Play Padel Club Kauwgombal-

Squash & Wellness

TV Hoog-Op

lenkwartier

Struikheiweg 16

Pade 1

Willem Fenengastraat 4b

1406 TK Bussum		

1716 KA Opmeer

1096 BN Amsterdam

www.squashenwellness.nl

www.tvhoog-op.nl

https://www.tvdijkzicht.nl
Tennisclub Uitgeest

www.dedars.nl

Overijssel

Deventer Padel

Padelbanen: 3

T: 06 14 04 12 11 |

Na de start in 2017 met 1 padelbaan in een oude fabriekshal en
doorgroei naar 2 banen begin 2020, is Deventer Padel in oktober
2020 verhuisd naar een nieuwe locatie. Je vindt ons nu op het
middenterrein van de ijsbaan van Sportcentrum De Scheg, daar zijn
nu 3 padelbanen beschikbaar.
Bij onze “roofed outdoor courts” is een mooi ruim terras beschikbaar
met bar. In de winter geniet je van winterse omstandigheden, in de
zomer kun je heerlijk koel padel spelen onder de overkapping die
maar liefst 17 meter hoog is!
In combinatie met alle andere activiteiten die plaats kunnen vinden
in het Sportcentrum kun je hier een volledig sportieve dag plannen.
W: www.deventerpadel.nl

|

E: info@deventerpadel.nl

www.playpadel.club
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A.T.C. Veenhorst

TPV Topspinners

TC de Mors

Play Padel Club Vechtsebanen

Sportcentrum Oudenrijn

Z.T.C. Shot

Veenelandenweg 3

Savornin Lohmanlaan 25

Opbroekweg 40

Mississippidreef 161

Europaweg 48

Verlengde Slotlaan 117

7608 HD Almelo

7522 AP Enschede

7461 PH Rijssen

3565 CE Utrecht

3451 HG Vleuten - De Meern

3707 CE Zeist

www.atc-veenhorst.nl

www.topspinners.nl

www.tcdemors.nl

www.playpadel.club

www.sportcentrumoudenrijn.nl

www.shotzeist.nl

Deventer Padel

Tennisvereniging Veldmaat

Padel Zwolle

VTC Veenendaal

TV Cromwijck

Piet van Donkplein 1

Kolenbranderweg 17

Middelweg 400

Dennenlaan 13a

Waardsedijk 37

7422 LW Deventer

7482 SE Haaksbergen

8031 VA Zwolle

3904 KK Veenendaal

3448 HV Woerden

www.deventerpadel.nl

www.tv-veldmaat.nl

www.padelzwolle.nl

www.vtcveenendaal.nl

www.tvcromwijck.nl

T.C. Colmschate

Tennispark TC Hardenberg

Play Padel Club Zwolle

V.L.T.V. - Vinkeveense Lawn

T.V. ’t Schilt

Colmschaterstraatweg 7A

Hessenweg 76

Rieteweg 4

Tennis Vereniging

John F. Kennedylaan 114

7423 RE Deventer

7771 RG Hardenberg

8011 AB Zwolle

Mijdrechtse Dwarsweg 2

3931 XM Woudenberg

www.tccolmschate.nl

www.tchardenberg.nl

www.playpadel.club

3645 GA Vinkeveen

www.tennisclubwoudenberg.nl

www.vltv.nl
T.E.Z. Enschede-Zuid

K.J.L.T.C.

Geessinkweg 154

Cellesbroeksweg 2A

7544 RB Enschede

8265 PG Kampen

www.tezenschede.nl

www.kjltc.nl
Tennisvereniging de Boskreek

LTC Scharendijke

Performance Factory

Quick Tennis & Padel

Oude Rijksweg 30-B

Elkerzeeseweg 2a

Hoge Bothofstraat 31-49

Oude Almeloseweg 3

4511 HW Breskens

4322 AJ Scharendijke

7511 ZA Enschede

7576 PE Oldenzaal

www.deboskreek.nl

www.ltcscharendijke.nl

www.performancefactory.nl

www.quicktennis.nl

Zeeland

Zuid- Holland

Utrecht

Nieuwe Sloot

Bunnik Plants

Padelclub DunaMar

President Kennedylaan 1

Hyacintenweg 37

Laan van Poot 353-A

LTC Vathorst

Nike EU Headquarters

AFAS Leusden

2402 NZ Alphen aan de Rijn

2665 NC Bleiswijk

2566 DA Den Haag

Olympus 26

Colloseum 1

Philipsstraat 9

www.nieuwesloot.nl

www.bunnikplants.nl

www.dunamar.nl

3825 GJ Amersfoort

1213 NL Hilversum

3833 LC Leusden

www.ltcvathorst.nl

--

www.afasexperiencecenter.nl

Blue Bricks

TC Capelle

HLTC Bergvliet

Steekterweg 51/53

Capelseweg 35

Provincialeweg west 3

Padel 33

Sportclub Houten

L.T.V. Maarn

2407 BE Alphen aan den Rijn

2907 XA Capelle aan den IJssel

2851 EH Haastrecht

Schothorsterlaan 5

Pelmolen 7

Planetenbaan 1B

www.bluebricks.nl

www.tccapelle.nl

www.bergvliet.nl

3822 NA Amersfoort

3994 XX Houten

3951 EH Maarn

www.padel33.nl

www.sportclubhouten.nl

www.ltvmaarn.nl

LTC Triomf

Sportcentrum Leeuwenbergh

T.C. de Kooistee

Sporthoekpad 3

Lindelaan 7

Schelpenpad 10

Health Centre Hoenderdaal

L.T.V. De Doordraaiers

ULTC Iduna

2661 GV Bergschenhoek

2495 BA Den Haag

3225 BZ Hellevoetsluis

Hoendersteeg 7

Poort van Wulven 2

Ariënslaan 18

www.ltctriomf.nl

www.sportcentrumleeuwen-

www.tc-de-kooistee.com

3972 KC Driebergen

3992 LZ Houten

3573 PT Utrecht

www.hoenderdaal.com

www.doordraaiers.nl

www.ultciduna.nl
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HTC

La Playa

Teteringse Tennisvereniging

Stationsweg 31

Cobbenhagenstraat 2ª

Donkerstraat 44

2182 BA Hillegom

2288 ET Rijswijk

4847 EJ Teteringen

https://www.htc-hillegom.nl

www.laplaya.nl

www.teteringsetennisvereni-

TPC Unicum

Estate Padel Club

Haarlemmerweg 99

Laan te Blotinghe 1

Tennispark Oosthout

2334 GD Leiden

2282 NJ Rijswijk

Fuchsiastraat 1

www.tcunicum.nl

www.estatepadel.nl

2215 ML Voorhout

MLTV'90

Sportplaza Zuiderpark

Jan Steenstraat 1

Oldegaarde 21

De Gouwe Smash

2681 PW Monster

3062 CG Rotterdam

Kanaaldijk 9

www.mltv90.nl

www.sportplazazuiderpark.nl

2741 PA Waddinxveen

LTC Naaldwijk

Padelclub Victoria

Hoogwerf 10b

Kralingseweg 226

Tennispark "De Oude Eik"

2671 MJ Naaldwijk

3062 CG Rotterdam

Ammonslaantje 37

www.ltcnaaldwijk.nl

www.padelclubvictoria.nl

2241 BR Wassenaar

Tennishal Vinkenveld

Padelclub Feyenoord

't Laantje 33

Korte Stadionweg 109

Lake 7

2201 XS Noordwijk

3077 ME Rotterdam

Strandweg 23

www.vinkenveld.nl/padel

www.padelclubrotterdam.nl

2761 DM Zevenhuizen

TV Oostvoorne

Racket Sport Schiedam

Pyroladreef 1

Zoomweg 4

3233 VN Oostvoorne

3123 EP Schiedam

ALTV Zoetermeer

www.tvoostvoorne.nl

www.racketsportschiedam.nl

Dr. J. W. Paltelaan 111

TV Oud-Beijerland T.V.O.

SLTC

Langeweg 16

Sportlaan 11

3262 LE Oud-Beijerland

3364 AT Sliedrecht

TV Buytenwegh

www.tvoudbeijerland.nl

www.sltc.nl

Buytenparklaan 5

De Sluipers

M. Point Life Style Center

Oud Reeuwijkseweg 3

Gaddijk 43

2811 KB Reeuwijk

3205 LA Spijkenisse

www.desluipers.nl

www.mpoint.nl

Reyerparc

TVTA

Kruisweg 1-3

Vosholstraat 29

2982 TN Ridderkerk

2461 AB Ter Aar

www.reyerparc.nl

www.tvteraar.nl

ging.nl

www.tennisparkoosthout.nl

www.degouwesmash.nl

www.tennisparkdeoudeeik.nl

www.lake7.nl

2712 PT Zoetermeer
www.altvzoetermeer.nl

2717 AX Zoetermeer
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Leveranciers voor aanleg padelbanen/accommodaties + onderhoud
PadelFactory

Padel.nl

i4Padel

De Spade 10

Heerbaan 244A

Ammonslaantje 37

6864JL Arnhem

4817 NL Breda

2241 BR Wassenaar

https://padelfactory.nl

https://www.padel.nl

https://www.i4padel.nl

Padel Nederland

Padelbouw

Wittouck Kunstgras Onderhoud

Willibrordusstraat 12

Vijzelweg 16

Support / Padelonderhoud.nl

2635 EW Den Hoorn

8243 PM Lelystad

Rijksweg 3A

https://padelnederland.nl

https://padelbouw.nl

6325PE Berg en Terblijt

Padel Service Nederland

Padelflex

Sint Janslaan 58

Treilerstraat 85

1402 LV Bussum

1503 JD Zaandam

SilicaNova

https://padelservice.nl

https://padelflex.nl

Zwarteweg 62

PadelTotaal

Padel2Padel (Tennpro)

Verlengde Hoogeveense Vaart

De Bongerd 11

58

4213CW Dalem

7864 TC Zwinderen

https://tennpro.nl/padel

OVERKAPPING
STAAL

https://www.wittouck.nl
https://padelonderhoud.nl

8097 PX Oosterwolde
https://www.silicanova.nl

https://www.padeltotaal.nl
Wijnbergen Sportbouw
Rekré Sport

Eperweg 64A

Tolweg 9

8181 EX Heerde

3741 LM Baarn

https://www.wijnbergen-sport-

https://www.rekresport.com

bouw.nl

SkyPadel / Padel Sport Benelux

Antea Sport

Fultonbaan 20

Zutphenseweg 31D

3439 NE Nieuwegein

7418 AH Deventer

https://www.skypadel.nl

https://anteasport.nl/padelba-

https://padelsportbenelux.nl

nen/
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ADVERTORIAL

info@skypadel.nl
www.skypadel.nl

one stop shopping
grondwerk
ringfundering
waterdoorlatende sportvloer
standaard kooien
panorama kooien
Mondo® kunstgras

installaties conform

Padel Brabant is een bedrijf
waar kwaliteit voorop staat.
Ben jij lid van een vereniging
met padelbanen of komen
er padelbanen op jouw
vereniging? Dan ben je bij
Padel Brabant aan het juiste
adres. Daarnaast kun je bij
Padel Brabant ook terecht
voor advies over/aanschaf van

padel materialen, clinics, demonstraties & meer.
Padel Brabant neemt de gehele organisatie op
de verenigingen wat betreft padel trainingen op
zich, denk hierbij aan inschrijvingen verwerken,
promotiemateriaal aanleveren, facturering, maar
ook aan leveren van kwalitatief de beste trainers.
Met meerdere keren per maand interne opleidingen
onder leiding van eigenaren Tess van Dinteren
(Nederlands kampioen 2020) & Joost Raamsdonk
zorgt Padel Brabant dat de trainers topkwaliteit
leveren op de baan.
Willen jullie als vereniging volledig voor padel gaan
dan is een samenwerking met de padel specialisten
van Padel Brabant een echte aanrader.

Voor meer informatie & contact
kun je terecht op hun website:
www.padel-brabant.nl

KNLTB, NOC-NSF, FIP
KIWA keuring op aanvraag
Leveranciers voor accommodaties / overkappingen / verlichting

onze kooien voldoen
aan Eurocodes 1, 2 en 3

Poly-Ned

Wheedwarsweg 9

Oostermeentherand 16

7471 GG Goor

8332 JZ Steenwijk

https://www.haafkessportenre-

https://polyned.nl

creatie.nl

anti roest behandeling
nieuw 7 stappen proces
7x sterker
als thermisch verzinken
ISO 6270 en ISO 7523
beschermingscategorie
C4 HIGH en C3 MEDIUM.

SPECIALIST IN PADEL

Haafkes Sport & Recreatie

Open Cover

Sportverlichting.com

Van Hogendorpstraat 12

Gotlandstraat 36

3904 HE Veenendaal

7418 AX Deventer

www.opencover.nl

www.sportverlichting.com

Leveranciers voor software padelclubs
Playtomic

Baanreserveren.nl

Sportconnexion

https://playtomic.io

www.baanreserveren.nl

https://www.sportconnexions.
com/nl/padelladder/

Padelboeker

I-Reserve

www.padelboeker.nl

https://i-reserve.nl
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C - Padelscholen/ padeltrainers
Plaats/Regio
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Arnhem/Gelderland
Barneveld
Bennekom
Deventer
Enschede
Enschede
Enschede
Etten-Leur
Gorinchem
Groningen
Heereveen
Hulsberg
Ijsselstein/Utrecht
Kampen/Landelijk
Landgraaf/Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Rijswijk/Zuid-Holland
Rotterdam
Schagen
Soesterberg/Utrecht
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg/Noord-Brabant
Vinkeveen/Utrecht
Vught
Waddinxveen
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

School/trainer
Heinerman Tennis
Tennis op Maat
Apeldoorn Padel Academie
Ik Padel
PadelFun44
Tennisschool Maat
Padel Opleiding Engelaar
Deventer Padel Academie
Padelschool Meijer
Fit for Fun Padel
Racketsport Alexander
Tennis & Padelschool Patrick Nooijens
Bas-Ta
GoPlayPadel
Padel Friesland
Event-Service
Padel Transition Academy
VDR Sports
Euregio Tennis & Padel Academy
Padel Brabant
Padel Kings
Hello Padel Academy
Padel Only Academy
Ruud Padel
Tennis & Padel Academy Stefan Tewes
Pellikaan Tennis & Padel Academie
BOB Tennis, Padel & Club Services
Tennis-& Padelschool Pascale Engel
Just Padel
My Tennis
Simon Tennis en Padel
MH-Sports
Otro Nivel
UM Padel Academy
Tennisschool Rob Mentink
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ontdek De wereld van padel

JustPadel
JustPadel is gevestigd in
Tilburg en wordt geleid door
Rob Jaspers. Ons doel? De
beste padelbeleving aanbieden
voor alle soorten spelers.
Hierbij bieden we verschillende
producten en trainingen aan.
Wil jij door échte topklasse
trainers getraind worden? Of
ben je nog op zoek naar dat
éne racket dat het beste bij je
past? Wij helpen je graag met
onze kennis, liefde en passie
voor padel.
TS Sport Events
Sport Events biedt al jarenlang
ondersteuning, ontzorging,
opleiding en bemiddeling voor
tennistrainers. Zo plaatsen
we jaarlijks 150 trainers bij
verschillende verenigingen. Met
de komst van padel ontstaat
hier erg veel mogelijkheden
waar wij, met al onze kennis,
graag verenigingen en trainers
helpen met de invulling van
padel.
Padeltrainer worden?
Justpadel en Sport Events
hebben de handen in één
geslagen. Zo heeft Pieter De

Leijer van Sport Events voldoende ruimte om
nieuwe en bestaande padeltrainers extra uren
te laten maken. De padeltrainers van Sport
Events zijn of worden KNLTB-opgeleid, en
krijgen vervolgens extra bijscholing via de
PO-systematiek van Justpadel.
Neem contact met
ons op via:
www.sport-events.nl
Welk padelracket past het beste bij mij?
Dat is de vraag die veel spelers tegenwoordig
hebben. JustPadel en Sport Events
begeleiden en adviseren je graag bij het
aanschaffen van een nieuw racket. We
nodigen je graag uit om rackets te komen
testen bij Tennisclub Tilburg of een kijkje te
nemen op onze webshop www.justpadel.nl.
Op deze webshop bieden we rackets aan van
€50 - €500, waarbij we u kunnen
voorzien van uitgebreid advies.
Je eigen business beginnen in Padel?
JustPadel is de Nederlandse importeur
van Padelnuestro; de grootste Spaanse
padelwebshop. Momenteel is het mogelijk
om als reseller van Padelnuestro te beginnen.
Ben jij de contactpersoon op jouw vereniging
die alles van Padel weet en wil je bijverdienen
met de verkoop van rackets?
Neem dan contact op via info@justpadel.nl

ontdek De wereld van padel
D - Merken
Sportmerken met padelproducten:
Merk
Adidas
Asics
Babolat
Decathlon
Dunlop
Fila
HEAD
Lotto
Rossignol
Technifibre
Wilson

Website
www.adidas.nl/padel_tennis
www.asics.com/nl/nl-nl/padel-gear/c/as405000000/
www.babolat.com/nl/padel.html
www.decathlon.nl/sport/c0-sporten/c1-padel/_ /N-1lj6pfa
www.dunlopsports.com/padel/
www.no1padel.com
www.head.com/nl_NL/padel.html
www.lotto.it/eng/lotto-sport/paddle.html
www.rossignol.com/int-en/rossignol-padel.html
www.eshop.tecnifibre.fr/padel.html
www.wilson.com/en-gb/padel

Enkele specifieke padelmerken:
Merk
Black Crown
Bramos Padel
Bullpadel
Cork Padel
Dutch Padel
Mystica
Nox
Padelloods
Pure 32
Siux
Starvie
Vamos Padel
Varlion
Volt

Website
www.blackcrown.es
www.bramospadel.nl
www.bullpadel.com
www.corkpadel.nl
www.dutchpadel.nl
www.mystica.es
www.en.noxsport.es
www.padelloods.com
www.pure32.nl/nl/
www.siuxpadel.com
www.starvie.com/en/
www.vamospadel.nl/
www.varlion.com/en/
www.voltpadel.com
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E - Padelwinkels
Winkel
Bestelpadel.nl
Gopadel
Padel Nuestro
Padel-Tennis.nl
Padelcentre
Padeldirect.nl
Padeldiscount
Padelexpress
Padelloods.com
Padelpatron
Padelshop Breda
Padelshop.com
Padelwereld
Señorpadel
Smash-Inn
Sportshop.com
Sportze
Vamos Padel

Website
www.bestelpadel.nl
www.gopadel.nl
www.padelnuestro.nl
www.padel-tennis.nl
www.padelcentre.nl
www.padeldirect.nl
www.padeldiscount.nl
www.padelexpress.nl
www.padelloods.com
www.padelpatron.nl
www.padelshopbreda.nl
www.padelshop.com/nl/
www.padelwereld.nl
www.señorpadel.com
www.smashinn.com/winkel-tennis
www.sportshop.com/nl/padel
www.sportze.nl/tennis/padel/
www.vamospadel.nl

Padelgids.nl • Januari 2021 • blz 73

ADVERTORIAL

Zeker zijn van de beste
maatwerkoplossing

Wij bouwen en
onderhouden met
passie padelbanen!

Meer dan alleen
maar Padelbanen

Toekomstgerichte accommodaties
voor een optimale sportbeleving
Of het nu gaat om een sportveldoverkapping, zwembad, manege of
multifunctionele sportaccommodatie.
Haafkes biedt de beste maatwerkoplossing
voor elke vraag op het gebied van
sportaccommodaties. Dit doen wij door

haafkes.nl

samen met de opdrachtgever te kijken
naar het complete wensenpakket en hier
bewust vooraf veel tijd in te steken. Wij
ondersteunen onze opdrachtgevers in het
hele proces. Een goede fundering is namelijk
de basis van een geslaagd eindresultaat!

Dat het een succesvol jaar
was voor PadelFactory,
was meer dan duidelijk.
Men ging massaal buiten
sporten en de sport
Padel werd nog meer
ontdekt. Het team van
PadelFactory heeft tal van
padelbanen in Nederland en buiten de grens
aangelegd. Niet alleen de
baan die het team levert
is van hoge kwaliteit, ook
de service leidt daarbij tot
goede banen.

van de baan. Denk aan de
aanwezigheid van bomen,
ander groen, schaduw en
de hoeveelheid zon. Om
de gewenste levensduur
van het kunstgras en drainagesysteem te verlengen
adviseren wij 2 keer per
jaar grondig onderhoud te
laten doen door PadelFactory. Dit doen wij met
de speciale SMG Turfsoft
machine en met MO5
Sport om mosgroei tegen
te gaan.

men dat er aantasting
is op het coatwerk, is
periodiek reinigen noodzakelijk.

Onderhoud kunstgras is
van groot belang
Een van de belangrijkste onderdelen van het
onderhoud is het kunstgras. Dit gaat hand in
hand met de omgeving

Ook de padelkooien
Naast het kunstgras,
zijn ook de padelkooien
belangrijk voor de levensduur. Niet goed reinigen
verhoogt namelijk de kans
op erosie. Om te voorko-

Maak nu een afspraak
voor onderhoudsadvies
met PadelFactory.

PadelFactory biedt 3
unieke onderhoudsprogramma’s aan. Wij kijken
samen met jou wat het
beste bij je past. Zo zorg je
niet alleen voor een mooie
padelbaan, maar ook voor
een betere balstuit wat
de lange padelrally’s ten
goede komt.

W: www.padelfactory.nl
T:+31 6 29803226
M: info@padelfactory.nl

DUNLOPSPORTS.COM
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