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Geschiedenis 

 

 

Ontstaan in Acapulco, Mexico in 1969 

Enrique Corcuera (rijke zakenman) had niet genoeg ruimte voor tennisbaan in zijn 
achtertuin en bedacht toen padel 

 

 

 

In 1974 overgewaaid naar Spanje waar het is uitgegroeid tot de op 1 na grootste 
nationale sport (na voetbal en ca. 5 miljoen beoefenaars). Vervolgens uitgespreid over 
groot deel van Europa. 

 

 

 

2007: opening eerste padelbaan 

2015: groeiversnelling januari 2017: 38 locaties 

2019: 110 locaties snel groeiend naar 170 locaties eind 2019 

 

 



Het spel 

•  mix tussen tennis en squash 

•  in een “kooi” dus de bal is dichtbij 

•  onderhandse service 

•  altijd dubbel 

•  tennis telling 

•  geen “moeilijke” techniek 

•  klein speelveld 20 x 10 mtr. 

•  langere rallies 

 

  laagdrempelig 

      sociaal, 2 tegen 2 

  dynamisch 

     strategisch, hard slaan hoeft niet 

 uitdagend, ook voor jeugd 

       wedstrijdelement bij beginners 

   verbetert je reactievermogen en volley 



Het racket 

•  korter dan tennisracket; 35 cm. 

•  360 - 380 gram 

•  carbon, fiber, kevlar 

•  dik 36 – 38 mm. 

•  geen snaren 

•  3 vormen: 

– rond 

– druppel 

– diamant 

 

•  van € 60 -  € 250 

 



De bal 

 

 

 

 

 

 

• lijkt op tennisbal 

• zachter 

• minder hoge stuit 

• goedkoper 

• Merken o.a.: Wilson, Dunlop, Head, Vision, Bullpadel 
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De baan - afmetingen 



De baan - outdoor 



Panorama 



Padel is geliefd bij vele (top-)sporters 



Waar wordt padel gespeeld 

• Oorsprong in Latijns Amerika (Mexico) 

• Overgewaaid naar Europa 

• Na voetbal de grootste sport geworden in Spanje Groot geworden 

• Flinke groei 12 miljoen spelers in 35 landen 

• Is voor alle leeftijden, grootste groep 35-55 jaar (59%), voornamelijk hoog en midden opgeleid 

(86%) en hoog inkomen (49%) 

• In Nederland: Januari 2019: 110 locaties snel groeiend naar 170 locaties eind 2019 

 

 



Aantal locaties met padelbanen 



En ook het aantal deelnemers aan 

padelcompetities is flink gestegen 

2016: 63 teams 

2017: 84 teams 

2018: 307 teams 



Bij TPC Maaspoort is padel een succes 

• Sinds 2010 

• Ca. 30% leden speelt padel 

• Leden buiten de regio 

• Ledengroei dankzij padel ca. 100 personen 

• Concurrentie positie 

• Elke dinsdag IPC: 40 deelnemers 

• CTAC open > 100 deelnemers 

• OZNPK > 100 deelnemers 

• Club Kampioenschappen  

• Wisselwerking Padel / Tennis 

• Plannen om van 3 naar 6 Padelbanen te gaan in 2019 

 



KNLTB ziet padel daarom als een trend (geen hype) 

en wil zijn verenigingen in het volledige proces 

zoveel mogelijk faciliteren 

Oriëntatiefase 

Formeer 
projectgroep 

Kijk bij 
padelvereniging 

in de buurt 

Concept plan 
Accommodatie 

& offerte 

Business Plan 

Draagvlak ALV -
Padel clinic  

ALV Realisatie 

Padeltrainer 

Opening 

Padelcommissie 

KNLTB 
competitie, 

rating, 
toernooien, 

toernooi.nl, 
afhangbord, 

app, 
sponsoring 



Padel bij TV Metzpoint in Velthoven 



Kortom: waarom padel? 

• Groeiende behoefte naar het spelen van padel 

• Padel en tennis gaan goed samen 

• Infrastructuur goed geschikt om padel aan te bieden 

• Mooie aanvulling op het aanbod van de verenigingen 

• Aanbod is aanvullend en niet concurrerend  

• Twee sporten voor één prijs 

• Ondersteuning van KNLTB m.b.t. tennis en padel, op alle facetten: toernooien, 

competities, accommodatieadvies, juridische ondersteuning, bijscholingscursus 

padel voor tennisleraren, masterclasses voor topspelers 

• Eenheid van de vereniging is geborgd (geen omni-vereniging, geen dubbele 

administratie, ALV, geen splitsing, geen dubbele afdracht etc.) 

• Ieder knltb-lid kan zonder enige beperking meedoen aan competities en 

toernooien 

 



Vervolg acties: 

 

•Presentatie wordt rond gestuurd aan alle leden die tot 1 

april kunnen reageren 

 

•Reacties worden meegenomen in de eind conclusie van 

de padelcie 

 

•medio april eind rapportage en aanbevelingen aan het 

bestuur. 

 

Medio mei enquête en stemming onder stemgerechtigde 

leden 


