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Net ten noorden van Rotterdam, in 
Bergschenhoek, is LTC Triomf gevestigd: een 
tennisvereniging met zo’n 850 leden. LTC Triomf 
beschikt over tien tennisbanen en heeft een 
ledenbestand dat al jaren niet terugloopt. Maar 
stilstand is achteruitgang, weet ook voorzitter 
Joost Oudshoorn, en dus blijft de vereniging 
vernieuwen. Oudshoorn vertelt: ‘Wij hebben 
hier bijvoorbeeld zonnepanelen aangeschaft, 
een pilot gedaan met energieopslag in accu’s 
en ledverlichting laten installeren. Een andere 
vernieuwing is padel, waar ik drie jaar geleden 
voor het eerst mee in aanraking kwam. De ver-
eniging houdt om het jaar een enquête en zo 
hadden we al vrij snel een clubje bij elkaar dat 
enthousiast was over padel. Toen konden we 
gaan onderzoeken of de sport perspectief had 
voor ons en of het haalbaar zou zijn om padel 
aan te bieden. We hebben berekend hoeveel 
extra leden we minimaal nodig hebben om 
break-even te draaien met padelbanen, al blijf 
je uiteindelijk toch op je intuïtie afgaan.’

Dilemma’s
LTC Triomf bezocht meerdere clubs die al padel 
aanbieden en moest natuurlijk ook nadenken 

over een sluitend kostenplaatje. De gemeente 
wilde de banen niet financieren, maar stond 
wel garant voor subsidie als de club ze in eigen 
beheer zou aanleggen. Met dat perspectief 
ging LTC Triomf op zoek naar een padelbaan-
bouwer. Geen sinecure, weet Oudshoorn. 
‘Destijds waren er nog twee bonden, de NPB en 
KNLTB. We hebben bij beide opgevraagd wat 
de leveranciers waren met de beste kwalifica-
ties. Er is natuurlijk de discussie over drainbeton 
(een KroPor- of Supersub-ondervloer). We heb-
ben een aantal leveranciers uitgenodigd voor 
gesprekken en zo werden we steeds wijzer.’ 
De club stelde een programma van eisen op 
en stuurde dat naar vijf leveranciers. Met de 
winnende leverancier werd een overeenkomst 
gesloten, zodat de Bosa-subsidie alvast aan-
gevraagd kon worden. Nadat ook de leden 
ingestemd hadden op de alv, kon alles in gang 
gezet worden.

Discussie
Oudshoorn raadt aan om voorafgaand aan de 
aanleg goed onderzoek te doen. Van LTC Triomf 
is bekend dat het sportpark op een kleilaag van 
2 m ligt met daaronder een ‘dubieuzere laag’, 

Padel zit stevig in de lift en steeds meer 

tennisverenigingen bieden nu ook padel aan. 

Maar hoe pak je als tennis- of padelvereniging 

de aanleg van nieuwe padelbanen het best 

aan? LTC Triomf deelt zijn ervaringen met dit 

proces, dat de nodige pieken en dalen kende.
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Investering in padelbanen 
blijkt doorslaand succes
LTC Triomf heeft net twee padelbanen, maar wil nu alweer uitbreiden
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aldus Oudshoorn. ‘Wij hebben daarom een 
sondering laten doen om te garanderen dat 
de padelbanen niet zouden verzakken. In het 
verleden hebben we de bovenlaag van onze 
tennisbanen al eens helemaal laten inmeten, 
en dan zie je dat die na verloop van tijd slechts 
licht zakken. Daarom heeft er ook een geobu-
reau naar de cijfers gekeken. Dat heeft ons ver-
zekerd dat er een geringe kans is dat de nieuwe 
baan gaat verzakken en we met een gerust 
hart een padelbaan konden aanleggen.’ Voor 
de ondervloer viel de keuze op celbeton van 
Supersub vanwege het lage soortelijk gewicht 
in combinatie met de ondergrond; de padel-
baan werd aangelegd door Padel.nl. Vanwege 
de minimale kans op verzakking werd wel een 
aanvullende voorwaarde overeengekomen: de 
baan mag niet meer dan 3 mm per jaar verzak-
ken en de betonring en vloer mogen niet bre-
ken. Na een nulmeting bij oplevering wordt dit 
nu ieder jaar opnieuw gemeten.
Zowel Oudshoorn als een ervaren lid met de 
benodigde deskundigheid, Van der Walle, 
had in het aanlegtraject een voortrekkersrol. 
Kennis en ervaring opdoen met padelbanen is 
belangrijk, benadrukt Oudshoorn. ‘Bijvoorbeeld 
op gebied van ondergrond zie je dat padelleve-
ranciers ook niet alles weten. Wij hadden geluk 
dat we een deskundige in ons midden hadden 
en zo een hoop zelf konden doen. Verder leer 
je de aannemers tijdens het traject steeds beter 
kennen.’

Doorslaand succes
De twee padelbanen bij LTC Triomf zijn in juni 
2020 geopend. Volgens de voorzitter zijn ze 

nu al een doorslaand succes. De padelbanen 
hebben Triomf niet alleen een aanwas van 150 
nieuwe leden opgeleverd, maar ook zo’n hon-
derd eigen leden die eerder fanatiek tennisten 
en nu overschakelen naar padel. Oudshoorn 
vertelt dat de banen veelal vol gereserveerd 
zijn, en dus kijkt de club amper een half jaar 
na oplevering alweer naar uitbreiding met nog 
eens drie padelbanen. ‘Met twee padelbanen 
kun je niet zoveel. Padel maakt een enorme 
ontwikkeling door. Waar tennis terugloopt, slaat 
padel aan; er is enorme vraag naar. De KNLTB 
promoot het ook flink.’

Tennis maakt plaats voor padel
Voor de eerste twee padelbanen had LTC Triomf 
nog ruimte op het sportpark, maar die ruimte is 
er nu niet meer. Daarom zullen de drie nieuwe 
padelbanen toch echt op de plek van de ten-

nisbanen moeten komen. Oudshoorn: ‘Wij 
hebben de eerste padelbanen naast de ten-
nisbanen gelegd, omdat we er een mooie plek 
voor hadden. De padelbanen die we er nu bij 
willen leggen, zullen op de plaats van een ten-
nisbaan komen omdat we verder geen ruimte 
hebben. Wij huren de tien tennisbanen van de 
gemeente. Als we de huur van een tennisbaan 
opzeggen en er een aantal padelbanen voor 
aanleggen, is de gemeente daar niet op tegen.’ 
Toestemming van de leden is er inmiddels ook: 
zij hebben eind december op de alv ingestemd 
met de nieuwbouwplannen.

Voortrekkersrol
LTC Triomf gaat het nieuwe traject met veel 
meer bagage en ervaring in dan het vorige. 
Oudshoorn zegt niet veel anders te zullen 
doen. ‘We weten nu precies wat we moeten 
doen en hoeven niets meer uit te zoeken, 
omdat we ons goed georiënteerd hebben. Met 
de nieuwe plannen, in één keer drie nieuwe 
banen, komen we op vijf in totaal en zijn we 
een van de grootste outdoor-padellocaties van 
Nederland. Padel is rond Rotterdam nog niet zo 
groot. Wij zitten in de gemeente Lansingerland 
en zijn de eerste vereniging met padel hier. 
Over de groeipotentie in de regio maak ik me 
ook geen zorgen. Als het aan mij als voorzitter 
ligt, komen de drie nieuwe banen er in 2021 al. 
Dit is voor LTC Triomf een mooie kans om in de 
regio voorop te lopen op het gebied van padel.’
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