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Padel is een sport die buiten de tennisvereni-
gingen om naar Nederland gekomen is. Pionier 
Guus Hiddink haalde de sport naar ons land. De 
eerste baan werd aangelegd op De Herdgang, 
het trainingscomplex van PSV. Sindsdien krijgt 
de sport massaal navolging als onderdeel van 
tennisclubs en ook nieuwe padelclubs schieten 
uit de grond. Wat ook opvalt, is dat veel padel-
banen op andere locaties aangelegd worden 
– een trend die minstens zo opvallend is als de 
opkomst van de sport zelf.

Hockeyclub met padelambities
Een goed voorbeeld is HC Tilburg, een grote 
hockeyclub die dit jaar vijf padelbanen laat aan-
leggen. ‘We hebben gemerkt dat veel van onze 
seniorleden naast hockey ook golf en padel 
spelen’, vertelt voorzitter Rob Kluyt. ‘In coro-
natijd is gebleken dat padel een sport is die je 
in een klein gezelschap flexibel kunt spelen, 
dus niet standaard op zaterdag of zondag.’ De 
inspiratiebron voor het idee om padel aan te 
bieden op de hockeyclub, is thuisland Spanje. 
Kluyt: ‘Tijdens trainingsstages met ons eerste 
mannenelftal in Spanje zagen we in Barcelona 

dat hockey en padel daar in één club waren 
gecombineerd. Als HC Tilburg streven we naar 
de ontwikkeling van een sportclub op een 
schitterende accommodatie, waar meerdere 
sporten beoefend kunnen worden door jong en 
oud, en waar leden elkaar kunnen ontmoeten 

Op de KNVB Campus in Zeist, op bedrijventer-

reinen en in de openbare ruimte: overal vind je 

tegenwoordig padelbanen. Padel wordt op veel 

meer locaties aangeboden dan alleen tennis-

parken. Dat blijkt ook uit recente projecten in 

Tilburg en Nijmegen, waar banen worden aan-

gelegd bij HC Tilburg en onder de Oversteek.
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Padel trekt veel breder publiek 
dan alleen tennissers

Bij Padel Club Nijmegen wordt het 

concept book & play gehanteerd.

Populaire sport wordt op tal van locaties aangeboden

Olivier ter Horst Padel Club Nijmegen
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in een fijne ambiance. Vanwege die ontwikke-
ling én de noodzakelijke innovatie om onze 
schitterende, maar ook kostbare accommodatie 
rendabel te houden, besloten we als bestuur 
tot de aanleg van een padelbaan.’
De hockeyclub hield vooraf een enquête onder 
de leden, waaruit bleek dat er veel draagvlak 
en animo voor padelbanen is. Het definitieve 
besluit tot de aanleg van padelbanen zou 
genomen worden bij een minimaal aantal voor-
inschrijvingen. Dat aantal was volgens Kluyt 
al snel bereikt. De hockeyclub offert nu één 
minihockeyveld op; op die ruimte passen vijf 
padelbanen. ‘Dat is dus een betere en duurza-
mere besteding van de ruimte’, stelt Kluyt. Bang 
voor concurrentie van tennisclubs in de buurt 
is de hockeyclub niet. ‘De landelijke trend dat 
tennisclubs padelbanen toevoegen aan hun 
complex is natuurlijk ook in Tilburg zichtbaar. 
Maar op locaties van tennisclubs loopt men 
tegen ruimtegebrek aan; daar hebben wij op 
onze hockeyclub geen last van.’

Bijdrage aan motoriek
HC Tilburg zit momenteel nog volop in de voor-
bereiding van dit project. De club gaat ervan 
uit in juli over de benodigde vergunning te 
kunnen beschikken; eind augustus kunnen de 
banen dan in gebruik genomen worden. Kluyt: 
‘Na de zomer, tot het jaareinde van 2021, zullen 
we ervaren wat het is om padel op de vereni-
ging te hebben. Alle seniorenhockeyteams krij-
gen een clinic aangeboden en we gaan interne 
toernooitjes organiseren. Padel wordt ook een 
integraal onderdeel van de jeugdopleiding van 
al onze 1.500 jeugdleden. Deze sport draagt 
namelijk bij aan de fijnmotorische ontwikke-
ling en de “lichtvoetigheid” en stimuleert de 
oog-handcoördinatie, zo heb ik me door hoc-
keyexperts laten vertellen.’ Het is de bedoeling 
om vanaf het voorjaar van 2022 in de landelijke 
padelcompetitie te gaan meedraaien. Er komt 
binnen de hockeyvereniging zelfs een aparte 
padelafdeling. Een manager padel gaat daar 
het voortouw nemen, in samenwerking met 
JustPadel.’

Niet indoor, toch overdekt
In Nijmegen ligt een minstens zo bijzondere 
padellocatie op korte afstand van het stadscen-
trum. Daar kan sinds eind juni gespeeld worden 
op drie padelbanen onder de Oversteek. Olivier 
ter Horst, Koen Adriaanse en Jesper Elders zijn 
de initiatiefnemers. Ter Horst, die zelf ooit op 
hoog niveau voetbalde, maakte een aantal jaar 
geleden kennis met de padelsport. In Nijmegen 

waren verder geen locaties om padel te spelen, 
op drie banen bij Smash in Dukenburg na. Dus 
maakte het drietal zelf plannen. ‘Eigenlijk wil-
den we een indoorlocatie’, vertelt Ter Horst. ‘Een 
buitenbaan kan immers nat worden en dan heb 
je een heel ander spel. En met een indoorloca-
tie ben je er ook altijd zeker van dat je boekin-
gen doorgaan.’ Het drietal bracht beschikbare 
locaties in kaart en stelde een businessplan 
op, waarmee ze naar de gemeente Nijmegen 
stapten.

Ze werden doorverwezen naar het NYMA-
terrein, een locatie waar de gemeente bezig 
is met herontwikkeling. Er werd een wedstrijd 
uitgeschreven om plannen in te dienen, en die 
wonnen de drie heren. Ze kregen een unieke 
locatie toegewezen: onder de Oversteek, een 
brug over de Waal. Niet indoor, maar toch 
overdekt. Het traject om een leverancier te zoe-
ken, gingen ze zelf aan. Ter Horst: ‘We hebben 
contact gehad met Spaanse leveranciers, maar 
kwamen uiteindelijk bij Padelbouw Nederland 
uit.’ Dit voorjaar begon Padelbouw met de aan-
leg van drie banen. Voor dat aantal is bewust 
gekozen, legt Ter Horst uit. ‘We wisten natuurlijk 
niet of het goed zou gaan lopen en hadden ook 
met de aanlegkosten te maken. Met drie banen 
komen we prima uit.’

Veel nieuwkomers
De Oversteek is de accommodatie van Padel 

Club Nijmegen. Anders dan de naam doet 
vermoeden, kun je er geen lid van worden. Er 
wordt uitsluitend gespeeld volgens het con-
cept book & play: je reserveert en betaalt op 
het moment dat je wilt spelen. Ter Horst: ‘Het 
idee is dat je kunt komen spelen als je zin hebt. 
Reserveren doe je gewoon in een app. Wat het 
soms moeilijk maakt, is dat je altijd drie ande-
ren nodig hebt voor een potje padel. Maar we 
merken dat mensen elkaar steeds meer weten 
te vinden.’ Ter Horst merkt dat de sport ook 
in Nijmegen veel geïnteresseerden trekt. ‘We 
hebben hier heel veel aanloop. Het is ook een 
unieke locatie onder de brug.’ De accommoda-
tie is erop berekend om voor elk niveau iets te 
bieden. Ter Horst: ‘We verhuren er bijvoorbeeld 
ook spullen bij; je kunt rackets huren en bal-
len kopen. Veel mensen die hier langskomen, 
hebben nog nooit padel gespeeld. Daar zijn we 
helemaal op ingesteld.’
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