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Voor vaste constructies van padelbanen zijn 
inmiddels tal van aannemers actief. Het is een 
markt met veel concurrentie. Maar een mobiel 
court is nieuw. RSI Sports werkt hiervoor samen 
met Instant Padel uit Zweden, dat RSI heeft aan-
gewezen voor de commerciële exploitatie in de 
Benelux. Hans Borgers van RSI vertelt: ‘Een groot 
deel van de totale markt bestaat uit recreatief 
padel. Met onze modulaire padelcourts kunnen 
we hier een nieuwe invulling aan geven. Het 
voordeel is dat ze modulair zijn, dus we kunnen 
ze veel sneller opbouwen dan normale kooien. 
Bij een geschikte ondergrond kan er al binnen 
zeven uur op gespeeld worden. Dat komt alle-
maal door de eenvoudige montage. Alle onder-
delen kunnen in elkaar geklikt worden. Je hebt 
geen zware gereedschappen nodig. Dat maakt 
Instant Padel heel gebruiksvriendelijk.’

Sneller spel
De Instant Padel-kooi, geschikt voor binnen en 
buiten, is om de modulaire opbouw mogelijk 
te maken op een aantal onderdelen net iets 
anders ingericht. Borgers: ‘Bij de meeste kooien 
wordt met glas gewerkt, maar deze kooi heeft 
platen van polycarbonaat. Deze zijn licht van 
structuur, wat de montage efficiënter maakt. 
De constructie is stevig genoeg om niet veel 
grondwerk te hoeven doen.’ Bovendien is glas 
breekbaar. Polycarbonaat is daarentegen vrij-
wel onbreekbaar. De polycarbonaatplaten zijn 
uitvoerig getest en dusdanig ontworpen dat 
er eigenlijk geen verschil is met glas. Een potje 
padel in een Instant Padel-kooi zal daarom niet 
anders zijn dan in een traditionele kooi, stelt 
Borgers. ‘Als een bal tegen de plaat stuit, heeft 
dit hetzelfde effect als bij gewoon glas.’

RSI exclusief leverancier van Instant Padel

RSI Sports brengt een nieuw concept voor 

padel op de markt: Instant Padel. Dit is een 

padelbaan die modulair op te bouwen is.  

Als de ondergrond geschikt is, kan het bedrijf 

binnen zeven uur een baan op locatie volledig 

opbouwen en bespeelbaar maken.
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‘Met mobiele padelcourts 
maak je optimaal gebruik van 
bestaande ruimtes’



77www.fieldmanager.nl - 5/2021

Ook de ondergrond is anders. Instant Padel 
werkt niet met kunstgras, zoals gebruikelijk is, 
maar met Versa Court-tegels. ‘Deze zijn eenvou-
dig te leggen’, vertelt Borgers. ‘Versa Court gaat 
ook veel langer mee dan kunstgras. Ik schat 
zo’n 20 jaar. Het is dus een duurzame keuze.’ De 
Versa Court-vloer is ITF approved met klasse 5. 
Borgers legt uit dat het Instant Padel-systeem, 
in combinatie met deze sportvloer, uitgebreid 
getest is. ‘We hebben er duizend mensen op 
laten spelen: van toppers tot recreanten. Ze 
waren allemaal laaiend enthousiast, ook de top-
pers. Veel spelers vonden deze vloer zelfs fijner 
dan kunstgras. De balstuit is namelijk beter, ook 
bij nat weer. Op nat kunstgras kan het voor-
komen dat een bal doorglijdt, maar deze vloer 
heeft dan net wat meer grip. Daardoor is het 
spel iets sneller en ook intensiever.’

Optimaal gebruik
RSI Sports ziet tal van mogelijkheden voor 
Instant Padel. ‘Met Instant Padel maken we 
optimaal gebruik van de bestaande ruimtes. 
Bijkomend voordeel is dat er bij eventuele 
geluidshinder van buurtbewoners snel gehan-
deld kan worden. Bij een vaste constructie zou 
dit een probleem zijn, een mobiel court kan 
daarentegen altijd verplaatst worden, zodat de 
investering niet verloren gaat. Geschikte loca-
ties zijn onder andere leegstaande gebouwen 
of parkeerplaatsen. Bij evenementen kun je dit 
gebruiken als een pop-up court waar je tijde-

lijk kunt spelen.’ Een mooi voorbeeld van zo’n 
pop-up court werd gerealiseerd in Stockholm. 
Tinder liet daar een Instant Padel-court op 
het dak van een parkeerplaats neerzetten. 

Daar mochten singles twee weken lang gratis 
gebruik van maken. Het idee leverde de nodige 
publiciteit op voor de modulaire courts.

PADEL

4 min. leestijd

‘De vloer heeft meer grip, wat het 
spel sneller maakt’
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Kopen of huren
Het concept is natuurlijk ook interessant voor 
sportclubs, die vaak op zoek zijn naar extra ver-
dienmodellen. Borgers: ‘Bestaande tennis- en 
padelclubs bijvoorbeeld. Met een mobiel court 
hoeven ze hun bestaande tennisbanen niet op 
te geven. Je zet dan in de winter drie tot vier 
maanden een padelcourt op de baan, bouwt het 
af en kunt er in de zomer gewoon weer tennis-
sen.’ RSI Sports biedt Instant Padel zowel te koop 
als te huur aan. Bij huur is ook opslag van de 
baan mogelijk. In principe kan Instant Padel net 
zo lang blijven liggen als een normale baan, legt 
Borgers uit. ‘Je kunt hem voor een korte of lange 
periode neerzetten. Bij een korte periode is huur 
de beste optie. Laat je hem langer staan, dan is 
er een break-evenpunt waarop kopen gunstiger 
is.’ De banen worden niet standaard verankerd. 
Bij permanente installatie worden de steunpoten 
wel in de grond verankerd.

Vliegende start
In Hoegaarden (België) heeft RSI inmiddels de 
eerste Instant Padel-kooien gebouwd. ‘We heb-
ben het concept eigenlijk net opgestart’, zegt 

Borgers. ‘De eerste kooien zijn inmiddels in  
productie. In Zweden zijn de eerste kooien opge-
leverd en de demo in Hoegaarden staat nu. De 
reactie van de markt is heel positief. We hebben 
nog een tweede kooi ter beschikking, die we op 
korte termijn zullen plaatsen.’ De aanschafprijs 
van een Instant Padel-kooi ligt volgens Borgers 
wat lager dan een traditionele kooi. ‘Dit heeft 
te maken met het feit dat je geen grondwerk 
nodig hebt als je op geschikte plaatsen of velden 
bouwt. Dat is gunstiger in de prijs en ook beter 
voor het milieu. Er is ook geen beton nodig. En 
we kunnen de kooien natuurlijk tijdelijk verhu-
ren. Daarmee hebben we helemaal een streepje 
voor ten opzichte van vaste kooien.’

De Instant Padel-courts passen helemaal in 
de filosofie van RSI Sports, legt Borgers uit. ‘Bij 
RSI zetten we vol in op modulair bouwen. Met 
modulaire courts kun je ruimte vaak maximaal 
benutten en een locatie geschikt maken voor 
multifunctioneel gebruik. Bovendien werkt het 
kostenverlagend als je ruimte voor meerdere 
doelen kunt inzetten. Instant Padel sluit  
helemaal aan bij onze visie.’

Samenwerking met Topgrass
RSI Sports is wereldwijd exclusief partner 
van Instant Padel, maar werkt samen 
met lokale installateurs. In Nederland 
wordt Instant Padel bijvoorbeeld ook 
door Topgrass aangelegd. Directeur Teun 
Wouters: ‘We merken momenteel dat veel 
sportclubs padelbanen willen aanleggen. 
De sport groeit snel, maar we zien ook dat 
er clubs zijn waar de padelbanen alweer 
stil liggen omdat er onvoldoende interesse 
voor is. Dat is natuurlijk zonde. Dan kun 
je beter eerst tijdelijk padel op proef aan-
bieden en niet meteen die investering 
doen. Met Instant Padel kan een club eerst 
op huurbasis ervaren en testen hoeveel 
animo ervoor is om padel te spelen. Na een 
tijd maak je de balans op en kijk je hoeveel 
banen er precies moeten komen. Clubs 
hebben met Instant Padel dus de mogelijk-
heid om een veel betere afweging te maken 
bij de aanschaf van padelbanen.’
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