
28 Fieldmanager - 5/2022

Strikt genomen kun je zeggen dat de afkorting 
KNLTB niet langer de lading dekt van hetgeen 
de bond doet. In de volksmond wordt al over 
de tennis- en padelbond gesproken, maar een 
naamswijziging is vooralsnog niet aan de orde, 
vertellen Leon van Leeuwen en Frank Neering, 
respectievelijk programmamanager accom-
modatie en programmamanager padel bij de 
KNLTB. Padel kan binnen de bond meeliften 
op bestaande structuren. Wel is ervoor geko-
zen om voor padel een eigen plek te creëren 
met een geheel eigen look-and-feel, vertelt 
Van Leeuwen. Dit uit zich onder andere in een 
aparte website, en op het bondskantoor in 
Amstelveen is zelfs een spreekkamer helemaal 
in padelstijl aangekleed.

De groei van padel is sinds 2015 hard gegaan. 
Toen kwamen er bij de bond ook steeds meer 
vragen van tennisclubs over de aanpak van 
de bouw van een padelbaan en over de orga-
nisatie van wedstrijden. Negen jaar heeft er 
in Nederland een aparte padelbond bestaan, 
maar twee jaar geleden is deze bond na veel 

gesprekken gefuseerd met de tennisbond. De 
gemaakte afspraken zijn nog anderhalf jaar 
door een stuurgroep gecontroleerd, maar die 
bestaat inmiddels ook niet meer. Volgens Van 
Leeuwen en Neering verloopt alles nu naar 
wens. ‘De sport is apart gepositioneerd binnen 
de bond en dat moeten we ook zo houden. 
Hiermee willen we ook voorkomen dat de sport 
te veel zou “vertennissen”.’

Uiteraard had de fusie wel zijn weerslag op 
de organisatie. Neering: ‘Padel heeft gezorgd 
voor een nieuwe dynamiek en biedt ons als 
bond ook nieuwe inzichten. Daarnaast is er 
natuurlijk een nieuwe doelgroep ontstaan. De 
sport slaat vooral aan bij millennials en er zijn 
veel meer zogenoemde ongebonden spelers.’ 
Van Leeuwen vult aan: ‘Je leert enorm als orga-
nisatie. Er is ook een andere vibe ontstaan om 
sporters verder te helpen. Tennis en padel heb-
ben bovendien een enorme maatschappelijke 
waarde. Het gaat om welzijn, sociale cohesie en 
zingeving. Dit is misschien de softe kant, maar 
wel heel belangrijk.’

KNLTB verwacht forse groei en voorspelt 3.600 padelbanen in 2026

Padel is enorm in opkomst. Overal in Nederland 

schieten padelbanen als paddenstoelen uit de 

grond. Tennisverenigingen en commerciële 

partijen springen graag in op de populariteit 

van deze sport. Ook tennisbond KNLTB heeft de 

sport omarmd. Padelactiviteiten vallen sinds 

twee jaar officieel onder de vlag van de KNLTB.
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Padel is booming

Frank Neering en Leon van Leeuwen in de padelkooi bij het Nationaal Tennis 

Centrum in Amstelveen
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400.000 spelers
Volgens beide heren staan alle seinen op groen 
voor padel om een plaats in de top vijf van 
sporten in Nederland te bemachtigen. Het suc-
ces van padel is volgens hen vooral te verklaren 
door de laagdrempeligheid, het sociale aspect 
en de dynamiek van deze sport die verslavend 
werkt. Daarnaast helpt het feit dat beroemde 
oud-voetballers actief zijn in deze sport natuur-
lijk ook bij de promotie ervan. Op dit moment 
zijn er volgens de cijfers van de KNLTB al 280 
tennisverenigingen die over padelbanen 
beschikken, en daarnaast zijn er 90 commer-

ciële partijen die op 130 locaties padelbanen 
hebben gebouwd. De bond verwacht dat er 
in 2026 op zo’n 900 locaties 3.600 padelbanen 
zullen zijn, 11.000 competitieteams en 400.000 
spelers.
Uit een in opdracht van de bond gehouden 
marktonderzoek blijkt dat maar liefst drie 
miljoen Nederlanders aangeven dat ze de 
padelsport willen gaan proberen. Een enorm 
potentieel, dus. De groep ongebonden spelers 
(zij die niet lid zijn van een vereniging) wordt 
dan ook steeds groter. Neering: ‘Ook deze spe-
lers willen wij als bond bereiken en steunen; 

daarom kijken wij nu ook anders naar de markt.’ 
Een belangrijke tool die de bond hiervoor 
ontwikkeld heeft, is het meet & play-systeem, 
waarbij inmiddels ook dertig locaties van com-
merciële partijen zijn aangesloten. De opkomst 
van padel is voor veel tennisverenigingen een 
impuls. Het ledental groeit, mede door herin-
treders. Neering: ‘Het is een win-winsituatie; 
padel is zeker geen concurrent voor tennis.’ 
Van Leeuwen: ‘Padel versterkt de club en het 
clubleven. Beide sporten kunnen heel goed 
naast elkaar bestaan. De KNLTB ziet het als haar 
missie om zoveel mogelijk mensen met deze 
sporten in aanraking te brengen.’

De afdeling verenigingsondersteuning van de 
tennisbond heeft de taak om clubs bij te staan 
op allerlei gebieden, of het nu om verduurza-
ming of padel gaat. Accountmanagers zijn het 
aanspreekpunt. Via hen kunnen clubs basisin-
formatie opvragen, bijvoorbeeld over de aanleg 
van padelbanen. Neering: ‘Uiteindelijk zijn het 
natuurlijk de leden die moeten beslissen of een 
tennisvereniging ook padel gaat aanbieden.’ 
Verder stimuleert de bond via zogenoemde 
kringgesprekken dat verenigingen ervaringen 
uitwisselen en van elkaar leren. Voor com-
merciële partijen heeft de bond twee aparte 
accountmanagers in dienst. ‘Na de aanleg van 
een baan en het voldoen aan de juiste certifice-
ringseisen is het wel zaak om de padelsport te 
promoten, bijvoorbeeld via kennismakingsles-
sen, clinics, toernooitjes en uiteraard competi-
ties. Het mooie is dat er veel enthousiasme bij 
de clubs aanwezig is en er voldoende vrijwil-
ligers opstaan die deze taak oppakken’, weet 
Neering.

TENNIS
7 min. leestijd

Ontstaan van padel
Rondom de geschiedenis van padel hangt een zekere mystiek. In 1962 zou de welgestelde 
Mexicaan Enrique Corcuera in Acapulco een padelbaan in zijn tuin aangelegd hebben, waar 
in dubbelspel gespeeld werd met ‘peddels’. Peddels van reddingsboten zouden in 1890 op 
Engelse schepen op weg naar Amerika gebruikt worden om de tijd te doden met een spelletje 
‘tennis’.
Vaststaat dat de sport groot werd onder de Mexicaanse elite en in Argentinië. Vandaar waaide 
het balletje de oceaan over richting Spanje. Via het Spaanse koningshuis werd padel in 1970 
geïntroduceerd; het groeide vervolgens uit tot de inmiddels op één na populairste sport van 
het land. Op dit moment is padel één van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereld-
wijd ongeveer 18 miljoen beoefenaars. Ook in Nederland kreeg de sociale racketsport voet 
aan de grond, mede dankzij Guus Hiddink, die in 2006 een padelbaan liet bouwen op het PSV-
trainingscentrum. De eerste officiële banen in Nederland werden gebouwd in Vijfhuizen en 
Spijkenisse. Den Bosch en Enschede hadden de eerste verenigingen met padelbanen.

Tennis en padel
In Nederland zijn 1.650 tennisverenigin-
gen met in totaal ruim 600.00 leden. Per 
week wordt de tennissport door 1 miljoen 
Nederlanders beoefend. Padel wordt 
inmiddels bij 280 tennisverenigingen 
beoefend en er zijn 90 commerciële par-
tijen waar een potje gespeeld kan worden. 
Wekelijks betreden 150.000 mensen een 
padelbaan, schat de KNLTB.
Dat padel belangrijk is voor de groei van 
tennisclubs, blijkt ook uit cijfers van de 
KNLTB. Dit jaar nam het ledenaantal van 
zogenoemde combiverenigingen toe met 
maar liefst 16 procent, terwijl clubs die 
alleen tennis aanbieden groeiden met 0,4 
procent.

‘Padel heeft gezorgd voor een nieuwe 
dynamiek en biedt ons als bond ook 
nieuwe inzichten’

Volgens marktonderzoek in opdracht van de KNLTB zijn er in Nederland drie miljoen 

mensen die overwegen om padel een keer uit te proberen
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Geluidsoverlast
De snelle groei van padel is niet alleen een 
succesverhaal. Op diverse plaatsen dienen 
omwonenden bezwaren in tegen de komst van 
padelbanen. Deze richten zich met name op 
de geluidsoverlast. Volgens het Bouwbesluit en 
andere bestaande wet- en regelgeving moeten 
padelbanen al aan allerlei regels voldoen. Van 
Leeuwen: ‘Dit is wel een beetje een hoofdpijn-
dossier geworden. Er komt eind dit jaar of begin 
volgend jaar een whitepaper (nieuwe advies-
richtlijn), in afstemming en consensus met een 
daarvoor speciaal opgerichte taskforce. Die zal 
aan de voorkant veel meer duidelijkheid schep-
pen, waardoor de keuze voor een geschikte 
locatie inzichtelijker wordt. Het gaat niet zozeer 
om de afstand tussen een padelbaan en een 

woonhuis, maar vooral om het kunnen voldoen 
aan de landelijke grenswaarden van geluid, 
zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Geluidsspecialisten en vertegen-
woordigende partijen helpen dan ook mee met 
het opstellen van deze richtlijn. Het wordt een 
praktische richtlijn die recht probeert te doen 
aan alle partijen.’

De richtlijn is een leidraad, maar uiteindelijk 
bepaalt de gemeente of een padelbaan inpas-
baar is of niet. Van Leeuwen en Neering balen 
wel een beetje van alle aandacht voor de 
geluidsoverlast van padel. Daardoor dreigt de 
sport een negatief imago te krijgen en maken 
mensen zich soms al zorgen als ze alleen maar 
horen dat er ergens een padelbaan gebouwd 

wordt. ‘Er ontstaat zo van tevoren al veel onrust. 
Soms is dit terecht, maar vaak ook niet. In 
Nederland moeten we nu eenmaal schipperen 
met de beschikbare ruimte. Het is belangrijk 
om begrip voor elkaar te tonen en samen tot 
een leefbare situatie te komen. Het zorgvuldig 
ingerichte proces door middel van de taskforce 
geeft daar invulling aan.’

KEURING VERPLICHT VOOR 
COMPETITIES EN TOERNOOIEN
Padelbanen waarop competities en toernooi-
en gespeeld worden, moeten sinds 1 januari 
2019 beschikken over een certificaat van de 
KNLTB. Om een dergelijk certificaat te verkrij-
gen, moet de baan goedgekeurd zijn en vol-
doen aan de kwaliteitsnormen die beschreven 
staan in het Kwaliteitszorgsysteem sportvloe-
ren en sportaccommodaties van NOC*NSF.
De keuringen worden verzorgd door Kiwa ISA 
Sport. ‘Dit jaar is het echt druk en dat zal nog 
wel even aanhouden, gezien de snelle groei 
van deze sport. Het is weliswaar hard werken, 
maar we kunnen het prima bijbenen’, vertelt 
Sander van der Holst, businessunit mana-
ger bij Kiwa ISA Sport. Hij is zeer te spreken 
over de samenwerking met de KNLTB en de 
Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland 
(VPN) bij het opstellen en verder ontwikkelen 
van de normen.
‘Het keuren van padelbanen gebeurt aan de 
hand van de fungerende normen voor de 
onderbouw, fundatie en toplaag. Deze lagen 
worden gekeurd op diverse aspecten zoals 
laagdikte, stabiliteit en vlakheid, maar ook de 
materiaaltechnische eigenschappen worden 
in het laboratorium van Kiwa ISA Sport geana-
lyseerd en getoetst aan de norm.’ Hij schat dat 
het merendeel van de banen in Nederland 
gekeurd is. Voor veel indoorbanen was dit niet 
het geval. Vanaf 1 juni 2021 geldt ook hiervoor 
een keuringsplicht; daardoor is er wel een 
inhaalvraag ontstaan. ‘Ook de eigenaren van 
deze banen willen uiteindelijk meedoen aan 
competities en toernooien.’

Scherpe uitsteeksels
Bij de keuring in de praktijk van padelkooien 
wordt vooral gelet op het regelement, de 
sporttechnische eigenschappen en de veilig-
heid. Van der Holst: ‘Je moet dan denken aan 
het checken van ruimtes waartussen vingers 
beklemd zouden kunnen raken, scherpe 
uitsteeksels en de doorloophoogte van de 
ingang van de padelkooi.’ Daarnaast is contro-
le van de speelvloer natuurlijk erg belangrijk. 
Deze moet uiteraard helemaal vlak zijn, maar 
ook de maatvoering en conditionele aspecten 
van verlijming en naden worden beoordeeld. 
‘Wij kennen verschillende keuringen. Vooraf 
kunnen we al onderzoeken of er überhaupt 
gebouwd kan worden op die locatie; daarna is 
er nog een tussenkeuring, bijvoorbeeld van de 
fundering, en een eindkeuring.’ Mocht iets niet 
aan de kwaliteitsnormen voldoen, dan kan dit 
hersteld worden en volgt een herkeuring.

Sportvloerenlijst
Kiwa ISA Sport speelt ook een rol als het om 
een plekje op de sportvloerenlijst gaat. Om 
op de sportvloerenlijst te komen, wordt de 
kooi onderzocht en ook de speelondergrond, 
waarvoor momenteel alleen zandkunstgras 
is toegestaan. De kunstgrasondergrond moet 
voldoen aan de daarvoor opgestelde normen 
en er moet door onderzoek zijn aangetoond 
dat deze slijtvast en klimaatbestendig is (uv-
simulatie op de vezels).
Het vooronderzoek van de padelkooi betreft 
controle van de constructieberekeningen. 
De constructeur van de betreffende padel-
baanbouwer levert een rapport aan met alle 
berekeningen op basis van normen voor 

windklassen. De berekeningen dienen de 
staalconstructie, glasdikte, bevestigingsde-
tails, voetplaat en de fundering van de kooi 
te omvatten. Deze berekeningen worden ver-
volgens door Kiwa getoetst aan de richtlijnen 
voor padelkooien die in samenwerking met 
VPN, KNLTB en COBC zijn opgesteld. Indien 
de speelondergrond en kooi voldoen, worden 
deze op de sportvloerenlijst geplaatst.
Van der Holst maakt duidelijk dat de gestelde 
kwaliteitsnormen in Nederland ervoor zorgen 
dat de kwaliteit van nieuwe padelbanen hoog 
is. Uiteraard zullen er nog her en der oudere 
banen bestaan waar de kwaliteit minder 
is, maar dat zijn uitzonderingen. Hiermee 
onderscheidt Nederland zich duidelijk van 
andere landen, volgens Van der Holst. ‘Het 
Kwaliteitszorgsysteem biedt verenigingen en 
andere eigenaren de grootste zekerheid dat 
wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaar-
den en richtlijnen voor goede, veilige sportac-
commodaties’, zo vermeldt de website van 
Kiwa ISA Sport dan ook.

Innovaties
Van der Holst verwacht dat er de komende 
jaren nog veel innovaties zullen worden door-
gevoerd op het gebied van duurzaamheid 
en circulariteit bij de bouw van padelkooien. 
Hij ziet ook een rol weggelegd voor zijn 
organisatie als het gaat om het voorkomen 
van geluidsoverlast door padelbanen. ‘Er kan 
bijvoorbeeld een model ontwikkeld worden 
waarbij wij kunnen laten zien hoe het geluids-
niveau wordt; dat kan weer handig zijn bij het 
bepalen van de situering van een baan.’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


