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Domo Sports Grass is begin 2021 gestart met 
het bouwen van padelbanen. Het bedrijf heeft 
zijn eigen padelkooien: de typen PadelGrass 
Classic en PadelGrass Vision. Begin dit jaar 
legde Domo Sports Grass de eerste vijf Classic-
padelkooien aan bij MHC Push.
Bas Reinds, directeur Nederland bij dit bedrijf: 
‘Het is een zeer grote vereniging. Deze club wil 
zijn leden meer bieden dan alleen de moge-
lijkheid om te hockeyen, mede om op die 
manier leden te behouden en nieuwe leden 
aan te trekken. Padel kan zowel door oudere 
leden als door de jeugd gespeeld worden.’

Op het sportcomplex was nog voldoende 
ruimte tussen twee hockeyvelden om de 

eerste vijf padelbanen te realiseren. Volgens 
Reinds was het geen bijzonder ingewikkelde 
klus. ‘Na het grondwerk is een waterdoor-
latende fundatie gemaakt met daarbinnen 
een ringfundatie. Toen deze werkzaamheden 
waren afgerond, zijn de kooien geplaatst met 
daarbinnenin de kunstgrasmat.’
Domo Sports Grass biedt klanten, zoals hier-
boven vermeld, twee opties als het gaat om 
padelkooien. Beide typen zijn goedgekeurd 
door NOC*NSF. Deze kooien worden voorzien 
van een Domo World Padel PE-F-kunstgrasmat. 
Deze mat is speciaal ontwikkeld voor de World 
Padel Tour. Push koos voor de ‘classic’. De vijf 
banen zijn al dit voorjaar opgeleverd. De start 
van de tweede fase, met vier padelbanen, is 

Ook Domo Sports Grass merkt dat de vraag 

naar padelbanen enorm groeit. Het zijn zeker 

niet alleen tennisclubs die padelbanen bouwen. 

Zo heeft hockeyvereniging Push uit Breda er 

negen besteld, die in twee fasen gebouwd 

worden.
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afhankelijk van de renovatie van de kantine, 
vertelt Reinds. ‘Zodra deze werkzaamheden 
zijn afgerond, kunnen we beginnen met de 
tweede fase. De eerste vijf banen worden zeer 
intensief gebruikt door leden en gebruikers 
van buiten.’

Tv Welgelegen
Domo Sports Grass is naast bouwer van padel-
kooien een grote speler in de tennismarkt. 
Deze zomer verwierf het bedrijf de opdracht 
voor het ombouwen van 17 zandvelden naar 
Smashcourt-banen voor tv Welgelegen in 
Rijswijk. ‘Zo’n groot aantal op een sportpark 
kom je niet vaak tegen’, aldus Reinds. ‘De 
vereniging wilde graag dat de leden konden 
blijven tennissen; daarom is ervoor gekozen 
om het project in twee fases te realiseren. In 
fase één zijn de eerste zeven banen omge-
bouwd; in november dit jaar gebeurt dat met 
de andere tien. De vereniging heeft bewust 
gekozen voor Smashcourt-banen. De reden 
is dat de leden het gravelgevoel graag terug 
wilden, maar wel de gemakken van kunstgras 
wilden behouden. Smashcourt voldoet precies 
aan deze wens en heeft sinds 2004 bewezen 
dat het de beste ondergrond is.’

Alex Luneman, verenigingsmanager van tv 
Welgelegen: ‘De eerste zeven banen zijn zeer 
goed ontvangen door onze leden. We zien dat 
de nieuwe banen snel worden volgeboekt ver-
geleken met de bestaande banen. We zullen 
blij zijn als alle banen Smashcourt als onder-
grond hebben.’ Reinds vertelt dat de uitdaging 
in dit project vooral de bereikbaarheid is. Het 

tennispark ligt midden in een woonwijk en 
is omsloten door een park. ‘In samenwerking 
met de vereniging en de gemeente Rijswijk 
hebben we een plan opgesteld voor de uit-
voering van de werkzaamheden. Dit is in de 
eerste fase goed verlopen en dat zal in fase 
twee vast ook het geval zijn.’

Pilot
Bas Reinds vertelt dat Domo Sports Grass de 
komende maanden veel bezig zal zijn met 
het bouwen van padelbanen en tennisba-
nen. Zo wordt er deze maand gestart bij tv 
Cash in Rijen, waar Domo Sports Grass de 
opdracht heeft om twee padelkooien en vier 

Smashcourt-banen te realiseren. Ook atv Broek 
in Waterland wordt door Domo Sports Grass 
voorzien van vier Smashcourt-banen. Naast 
al deze mooie opdrachten is de onderneming 
in samenwerking met hotelketen Van der Valk 
bezig met een pilot, waarbij hotel Van der Valk 
bij Schiphol als eerste wordt voorzien van een 
padelkooi. ‘Als dit een succes is, zal bij meer-
dere hotels een padelbaan worden aangelegd’, 
aldus Reinds.
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