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Padel is een tactisch spel voor jong en oud. De 
banen zijn kleiner en op de buitenlijnen staan 
glazen wanden. Door gebruik te maken van deze 
wanden, is het eenvoudiger om de bal naar de 
overkant te krijgen. Deze wanden zijn een belang-
rijk onderdeel van het spel; hierdoor ontstaat er 
veel meer dynamiek in het spel en is geen rally 
hetzelfde.

Padel wordt met vier personen (twee tegen twee) 
gespeeld en de puntentelling is hetzelfde als bij 
tennis. De bal moet over het net op de speelhelft 
van de tegenstander geslagen worden, zonder dat 
de bal éérst het glas of hekwerk raakt. De bal blijft 
in het spel wanneer deze eerst de grond raakt en 
mag daarna het glas of hekwerk raken. Volleren is 
ook toegestaan. Tactiek is essentieel, aangezien de 
bal altijd en op vrijwel elke plek kan terugkeren. 
Hierdoor ontstaan gegarandeerd snelle en span-
nende rally’s.

Er wordt gespeeld met een speciaal padelracket. 
Dit racket heeft geen snaren, maar is in zijn geheel 
van kunststof. In het racketblad is een groot aantal 
gaten geboord. Het racket is maximaal 45,5 x 24 
centimeter en wordt met een koordje om de pols 
bevestigd. De bal is vergelijkbaar met een ten-
nisbal.

De sport is razend populair in Spanje en Zuid-
Amerika en is ook in opmars in Nederland. Mede 
door de toegankelijkheid van de sport is de inte-
resse groot en neemt de vraag naar nieuwe banen 
toe. 
De KNLTB is enthousiast over padel en ziet de sport 
als een welkome aanvulling op het bestaande aan-

bod bij verenigingen. Padel zorgt voor reuring, is 
laagdrempelig en geschikt voor jong en oud, wat 
aanspoort om naar de club te komen. De KNLTB 
stimuleert verenigingen dan ook om, indien dit 
past binnen de club, zowel tennis als padel aan te 
bieden. Met onder andere padelopleidingen voor 
tennisleraren en het organiseren van een compe-
titie hoopt de bond de populariteit van padel te 
versterken en vergroten. 

Daarnaast werkt de KNLTB aan de ontwikkeling 
van de padelsport in ons land door het opstellen 
van goede voorwaarden waaronder padelbanen 
kunnen worden aangelegd, in het belang van de 
verenigingen en de sport. Hierdoor kunnen ver-
enigingen betere keuzes maken, wat bijdraagt aan 
een minimale kwaliteitsstandaard voor de aanleg 
van padelbanen.
 
Kiwa ISA Sport: ‘Padel is een dynamische sport die 
wordt gespeeld op een kunstgrasbaan, ingestrooid 
met zand. Er zijn diverse aanbieders voor de bouw 
van padelbanen, maar wij constateren wel verschil 
in kwaliteit. Dit kwaliteitsverschil is onder meer 
zichtbaar in de bevestiging van het wandmateriaal, 
de kwaliteit van het gebruikte materiaal voor de 
constructie van de kooi en in de fundering van de 
kooi.’ Op dit moment is Kiwa ISA Sport samen met 
de KNLTB bezig met het opzetten van een norme-
ring en keuringssystematiek voor padelbanen in 
Nederland.

Padel: sport in opkomst!

Padel is een racketsport met veel 

kenmerken van squash en tennis. Deze 

combinatie staat garant voor snelle en 

spannende rally’s. Het speelveld is te 

vergelijken met een tennisbaan, maar 

dan kleiner en met een omheining van 

glas en hekwerk. 

ADVERTORIAL

Kiwa ISA Sport is een onafhankelijk en  
professioneel kennisinstituut voor goede, 
duurzame en veilige sportaccommodaties. 
De belangrijkste werkzaamheden zijn het 
onafhankelijk adviseren over sportvoor-
zieningen, het verrichten van onderzoek en 
het keuren van nationale en internationale 
sportaccommodaties.
www.kiwa-isa-sport.nl 
info.isa-sport@kiwa.nl 
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