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Padel is een sport die het midden houdt tussen 
tennis en squash. Een padelcourt is groter dan een 
squashbaan, maar kleiner dan een tennisbaan. 
Bovendien is het omgeven door wanden en gaas 
die mogen worden gebruikt, net als bij squash. De 
sport is razend populair in Spanje, waar het qua 
aantal actieve spelers zelfs het tennis verslaat en 
de tweede meest beoefende sport is na voetbal. 
De afgelopen jaren heeft padel ook in ons land een 

vlucht genomen. Vooral bij de jongere generaties 
is de sport erg populair. ‘Het zijn voornamelijk spe-
lers van tussen de 20 en 30 jaar die competitie spe-
len, maar het merendeel van de spelers is 30 jaar 
of ouder’, stelt Norberto Nesi, de voorzitter van de 
Nederlandse Padelbond. Nesi schat dat Nederland 
eind dit jaar zo’n 10.000 actieve spelers kent. Die 
kunnen dan terecht op ruim 50 locaties, die in 
totaal, over meer dan 100 padelcourts beschikken. 

Volgens Pieter de Leijer, accountmanager padel bij 
de KNLTB, is dat nog maar het begin. Hij voorziet 
dat de sport de komende jaren eindelijk explosief 
zal gaan groeien. ‘Het spelletje bewijst zichzelf. De 
laatste drie jaar was er jaarlijks al een verdubbeling 
qua spelers en courts en ik verwacht dat dat alleen 
maar zal toenemen.’ 

Problemen in Padelland
Wordt onenigheid kwaliteitsvaststelling de achilleshiel? 

Ruim tien jaar na de opening van het eerste padelcourt in Nederland is de sport inmiddels zo groot geworden dat competities kunnen worden opgezet. 

Onenigheid tussen de KNLTB en de Nederlandse padelbond lijkt echter roet in het eten te gooien. Tennisverenigingen en andere accommodatiebeheer-

ders zijn dus gewaarschuwd, opdat zij niet de grote verliezer worden. 
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Wie is de baas?
Goed nieuws dus voor de tennis- en andere sport-
verenigingen die hun accommodatie een nieuwe 
impuls willen geven. Maar het rommelt in padel-
land, waar zowel de KNLTB als de Nederlandse 
Padelbond (NPB) claimen de cultuurbewaker van 
de sport te zijn. Beide partijen beschouwen zich-
zelf als de aangewezen partij om de normen voor 
padelcourts op te stellen. ‘Padel is een onafhanke-
lijke racketsport met een eigen identiteit en cul-
tuur’, benadrukt Nesi. ‘De Nederlandse Padelbond 
(NPB) is de enige officiële bond in Nederland die 
aangesloten is bij de Internationale Padelfederatie 
(FIP). De FIP is de internationale bond die padel 
reguleert. Zij stellen de normen en spelregels op 
voor padel en die zijn al sinds 2012 beschikbaar in 
het Nederlands’, vertelt hij. ‘Wij zien het als onze 
taak om de normen op te stellen en doen dat in 
het belang van onze clubs, omdat wij, in tegenstel-
ling tot de Nederlandse Padelbond, wel onder de 
paraplu van NOC*NSF vallen’, vindt Pieter de Leijer 
van de KNLTB. ‘In ons land ziet het Nederlands 
Olympisch Comité, samen met een erkende 

sportbond, toe op de kwaliteit van de sportaccom-
modaties. Uiteindelijk is het ons streven om het 
kwaliteitszorgsysteem van NOC*NSF te gebruiken. 
Zo weet een vereniging dat ze waar krijgt voor 
haar geld als wordt besloten om in een padelcourt 
te investeren.’ 

Het draait om de bodem
Als het gaat om de voorwaarden waaraan een 
padelcourt moet voldoen, zitten de NPB en de 
KNLTB aardig op één lijn. Het knelpunt is echter de 
beoordeling van de kwaliteit. De KNLTB denkt aan 
eenzelfde aanpak zoals die momenteel geldt voor 
tennisbanen. Padelcourts zouden daarbij eerst 
ter keuring aangeboden moeten worden voor 
plaatsing op de Sportvloerenlijst. Vervolgens zou 
een onafhankelijk testinstituut moeten vaststellen 
of er bij de installatie van een padelcourt wordt 
voldaan aan datgene wat destijds is goedgekeurd 

voor plaatsing op de Sportvloerenlijst. ‘Je moet 
duidelijke accommodatie-eisen hebben. Dat biedt 
de vereniging meer zekerheid over de kwaliteit, 
duurzaamheid en daarmee de garantie die ze 
mag eisen’, stelt De Leijer, die wil voorkomen dat 
zijn leden aan het kortste eind trekken. Dat is de 
Nederlandse Padelbond echter te gortig. ‘Het gaat 
ons op dit moment te ver om keuring door derden 
te verplichten. Padel is een relatief jonge sport in 
Nederland, zowel wat betreft spelers als aanbie-
ders van padelcourts. Wij willen de oprichting van 
padelverenigingen mogelijk maken, zodat het een 
landelijk dekkende sport wordt. Daarbij zijn de 
kosten voor keuring door derden voor ons een te 
groot struikelblok. Wij willen verenigingen en com-
merciële centra vooraf informatie kunnen geven, 
waarna zij zelf kunnen beslissen wat het beste bij 
hen past. Hierbij wordt ook een toelichting gege-
ven over het wel of niet keuren door derden. Het 
heeft onze voorkeur om dus vooraf te sturen op 
het aanlegproces, om tot een goed eindresultaat 
te komen.’ De NPB beschikt daarbij over een eigen 
ervaren beleidsadviseur, die in staat is om vast te 
stellen of een padelcourt aan de eisen voldoet. ‘Als 
blijkt dat de baan voldoet aan de speltechnische 
eisen, wordt deze door ons gecertificeerd.’

Aan handen en voeten gebonden
Het steekt de NPB dat de KNLTB tracht om de 
regels voor padelcourts al vanaf 2018 opgenomen 
te krijgen in het kwaliteitszorgsysteem sportvloe-
ren en sportaccommodaties van NOC*NSF. Maar als 
het gaat om de NOC*NSF-regels omtrent sportac-
commodaties in ons land, is de NPB aan handen en 
voeten gebonden. De bond is vooralsnog geen lid 
van NOC*NSF. ‘Inmiddels hebben zich 34 nationale 
padelbonden aangesloten bij de FIP. Recentelijk 
zijn daar nog eens vier bonden bij gekomen. 

SPECIAL: TENNIS5 min. leestijd

Maar het rommelt in 

Padelland waar zowel 

de KNLTB als de 

Nederlandse Padelbond 

claimen de cultuurbewaker 

van de sport te zijn

TENNIS 
SPECIAL



33www.fieldmanager.nl

Zodra een internationale sportbond ten minste 
40 nationale sportbonden vertegenwoordigt, 
kan aansluiting worden gezocht bij SportAccord. 
Die aansluiting is een vereiste om je als nationale 
bond te kunnen aansluiten bij NOC*NSF’, verklaart 
Nesi. ‘De voorbereidingen voor aansluiting bij 
SportAccord zijn echter al in gang gezet door de 
FIP.’ Nesi verwacht daarom dat het een kwestie van 
tijd is voordat de NPB ook onder de paraplu van de 
NOC*NSF valt. Als het aan hem ligt, praat de KNLTB 
dus voor zijn beurt. 

Een spel met getallen
De KNLTB ziet vooral de Nederlandse tennisver-
enigingen als aanjagers voor het verspreiden van 

padel. ‘Nederland is bij uitstek een verenigingsland. 
Juist daarom is het belangrijk dat de voorwaar-
den goed zijn vastgelegd’, zegt Pieter de Leijer 
daarover. ‘Padel is een unieke racketsport met een 
eigen identiteit en cultuur. Wanneer er een padel-
club wordt opgezet binnen een bestaande tennis-
vereniging, zal deze toch zelfstandig moeten ope-
reren om de investering in padelcourts mogelijk te 
maken. Zo’n padelclub kan echter ook binnen een 
andere sportvereniging of geheel zelfstandig wor-
den opgezet’, meent Nesi. Volgens hem is de popu-
lariteit van padel juist de reden waarom de KNLTB 
probeert de sport te claimen. In verschillende lan-
den steekt de populariteit van padel die van tennis 
naar de kroon. ‘De afgelopen jaren heeft de KNLTB 
al een grote terugloop in ledenaantal ervaren. 

De poging om padel onder zijn hoede te nemen 
is niet zozeer een poging om het belang van de 
tennisverenigingen te verdedigen, maar vooral 
om zijn eigen bestaansrecht te rechtvaardigen.’ Hij 
maakt zich daar oprecht boos over. ‘Het is nog niet 
eerder voorgekomen dat een sportbond zich de 
sport van een andere bond toe-eigent’, merkt hij 
bitter op. ‘Dat een nationale tennisbond met een 
andere sport dan padel is aangesloten bij NOC/
NSF, wil niet zeggen dat zij door accommodatie-
eisen op te stellen de padelsport ontwikkelen.’ De 
NPB werkt continu aan de accommodatievereisten, 
benadrukt hij. ‘Die eisen hebben de FIP-eisen als 
basis. Deze eisen zijn met input van 34 nationale 
padelbonden opgesteld. De fundering, de bouw 
en het onderhoud van padelbanen zijn niet te ver-

gelijken met andere sporten.’ Nesi merkt op dat de 
NPB bovenal naar de veiligheid van de spelers kijkt. 
‘In het verleden hebben we bijvoorbeeld opgetre-
den tegen plexiglas. Nu is er veel meer uniformiteit 
in padelbanen.’ Toch ziet hij her en der nog zaken 
die verbetering behoeven. 

De discussie over wie nu de regels omtrent padel 
en padelcourts in Nederland mag bepalen, is voor-
lopig nog niet beslecht. Een ieder die toch besluit 
om in een padelcourt te investeren, doet er dus 
goed aan om zich eerst te verdiepen in de informa-
tie van alle betrokkenen. 
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Het uitvlakken van een Padelcourt is essentieel voor de kwaliteit van de baan.
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