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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 die, 
net als bij squash, mogen worden gebruikt. De 
sport is razend populair in Spanje, waar het qua 
aantal actieve spelers zelfs het voetbal verslaat. 
De afgelopen jaren heeft padel ook in ons land 
een vlucht genomen. ‘Het is een sport die op dit 
moment vooral door middelgrote verenigingen 

en in middelgrote steden wordt opgepikt’, zegt 
Willem Majoor van Padel Totaal, een zusterbedrijf 
van Tennis Totaal. ‘Tennisverenigingen hier zien 
het als de magische stap om meer leden binnen 
te krijgen’, geeft Bas Zwartendijk van Skypadel toe. 
Toch gaat het niet vanzelf. Een goede activatie is 
belangrijk om de toch nog onbekende sport tot 
een succes te maken, vandaar dat Padel Totaal de 
clubs voorziet van een activatieplan en gratis cli-
nics. ‘Padel is jeugdiger, gemakkelijker en roept een 

beachsportachtige sfeer op. Het is iets voor de hele 
familie’, zo motiveert Zwartendijk de toenemende 
populariteit.

Andere opbouw
Die toenemende populariteit is ook door de markt 
voor sportvloeren opgepikt. Wie op het internet 
kijkt, komt fantastische websites met ronkende 
teksten tegen. Het lijkt erop dat heel bouwend 
Nederland tegenwoordig padelcourts aanbiedt. 

Voorkom een panna bij padel
Normen voor Padelcourts liggen niet vast

Elders in deze editie leest u hoe de Nederlandse Padelbond (NPB) en de KNLTB elk claimt het recht te hebben de regels voor Padel en Padelcourts te 

mogen opstellen. Voorlopig is er nog niets besloten. Let dus goed op wanneer u besluit in een Padelcourt te investeren.
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Die wildgroei aan leveranciers is volgens zowel 
Bas Zwartendijk van Skypadel als Willem Majoor 
van Padel Totaal geen gezonde ontwikkeling. ‘Een 
padelcourt heeft een totaal andere onderbouw 
dan een traditionele tennisbaan. Die laatste wordt 
vaak opgebouwd op lava. Dat is voor padel juist 
ongeschikt. Een padelcourt moet aangelegd 
worden op een gebonden ondergrond, zodat 
de hele baan vlak ligt en overal dezelfde balstuit 
heeft. Daarnaast kun je bij kunstgrasrenovatie de 
onderbouw niet profileren zoals bij tennisbanen. 
De kleine afmetingen en de kooi rondom het veld 
maken dat onmogelijk. Belangrijk is dus dat voor 
een onderbouw wordt gekozen die zich bij meer-
dere kunstgrasrenovaties goed houdt zonder dat 
hij moet worden bijgewerkt’, zegt Majoor. Juist om 
die reden, én vanwege het feit dat een padelcourt 
omgeven is door een grote wand met zware glas-
platen, moeten padelcourts op een waterdoorla-
tende betonnen onderbouw worden aangelegd. 
En dat slaan de meeste aanbieders gemakshalve 
over. ‘De gewapende ringfundering die wij om het 
court aanleggen en het waterdoorlatende beton 
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De ondergrond
Padel kan volgens de Internationale Padelfederatie op verschillende soorten ondergrond worden 
gespeeld. Waterdoorlatend beton, synthetisch materiaal en kunstgras worden als ondergrond toe-
gestaan. Die ondergrond moet groen, blauw of terracotta zijn. Het hoogteverschil van het oppervlak 
mag niet meer dan 3 mm op 3 m lengte bedragen; de helling van het veld mag maximaal 1% vanaf 
het centrum van het veld zijn, wanneer het om een niet-waterdoorlatende ondergrond gaat. Verders 
dient de verticale balstuit hoger dan 80% te zijn en de wrijvingswaarde 0,4 ≤ μ ≤0,8. Volgens de FIP 
moet het veld een zichtbare vezellengte van 2 tot 3 mm hebben en het instrooizand een korrelig-
heid van 80%. De korrels moeten bol zijn en een slijtvastheid hebben van meer dan 25%. 
De norm die NOC*NSF stelt voor de korrelverdeling op tennisbanen (en dus ook padelbanen) is: 
> 2,0 mm  0% 
> 1,0 mm  maximaal 5% 
> 0,500 mm  minimaal 40% 
> 0,315 mm  minimaal 85% 
> 0,250 mm  minimaal 95% 
> 0,125 mm  100%

De kunstgrasmat voor padel wordt extra dicht getuft, om voldoende stabiliteit en balstuit te geven. 
‘Die mat wordt ingestrooid met zand, omdat je padel eigenlijk op zand speelt. Voor een padelcourt 
is vijftien kuub zand per vierkante meter nodig’, aldus Bas Zwarendijk. Het onderhoud van een 
padelcourt is niet anders dan van een kunstgrastennisbaan. 

De kooi
Belangrijk is dat men kooien beoordeeld op stabiliteit en kwaliteit. Veel kooien die worden aangebo-
den, worden gebouwd volgens een zogeheten pilaarsysteem, waarbij er slechts één staander wordt 
gebruikt om het glas of hekwerk aan beide kanten te dragen. Een framesysteem, daarentegen, 
bestaat uit complete frames met elk hun eigen staanders, die aan elkaar worden gemonteerd. Zo 
wordt er één stabiel geheel gevormd. Belangrijk is dat er niet geboord wordt in de kooien of met 
zelftappers gewerkt wordt bij bevestigingen of montage. In dat geval doorboor je de coating en 
gegalvaniseerde onderlaag, wat onherroepelijk tot roestvorming leidt.
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voor de rest van het court vereisen vakkennis en 
vormen een forse investering voor een padelcourt. 
Daar besparen de bouwers op dit moment op. Een 
vereniging die door hen een padelcourt laat aan-
leggen, blijft daardoor uiteindelijk achter met een 
court dat niet voldoet’, aldus Bas Zwartendijk. 

Spaanse basis
Zwartendijk merkt op dat er momenteel veel 
onwetendheid in ons land heerst. ‘Veel ken-
nis komt uit Spanje. Daar gooit men dan een 
Nederlands sausje overheen’, zo zegt hij. Het is een 
uitspraak waarin Willem Majoor zich goed kan vin-
den. ‘Ons klimaat is totaal anders dan dat in Spanje. 
In Spanje worden padelcourts ingestrooid met een 
heel fijn zandgranulaat. Dat is naar mijn mening 
niet geschikt voor typisch Nederlandse hoosbuien.’ 
Majoor kiest daarom bewust voor een kunstgras-
mat die getuft is in Noord-Europa en met vezels 
van fabrikanten uit deze omgeving. ‘Zo weet ik 
zeker dat ik vezels en matten heb die bestand zijn 
tegen het typisch Nederlandse weer. Deze worden 
ingestrooid met Nederlandse infill die voldoet aan 
de tennisnormering van NOC*NSF. Die is onlangs 
nog bijgesteld, om de inklinking van zand te voor-
komen.’ Majoor heeft zijn systeem inmiddels op de 
Sportvloerenlijst weten te krijgen. ‘Onze complete 

padelcourt, inclusief de KroPor-opbouw, heeft die 
procedure intussen doorlopen en staat nu op de 
Sportvloerenlijst. KroPor passen wij al ruim 40 jaar 
toe voor tennisbanen.’ 

Dat er toekomst zit in padel, staat buiten kijf, net 
als het feit dat de markt verschillende aanbieders 
kent voor wie de kwaliteit van het padelcourt het 
uitgangspunt is. Maar zolang niet duidelijk is welke 
bond in Nederland leidend is en dus het recht 
heeft om de regels op te stellen, blijft het oppas-
sen geblazen wanneer men in een padelcourt 
investeert. 
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De bevestiging van de wanden luistert erg nauw.
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