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In Kortrijk bij sportclub de Wikings heeft Tomaspor 
een padelbaan aangelegd met kunstgras van 
Lano Sports. De internationale standaard voor 
de toplaag van padelvelden is zandkunstgras, 
maar deze laag kan ook bestaan uit hardcourt of 
gravel. Lano Sports produceert al meer dan 30 

jaar hoogwaardige kunstgrasvelden voor verschil-
lende sporttakken. Voor de eerste padelbaan van 
sportvereniging de Wikings heeft Lano Sports het 
kunstgras geleverd. Lano Sports heeft voor padel-
banen drie soorten kunstgras in het assortiment: 
gefibrilleerde vezel, gekroesde vezel en mono-
filamentvezel. Alle drie soorten worden voor de 
stabiliteit van de mat ingestrooid met silicazand. 
Voor padelkunstgras wordt vaak gekozen voor een 
groen of een blauw veld. De vraag naar blauwe 
velden groeit in de padelwereld, wat wellicht is 
afgekeken van de hockeywereld. In Kortrijk heeft 
men gekozen voor een groen kunstgrasveld met 
een gefibrilleerde vezel. Maarten Balcaen, interna-
tionaal salesmanager bij Lano Sports, vertelt over 
hun bijdrage: ‘Het unieke aan ons is dat wij enkel 
vezels gebruiken in onze matten die hun nut al 
hebben bewezen in de tennis- en hockeywereld. 
Padel is een intensieve en snelle sport, die vaak 
met vier personen wordt gespeeld. Een duurzaam 
veld is van belang; je wilt geen kunstgrasvezels die 
gemakkelijk breken of plat gaan liggen.’

Mattias van Holm, zaakvoerder bij Tomaspor, valt 
Balcaen bij: Wij hebben gekozen voor kunstgras 

van Lano omdat Lano goede referenties heeft op 
het gebied van sportkunstgras. En daarbij is het 
een lokale partner van ons. Omdat dat logistiek 
makkelijk is en vanwege de sterke naam van Lano 
in de sport hebben wij voor Lano-kunstgras geko-
zen.’ Van Holm vervolgt: ‘Wij hebben de hele baan 
van A tot Z gerealiseerd bij de Wikings, van funde-
ring en verlichting tot aan de kooiconstructie. Het 
was gek genoeg onze eerste samenwerking met 
Lano Sports op het gebied van padel.’ Hij sluit af 
met de opmerking: ‘Iedereen kan een kunstgras-
veldje aanleggen, maar het moet wel voldoen aan 
de vereiste sportkwaliteiten.’

Padel vraagt om een snelle 
en duurzame kunstgrasvezel
Lano Sports leverde het kunstgras voor de nieuwste padelbaan in Kortrijk

ADVERTORIAL

Padel is een snelle racketsport, die vaak wordt gezien als een kruising tussen tennis en squash. Een padelbaan is groter dan een squashbaan, maar kleiner 

dan een tennisbaan. Bovendien is een padelbaan omgeven door (glas)wanden en hekwerk die mogen worden gebruikt, net als bij squash. De sport is 

razend populair in Spanje en Zuid-Amerika en is ook in opmars in Nederland en België. Mede door de toegankelijkheid van de sport is de interesse groot 

en neemt de vraag naar nieuwe banen toe.
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Verbeter de beluchting en verwijder oppervlaktewater met de Imants Shockwave 
Revitaliseer zware slijtplekken door de verdichting te verminderen, de beluchting te verbeteren 
en oppervlaktewater te verwijderen. Bekend als ‘s werelds snelste, door PTO-aangedreven lineaire 
beluchter met roterende messen. De ShockWave is ontworpen voor gebruik op golfbanen en 
sportvelden. 
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