
 

 

 

Padel 

Een booming sport 

 

 
 

Ook in Nederweert??? 

 
 



Aanleiding gesprek 

Tijdens een gesprek  tussen twee bestuursleden NTC’72 en beleidsmedewerkers sport van 
de gemeente is afgesproken dat de twee leden van de padelcommissie van NTC’72 een 
gesprek met de/een van de beleidsmedewerkers zouden hebben. In principe dus een 
informatief gesprek over padel in het algemeen, de groei van de sport, draagvlak en 
voorwaarden om introductie te doen slagen. We hebben even de combinatie met de 
tennisclub eruit gelicht omdat dit een extra pluspunt voor introduceren van de sport in 
Nederweert is. Ook de KNLTB is hier de voordelen voor het tennis van in gaan zien. Maar in 
principe is de combinatie padel met NTC’72 geen onderdeel van het gesprek. We zitten op 
dit moment bij de gemeente in de informatiefase m.b.t. padel. 

Doel van het gesprek 

- Uitleg padel 
- Met objectieve gegevens aantonen dat padel een booming sport is met een grote 

kans uit te groeien tot een volwassen sport  en dus echt een ‘must have’ voor 
Nederweert  ;-)) Zeker nu Padel ook is voorgedragen als sport op de Europese Spelen 
van 2023 

- Al een indicatie van het draagvlak voor padel geven 
- Bespreken waarom het voor beleidsmakers lastiger is een gefundeerde keuze te 

maken voor het wel/geen medewerking te verlenen aan padel dan voor het bepalen 
wel/geen medewerking te verlenen  bij traditionele sporten. 

- Op welke manieren zou padel binnen nederweert verwezenlijkt kunnen worden.  
- Hoe padel invloed heeft op de continuïteit van de tennissport 
- Kennis nemen van elkaars verwachtingen, bevindingen, aandachtspunten, 

bedenkingen 
- Zicht krijgen op de procedures binnen de gemeente en kijken waar wij een bijdrage 

kunnen leveren. 
- Bekijken of er verdere informatie nodig is/vervolggesprek gepland moet worden/ 

???. Hierbij kan ook gedacht worden aan het bezoeken van TC Maaspoort (een van 
de 2 clubs, waar het langste padel wordt gespeeld en waar de meeste verenigingen 
hun plan van aanpak op hebben afgestemd) en een gesprek met de 
padelambassadeur van de KNLTB (kan dan ook bij TC Maaspoort en hij zal anders ook 
wel naar Nederweert willen komen. Petro van Haaren) 

Voorbereiding gesprek 

Een gesprek verloopt soepel wanneer de deelnemers vooraf de informatie al kunnen 
doornemen. Niks zo vervelend als tijdens gesprekken informatie onder ogen te krijgen…. in 
je op proberen te nemen… en een mening vormen.  Vooraf over de gegevens nadenken en 
vragen formuleren komt een gesprek ten goede. En het is niet onze verwachting dat er 
tijdens het gesprek afspraken worden gemaakt. Het gesprek is om verhelderings- en 
verdiepingsvragen te stellen. Om een beeld te vormen van padel en de mogelijkheden om 
die sport binnen Nederweert op te starten. Ook om de gemeente een inkijk in de werkwijze 
van de padelcommissie te geven en zo vertrouwen op te bouwen dat de groei van padel ook 
in Nederweert een goede kans van slagen heeft. Wij zijn altijd bereid om over wat dan ook 
mee te denken en uit te zoeken. 



Daarom kiezen we er voor om al tijdens de aanvraag voor het gesprek de volgende stukken 
mee te sturen: 

- Deze uitwerking van het gesprek 
- De werkwijze van de padelcommissie van NTC’72: de 3 fases 
- Het rapport waarin de reeds verzamelde gegevens met betrekking tot padelbanen 

zijn verwerkt 
- Het rapport ‘onze sport is booming’ van het Mulier-instituut (waarschijnlijk bij 

gemeente bekend) 
- De uitwerking van de eerste fase van de planning van de commissie (we beschrijven 

in dit document wat er al van uitgevoerd is) 

Zowel het bestuur van NTC’72 als ook ‘de bengele beweegt’  heeft in de afgelopen periode 
deze informatie al gehad.  Ze krijgen ook deze stukken gemaild. Een goede en open 
communicatie zien we als voorwaarde om Padel succesvol te maken en passen we dus ook 
hier toe ;-)) 

Bij padel betrokken sportbonden 

Padel is een volwaardige sport met training, competitie en toernooien. Er is 

begeleiding vanuit twee bonden: 

 Knltb 

 Padelbond 

Twee bonden omdat de knltb in eerste instantie padel niet als racketsport in hun aanbod 
wilde opnemen. De padelbond is opgericht om toch competities te kunnen spelen en padel 
als een volwaardige sport neer te zetten. Toen de knltb zag dat padel een snel groeiende 
sport was, ze zagen dat het een goede combinatie was met tennis en zo de terugloop bij het 
tennis opgevangen kon worden  en omdat  er vragen vanuit verenigingen bleven komen 
heeft ook de knltb de organisatie van competities en begeleiding van clubs in hun 
programma opgenomen.  Het nadeel is nu dat elke bond zijn eigen competitie heeft en dat 
ze geen teams van de andere bond toelaten. NTC’72 zou kiezen  om zich aan te sluiten bij de 
knltb.  

Wat is padel? 

Padel is uit de Zuid-Europese landen overgewaaid. Vooral in Spanje was padel een 
volkssport. 

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een 
rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door 
wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk. 
Padel speel je met een padel racket en een padelbal. Tijdens het spel zijn de wanden 
onderdeel van het spel. Aangezien de wanden kunnen worden gebruikt is kracht minder 
belangrijk bij padel. Dit houdt in dat deze sport door iedereen te spelen is en doordat het 
met 4 personen wordt gespeeld, is padel ook nog eens een zeer sociale sport. De 
puntentelling is gelijk aan de puntentelling van tennis (15, 30, 40, deuce, advantage en 
game) en is vaak best of 3 sets. 



Spelregels 

Padel wordt altijd gespeeld door vier personen, 2 tegen 2. Padel wordt gespeeld met een 
padelbal. Een padelbal lijkt op een tennisbal maar er is toch verschil. Een padelbal heeft een 
lagere atmosferische druk per cm2 dan een tennisbal. Kort gezegd betekend dit dat een 
padelbal over het algemeen minder snelheid heeft dan een tennisbal in een vergelijkbare 
situatie.  

Zoals hierboven al is vermeld is het toegestaan om de wanden tijdens het spel te gebruiken. 
Dit is echter alleen toegestaan als de bal heeft gestuiterd in het vak van de tegenstander. 
Raakt de bal direct het glas dan betekent dat een punt voor de tegenstander. De opslag 
moet altijd onderhands en diagonaal en dient een keer te stuiteren voor de slag. Bij de 
opslag is het ook toegestaan de wanden te gebruiken. Het hekwerk mag echter niet worden 
gebruikt bij de opslag. Als een bal te strak wordt geserveerd en het hekwerk raakt i.p.v. de 
glaswand betekent dat 2e servicebeurt.  

 

Voor wie is padel een geschikte sport? 

Padel is een sport voor alle leeftijden. Het veld is kleiner en ook voor ouderen goed te 
belopen. Het is uitdagend. Vooral de tactiek is hier belangrijk. ‘Goede ‘ spelers en beginners 
kunnen heel goed met elkaar spelen. Het is dan toch voor beiden een leuk spel. Het spel is 
gemakkelijker te leren dan tennis. Al na een aantal trainingen kunnen spelers het spel spelen 
en succeservaringen opdoen.   Padel is ook een kijksport. Je ziet dan bij de clubs met 
padelbanen ook zitjes bij de kooien. Verkijk je niet op het sociale aspect van het spel/kijken 
naar het spel. 

Padel is booming 

Padel is een snelgroeiende sport. Het Mulier-instituut heeft in opdracht van het ministerie 
verschillende sporten onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat er twee nieuwe en snel 
groeiende sporten zijn. Padel is een van de twee sporten. Uit onderstaande tabellen is de 
groei af te leiden. 

jaar Aantal clubs Aantal banen 

2007 2 4 

2010 2 12 

2012 2 8 

2014 2 14 

2015 6 36 

2016 18 62 

2017 27 94 

2018 54 216 

2019 27 74 in aanleg 

 

In bovenstaande tabel zijn de uitbreidingen in de diverse parken niet opgenomen. Je ziet in 
die tabel alleen het aantal clubs dat in een bepaald jaar gekozen heeft voor padel en hoeveel 



banen er in dat jaar aangelegd zijn. De meeste clubs moeten na drie jaar al meer banen aan 
gaan leggen.  

 

 

Door jaarlijks het aantal nieuwe accommodaties bij te houden, kan de snelheid van de groei 
worden weergegeven in de graden van een curve. Hiermee kan in kaart worden gebracht in 
welke fase van de sportificatiecyclus een sport zich bevindt en in welke mate de groei zich 
naar verwachting verder zal doorzetten. Aan de hand van deze methode is te zien dat padel 
naar verwachting in versneld tempo zal doorgroeien. 

 

Aan de hand van het sportmodificatiemodel kan in kaart gebracht worden in welke  mate 
een nieuwe sport is uitgegroeid tot een volwassen sport. Voor beschrijving  zie het rapport  
‘onze sport is booming’  van het Mulier-instituut 

 



    
 
 

   

Dit zegt de knltb: 

Padel wordt steeds populairder in Nederland. Dat toont ook het onderzoek van het Mulier 
Instituut. Padel is de komende jaren de snelst groeiende sport en heeft alles in zich om 
groter te worden. In Spanje en andere Zuid Europese landen behoort de sport al jaren tot de 
grootste sporten van het land. De opmars naar Noord-Europa is nu in volle gang. En dat is 
niet gek, want padel is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en 
heeft een sociaal aspect: een mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Padel groeit en zal 
dat de komende jaren blijven doen, zo zien we dat het aantal locaties/verenigingen blijft 
stijgen. We verwachten dat binnen tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze hebben 
gemaakt voor padel en steeds meer spelers in aanraking komen met deze populaire sport. 

 

 

 

 

 



Spreiding Padelbanen in Nederland 

In Limburg zijn erg weinig clubs, die padel aanbieden. Brabant kent veel tennisverenigingen 
met padelbanen 

 

 

Draagvlak voor padel binnen NTC’72 

December 2018 konden leden van NTC in een enquete o.a. aangeven  hoe ze over de komst 
van padel bij onze club dachten.  Ongeveer  30%  van de senioren heeft gereageerd.  

 

Uiteraard zou het nog beter zijn om het draagvlak binnen de gemeente in kaart te brengen.  
Uiteraard kan dit in het gesprek ook aan de orde komen. Maar voordat  een peiling 
gehouden zou kunnen worden, dient er eerst een goed voorlichtingsprogramma opgezet te 
worden. 

 

 

 



Waarom is padel zo populair? 

 Snel te leren 

 Vraagt minder vaardigheden dan tennis en dus sneller succeservaringen 

 Beginners en gevorderden kunnen leuk samen wedstrijden spelen. Niet zo’n verschil 
dan bij tennis 

 Kleiner veld en ook geschikt voor mensen op hoge leeftijd 

 Geschikt voor alle leeftijden 

 Tactisch spel 

 Spel kan zo dynamisch zijn als spelers het aankunnen 

Waarom is het bij padel moeilijker te bepalen om wel/geen medewerking te 
verlenen dan bij traditionele sporten. 

Padel is een beginnende sport. Een sport in de groei-/opbouwfase. Wel wijzen alle 
indicatoren  erop dat  het uitgroeien tot een volwassen sport aannemelijk/zeer kansrijk is. 
Omdat het een nieuwe sport is, kan de gemeente de gebruikelijke instrumenten niet 
inzetten. Maar ook moet bepaald worden of een beginnende sport plaatselijk een goede 
kans van slagen/ implementatie in sportaanbod heeft. Eigenlijk komt het op gemeentelijk 
niveau gezien neer op het volgende: is er voldoende vertrouwen in de aanpak om padel in 
de gemeente te introduceren en implementeren kansrijk te laten zijn.  Dit naast de landelijke 
groei. 

De gemeente gebruikt richtlijnen van de VNG om te bekijken wat de benodigde behoefte 
van sportaccommodaties is om over te gaan op uitbreiding van binnen- of 
buitensportcapaciteit.  Daarnaast gebruikt de gemeente het DSA om de sportcapaciteit 
binnen de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten en met nationale 
kengetallen.  

Omdat Padel een nieuwe sport is zijn de instrumenten die de gemeente voor de 
berekeningen gebruikt niet geschikt. Het DSA is aan te passen (Mulier-instituut. Rapport 
wordt bijgevoegd).  

Het kan voor beleidsmedewerkers lastig zijn om via de door hen gebruikte instrumenten de 
juiste gegevens te krijgen/presenteren. Maar dat mag geen belemmering zijn om serieus 
naar de introductie van een nieuwe sport te kijken. 

En dan de factoren, die niet met gebruik van instrumenten te bepalen zijn, maar van zeer 
groot belang blijken. Uit alle gegevens, die we als commissie hebben kunnen vergaren, blijkt 
overduidelijk dat de introductiefase van erg groot belang is. Je moet leden van de 
club/mensen uit de gemeente alle mogelijkheden geven om kennis te maken met de sport. 
Er zijn veel leuke activiteiten de revue gepasseerd. Maar wel allemaal te herleiden naar de 
aanpak van TC Maaspoort uit Den Bosch. TC Maaspoort is een van de eerste tennisclubs met 
padelbanen. Dus in de periode dat padel nog helemaal niet bekend was.  In de eerste jaren 
was er geen planmatige aanpak en geen aparte commissie. Het had niet het verwachte 
resultaat. Maar na een planmatige aanpak groeide het aantal leden enorm snel. Nu is het 
een club die spelers aan het Nederlands team levert en steeds het aantal padelbanen moet 
uitbreiden.   De meeste clubs hebben die aanpak overgenomen en geven aan dat die aanpak 
voor hen succesvol is. 



Conclusie: Met alleen het aanleggen van padelbanen en een balletje slaan ben je er niet. Je 
moet de nieuwe sport bij de inwoners van de gemeente/leden van de club introduceren. Dit 
met gebruik maken van verschillende soorten media, het uitnodigen om te komen proberen, 
activiteitjes organiseren enz..   Dus heel planmatig media inschakelen en heel planmatig de 
sport introduceren.  

Ook het rapport van het Mulier-instituut (2018) geeft dit aan. 

Wat heeft de padelcommissie van NTC’72 tot nu toe gedaan? 

Gestructureerd en planmatig werken is ons eigen. Dat is wel handig voor de introductie/ en 
implementatiefase ;-)))  Dus al vanaf het begin is op een heel  gestructureerde manier 
beschreven hoe het hele proces aangepakt gaat worden.  

We hebben eerst een voorstel van aanpak voor het bestuur gemaakt en dit is goed gekeurd. 
Omdat het niet duidelijk was of en wanneer er padelbanen zouden komen, hebben we de 
aanpak in drie fases opgedeeld. Elke fase kan opgestart worden op het moment dat dat 
nodig is. De beschrijving van de fases treffen jullie in een van de stukken aan. De uitwerking 
van fase 1 hebben we apart bijgevoegd. 

Fase 1 is op zich redelijk afgerond. Omdat er veel onduidelijkheden waren omtrent 
tijdstippen waarop iets in gang gezet kon worden hebben we gezorgd dat we zo voorbereid 
waren, dat – op het moment dat het nodig is -  fase 2 direct opgestart kan worden. Van wat 
we in fase 1 gepland hadden is het verzamelen van informatie m.b.t. de banen, een beeld de 
kosten, de introductie en implementatie afgerond. Hier kunnen we zeker verder op bouwen. 
We zijn ons terdege bewust van het nut van het opzoeken van de media en daar hebben we 
ook ideetjes over. Niet uitgewerkt. Kan op zeer korte termijn. 

Wat niet gelukt is, is de communicatie met de leden. Het is erg belangrijk om heel open en 
transparant te werken. De leden moeten vanaf het proces kunnen volgen. Verder vinden we 
het belangrijk dat leden altijd aandachtspunten kunnen doorgeven, vragen kunnen stellen, 
bedenkingen kunnen uiten. Op deze manier worden ze voorbereid op de besluitvorming en 
hierdoor creëer je draagvlak. We hebben nog niet de gevraagde ruimte op de website 
gekregen en ook niet de toegang om via nieuwsbrieven met de leden te kunnen 
communiceren. Omdat er nog geen zicht was op het op korte termijn moeten beslissen enz.. 
hebben we er bewust voor gekozen hier in deze fase van het proces nog geen punt van te 
maken. Maar mocht het zover komen dat padel in Nederweert komt en mogelijk bij NTC 
zullen we het punt van communiceren binnen de vereniging  zeker bespreekbaar maken. 

Waarom in verenigingsverband 

Uiteraard kun je een padelbaan zo maar ergens neerleggen. Net zoals trapveldjes, 
basketbalveldjes en skatebanen. De vraag is dan: Waarom zou je dat doen??  Wordt er wel 
gebruik van gemaakt??  En wat als mensen ontdekken dat ze ook padel-competitie kunnen 
spelen en padel-toernooitjes. Dan komt de vraag naar een verenigingsverband. Je moet 
immers bij een van de twee bonden aangesloten zijn om competitie te kunnen spelen. Of 
mensen wijken uit naar andere plaatsen/naar verenigingen met padelbanen.  Padel is een 

nieuwe sport. Het is een volwaardige sport en het verdient ook die benadering. 

Een sport beoefen je in verenigingsverband. 



Wat zijn de voorwaarden om padel als een sport neer te kunnen zetten? 

Om padel als sport te kunnen beoefenen zijn minimaal 2 banen nodig. Dit als start. Het blijkt 
dat bij de meeste clubs na een jaar of drie de capaciteit niet meer toereikend is en de vraag 
om een derde baan komt. 

Je hebt ook minimaal twee banen nodig om training te kunnen verzorgen, voldoende 
capaciteit te hebben om ‘vrij te spelen’ en competitie te spelen.  

Uit gesprekken met de padelambassadeur van de KNLTB, clubs en mailcontacten met clubs is 
één ding erg duidelijk: Wil je padel als sport direct goed neerzetten heb je een enthousiaste 
commissie nodig, die al onmiddellijk de kennismaking voor leden/inwoners enz.. opzet, 
trainingen regelt, instuifavonden voor niet-leden enz.. Kortom gestructureerd en planmatig. 
Dit wordt ook in het rapport van het Mulier-instituut benadrukt. NTC’72 heeft sinds februari 
2019 een padelcommissie (Peter Veugen en Geer van den Dungen) die tot mei bezig zijn 
geweest met het verzamelen van informatie m.b.t. banen, mogelijkheden voor introductie 
van de sport en de implementatie ervan.  De planmatige aanpak is uiteraard beschreven en 
wordt bijgevoegd. 

Uiteraard kan men gezien de kosten denken: Laat ons maar eerst een baan aanleggen. Maar 
dat is volstrekt nutteloos. Er wordt een balletje geslagen en dat is het dan. Er valt niks te 
organiseren en er zal weinig groei in ledenaantal en niveau plaatsvinden. De enige conclusie 
die dan na twee jaar getrokken kan worden is dat padel geen toegevoegde waarde had.  
Uiteraard niet. Minimaal 2 banen en doe anders niks. 

Sport en de trend, die in opmars is 

Steeds meer mensen willen snel even sporten als ze tijd hebben. Lid van een club zijn kan. 
Maar dan spelen ze geen competitie, nemen niet/nauwelijks  aan activiteiten deel en 
moeten niet te hoeven te wachten om te kunnen beginnen. De meeste clubs hebben 
gekeken hoe ze bij padel rekening kunnen houden met deze trend, die sterk in opmars is.  
Op dit moment vooral nog in het noord-westen van Nederland. Het blijkt erg lastig te zijn. 
Padel is een sport in de opbouwfase/groeifase. Daarom meestal het minimum aantal banen 
(twee) en er is veel interesse voor deze sport. Mensen worden lid en willen kunnen spelen. 
Een club gaf aan dat ze het systeem van pay and play redelijk kunnen handhaven (wel 4 
banen). Alle andere clubs verhuren de banen in de incourante uren.  Dus niet meer echt het 
‘pay and play’- principe. 

Hoe kan padel als sport binnen de gemeente een plaats krijgen 

Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden om padel op te starten. . We noemen ze 
gewoon. De meest logische en gangbare keuze is het onderbrengen van padel bij NTC’72. 
Niet om deze koppeling te benadrukken, maar om de bijdrage van padel aan de continuïteit 
van de tennisclub onder de aandacht te brengen. Daarom een uitwerking.  Maar we zijn er 
ons van bewust dat voor de gemeente ook andere doelstellingen belangrijk kunnen zijn.  We 
zijn altijd bereid om mee te denken op welke manier padel binnen Nederweert gerealiseerd 
zou kunnen worden.   

1 De meest logische keuze is padel onderbrengen bij NTC’72 
o Het is evenals tennis een racketsport 



o Valt onder dezelfde sportbond als tennis 
o De voorzieningen (kantine, kleedkamers) zijn er al (argument klopt als er geen 

nieuwe opzet via de bengele beweegt komt) 
o Er is al een bestuur aanwezig 
o Zoals de Mulier-instituut in hun rapport ‘onze sport is booming’ beschrijft, is 

tennis als sport in het eindstadium/neergang van de curve. Dat merk je in de 
praktijk aan de ledendaling bij de verenigingen, lagere baanbezetting, weinig 
instroom. Tennis zal niet verdwijnen, maar de aantrekkingskracht is weg. 
Door padel bij een tennisclub onder te brengen verhoogt dit de 
levensvatbaarheid van een club en blijft er een diversiteit van sportaanbod 
binnen de gemeente bestaan. Het is voor de gemeente immers ook van 
belang om een divers sportaanbod neer te zetten om mensen zoveel mogelijk 
aan het bewegen te krijgen. 

o De continuïteit van de club. Valt eigenlijk voor een stuk samen met/is een 
uitwerking van punt 5 van de argumenten. Er zijn verschillende indicatoren 
die aanwijzingen m.b.t. de  continuïteit geven. De baanbezetting is er een van. 
De laatste jaren is het minder druk in het park.  Op woensdag en donderdag 
zijn nu extra competitie-avonden gepland. Dat wil zeggen dat er dan voor 
recreatief tennissen respectievelijk 2 of 3 banen beschikbaar zijn. Dit lijkt geen  
problemen/  wachttijden op te leveren. Wanneer er langere tijd niet veel 
gebruik van de banen gemaakt wordt zou dat een indicatie van verlies van 
interesse in de sport kunnen zijn. Zou onderzocht moeten worden. Een 
andere indicator is de leeftijdsopbouw van de vereniging. Na een dalend 
ledenaantal kan stabilisatie plaatsvinden. Dan is het belangrijk om te kijken 
hoe de leeftijdsopbouw is. Veel oudere leden … dan is na verloop van een 
aantal jaren een verdere daling te verwachten.   Door padel met tennis te 
combineren wordt de leeftijdsopbouw binnen de club evenwichtiger.  
Wanneer jongeren padel gaan spelen trekt dat leeftijdsgenoten aan. Het blijkt 
ook zo te zijn dat een aantal padelspelers na een aantal jaren ook gaat 
tennissen . Andere indicatoren zijn deelname aan activiteiten, toernooien, 
competitie en zijn dat steeds dezelfde mensen of neemt – in wisselende 
samenstellingen – een groot gedeelte van de leden hier aan deel.  Deze 
dingen hebben we verder niet onderzocht maar zijn wel van belang om de 
continuïteit te bepalen.  Padel draagt zeker bij aan de continuïteit van een 
vereniging waarin racketsporten worden beoefend. 

o Eigenlijk is het in nederland een uitzondering als je een zelfstandige padelclub 
hebt.  80% van het spelen van padel wordt  bij tennisclubs beoefend 

o Twee sporten in het park zorgt voor meer drukte en gezelligheid. En die 
gezelligheid trekt weer mensen aan. Komt ten goede aan tennis-padel-
continuïteit en het meer mensen aan het bewegen krijgen. 

-  
2 padel als zelfstandige club 

Je kunt dan denken aan 
o een padelclub met een eigen park en voorzieningen  
o gemeente/particulier heeft de padelbanen in beheer en kan die verhuren. 

Past in de huidige trend: pay en play. Geen lid van een club, maar als je tijd 



hebt snel even spelen. Is misschien minder goed met padel als sport te 
combineren. Hebben we niet onderzocht.   

3 Padel koppelen aan een andere club. 
Niet ideaal, maar dan heb je ook wat voordelen zoals bij koppelen aan een 
tennisclub (bestuur, kantine en kleedkamers) 


