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WELKOM - INTRODUCTIE

• Introductie

• Doelen van de padel info-avond:

• Wat is padel en wat kan padel brengen voor onze vereniging?

• Wat zijn de plannen en waar staan we nu met padel?

• Special guest: Pieter de Leijer (KNLTB/Padel)

Edward Killaars

Frank Eliens

Niels Beckers
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WAT IS PADEL?
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https://www.youtube.com/watch?v=zlN
resexCqo

1/3 van een tennisbaan!

https://www.youtube.com/watch?v=zlNresexCqo


WAT BRENGT PADEL?
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Altijd met vier personen, brengt mensen samen, is sociale
gebeurtenis en is makkelijker om een competitieve balans te
vinden tussen de vier spelers waardoor vermaak en plezier

gemakkelijker te realiseren is.

De sport heeft een motiverende leercurve voor alle leeftijden, het is 
een relatief ‘makkelijke’ balsport:  je kunt snel stapjes vooruit maken 
waardoor het nog interessanter wordt en je kunt in relatief korte tijd 

een acceptabel spelniveau bereiken.

Padel is dynamischer dan tennis en de bal is langer in het spel. Spelers 
hebben hierdoor veel en heel gevarieerd balcontact zeker 

(3x> Tennis).

Padel is geschikt voor alle leeftijden en kan het door iedereen op zijn 
eigen niveau worden gespeeld.



PADEL ONTWIKKELINGEN IN 
NEDERLAND

Biografie Pieter de Leijer

• Account Manager Padel KNLTB

• Ulvenhoutse Tennis- en Padelvereniging (UTPV)

• 5 jaar actief bezig met padel (van baan 25 tot nu 150)

Onderwerpen

• Wat is padel?

• Hoe leuk is het?

• Wat kan je er als vereniging mee?
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GPT PADEL-REIS

• Vrijgevallen “speeltuin ruimte” – ideeën herbestemming;

• Twee alternatieven na ledenraadpleging: padel en/of speeltuin;

• Padel Commissie samengesteld om plannen uit te werken sinds zomer 2019;

• Herfst 2019: na eerste inventarisatie – uitgewerkte scenario:

• 2 gecertificeerde padelbanen op voormalige speeltuintje;

• Speeltuin op één van de drie aangegeven plekken;

• Voorjaar 2020: plan tijdelijk ‘op ijs’ i.v.m COVID-19;

• Augustus 2020: Padel-onderzoek opgepakt / werkend richting concrete invulling.
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GPT PADEL VISIE

• Verlagen banendruk op huidige tennisbanen (~8-12%);

• Eenvoudig en laagdrempelige sport voor alle leeftijden;

• Beantwoord behoefte aan kortere en meer intensievere 
sportbeleving;

• Verhoogd verenigingsvitaliteit door aanbieden van bredere 
racket-mogelijkheden.  
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PADEL UITGANGSPUNTEN

• 2 padelbanen: min. aantal voor KNLTB competitie- en toernooi 

deelname;

• Banendruk reductie centraal: huidig max. leden blijft gehandhaafd;

• Eerste ‘private’ banen: in eigendom van en onderhoud door GPT;

• Padel volledig in GPT geïntegreerd: 1 organisatie en 1 lidmaatschap;

• Banen moeten KNLTB/KIWA gecertificeerd zijn;  

• Padel heeft geen stand-alone “winstoogmerk” – eenheid in 

exploitatie;

• Vanuit parklandschap, esthetisch verantwoord ingebed;

• Key stakeholders moeten aan boord zijn: leden, bestuur, tennisschool 

en Gemeente.
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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

• Afstemming gemeente heeft plaatsgevonden / en is akkoord op 
bestemmingsplan (vergunning moet nog verleend worden);

• Aanbesteding leveranciers plaatsgevonden: voorkeurspartij gekozen;

• Jaarlijkse exploitatie ‘plaatje’ is rond;

• Funding uit eigen middelen & sponsorgelden;

• Subsidie-aanvragen zijn goedgekeurd;

• Padel bewustwording & communicatie aan leden.
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PLANNING

Tijdsplanning Padel GPT

> Padel-plan in bestuur:
voorlopig besluit

9 dec/20

> Def Padel-plan in bestuur:

definitief besluit voor ALV-

27 jan/21

> ALV voordracht / 
besluit/goedkeuring Padel

1 mrt/21

> Vergunning aanvraag Gemeente EIndhoven
> Gunning opdracht leverancier

mrt-apr/21

> Start aanleg (doorlooptijd ~2-2,5 maand)

Opening
Padel-banen

jun-jul/21

Tijdslijn GPT Padel 

apr-mei/21
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VRAGEN?
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