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Nieuwsbrief Padel | November 2019 
Trainingen, competitie en meer 
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1. Update uit het veld 

 

Na een geweldige opening is nu de aandacht volledig gelegd op het organiseren van een 
aantal zaken waaronder: 

• Uitwerking van documenten ter info over padel en padel materialen (staan op de website) 

• Uitvoer van de 1 uurs clinics door Padel Brabant 

• Uitvoer van de reeks van 5 lessen / trainingen door Padel Brabant 

• Voorbereiding reeks van 8 lessen / trainingen door Padel Coo en Padel Brabant 

• Voorbereiding interne padel competitie 

• Voorbereiding kerstactie Durendael 

• Inschrijving padel voorjaars competitie (voor iedereen van 15+ jaar) 

• Opzet- en uitvoer opdracht (5) studenten van Fontys Sportkunde  

• Opzet van een gave jeugd clinic  

• Opzet materiaal (advies) avond 

• Certficering VCL(P) 
 

Het gaat voor deze nieuwsbrief iets te ver om over alles apart wat te schrijven, dus even de 
belangrijkste zaken voor nu eruit gelicht. 
 

i. Voorbereiding reeks van 8 lessen / trainingen door Padel Coo en Padel Brabant 

Na een een hele mooie reeks clinics en trainingen gaan we natuurlijk door met het aanbieden 

van padel trainingen. Voornemen is om dat vrij snel na de lopende reeks (van 5 lessen) te 

doen en dan een reeks van 8 lessen aan te bieden. 

 

Houdt dus goed de informatie kanalen (website, TV schermen in paviljoen, mailings) in de 

gaten voor het moment dat je kan inschrijven.  
 

ii. Voorbereiding interne padel competitie 

Eerste focus was even op het mogelijk maken van de externe competitie maar we gaan nu 

ook aan de slag met de opzet van een interne padel competitie, dit is nl een hele goede- en 

leuke manier om het spelletje nog beter in de vingers te krijgen, nog meer mede padellers te 

leren kennen en om elkaar klaar te stomen voor die externe padel competitie. 

We zullen ons zeker tijdig melden via de standaard info kanalen maar ook de diverse app 

groepjes zodra de opzet staat en we jullie uitnodigen om in te schrijven. 

iii. Voorbereiding kerst actie Durendael 

Durendael heeft net als elk jaar weer een kerst actie, leerlingen kunnen dan een activiteit 

doen en daarmee geld ophalen voor een goed doel. Wij als Sla Raak doen ook mee met padel 

en op 20 december komen minimaal 30 deelnemers op ons park padel spelen van 09.00-

12.00uur. 
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iv. Inschrijving padel voorjaars competitie (voor iedereen van 15+ jaar) 

Je hebt misschien de mails al gezien, je kunt vanaf nu (tot SLECHTS 20 dec 2019) inschrijven 

voor de externe KNLTB voorjaars PADEL Competitie. Detail info is te vinden op de website van 

Sla Raak en op de KNLTB site. 

Belangrijk om te vermelden is dat deze ook open staat voor JEUGD die in 2020 15 jaar 

worden! Dus als je jonger bent kan je helaas (nog) niet meedoen, maar heb je die leeftijd wel 

dan mag je dus ook inschrijven. Dat kan als team en als individu. Indien je vragen daarover 

hebt, bel dan gerust even met Rolf Pijnenburg 06-50816932 of mail op 

rolf.pijnenburg@gmail.com 

v. Opzet- en uitvoer opdracht (5) studenten van Fontys Sportkunde  

Je hebt ze misschien wel zien rondlopen er waren pas studenten van Fontys Sportkunde op de 

club. Zij zochten een opdracht voor hun opleiding en wij konden die op het vlak van padel wel 

geven. We hebben de probleemstelling duidelijk gemaakt en zij zijn dat nu aan het uitwerken. 

1 van de eerste stappen is dit op papier te zetten en dat ze een aantal interviews gaan doen 

om het helemaal scherp te zetten, dus je zult ze nog wel een keer zin rondlopen. 

vi. Opzet van een gave jeugd clinic  

Onderdeel van de opdracht aan deze 5 Sportkunde studenten is om een clinic (of meerdere) 

op te zetten specifiek voor de jeugd die in aanmerking komt om competitie te spelen (de 

jongere jeugd pakken we in een later tijdstip op samen met de JC). Dus alle jeugd van 14 jaar 

of ouder, hou goed de info kanalen in de gaten want dit wordt een leuke en uitdagende dag 

met heel veel padel! 

vii. Opzet materiaal (advies) avond 

Padel is een nieuwe sport op onze club en dat vraagt om andere materialen dan we gewend 

zijn. Dat is niet alleen het racket maar ook de ballen en evt zelfs je schoenen. 

We merken dat er (goed bedoeld uiteraard) advies van alle kanten komt welk racket je moet 

kopen, welke ballen en ook waar. Om een beetje te helpen met deze belangrijke keuze (een 

goed racket voorkomt nl blessures en veerhoogd het spelniveau- en plezier) hebben we een 

document opgesteld met wat informatie, wat websites met nog meer informatie en wat 

kanalen via welke je een racket en ballen kan aanschaffen. 

Additioneel zijn we een materiaal .avond aan het organiseren zodat je daar extra uitleg kan 

krijgen en advies. Bedoeling is dat we dan ook rackets en andere materialen meenemen om 

het allemaal een beetje tastbaar te maken.  

viii. Certficering VCL(P) 

Voor padel hadden we een aparte Verenigings Competitie Leider nodig en die hebben we 
gevonden in de persoon van Rolf Pijnenburg (is ondertussen gecertificeerd) en die zal 
ondersteund worden door Akke van Dongen. 
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2. Puntjes van aandacht 

Allereerst wil ik zeggen, wat een enorm enthousiasme waarmee padel omarmt wordt. We 
hadden de hoop dat het goed aan zou slaan maar zo’n succesvolle start hadden we niet 
verwacht. Niet iedereen hangt altijd af (wat overigens wel handig zou zijn) maar de cijfers die 
er zijn van wat wel afgehangen is blijkt dat padel een heel warm onthaal heeft gekregen en 
dat we op alle dagen bezetting hebben en dat er al 120+ unieke personen padel gespeeld 
hebben. 
 
Puntje van aandacht: Het zou om een aantal redenen enorm helpen dat als je padel speelt dat 
je altijd even afhangt, ook als er niemand is. Zou tof zijn als iedereen daaraan wil denken. 
 
Dan de clinics en de trainingen, ja we hadden zeker een goede start verwacht maar ook hier 
ging het direct enorm hard. Ik kreeg van Tess 1 uur na opening van de clinics al de vraag of ze 
meer uren in mocht zetten omdat het al bijna vol zat. Zelfde met de reeks van 5 lessen, ook 
die zaten heel snel (bijna) vol en was de vraag of er een avond en dag bij mocht. 
 
Puntje van aandacht: Als je je inschrijft voor een clinic of training, dan is het niet prettig dat er 
(met of zonder valide reden) een afmelding komt. Er zit veel werk in de voorbereiding en door 
het groot aantal inschrijvingen hebben we anderen moeten teleurstellen als een tijd vol zat.  
 

3. Onze trainers van Padel Brabant 

Je hebt ze ongetwijfeld al gezien, onze trainers van Padel Brabant. Althans Tess als hoofd 

trainer en Joost als tijdelijke trainer totdat Nick komt. 

Mocht je er nog geen clinic van hebben gehad of een training, ga dan gerust even 

kennismaken en kijk misschien even een stukje training. Wie besluit je dan ook wel dat je een 

training wilt volgen. 
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4. Links naar filmpjes met leuke tips & tricks 

 

Nr Korte beschrijving Link 
01 Basis positie op de baan https://www.youtube.com/watch?v=17DC_atNmkQ&list=PLFotglr241m5WD

GZftFwylyGfh8EU_8NQ 

01 Hoe beste te serveren? https://www.youtube.com/watch?v=Q3H8EqwPUh0 

02 Hoe speel je de forehand? https://www.youtube.com/watch?v=YawHc7Cv8us 

03 Dubbel of enkelhandige backhand? https://www.youtube.com/watch?v=jExDBdzpG3g 

04 Hoe speel je de lob? https://www.youtube.com/watch?v=3dzag7521pU 

05 Hoe maak je de volley? https://www.youtube.com/watch?v=wCAqvaqrnZ4 

 

Meer film tips zijn te vinden in het informatie document op de website van Sla Raak 
Oisterwijk. 
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