
Over Padel 

Hieronder vind je een introductie over padel en een aantal informatieve en leuke links over padel. 

Wat is padel? 

Padel is een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. Deze combinatie staat 
garant voor snelle en spannende rally’s. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar 
deze moderne en unieke sport is ook in Nederland bezig aan een enorme opmars. Padel wordt 
gespeeld als dubbelteam op een veld van 20 x 10 meter en is omgeven door een glazen wand en 
hekwerk. Het wordt zowel indoor als outdoor gespeeld.  

Waar komt padel vandaan? 

Een Mexicaanse zakenman heeft het spel in 1969 bedacht. Wegens ruimtegebrek op zijn 
haciënda kwam hij met een alternatief voor een tennisbaan. Daarop ontstond een geheel nieuwe 
spelsoort die zich spoedig over Zuid-Amerika en Europa verspreidde. In Spanje is padel, met 5 
miljoen spelers, tennis al ruimschoots voorbij gestreefd en is het de tweede sport na voetbal. 
Inmiddels zijn er wereldwijd tussen de 10 en 15 miljoen actieve spelers en is het de snelst 
groeiende sport ter wereld.  

Hoe wordt padel gespeeld? 

Met de 20 bij 10 meter is de baan is kleiner 
dan een tennisbaan. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken 
en een achterveld. Het speelveld is te vergelijken met een tennisbaan, maar dan kleiner en met 
een omheining van glas en hekwerk. De bal moet over het net op de speelhelft van de 
tegenstander geslagen worden, zonder dat de bal éérst het glas of hekwerk raakt. De bal blijft in 
het spel wanneer deze eerst de grond raakt en de bal mag daarna het glas of hekwerk raken. 
Volleren is ook toegestaan. Tactiek is essentieel, aangezien de bal altijd en op vrijwel elke plek 
kan terugkeren. Hierdoor ontstaan gegarandeerd snelle en spannende rally’s, op ieder niveau. 
De sport wordt met vier personen (twee tegen twee) gespeeld en er geldt exact dezelfde 
puntentelling als bij tennis.  

De ondergrond waarop padel gespeeld kan worden is kunstgras, smashcourt, gravel en 
hardcourt. De KNLTB adviseert echter om kunstgras aan te leggen en dit is tevens de 
internationale standaard. 

Padel verovert Nederland! Waarom is padel zo leuk? 



Waarom zou je aan padel beginnen als je ook kunt tennissen en squashen? Padel heeft als sport 
veel voordelen en verenigt het beste van twee werelden.  

• Padel is gemakkelijk te leren: de positionering van het racket ten opzichte van de bal luistert 
minder nauw dan bij besnaarde rackets, de opslag is onderhands en de bal blijft langer en 
makkelijker in het spel omdat de baan ommuurd is. Waar het bij tennis een lange periode 
duurt voordat mensen/kinderen de techniek beheersen om rally’s te hebben, is dit bij padel 
vele malen sneller.   

• Padel is geschikt voor alle leeftijden en het kan door iedereen op zijn eigen niveau worden 
gespeeld. In Spanje kiezen veel oudere tennissers om uiteindelijk te gaan padellen vanwege 
de minder grote afstanden en beperktere kans op blessures. 

• Padel is een teamsport: je speelt het altijd met 2 tegen 2. Zo is de connectie en interactie 
tussen spelers snel gemaakt en leren mensen snel nieuwe mensen kennen op de baan. 

• Padel is een laagdrempelige maar toch spectactulaire sport: de sport is gemakkelijk te leren, je 
hoeft minder te lopen dan bij tennis en je krijgt vaak leuke, gekke rally’s. Spelplezier is 
gegarandeerd als je op de baan staat. 

 

Het racket 

Padel wordt meestal gespeeld met een racket van grafiet, maar het racket kan ook van carbon of 
fiber gemaakt worden. Het bevat een ongelimiteerd aantal gaten en een koord om het racket aan 
de pols vast te maken. 

Er zijn drie basisvormen: 

• diamantvorm: voor gevorderde spelers, de sweetspot zit hoog, waardoor de bal harder te 
slaan is 

• traanvorm: voor medium tot gevorderde spelers, de sweetspot zit ook tamelijk hoog 
• rond: voor beginnende spelers, de sweetspot is relatief groot en bevindt zich in het midden 

waardoor het makkelijker is de bal goed te raken 

Een sweetspot is de plaats waar een slag of stoot resulteert in een maximale respons voor een 
bepaalde inspanning. Een bepaalde slag zal resulteren in een grotere impuls als de bal het racket 
op de sweetspot raakt. 

Zoals in tennis en squash speelt gewicht ook een rol. Lichte rackets bewegen makkelijker en 
zorgen voor een kortere reactietijd aan het net. Een licht racket is daarom ideaal voor 
beginnernde spelers. Zwaardere rackets hebben meer power waardoor het mogelijk is om meer 
kracht over te brengen. 

Wat is het verschil tussen een padelbal en een tennisbal? 

Padel wordt gespeeld met een bal die lijkt op een tennisbal. Maar wat zijn eigenlijk de 
verschillen? 



• de diameter van een tennisbal moet tussen 6,54 en 6,86 cm liggen, terwijl de diameter van 
een padelbal tussen 6,35 en 6,77 cm moet liggen 

• de massa van een tennisbal (type 1) moet tussen 56,0 en 59,4 gram liggen; dit geldt ook voor 
een padelbal 

• de stuiterhoogte: een tennisbal (type 1) moet tussen 138 en 151 cm opstuiteren vanaf een 
hard oppervlak wanneer deze van een hoogte van 254 cm wordt losgelaten. Een padelbal 
moet onder dezelfde omstandigheden tussen 135 en 145 cm opstuiteren 

Links naar informatie over padel 

• Nederlandse Padelbond 
• KNLTB – Padel 
• Accommodatie- en spelregels naar internationale richtlijnen 
• Passievoorpadel - site met nieuws over padel uit binnen- en buitenland 
• Padel is goed voor de hersenen - NPB 
• Toernooien overzicht - NPB 
• Toernooien overzicht - KNLTB 
• Spelregels - NPB 
• Spelregels - KNLTB 

 

http://www.padelbond.nl/
https://www.knltb.nl/over-padel/wat-is-padel/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYWRlbGJvbmR8Z3g6MWQ5OTdkOTMxMTU2MDhhNQ
http://passievoorpadel.nl/
https://www.padelbond.nl/2019/01/24/neuropsychologie-van-de-padelsport/
https://www.padelbond.nl/toernooien-circuit/
https://www.knltb.nl/over-padel/toernooien/
https://www.padelbond.nl/wp-content/uploads/2018/01/NPB-spelregels-2018-1.pdf
https://www.knltb.nl/over-padel/spelregels/

