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1. Algemene uitleg over padel rackets en ballen 
 

Net als bij een tennis racket heb je bij padel ook al heel veel keuze uit verschillende soorten 

rackets. En net als bij tennis moet je daarbij niet over 1 nacht ijs gaan, ervaren is het 

belangrijkste aspect. 

 

 
Diamant Traanvorm Rond 

Balans hoog Balans midden Balans laag 

 

Padel rackets kennen veel verschillen alleen al omdat ze anders zijn, denk daarbij aan:  

• Vormen 

• Gewichten 

• Sweetspots 

• Balanspunten 

• Oppervlakte materialen 

• Frame materialen 

• EVA materialen 

• Gaten patronen 

 

Elk eigenschap kan bijdragen om het beste padel spel uit jezelf te halen. Vandaar dat het 

belangrijk is om diverse rackets te proberen en te kijken wat het beste bij jouw past. 

 

a. Racket – vanuit sexe 

Qua richtlijn hierbij wat inzicht in gewicht van racket: 

• Vrouwen – tussen 340g en 370g, meest gekozen gewicht: 360g. 

• Mannen – tussen 360g en 390g, meest gekozen gewicht: 370-375g. 

• Junioren – tussen 240g en 280g. 

 

  

http://i.viglink.com/?key=58216211e95d6b66e75945422aedb8e5&insertId=050a288f03e4836f&type=S&exp=60%3ACI1C55A%3A1&libId=k13pmr440102qie4000DAbcd4qhzn&loc=https%3A%2F%2Fjeangalea.com%2Fchoose-padel-racket-pala%2F&v=1&iid=050a288f03e4836f&opt=true&out=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Fsearch%3Fie%3DUTF8%26camp%3D1789%26creative%3D9325%26index%3Daps%26keywords%3D390g%26linkCode%3Dur2&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=How%20to%20Choose%20a%20Padel%20Racket%20(Pala)%20%7C%20Jean%20Galea&txt=%3Cspan%3E390g%3C%2Fspan%3E
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b. Racket – vanuit speel niveau 

 

Qua richtlijn vanuit een speel niveau zou je naar het volgende kunnen kijken: 

i. Racket - Startende padel speler 

• Een palla met rond blad is doorgaans geschikt voor de beginnende padel speler en heeft 

een gewicht tussen de 355 en 375 gram; 

• Het optimale raakvlak zit in het midden op het blad en is vrij groot. 

• Het frame is 38 mm dik; 

• Materiaalverbruik voor frame: graphite en fiberglas 

 

ii. Racket - Gevorderde padel speler 

• Voor de gevorderde speler adviseren we een padel racket met blad in traanvorm waarbij 

het sweetspot iets verschoven is naar boven; 

• Tevens is de sweetspot compacter voor behoud van controle; 

• Gewicht tussen 365 en 375 gr; 

• De aanvallende -/ agressieve speler is gebaat bij een diamantbladvorm omdat de 

sweetspot hoog in het blad is waardoor je meer kracht creëert; 

• Dikte van het frame is 38 mm en voorzien van de basismaterialen en stijver en lichter 

materiaal zoals bijv. carbon. 

 

iii. Racket - Professionele padel speler 

• Ook voor de professionele spelers zijn de diamantbladvorm en het druppelvormige blad 

met compact sweetspot zeer geschikt; 

• De frames zijn iets zwaarder, tussen 365 en 385 gr, en erg stijf; 

• Stijvere frames vragen om een goede techniek en bewegingen van de speler; 

• Het voordeel van een stijf frame is de absolute controle die je behoudt. De vaart creëer je 

door een goede armbeweging en overdracht van lichaamsgewicht; 

• De controlerende speler zal een voorkeur hebben voor een palla met gewicht in handvat 

of rond het midden van het racket; 

• De aanvallende speler neigt vaak naar het gewicht rond het midden of in de top van het 

racket.  

 

iv. Uitzonderingen 

Er zijn speciale damesrackets en kinderrackets. Damesrackets zijn lichter: tussen 335 en 365 

gr en voornamelijk 38 mm dik. Kinderrackets zijn te vinden in verschillende lengtes en 

framediktes. 
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c. Ballen 

Een padelbal lijkt op het eerste gezicht wel erg veel op een tennisbal. Toch is er wel wat 

verschil tussen een padelbal en een tennisbal. Zo is een padelbal (formeel) kleiner: een 

padelbal moet tussen de 6,35 en 6,77 centimeter groot zijn waarbij een tennisbal tussen de 

6,54 en 6,86 centimeter groot moet zijn.  

Daarnaast is de atmosferische druk per vierkante centimeter lager dan bij een tennisbal. Het 

lijkt dus niet alleen of een padelbal langzamer beweegt dan een tennisbal, dat is ook echt zo.  
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2. Waar kan ik racket kopen 
 

a. Aanbod via Padel Brabant (onze trainers) 

Onze trainers van Padel Brabant bieden de mogelijkheid om rackets te testen en te kopen. Je 
kan bij de trainers navragen wat de mogelijkheden zijn qua testen, ze geven les op dinsdag en 
woensdag. Uiteraard kan je ze ook vragen stellen over welk type racket het beste bij jouw 
speelstijl en niveau past. 
 
Aanbod van Padel Brabant is te vinden op: 

• Trainingen incl leden aanbod voor racket: 
o https://www.padel-brabant.nl/locaties/tv-sla-raak/informatie-inschrijven-training/ 

• Webshop 
o https://www.padel-brabant.nl/shop/klantenservice/  

 
b. Aanbod via internet 

Het aanbod op internet is heel groot en past zich vaak snel aan, dus onderstaand een paar 
suggesties van sites waar je prima een padel racket online kan kopen. 
 

Bedrijf URL 
Tennis Point https://www.tennis-point.nl  

Tennis Direct https://www.tennisdirect.nl 

Mister Tennis https://www.mistertennis.com/en/  

Decathlon https://www.decathlon.nl 

Bol https://www.bol.com/nl/  

Padel Nuestro https://www.padelnuestro.com/nl/ 

Padel Shop International https://www.internationalpadelshop.com/nederland-i14.html 

 

b. Aanbod via winkels 

Naast het online aanbod zijn er altijd nog de winkels waar je even op je gemak naar een 
racket kan kijken, vasthouden en in sommige winkels zelfs ter plekke uitproberen. Bij een 
aantal winkels bestaat ook de mogelijkheid om rackets te testen, vaak betaal je dan wel een 
borg die je terugkrijgt als je in die winkel koopt. 
 
Onderstaande is slechts een suggestie van winkels in de buurt van onze club waar je rackets 
kan kopen, er zijn uiteraard nog veel meer sportwinkels waar je terecht kan. 
 

Bedrijf URL Adres 
Intersport Oisterwijk https://www.intersport.nl/  De lind 30, Oisterwijk 

Wilkin Sport http://www.wilkinsports.nl/ Professor Goossenslaan 28, Tilburg 

Van Gool Sport https://www.vangoolsport.nl/ Kreitenmolenstraat 25, Tilburg 

 

  

https://www.padel-brabant.nl/locaties/tv-sla-raak/informatie-inschrijven-training/
https://www.padel-brabant.nl/shop/klantenservice/
https://www.tennis-point.nl/
https://www.tennisdirect.nl/
https://www.mistertennis.com/en/
https://www.decathlon.nl/
https://www.bol.com/nl/
https://www.padelnuestro.com/nl/
https://www.intersport.nl/
http://www.wilkinsports.nl/
https://www.vangoolsport.nl/
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3. Voorbeelden van rackets 
 

Onderstaand een aantal rackets van een viertal merken, let op, dit is echt slechts een tijdelijke 

weergave en slecht een kleine greep uit het hele grote aanbod van rackets. Zowel de merken die 

hieronder staan als nog veel meer andere merken hebben een heel breed en diep scala aan rackets, 

dus voor ieder wat wils. Om je een idee te geven van de merken die er zijn, hier een aantal: 

 

Adidas, Agatha, Asics, Babolat, Black Crown, Bullpadel, Dunlop, Head, Prince, Siux, Slazenger, Varlion, 

Vision, Wilson en Wingpadel 

 

Op de meeste sites, zowel van de merken zelf als de winkels, kan je filters gebruiken om tot kleinere 

selectie te komen.  

 

Mogelijke volgorde om tot goede keuze en aanschaf te komen: 

- Kijk naar je speelniveau (junior, beginner, intermediate, advanced) 

- Kijk wat voor soort speler je bent (aanvallend, verdedigend, etc) 

- Bepaal wat voor soort racket je zou willen (comfort, controle, power, etc) 

- Bepaal je budget (min-max prijs) 

- Kijk eerst op de diverse sites van de merken en maak lijstje van rackets die passen 

- Kijk daarna bij drie-vier winkels om te bepalen waar je beste prijs krijgt 

 

Mocht je het lastig/vervelend vinden om zonder een racket te hebben vastgehad te kopen, ga dan 

naar een winkel en test een paar rackets of ga naar de trainers op de club en test een aantal rackets 

die zij aanbieden. 
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a. Head 

Het aanbod van Head is uiteraard groter dan wat je hieronder kan vinden, dus mocht je naar 

dat bredere aanbod willen kijken, uitgebreidere uitleg wilt hebben of wilt filteren op type 

racket, ga dan naar: https://www.head.com/shop/nl-NL/padel/racquets.html/  

  

Omschrijving Foto Korte omschrijving 
Head - Bela Kid 

 

Dit korte en lichte racket met een langere 
grip is ideaal voor jongere spelers die het 
racket met 2 handen vastpakken. 

Head Flash 

 

Maximale power voor een prijs technisch 
gunstig racket. Met de vernieuwde soft 
rubber Flash kan je je spel verbeteren en 
ondertussen je tegenstander van de baan 
slaan. 

Head Evo Sanyo 

 

Het perfecte racket voor padel beginners 
is hier! Een model met het zelfde uiterlijk 
als het Bela racket maar met een simpel 
en zacht spel. 

https://www.head.com/shop/nl-NL/padel/racquets.html/
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Head ZT Zephyr 

 

Een polulair racket omdat hij licht is maar 
toch veel power geeft. Met de zg 
Graphene Touch in het frame geeft het 
racket nu nog meer power dan voorheen. 

Head Graphene 360 
Alpha Pro 

 

Er is een nieuwe manier om te spelen met 
een betere aanraking, precisie en 
comfort. Ervaar dezelfde sensatie als het 
dragen van een handschoen met het 
racket van de WPT 'goochelaar' Sanyo 
Gutiérrez. 

Head Delta Pro 

 

Als je de bal zo hard als je kan wil raken 
dan is dit jouw racket! Dankzij zijn 
aerodynamische vorm, balans en 
grippend blad is dit racket de krachtigste 
uit de collectie. 
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b. Wilson 

Het aanbod van Wilson is uiteraard groter dan wat je hieronder kan vinden, dus mocht je naar 

dat bredere aanbod willen kijken, uitgebreidere uitleg wilt hebben of wilt filteren op type 

racket, ga dan naar: https://www.wilson.com/en-gb/padel   

Omschrijving Foto Korte omschrijving 
Wilson Striker 

 

Durable and powerful, the Striker 
incorporates basalt fibers into the 
composition for extra pace and softer feel 
on your shots. Recreational players can 
swing freely knowing that Padel Guard 
tape will provide added protection and 
help preserve its vibrant design. 

Wilson Slash Lite 

 

The Slash Lite couples a visually 
compelling design with a solid balance 
between control and power. Sharp Hole 
Technology utilizes an advanced hole-
drilling process to generate increased bite 
and better feel for the ball off the paddle. 

Wilson Carbon Force 
Lite 3.0 

 

Carbon Force Lite generates raw power 
through woven layers of carbon fiber in 
the paddle face and a Lite Density Foam in 
the core. The Lite Density Foam lends 
excellent responsiveness upon impact, 
while its lighter weight produces quicker 
swing speeds and easier paddle 
maneuverability. 

Wilson Pro Staff 

 

Raising the bar for classic control and 
precision, this Pro Staff paddle is the 
perfect weapon for advanced players. 
Braided Graphite on the surface provides 
excellent touch and control, while Lite 
Density Foam gives a lightweight feel and 
sprinkles in some power through added 
responsiveness. Made in Spain for top-
notch quality. 

  

https://www.wilson.com/en-gb/padel
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c. Dunlop 

Het aanbod van Wilson is uiteraard groter dan wat je hieronder kan vinden, dus mocht je naar 

dat bredere aanbod willen kijken, uitgebreidere uitleg wilt hebben of wilt filteren op type 

racket, ga dan naar: https://dunlopsports.com/padel/  

Omschrijving Foto Korte omschrijving 
Dunlop Gravity Junior  Compete on another level 

This hybrid bat features a 36mm profile 
and an Ultra Soft core. The combination 
of power and manoeuvrability make it 
ideal for you if you’re a junior player 
developing your game. Weights may vary 
slightly due to production. 

Dunlop Sting 365 ver 
2.0 

 Hit shots with no antidote 

This oversize hybrid bat features a 38mm 
profile and a Pro Touch core. The potent 
mix of control and comfort make it ideal 
for you if you’re a game-improver player 
or a beginner. Weights may vary slightly 
due to production. 

Dunlop Inferno 
Graphene 

 

Be their most feared opponent 

Attack your game with an oversize, hybrid 
bat featuring a 38mm profile and the 
revolutionary Power Flex core. The mix of 
power, control, comfort and durability are 
ideal for you if you're an advanced or 
regular player. Weights may vary slightly 
due to production. 

Dunlop Inferno 
Graphite 2.0 

 

Be their most feared opponent 

Attack your game with an oversize, hybrid 
bat featuring a 38mm profile and the 
revolutionary Power Flex core. The mix of 
power, control, comfort and durability are 
ideal for you if you're an advanced or 
regular player. Weights may vary slightly 
due to production. 

 

https://dunlopsports.com/padel/
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d. Osaka 

Het aanbod van Osaka is uiteraard groter dan wat je hieronder kan vinden, dus mocht je naar 

dat bredere aanbod willen kijken, uitgebreidere uitleg wilt hebben of wilt filteren op type 

racket, ga dan naar: https://shop.osakaworld.com/osaka-padel-rackets/  

Omschrijving Foto Korte omschrijving 
Osaka Deshi 

 

Tyro Frame padel racket is designed for 
the beginning players looking to add some 
quality to their always improving game.   
The racket is made with an expanded 
frame construction method which allows 
for the creation of more forgiving rackets. 

Osaka Vision 
Precision 

 

Het Precision Frame is gemaakt voor 
spelers die graag een goede balans willen 
hebben tussen power en controle.    
Door de specifieke opzet van de meerdere 
lagen en multidirectionele carbon fibre 
sheets is er een goede balans gevonden 
van die karakter eigenschappen. 
 
Ook verkrijgbaar in de “Power” versie 

Osaka Pro tour 
Power 

 Power Frame is gemaakt voor spelers die 
extra kracht willen toevoegen aan hun 
aanvallende spel. Door de specifieke 
opzet van de meerdere lagen en 
multidirectionele carbon fibre sheets is er 
een goede / optimale balans gevonden 
tussen stijfheid en ball controle. 
  
Door de traanvorm ligt het zwaartepunt 
van het racket meer naar de top 
waardoor er hogere swing snelheid wordt 
gemaakt. 
 
Ook verkrijgbaar in de “Precision” versie 

 
 
  

https://shop.osakaworld.com/osaka-padel-rackets/
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4. Voorbeelden van ballen 

 

Net als bij tennis is ook bij padel het aanbod in verschillende ballen groot, let dus goed op wat 
je zelf prettig vind. Een goede bal zorgt voor meer speel genot en verkleind de kansen op een 
blessure.  
 
Net als bij tennis is het belangrijk dat je op tijd een nieuw blik ballen pakt zodat je niet blijft 
doorspelen met ballen die eigenlijk onvoldoende spanning hebben. 
 

Omschrijving Foto Omschrijving Foto 

Head Padel Pro 

 

Dunlop Pro Padel 

 
Head Padel Pro S 

 

Babolat Padel Tour 

 
Dunlop Team Padel 

 

Wilson Padel Rush 
100 
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