
 

  



 

  



 

 

Geschiedenis 

Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van 

padel, Enrique Corcuera, was een rijke zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats 

om een tennisterrein te laten plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij 

bakende een terrein van 10 bij 20 meter af met 3 tot 4 meter hoge muren. Een net 

scheidde beide zijden. Aangezien het veld  

kleiner was, dacht hij eraan om niet met tennisrackets te spelen, maar met kleinere 

houten rackets. 

Aanvankelijk werd padel alleen gespeeld door 

de Mexicaanse elite, maar daarna belandde 

padel ook in Spanje. Men introduceerde de 

sport in  

Marbella en daar werd in 1974 de eerste 

Europese padelclub opgericht. 

In Argentinië groeide padel uit tot een nationale 

sport met meer dan 10.000 terreinen en 2 

miljoen beoefenaars. In Spanje werd de kaap 

van 1 miljoen reeds bereikt in de jaren 90, en is 

het momenteel de tweede populairste sport na voetbal met 5 miljoen beoefenaars. 

Het is een van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereldwijd ongeveer 10 

miljoen beoefenaars (december 2014). Spanje en Argentinië blijven voorlopig ook de 

toplanden in de internationale competitie. 

Het eerste wereldkampioenschap werd georganiseerd in 1992 in Sevilla met 

delegaties uit elf landen uit Europa en Amerika. Sindsdien vindt het tweejaarlijks 

plaats.  

 

Het veld 

Padel wordt bij dubbelspel gespeeld op een terrein van 10 bij 20 meter, bij enkelspel 

is dit 6 bij 20 meter. Dit terrein wordt door een net in tweeën verdeeld. Elk van de 

twee speelhelften is verdeeld in drie vlakken: een achtervlak en twee voorvlakken 

(servicevlakken).  Het veld en de vakken worden gescheiden door witte lijnen, die 

deel uitmaken van het speelveld. Terreinen hebben 3 meter hoge betonnen of glazen 

wanden (achter- en zijwanden). Aan beide laterale zijden is er een 12 meter lange 

rastering (metaal), met aan minimum een zijde een deur in het midden. 
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De ondergrond waarop gespeeld wordt, bestaat meestal uit kunstgras maar er kan 

ook op beton of gravel gespeeld worden 

Spelregels 

Padel wordt meestal zonder scheidsrechter gespeeld. Zo wil men de fair play 

benadrukken. Zoals bij tennis en badminton is de lijn deel van het veld. Raakt de bal 

de lijn, dan is deze dus goed 

Serveren 

De eerste opslag wordt vanaf de rechterkant geslagen en wordt daarna afwisselend van links en 

rechts geslagen. 

 De opslag gebeurt onderhands nadat men de bal één keer laat stuiteren achter de opslaglijn. De bal 

moet op of onder taille-hoogte geraakt worden. De serveerder moet met één voet op de grond 

blijven staan. Die voet mag hierbij de opslaglijn niet overschrijden of raken. 

 De opslag moet - zonder het net te raken - direct in het diagonaal gelegen servicevak van de 

tegenstander stuiteren. De bal mag daarna de wand raken, maar niet het hekwerk. De lijn is deel 

van het veld. Raakt de bal de lijn, dan is de bal dus goed. 

 De serveerder krijgt twee pogingen. Als de bal bij een opslag het net raakt en daarna in het 

servicevak van de tegenstander landt, geldt dit niet als een poging, maar wordt de opslag opnieuw 

genomen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Badminton


 

  

 De bal moet eerst stuiteren voordat de ontvanger terug mag slaan. De return mag niet bovenhands 

gespeeld worden. 

 De ontvanger kan kiezen om de bal terug te spelen voordat of nadat de bal de wand heeft geraakt. 

De opslag rouleert per game. Bij dubbel is het afwisselend iemand van het ene team en iemand van 

het andere team. Dit blijft wel steeds dezelfde volgorde. 

Spelverloop na de opslag. 

 Na de opslag zijn de lijnen niet meer van belang. 

 De bal mag de wand of het hekwerk van de tegenstander pas raken nadat de bal op de grond 

gestuiterd heeft. 

 De ontvanger mag de bal volleren of eenmaal op de grond laten stuiteren. Na de stuiter mag de bal 

de wand of het hekwerk een of meerdere keren raken, voordat hij teruggespeeld wordt. Er mag 

tegen de eigen wand gespeeld worden om zo de bal over het net te krijgen. Tegen het eigen 

hekwerk spelen is fout. 

     Als de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvaller. Spelers 

mogen echter het speelveld verlaten om de bal over de wanden terug op het veld van hun 

tegenstander te slaan. 

In het uitzonderlijke geval dat de bal perfect in de hoek tussen de wand en de grond (beter gekend als 

'rate') terechtkomt is de rally ongeldig en moet deze opnieuw gespeeld worden. 

 



De puntentelling 

 

Het scoreverloop is hetzelfde als bij  tennis, 15, 30, 40 en game, met deuce bij 40-40. Bij deuce 

moeten twee opeenvolgende punten worden gescoord om de game te winnen. 

  Na een oneven aantal games wisselen de spelers van kant. 

Afhankelijk van de competitieformule speelt men naar twee of drie gewonnen sets. Een set wordt 

gewonnen door het team dat als eerste zes games wint, met twee games verschil. Bij 6-6 wordt een 

tie-break gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten, met twee punten verschil. 

Materiaal 

De bal  

Padel wordt gespeeld met een bal, gelijkend op die van tennis. Een padelbal is lichter en kleiner dan 

de reguliere tennisbal. De druk in een padelbal ligt tussen 1,78 en 2,01 bar. De druk is lager dan in 

een tennisbal, een padelbal beweegt daardoor trager. 

Het racket 

Padel wordt meestal gespeeld met een padelracket van grafiet. Sommige rackets kunnen ook 

gemaakt zijn van carbon of fiber. Het bevat een ongelimiteerd aantal gaten en een koord om het 

racket aan de pols vast te maken. Het racket heeft een maximale lengte van 45,5 centimeter en een 

maximale breedte van 26 centimeter. Rackets kunnen variëren in vorm, gewicht en basismateriaal. 

Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van een speler kan men bepalen welk racket iemand het best 

past. Er zijn drie basisvormen: 

 Diamantvorm: voor gevorderde spelers, de sweetspot zit hoger, wat gemakkelijker is om de bal 

harder te slaan. 

 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. Zo is 

een racket met deze vorm het gemakkelijkst te gebruiken. 
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Zoals in tennis en squash speelt gewicht ook een rol. Padelrackets wegen tussen de 365 en 396 

gram. Er is geen officieel gewicht voor padelrackets en dus zijn er veel verschillen in gewicht te 

vinden. Lichte rackets bewegen makkelijker en zorgen voor een snellere reactietijd aan het net. Het 

makkelijke bewegen en de lichte weerstand van een licht racket is ideaal voor beginners. Zwaardere 

rackets hebben meer massa waardoor het mogelijk is om meer kracht over te brengen. Het nadeel 

van een zwaarder racket is dat het de reactietijd aan het net kan beïnvloeden. 

Een racket is meestal tussen de 36 en 38 millimeter dik. 
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