
Padel competitie – Meest gestelde vragen & Antwoorden 

 

Wanneer is er padel competitie en hoe lang duurt de padel competitie (hoeveel weken)? 

Er zijn 4 KNLTB padel competities in 2022 (*): voorjaar, zomer, najaar en winter.  

● De voorjaarscompetitie start op 8 april 2022 en duurt 5 speelweken. Link naar data. 

● De zomercompetitie start op 3 juni 2022 en duurt 5 speelweken. Link naar data. 

● De najaarscompetitie start op 16 september 2022 en duurt 5 speelweken. Link naar data. 

● De wintercompetitie start op 11 november 2022 en duurt 7 speelweken (tot half februari 

2023). Link naar data. 

(*) Mits de coronamaatregelen het spelen van de competities toelaten en KNLTB hier geen 

wijzigingen in aan hoeft te brengen.  

LTV Berlicum heeft nog niet besloten of we in 2022 aan alle 4 de KNLTB padel competities mee zullen 

doen. We zullen bij LTV eerst met een beperkt aantal teams starten met de voorjaarscompetitie 

padel op 8 april en de zomercompetitie op 3 juni. In de loop van het voorjaar en zomer zullen we 

verder bepalen welke competities we het eerste jaar verder gaan aanbieden en met hoeveel teams, 

op basis van het aantal beschikbare banen en eventuele andere clubactiviteiten. 

 

Hoeveel partijen worden er op een competitiedag door een team gespeeld? 

Per team worden er op een speeldag 4 partijen gespeeld, bij voorkeur in 2 rondes van 1,5 uur (evt. 3 

rondes).  

De partijen worden in principe in wisselende samenstelling gespeeld. Het is toegestaan om twee keer 

met dezelfde partner te spelen op één competitiedag, echter indien tweemaal met dezelfde partner 

wordt gespeeld mag er niet tegen dezelfde combinatie (tegenstanders) uit ronde 1 gespeeld worden. 

 

Hoeveel padelbanen heeft 1 competitieteam tot zijn beschikking op een competitiedag? 

We hebben bij LTV besloten om de voorjaars- en zomercompetitie padel in 2022 met een beperkt 

aantal teams te starten, waarvoor we max. 2 banen ter beschikking zullen stellen. Afhankelijk van het 

totaal aantal teams dat we daarmee kunnen plaatsen per competitiedag zal een team steeds 1,5 tot 

2 banen ter beschikking hebben. Het aantal beschikbare banen voor de najaars- en wintercompetitie 

moet nog worden vastgesteld. 

 

Hoe lang duurt een competitiedag ongeveer? 

Een competitie partij padel duurt gemiddeld 1 uur en 15 minuten. We zullen in het baanschema 

rekening houden met rondes van 1,5 uur, dus je team zou in het geval van 2 speelrondes van 2 

wedstrijden in totaal 2,5-3 uur padel aan het spelen zijn. Indien een team de wedstrijden in 3 rondes 

speelt (in geval er 1,5 baan per team beschikbaar is) zal dit ongeveer 4-4,5 uur in totaal zijn. 

Op vrijdagavond start de competitie om 19:00 uur en een op zaterdag of zondag zal om 10:00 uur of 

in de middag rond 13:00 of 14:00 uur worden gestart (dit kan per vereniging verschillen).  

https://www.centrecourt.nl/media/qt3d0kne/speeldata-padelcompetitie-voorjaar-2022.pdf?ts=637709219577930000
https://www.centrecourt.nl/media/kivfo54c/speeldata-padelcompetitie-zomer-2022.pdf?ts=637709219680900000
https://www.centrecourt.nl/media/dcnomfjl/speeldata-padelcompetitie-najaar-2022.pdf?ts=637709217082200000
https://www.centrecourt.nl/media/hzcpkrdk/speeldata-padelcompetitie-winter-2022.pdf?ts=637709218798830000


Omdat we bij LTV met een beperkt aantal teams aan de padelcompetitie in 2022 willen starten zal er 

bij de thuiswedstrijden wel tijd zijn voor een drankje en hapje vooraf en/of tussendoor en is er ook 

tijd voor de ‘derde helft’ achteraf.  

Het is gebruikelijk dat de thuisploeg voor iets lekkers bij de koffie/thee zorgt en ook een hapje 

achteraf regelt. Dit laatste (hapjesschaal op vrijdag / eten voor zaterdag of zondag) kan bij de horeca 

van LTV worden gereserveerd. De teamcaptains ontvangen hier t.z.t. informatie over. 

 

Wat moet je doen als je niet kan spelen op de ingeplande speeldag? 

Indien er niet gespeeld kan worden wegens weersomstandigheden, dan moet de wedstrijd verplaatst 

worden naar de eerstvolgende inhaaldag of in onderling overleg met de tegenstander kan de 

wedstrijd eerder worden gespeeld.  

Wanneer je team op de geplande speeldag niet over voldoende spelers beschikt (bijv. i.g.v. vakantie, 

blessure/ziekte, enz.) dan zul je zelf invallers moeten regelen, of er kan in onderling overleg met de 

tegenstander op een andere datum gespeeld worden dan de oorspronkelijk geplande datum.  

Wel altijd even overleggen met de verenigingscompetitieleider (VCL) van de thuisspelende ploeg of 

de nieuwe datum past (zal door de VCL in het KNLTB systeem ook moeten worden ingevoerd) en er 

op die dag banen vrijgehouden kunnen worden. 

 

In welke competitie soorten en klassen kun je met je team inschrijven voor de padel competitie 

(zoals DD, HD, mix) en moet de teamcaptain dit bij de inschrijving bepalen? 

Op zowel vrijdagavond, zaterdag als zondag wordt er gespeeld in 5 klassen: 

● Hoofdklasse: wedstrijdspelers  

● 1e klasse: wedstrijdspelers  

● 2e klasse: gevorderden 

● 3e klasse: licht gevorderden  

● 4e klasse: beginners 

In 2022 worden alle teams ingeschreven in een zgn. ‘open klasse’ en worden de teams door de 

KNLTB op basis van de gemiddelde speelsterktes in klassen ingedeeld. Bij inschrijving bepaalt de 

teamcaptain de klasse dus niet zelf. 

Indien je nog geen speelsterkte hebt voor padel, dan bepaalt de KNLTB je start-speelsterkte. Dit is 

doorgaans je huidige speelsterkte tennis voor Dubbel + 1. Indien je ook nog geen speelsterkte hebt 

voor tennis Dubbel, dan zal je start-speelsterkte voor Padel worden vastgesteld op 9 (beginner). 

Padel wordt met dames en heren helemaal door elkaar gespeeld, waarbij je zelf de teamopstelling 

mag bepalen (DD, HD, of GD), onafhankelijk van de keuze die de tegenstander hierin maakt. Wel 

moet je - net zoals bij tennis - ervoor zorgen dat de sterkste combinatie van je team de “eerste partij” 

speelt, d.w.z. tegen de sterkste combinatie van de tegenstanders (volgens jullie rankings aan het 

begin van het jaar). 

 

Met hoeveel teamgenoten moet ik een padel team inschrijven? 

Om met een team in te kunnen schrijven zul je zelf een team van minimum 6 padel spelers moeten 

samenstellen. We hanteren geen maximum aan het aantal spelers per team.  



Ieder team geeft bij de inschrijving aan wie de captain is (centraal aanspreekpunt voor het hele team) 

en geeft alle namen en bondsnummers van de spelers in het team door. 

 

Kan ik me als individuele gegadigde (of reserve) aanmelden voor een padel team/competitie? 

Er is geen mogelijkheid om je als individu in te schrijven voor de padel competitie. Wij gaan dus geen 

teams samenstellen met behulp van allerlei individuele inschrijvingen. Je zult samen met minimaal 

vijf andere teamgenoten in moeten schrijven. 

Wel zou je je naam door kunnen geven aan de verenigingscompetitieleider (VCL) voor padel (zie 

contactgegevens hieronder), mocht je geïnteresseerd zijn om een keertje in te vallen in een bestaand 

competitie team. De VCL zal je naam dan doorgeven aan de captains van de ingeschreven teams. 

 

Kan ik tegelijk inschrijven voor padel competitie en voor tennis competitie?  

(d.w.z. kan ik in hetzelfde weekend zowel padel als tenniscompetitie spelen, of zelfs op dezelfde 

speeldag?) 

Het is mogelijk om in het weekend zowel tennis- als padelcompetitie te spelen. Je bent als speler zelf 

verantwoordelijk of je op de competitiedag kunt spelen. Wanneer je kiest om op dezelfde dag padel- 

én tennis competitie te spelen, dan wordt dat wel een grote puzzel voor je team, maar het is wel 

toegestaan. 

 

Wat kost de inschrijving voor padel competitie? 

Het inschrijfgeld voor deelname van een team aan de voorjaarscompetitie en zomercompetitie 2022 

is vastgesteld op 32 euro. Hier komen nog wel de bijkomende kosten van ballen bij (2 sets nieuwe 

ballen per thuiswedstrijd), kosten daarvan nog niet bekend en afhankelijk van het aantal 

thuiswedstrijden. 

 

Wat gebeurt er na de gecommuniceerde uiterste inschrijfdatum voor de competitie? 

Op basis van het aantal inschrijvingen voor de betreffende competitie-speeldag zal de 

verenigingscompetitieleider (VCL) nog vóór definitieve inschrijving bij KNLTB met de captains contact 

opnemen, hetzij om te bevestigen dat er ruimte is op de gewenste speeldag, hetzij om te kijken of er 

geschoven kan worden. Indien er te veel aanmeldingen zijn voor een competitiedag en er niet (meer) 

geschoven kan worden, zal er worden geloot onder de inschrijvingen. 

 

Waar kan ik het competitiereglement voor padel en de spelregels van padel vinden? 

Spelregels padel en Padel game regulations; Instructievideo’s; Competitiereglement padel 2021  

 

Wie is de contactpersoon/verenigingscompetitieleider (VCL) voor de padelcompetitie bij LTVB? 

Cindy van Lieshout 

email: padelcompetitie@ltvberlicum.nl  

telefoonnummer: 06-20447015 

https://www.nlpadel.nl/alles-over-padel/ontdek-padel/wat-is-padel/spelregels/
https://www.padelfip.com/wp-content/uploads/2021/05/2-game-regulations.pdf
https://www.nlpadel.nl/alles-over-padel/ontdek-padel/wat-is-padel/padel-instructievideo-s/
https://www.centrecourt.nl/media/onffwjyg/knltb-competitiereglement-padel-2021.pdf?ts=637552992386070000
mailto:padelcompetitie@ltvberlicum.nl

