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Onderzoeken of padelbanen bij TVG wenselijk en mogelijk zijn 
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Ontstaan Padel
1890 

Om de reis naar Amerika aangenamer te maken ging men op zoek naar 
'fun'. Zo begon men met de peddels van de reddingsboten te ‘tennissen’. 

‘Padellen’ dus. 

1962 
Acapulco, waar de welgestelde Mexicaan Enrique Corcuera een 

padelbaan in z’n tuin aanlegde  



Padelbaan



Padelbaan



Ontwikkelingen

• Internationaal 
• Nederland KNLTB 
• Regionaal  
• TVG 



Internationaal
• Zuid-Amerika: voor het eerst echt groot 
• Spanje: via het Spaanse koningshuis in 1970 

geïntroduceerd, inmiddels 2e populairste sport na voetbal 
• Nu één van de snelst groeiende sporten ter wereld (18 

miljoen beoefenaars}



Nationaal
• 2006: padelbaan op PSV-trainingscentrum 
• 2011: Nederlandse Padelbond opgericht(NPB) 
• 2016: onderdeel van de KNLTB 
• 2020: fusie PDB en KNLTB, alle activiteiten onder 

de vlag van de KNLTB, inmiddels meer dan 200 
verenigingen met padelbanen 



Regionaal

• Overloon 
• Dukenburg 
• Beuningen 
• Uden 
• Veghel 
• Helmond 

• Oosterbeek 
• Renkum  
• Well 
• Grave(in onderzoek) 
• Boxmeer(in onderzoek) 
• Nijmegen(uitbreiding)



TVG
• Meerwaarde TVG 
• Vooroverleg met gemeente 
• Financiële (on)mogelijkheden 
• Oplossingen 



Clinic
Clinic onder 
begeleiding van 
padeltrainer bij TC 
Loonse duinen in 
Overloon



Meerwaarde TVG



Meerwaarde TVG

• Extra aanbod naast tennis 
• Meer leden 
• Meer activiteiten: competitie, toernooien 
• Meer kantinebezoek



Stand van zaken

• Enquête TVG 
• Gemeente Gennep positief 
• Financiële beperkingen TVG 
• Gezocht naar oplossing 



Oplossing

Externe investeerder: Lifestyle Gennep

• Nabij tennisbanen gelegen 
• Zelf ook op zoek naar mogelijkheden voor padel 
• Elkaar versterken: win-win situatie 
• Geen (financiële) risico’s TVG 



Advies aan leden TVG
Het verlenen van een mandaat aan het bestuur om: 

Te komen tot realisatie van 3 padelbanen, waarvoor 
nodig zijn: 

• Passende financiering 
• In gang zetten gemeentelijke procedures 
• Zoeken naar leveranciers en aannemingsovereenkomst



Let’s go…….


