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Informatie over Padel | veld, spel, materiaal en meer 
Exclusief instructie voor eerste kennismaking op de baan 
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1. Het veld en het spel 

 

a. 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 2 verdeeld. Elk van de 2 speelhelften is 
verdeeld in 3 vlakken: een achter vlak en 2 voorvlakken (servicevlakken). De lijn tussen de 2 
helften heet de middellijn en de achterste lijn heet de basislijn, vaak ook baseline genoemd. 
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 1 zijde een deur in het midden. 

De ondergrond waarop gespeeld wordt, bestaat meestal uit kunstgras ingestrooid met zand, 
maar er kan ook op beton, smash court of gravel gespeeld worden. 
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b. 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. 

i. Serveren 

De opslag gebeurt altijd onderhands nadat men de bal 1 keer laat stuiteren achter de 
servicelijn. De bal moet steeds lager dan heuphoogte geraakt worden. De bal moet zoals bij 
squash, tennis en badminton steeds diagonaal gegeven worden. De serveerder moet met 1 
voet op de grond blijven staan. Die voet mag hierbij de servicelijn niet overschrijden of raken. 
De bal moet rechtstreeks landen in het servicevak van de tegenstander(s) en mag daarna de 
rastering niet raken, het glas of de muur wel. Net zoals bij tennis krijgt men 2 pogingen. Als de 
bal bij een service het net raakt en daarna in het servicevak van de tegenstander(s) landt, 
geldt dit niet als een poging, maar wordt de service opnieuw genomen. De serveerder begint 
eerst rechts om nadien telkens te wisselen van zijde. 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. De ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat 
deze eventueel de zij- of achterwand raakt. De return mag niet bovenhands gespeeld worden. 
Na de opslag zijn de lijnen niet meer van belang. 

ii. Spelverloop 

De bal mag slechts eenmaal stuiteren op de grond. De bal mag gespeeld worden voor of na 
de stuit, eventueel na contact met de wand. De bal mag de wand of de rastering van de 
tegenstander(s) niet rechtstreeks raken. Wel mag er tegen de eigen wand gespeeld worden 
om zo de bal over het net te krijgen. Tegen de eigen rastering spelen is fout. Als de bal via het 
speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvallende ploeg. Spelers 
mogen echter het speelveld verlaten om de bal te gaan halen en zo de bal over de wanden 
terug op het veld van hun tegenstander(s) te slaan. Dit wordt echter zelden vertoond. Na een 
oneven aantal games wisselen de spelers van kant. 
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2. Schoenen 

In elke sport is de keuze voor een goede schoen ongetwijfeld de sleutel tot een plezierige 
ervaring, de kwaliteit van ons spel en het allerbelangrijkste onze veiligheid, om letsel te 
voorkomen. Padel is geen uitzondering en in veel gevallen kunnen misleide keuzes door 
trends, prijs, esthetiek of het niet zorgvuldig uitproberen van de schoenen ertoe leiden dat 
we een product kopen dat niet echt geschikt voor ons is. 
 
Een ander essentieel aspect dat we moeten overwegen bij het kiezen van Padelschoenen, is 
comfort en functionaliteit. Dit wordt bepaald door het materiaal of het type zolen waarvan ze 
zijn gemaakt. Vooral het type zool bepaalt in hoge mate onze mobiliteit en ons 
aanpassingsvermogen aan de soorten oppervlakken waarop we spelen. Dit is speciaal relevant 
in Padel. 
 
Er zijn verschillende soorten oppervlakken in Padelbanen. Deze variëren van kunstgras, klei 
tot massief beton. In de afgelopen jaren is het echter steeds gebruikelijker om banen te 
vinden met een tapijtachtig kunstgrasoppervlak dat lichtjes bedekt is met zand. Dit maakt de 
keuze van de schoen om te spelen met relatief eenvoudig, maar zelfs tussen de schoenen die 
worden verkocht om op dit soort banen te spelen, zijn er verschillende soorten zolen die 
verschillende prestaties bieden. 
 
We classificeren de soorten schoenen die momenteel op de markt zijn in drie groepen op 
basis van het type zool waarmee ze zijn vervaardigd: 

• Omni zool 

• Visgraatzool 

• Gemengd 

 

  

 
Omni Visgraat Combi 
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a. Omnizool 

Volgens deskundigen en professionals moet een schoen in de eerste plaats in staat zijn om 
goede grip te bieden aan de baan om tractie te bieden als je begint te bewegen, een zekere 
mate van slip als je je voor lange ballen uitstrekt en ten slotte, je de mogelijkheid geeft om 
gemakkelijk bochten te maken om te vermijden enige schade aan de knie- en 
enkelgewrichten. 
 
De zool van het Omni-type wordt herkend aan de "stippen" die in de zool zijn gemarkeerd. 
Aangezien het meest gebruikelijke oppervlak van een padelbaan een kunstgrastapijt is, 
hebben deze kenmerkende "stippen" of meerdere punten meestal voldoende diepte om niet 
weg te glippen wanneer u uw balloopbaan begint. Deze minimale profieldiepte maakt dit 
soort schoenen tot een van de meest geschikte in de markt. 
 
Deze zool biedt een betere grip op de baan, vooral op geërodeerde of afgescheurde 
oppervlakken zonder voldoende zand. Deze zool daarentegen maakt glijden moeilijker, wat 
een probleem kan zijn bij het proberen om lange ballen te bereiken. 
 
Kortom, de enige Omni of OC heeft de volgende kenmerken: 

• Betere zijwaartse verplaatsing 

• Kortere levensduur duur 

• Meestal lagere prijs 

• Aanbevolen voor tracks met minder zand dan normaal. 
 

 

b. Visgraatzool  

Een ander type Padel-schoenzool dat commercieel een hausse veroorzaakt, is de visgraatzool. 
We kunnen veel modellen van dit type zool vinden, waaronder voor klei of outdoor. 
  
De visgraatzool is gemakkelijk herkenbaar aan de reeks parallelle lijnen die een Zig-Zag-
patroon vormen. Dit type zool komt van Tennis, waar meer routinematig wordt gebruikt in de 
gravelbanen, maar naarmate meer en meer mensen Padel begonnen te spelen, betekende dit 
ook de overdracht van dit type zool naar Padelschoenen. 
 
Zoals eerder besproken bij het kiezen van een goede schoen, is het essentieel om een goede 
grip te hebben en een langere duurzaamheid die onze zak zal waarderen. Wat de grip betreft, 
zal dit type zool ons in staat stellen om niet te veel te slippen als we beginnen te bewegen 
naar de bal. 
  
Wat duurzaamheid betreft, is de visgraatzool over het algemeen gemaakt van verschillende 
materialen die beter bestand zijn tegen slijtage, waardoor de normale slijtage van de zool 
wordt verminderd, waardoor het nog een voordeel heeft boven andere.  
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Samenvattend, rekening houdend met de basiscriteria waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het kiezen van een schoenpeddel (goede grip, comfort, knie- en enkelstabiliteit, 
duurzaamheid ...) zijn de voordelen en kenmerken van de buitenzool van visgraat: 

• Langer leven 

• Betere slip voor het bereiken van verre ballen 

• Aanbevolen voor normale en gevorderde spelers 

• Grotere variëteit aan modellen en prijzen 

• Aanbevolen voor tracks met een behoorlijke hoeveelheid zand 
 
 

c. Gemengde zool 

Het is een mengsel van de andere twee soorten zolen. Het bevat meestal de Omni zool in het 
voorste deel van de zool voor betere grip bij het begin van onze stap. In de rest van de zool 
gebruikt het een visgraat patroon om glijden te vergemakkelijken om de snelle ballen te 
bereiken. 
 

Zoals met elke keuze die je maakt bij het kopen van sportuitrusting, moet je altijd je 
selectieproces starten door na te denken over je huidige niveau van spelen en je behoeften, 
en dat af te stemmen op de functies die elk apparaat je kan geven. In dit opzicht zijn 
schoenen niet anders en moet je altijd denken aan wat je spel leuker en leuker maakt. 
 

3. Racket 

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 
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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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

4. 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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5. (Rek)oefeningen om blessures te voorkomen 

 

Voorafgaand aan het padelen is het belangrijk om vooral naar je eigen lichaam te luisteren. 

Als jij het gevoel hebt dat je pijntjes hebt op een bepaalde plek is het belangrijk om dit deel 

van je lichaam goed op te warmen.  

Heb je snel last van je arm? Kies ervoor om juist wat meer arm oefeningen te doen om warm 

te worden. Heb je sneller last van je kuit? Warm je benen dan goed op. Dit geldt natuurlijk 

ook voor je andere gewrichten. Over het algemeen is het belangrijk dat je tijdens het padelen 

rustig aan begint door 1 tegen 1 over te spelen. Hierbij is het belangrijk dat de bal netjes naar 

elkaar toe wordt gespeeld waardoor je veel ballen kunt slaan en je lichaam langzaam aan 

warm kan worden. Sprintjes, draaien etc. wordt aan het begin bewust niet gedaan om het 

lichaam eerst warm te laten worden. 

Vind je het belangrijk om een aparte warming-up voor het padelen te doen kun je de 

volgende dingen gebruiken: 

• Algemeen warm worden van het lichaam, denk hierbij aan: joggen, arm zwaaien, 

zijwaartse passen, kruispassen, knie heffen etc.; 

• Dynamisch rekken. Hierbij komen de spieren op rek en worden ze klaar gestoomd om te 

gaan sporten, zie ook https://www.youtube.com/watch?v=Sj0TP8EXL3k  

• Ten slotte is het belangrijk om verschillende versnellingen zoals sprintjes uit te voeren. 

Hierbij is het belangrijk om verschillende soorten versnellingen uit te voeren. Denk hierbij 

aan voorwaartse sprintjes, snelle zijwaartse passen en het wenden en keren, voorbeeld:  
o Je begin positie is bij het blauwe rondje. 

o Na elke richting ga je weer terug naar je begin positie. Richting de oranje rondjes maak je 

aansluitpassen, richting de roze rondjes sprint je. Je kan deze oefening in verschillende 

varianten doen, maar belangrijk is dat je telkens snel terug keert naar je begin positie (de 

blauwe stip)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0TP8EXL3k
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• Rekoefeningen: 

 

• Meer informatie is uiteraard te vinden op het internet, zoals: 

Nr Korte beschrijving Link 
01 Schouder oefeningen https://www.youtube.com/watch?v=8TiLE9uSs7U 

02 Tennis elleboog https://www.youtube.com/watch?v=yLgAR01O6NA 

03 Padel schoenen https://www.youtube.com/watch?v=BA6KyYp3vEo 

04 Dynamisch rekken https://www.youtube.com/watch?v=Sj0TP8EXL3k 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8TiLE9uSs7U
https://www.youtube.com/watch?v=yLgAR01O6NA
https://www.youtube.com/watch?v=BA6KyYp3vEo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0TP8EXL3k
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6. Instructie filmpjes 

 

Er is uiteraard nog heel veel meer info te vinden over padel, o.a. op internet (Google maar 

eens 😉) en op YouTube. Ik heb een kanaal gevonden met een instructeur die hele duidelijke 

instructies geeft en slechts 1 ding per filmpje. Is wel in het engels! 

 

Nr Korte beschrijving Link 
01 Basis positie op de baan https://www.youtube.com/watch?v=17DC_atNmkQ&list=PLFotglr241m5WD

GZftFwylyGfh8EU_8NQ 

01 Hoe beste te serveren? https://www.youtube.com/watch?v=Q3H8EqwPUh0 

02 Hoe speel je de forehand? https://www.youtube.com/watch?v=YawHc7Cv8us 

03 Dubbel of enkelhandige backhand? https://www.youtube.com/watch?v=jExDBdzpG3g 

04 Hoe speel je de lob? https://www.youtube.com/watch?v=3dzag7521pU 

05 Hoe maak je de volley? https://www.youtube.com/watch?v=wCAqvaqrnZ4 

06 Richting geven aan je volley https://www.youtube.com/watch?v=y9AQqd6KPJE 

07 Hoe maak je een punt? https://www.youtube.com/watch?v=jODeGp42Jc8 

08 Omgaan met de hoek https://www.youtube.com/watch?v=GopFJqYA-FM 

09 Bewegen als paar https://www.youtube.com/watch?v=wvRtIkBzbGM&list=PLFotglr241m5WD
GZftFwylyGfh8EU_8NQ&index=3 

10 Hoe maak je een dropshot? https://www.youtube.com/watch?v=nItfOr9O0A4 

11 Communicatie is cruciaal https://www.youtube.com/watch?v=yrIlDgfHqb4 

12 Smashen https://www.youtube.com/watch?v=GY8JCRVLAQQ&list=PLFotglr241m5WD
GZftFwylyGfh8EU_8NQ&index=4 

14 Smash verdedigen https://www.youtube.com/watch?v=f-BZJgQw6wY 

13 Het glas is je vriend https://www.youtube.com/watch?v=3lVfdGok_9s&list=PLFotglr241m5WDG
ZftFwylyGfh8EU_8NQ&index=5 

14 Verdedigen vanaf het glas https://www.youtube.com/watch?v=GopFJqYA-
FM&list=PLFotglr241m5WDGZftFwylyGfh8EU_8NQ&index=8 

15 Buiten de kooi spelen https://www.youtube.com/watch?v=v8v91QRrprc&list=PLFotglr241m5WDG
ZftFwylyGfh8EU_8NQ&index=10 

16 De passing shot https://www.youtube.com/watch?v=rrLtadVTuPw 

17 De return https://www.youtube.com/watch?v=MjmdN0_hIss 

18 Spelen vanaf de achterwand https://www.youtube.com/watch?v=htIU01CPbE0 

 

EINDE DOCUMENT 
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