
 

 

  

Daar liggen ze dan, een aantal prachtige padelbanen. Een enthousiaste groep spelers 
staan al te springen om te gaan spelen. Maar hoe ga je dit als vereniging in goede banen 
leiden? Hoe organiseer je padel op je vereniging?   
  

Deze informatie is bedoeld om padel tot een succes te maken op de vereniging.  
  

Opening Padelbanen  

  

De opening van de padelbanen is een uitgelezen moment om deze nieuwe sport onder de 
aandacht te brengen. Reden om dat feestelijk te vieren, en daar zowel de eigen leden als 
mensen van buiten (denk aan nieuwe leden!) bij te betrekken. Nodig bijvoorbeeld de andere 
sportverenigingen uit jouw stad/dorp uit, de andere tennisverenigingen in de gemeente etc.  
Succesvolle ideeën bij de opening: laat deze op een natuurlijk moment plaatsvinden (finale van 
een toernooi, opening van het seizoen, invitatietoernooi etc.); een inbedding in een groter 
evenement levert meteen meer aandacht op. Geef clinics of laat wat spelers een 
demonstratiewedstrijd spelen. Maak gebruik van ‘free publicity’ door lokale media uit te nodigen 
of zelf tekst en beeld aan te leveren. Zo komen de padelbanen van jouw vereniging mooi onder 
de aandacht!  
  

Hoe organiseer je Padel  
  

Hoe ga je padel organiseren op je vereniging? Zorg in ieder geval dat er in het bestuur aandacht 
is voor padel. Padel is een nieuwe sport en we zien dat het enthousiasme bij vrijwilligers 
voor padel groot is. Het succes van padel op een vereniging staat of valt met een 
actieve padelcommissie die allerlei activiteiten voor padel opzet. De meeste verenigingen 
hebben een zogenaamde linking-pin structuur. Dat houdt in dat de diverse commissies met hun 
voorzitters in het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn. Denk aan de Technische Commissie 
(TC), Communicatie Commissie (CC) of Jeugdcommissie (JC). Het is aan te bevelen om de 
padelcommissie ook op deze manier op te tuigen. Een belangrijke vraag daarbij is met welke 
zaken de padelcommissie zich allemaal bezig gaat houden. Laat deze commissie de technische 
zaken (trainer, clinics) bij de TC of neemt het deze zelf voor haar rekening? De ervaring leert dat 
de hoe actiever de padelcommissie hoe succesvoller padel is.   
  

Hoe ga je padel aanbieden?  

  

Voor het kennismaken met padel heeft de KNLTB diverse kant en klare opties voor je inclusief 
promotiematerialen: Startersclinics, Padelstart of Open dagen. Veel spelers van 25-35 jaar 
hebben de voorkeur om eerst eens los een baan te huren. Dit kan snel en makkelijk 
via Padelboeker. Na een eerste kennismaking volgt wellicht een compact Proeflidmaatschap 
of Zomer Challenge of hebben spelers na één keer spelen op jouw vereniging al door dat een 

verenigingslidmaatschap hen de meeste voordelen oplevert?   
  

• Hoe ga je padel aanbieden aan je huidige leden?   

• Hoe ga je padel aanbieden aan potentieel nieuwe leden?   

• Check ook het mini marketingplan voor het werven van nieuwe padelspelers  
  

  

Registreren en informeren van padelspelers   
  

Het is belangrijk om leden expliciet te laten kiezen of zij padel, tennis of een combi-lidmaatschap 
willen aanschaffen. Vervolgens kan je deze op de juiste manier registreren in je 
clubmanagementsysteem (KNLTB.Club of All United). Bij registratie van een padellidmaatschap 
of een combi-lidmaatschap, ontvangen nieuwe leden informatie vanuit de KNLTB. Dat is een 

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/werven-van-nieuwe-leden/startersclinic/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/werven-van-nieuwe-leden/tennis-en-of-padelstart/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/werven-van-nieuwe-leden/open-dag/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/werven-van-nieuwe-leden/tennis-en-of-padelboeker/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/werven-van-nieuwe-leden/zomer-challenge/
https://centrecourt.nl/media/rugls0rd/mini-marketingplan.pdf
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welkomstmail met daarin informatie van belang voor spelers zoals een bondsnummer, uitleg 
over het spelen van toernooien of competitie en we wijzen op de KNLTB communicatiekanalen 
voor padellers. Spelers krijgen dan ook een padel spelersprofiel in MijnKNLTB.   
  

• Registreer alleen de spelers die padel spelen en niet alle leden van je club.  
• Check of je de juiste contactpersoon padel hebt aangemeld  
• Bij registratie van leden voor zowel tennis als padel, dus met een combi 

lidmaatschap, wordt slechts 1 keer bondsafdracht gefactureerd  
• Het bondsnummer tennis blijft behouden voor spelers die ook padel gaan 

spelen, daar komt ook de speelsterkte voor padel bij te staan  
• Bedenk hoe je je clubinformatie specifiek en relevant maakt voor padel spelers  

  

  

Padelleraren  

  

De padelleraar is een belangrijk onderdeel van een vereniging, en kan een succesfactor zijn bij 
het uitrollen van padel. Een startersclinic wordt vaak als instap-module gebruikt voor padel 
trainingen.   
Sinds 2018 biedt de KNLTB een cursus padel aan, speciaal voor tennisleraren. Daarmee kan de 
tennisleraar in een relatief korte periode ook padeltrainer worden op niveau 3, en is daardoor 
gecertificeerd door de KNLTB. Padel is écht een andere sport dan tennis. Vele technieken 
komen bekend voor, maar zijn toch net weer ietsje anders. En ook de tactiek is anders. Een 
cursus padel is dus noodzakelijk voor elke tennisleraar die padelles wil gaan geven. Ook biedt 
de KNLTB een opleiding aan voor niet tennisleraren. Er is een 6-daagse padelopleiding voor 
tennisleraren en een 14-daagse padelopleiding voor niet tennisleraren.  
  

• Zorg voor een padelleraar met een licentie om padelles te geven.  
• Als je op zoek bent naar een padeltrainer, check dan de leraren vacaturebank  

  

 

Communicatie  

  

Een nieuwe sport binnen een bestaande vereniging brengt met zich mee dat er extra 
gecommuniceerd zal moeten worden. Zorg ervoor dat in alle verenigingscommunicatie padel net 
zoveel aandacht krijgt als tennis. Op de pagina centrecourt.nl/padelpromotie vind je alle 
informatie over de promotie van padel handig bij elkaar.   
Wanneer je padelspelers op de juiste manier registreert in je ledenadministratiepakket kan je 
deze leden ook een Padelnieuwsbrief sturen. De ervaring leert dat nieuwsbrieven beter gelezen 
worden wanneer zij persoonlijke en relevante informatie bevatten.  
  

Padel wedstrijdaanbod  

  

Hoe meer activiteiten er georganiseerd worden, hoe succesvoller padel op jouw vereniging zal 
zijn. Uit onderzoek blijkt dat het spelen van wedstrijden leidt tot een langer lidmaatschap bij een 
vereniging. De KNLTB helpt je met het organiseren van wedstrijden.  
  

KNLTB padelcompetities  

De KNLTB organiseert de landelijke padelcompetities. De Triple Double competitie (april-mei), 
de Voorjaarscompetitie (juni – juli) en de Najaarscompetitie (sept – okt). Het inschrijven verloopt 
via de Verenigings Competitie Leider (VCL) net als bij tennis.   
Als je mee wilt doen aan de competitie maar de banen zijn nog niet gekeurd (en ze dus nog niet 
geregistreerd zijn bij de KNLTB), neem dan even contact op met je Accountmanager.  
  

KNLTB Padeltoernooien   
Het spelen van toernooien is een belangrijk onderdeel van padel. Men krijgt sneller de sport 
onder de knie en men leert ook nog eens snel en makkelijk nieuwe mensen kennen. Over het 
organiseren van padeltoernooien is veel informatie te vinden op Centrecourt.nl  

• Voor wie ga je toernooien organiseren?  Kijk hier voor de mogelijkheden.  

https://leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/opleidingen/padelopleiding-voor-tennisleraren/
https://leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/opleidingen/padelopleiding-voor-tennisleraren/
https://leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/opleidingen/padelopleiding-voor-niet-tennisleraren/
https://leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/praktische-tools/knltb-leraren-vacaturebank/
https://www.centrecourt.nl/promotiepadel
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/padel/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/toernooien-organiseren/padel/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/toernooien-organiseren/padel/
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• De VTL tennis kan ook padeltoernooien aanvragen  
• Schrijf je in voor de VTL cursus met extra module Padel – inschrijven gaat via je 

ledenadministrateur.  
  

KNTLB Flexcompetitie via de KNLTB Match  

De KNLTB Match App is ontstaan vanuit de wens om een flexibel wedstrijdaanbod te creëren 
waarin spelers onderling met elkaar bepalen wanneer er gespeeld wordt. De app plant 
moeiteloos de wedstrijden voor de spelers zodat de inzet van vrijwilligers voor de organisatie of 
planning niet nodig is. We noemen deze wedstrijden Flexcompetities en worden in poules of 
ladders gespeeld. Ook voor padel kun je via de KNLTB Match App leuke interne 
of cluboverstijgende wedstrijden aanbieden. Klik hier voor meer informatie.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/activatie-van-leden/flexcompetitie-knltb-match-app/


  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


