PADEL binnenkort bij de Mast ?
Wat is PADEL?
PADEL is een racketsport die veel lijkt op tennis en squash. Met snelle en spannende rally’s.
Doordat je de bal tegen en via de wand kunt spelen krijg je een extra element in het spel. PADEL is
snel te leren. Sinds 2015 is ook in Nederland het PADEL -virus toegeslagen en groeit de sport
explosief.
Hierbij een link van you tube: https://www.youtube.com/watch?v=YxMp4Bu_Tvk
Waarom PADEL?
PADEL is gemakkelijk te leren voor jong als oud. Daarom is deze sport ook laagdrempelig om kennis
te maken met de Mast. Door de bijzondere dynamiek en gelijkenis met tennis is PADEL een goede
aanvulling voor huidige Mast-leden. Daarnaast trekt PADEL nieuwe doelgroepen aan en dus nieuwe
leden. Dit is de ervaring bij de verenigingen met PADEL -banen. Daar zijn ook stijgende
ledenaantallen te zien.
Is PADEL haalbaar bij de Mast?
Bij de leden-enquête eind vorig jaar, werd veel interesse getoond in PADEL. Daarom heeft het
bestuur aan een werkgroep gevraagd om te onderzoeken of PADEL ook bij de Mast haalbaar is.
Er zijn al 4 tennisverenigingen in de buurt bezocht met PADEL -banen in gebruik of in aanleg.
Daar werd heel open alle info over PADEL gedeeld. Omdat die verenigingen allemaal erg positieve
ervaringen hadden, gaan we een PADEL-plan maken, dat we gaan presenteren op de ALV in het
voorjaar van 2019.
Welke PADEL acties lopen er ?
Bij de Mast zouden we een PADEL -kooi met 2 banen kunnen aanleggen. Op basis van de
kwaliteitseisen van de KNLTB willen we offertes aanvragen. We gaan de financiering daarvan
uitzoeken. Daarnaast gaat de werkgroep aan de slag met vergunning, verlichting, ligging, promotie,
overleg gemeente, introductie en invoering van PADEL bij de Mast. Natuurlijk houden we jullie op de
hoogte van de voortgang.
PADEL werkgroep
Gertia Bloemen, Gert-Jan Beliën, Hennie Doreleijers, Rob Knapen en Sander Tops.
Als je vragen hebt of mee wilt denken over de aanleg van padelbanen bij de Mast neem dan gerust
contact op met een van de werkgroepleden.

