
Nieuwsbrief Padel

Beste leden van De Blauwe Reiger,

Door de veranderingen in het bestuur zijn er ook een aantal commissies bijgekomen.
Een daarvan is een commissie om de mogelijkheden van Padel te onderzoeken.

Er is daar al over gesproken in de verstuurde enquete en diverse leden hebben zich
daarover uitgesproken. De resultaten waren voor het merendeel positief.

Wat wij als commissie doen is alle aspecten die erbij komen kijken onderzoeken.
Bijvoorbeeld: waarom, animo onder de leden, plaatsing, financiering, aanleg, etc.

Maar eerst: wat is padel?
Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een
rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is
omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van
glas en een hekwerk. Padel speel je met een padel racket en een padelbal.
Tijdens het spel zijn de wanden onderdeel van het spel. Aangezien de wanden
kunnen worden gebruikt is kracht minder belangrijk bij padel.
Dit houdt in dat deze sport door iedereen te spelen is en doordat het met 4 personen
wordt gespeeld, is padel ook nog eens een zeer sociale sport.
De puntentelling is gelijk aan de puntentelling van tennis
(15, 30, 40, deuce, advantage en game) en is vaak “best of 3 sets”.

En waarom zou Padel wat zijn voor De Blauwe Reiger?
In de gemeente Stichtse Vecht zijn er nog geen Padel-banen. Om de groeiende
sport aan te bieden aan de inwoners en zou het mooi zijn als wij de eerste zijn.
Zo kunnen we op het park twee gelijksoortige sporten aanbieden. Met de kans voor
de huidige leden en nieuwe leden om lekker buiten te sporten.
Doordat je het met vier personen speelt is het ook een sociale sport.
En zal het imago van de vereniging niet veranderen, een gezellige club !

Is er animo onder de leden?
In de eerder verstuurde enquete stonden ook een aantal vragen over Padel.
De resultaten van die antwoorden waren vrij positief. Weliswaar is de enquete
niet door alle leden ingevuld maar degenen die het wel hebben gedaan waren positief.
Mede doordat het in alle leeftijdsgroepen ook een aantal nieuwe leden zal werven.
Niet alleen goed voor de sport maar ook voor de nieuwe pachters.  



De plaatsing van de banen. 
Het park uitbreiden is geen optie, door water en woningen omgeven.
Dus een aantal tennisbanen “opgeven” voor Padel banen is logisch.
Door verschillende regels voor omwonenden blijven alleen baan 5 en 6 over.
Dit met name door “geluidsoverlast”. Op baan 5 en 6 zit je aan de wettelijke norm
van 50 mtr van woningen.
Hoeveel banen er kunnen komen hangt af van meerdere zaken.
Beschikbare ruimte, financiën, knltb eisen mbt toernooien, etc.
Op 2 tennisbanen kun je theoretisch 4 padelbanen kwijt. Maar dan staan ze eigenlijk te
dicht op elkaar. En om KNLTB toernooien te houden heb je een bepaalde uitloop nodig.
Ook is het een leuke sport om naar te kijken, dus heb je wel ruimte nodig voor publiek.
Hieronder een aantal voorbeelden van wat zou kunnen.

Het financiële plaatje en aanleg van de banen. 
Er zijn afgelopen weken diverse partijen geweest om te kijken naar de locatie.
Die zullen een offerte uitbrengen en aan de hand daarvan wordt er een business-plan
uitgewerkt. Waarbij rekening gehouden wordt met lange termijn planning, contributie,
baan-verhuur, nieuwe leden, sponsoring, etc.
Met dat business-plan kunnen we naar de gemeente voor de nodige aanvragen
en vergunningen.
Het zal allemaal enige tijd vergen, zeker met de aanstaande verkiezingen.
En het daadwerkelijk realiseren van de banen kost ook tijd, de Padel-baan-bouwers
zitten vrij vol qua planning.

Kortom:
we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen op een positief
antwoord van de gemeente en natuurlijk van jullie als leden.

Vriendelijke groet,

Padel-commissie

Zwarte lijn is de huidige baan 5/6
Rode lijn is de 2 meter uitloop.


