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PADEL
SPELPLEZIER 
TROEF!



Padel is een racketsport die het beste van tennis en squash 
combineert. Doordat de wanden mee in het spel mogen 
gebruikt worden zijn de rally’s spectaculair, snel en dynamisch. 
Padel is minder technisch dan bijvoorbeeld tennis. De slagen 
zijn makkelijk aan te leren door jong en oud, man of vrouw. 
De sport is hierdoor erg toegankelijk voor alle leeftijden. 
Het strategische karakter van de sport maakt het al snel 
verslavend. Het unieke aan padel is dat je snel leuke rally’s 
kan beleven met je vrienden, ongeacht de ervaring met een 
racketsport.

Dé ideale sport om te spelen met vrienden, 
familie of collega’s.

Fun gegarandeerd!

Maak kennis  
met de  
snelst groeiende  
racketsport  
in Europa.

· 2



PUNTENTELLING

De puntentelling gebeurt zoals bij tennis. De punten worden geteld volgens 
het traditionele Britse systeem: 15, 30, 40, game, set en match (deuce bij 40-
40). Afhankelijk van de competitieformule speelt men een set tot 9 met tie 
break op 8/8 of twee winnende sets tot 9 met een super tiebreak (tot 10) als 
derde set.

SPELVERLOOP

Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenspelers 
gespeeld worden. De bal moet eerst botsen op de grond voor hij één van de 
wanden raakt. Het doel is om de tegenspelers te beletten de bal terug te slaan. 
Spelers mogen de bal onmiddellijk met volley spelen of na de bots spelen. Na 
de bots mag de bal eerst om het even welke wand raken alvorens hij wordt 
teruggespeeld. De speler mag ook met behulp van de glazen wand (niet de 
metalen structuur) de bal terugspelen naar de andere speelhelft.

OPSLAG

De opslag gebeurt altijd onderhands nadat men de bal één keer laat botsen 
achter de servicelijn. De bal moet steeds op of onder middel-/navelhoogte 
geraakt worden. De bal moet zoals bij tennis steeds diagonaal gespeeld 
worden. De serveerder moet met één 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 tegenspelers en mag daarna de metalen 
structuur niet raken, het glas wel. Net zoals bij tennis krijgt men 2 pogingen. 

Als de bal bij een opslag het net raakt en daarna in het servicevak van de 
tegenspelers landt zonder de metalen structuur te raken voor de tweede bots, 
geldt dit niet als een poging, maar wordt de opslag opnieuw gespeeld. De 
ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat deze eventueel 
de glazen zij- of achterwand raakt. Na de opslag zijn de lijnen van geen belang 
meer.

Spelverloop
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DE BAL

Tennisballen en padelballen zien er hetzelfde uit, maar hebben toch verschillen 
en dat merk je wanneer je aan het spelen bent. De padelbal heeft een lagere 
atmosferische druk en is wat zachter waardoor hij trager is dan een tennisbal. 

RACKET

Een padelracket bestaat voornamelijk uit schuim, glasvezel en carbon.
Een padelracket bevat een ongelimiteerd aantal gaten en een koord om het 
racket (verplicht) aan de pols vast te maken.
Er is geen officieel gewicht voor padelrackets en net zoals in tennis zijn er veel 
verschillen in gewicht te vinden. Een lichter racket is wendbaarder, maar heeft 
minder power. Een zwaarder racket is minder wendbaar, maar heeft wel meer 
power. Speel met het hoogste gewicht waarmee je je comfortabel voelt en je 
je arm niet overbelast.

De dikte van een racket ligt meestal tussen 36mm en 38mm. Gevorderde 
spelers gebruiken vaak een dikker racket om de bal harder te kunnen raken. 
Beginners gebruiken een dunner racket omdat het gemakkelijker te hanteren 
is.

Het racket heeft een maximale lengte van 45,5 centimeter en een maximale 
breedte van 26 centimeter.

Er zijn enkele vormen:

• Rond: Voor beginnende spelers wordt een rond racket met een 
grotere sweet spot geadviseerd. Hierdoor is het eenvoudiger om 
de bal ‘goed’ te raken met meer controle.

• Druppelvorm: Voor medium tot gevorderde spelers. Een hybride 
tussen ronde vorm en diamantvorm. De sweet spot zit hoger op 
het racket dan de ronde vorm, waardoor het racket meer power 
heeft.

• Diamantvorm: Voor gevorderde spelers. De sweet spot bevindt 
zich hoog op het racket. Moeilijker om de bal goed te raken, 
maar wel meer power tijdens het aanvallen.

Bal, racket & speelveld
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HET SPEELVELD

Een padelterrein is rechthoekig, 20m lang en 10m breed met in het midden 
een net. De hoogte van de kooi is achteraan 4m en 3m aan de zijkanten. Er 
zijn twee manieren om een court op te bouwen: met metalen roostering en 
gehard veiligheidsglas of met metalen roostering en betonnen wand. Een 
padelterrein kan in open lucht of overdekt (min. hoogte 6m, bij voorkeur 7m). 

Er bestaan ook oefenterreinen om 1vs1 te spelen. De afmetingen zijn: 20m 
lang en 6m breed. Alle andere kenmerken zijn identiek aan de standaard 
20x10 terreinen.
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HOE KAN IK LID WORDEN?

Je hebt zin om te starten met padel spelen, maar je bent nog niet aangesloten?
Neem vrijblijvend contact met ons via padel@tenkie.be. Online lid worden 
kan eveneens via onze site of de site van Tennis Vlaanderen. Eenmaal lid kan 
je het hele jaar gratis gebruik maken van de padel terreinen van Tenkie Park. 
Als lid van Tennis Vlaanderen, geniet je van volgende voordelen:

DE TARIEVEN

Onze tarieven verschillen al naargelang de leeftijdscategorie, het moment dat 
je lid wil worden en of je eventueel een combinatie maakt met een outdoor 
tennisabonnement.  

1 
D

EC

• je bent verzekerd voor sportongevallen (Ethias)

• je kan deelnemen aan initiatieven, activiteiten en officiële 
wedstrijden (Padel Tour en Interclub)

• na ontvangst van een persoonlijk lidnummer en wachtwoord 
kan je heel wat persoonlijke info (prestaties, tornooien, 
terreinreservaties,...) terugvinden op jouw persoonlijke 
dashboard op de site van Tennis Vlaanderen. Tevens kan je hier 
ook een terrein reserveren of inschrijven in een tornooi.

 tennis padel combo

G-tennis/padel 25,0 € 35,0 € 40,0 €

Senioren 90,0 € 100,0 € 160,0 €

Familie 330,0 € 370,0 € 670,0 €

Boven 23 120,0 € 140,0 € 230,0 €

16 tot 23 75,0 € 95,0 € 140,0 €

13 tot 15 60,0 € 85,0 € 115,0 €

9 tot 12 45,0 € 70,0 € 85,0 €

0 tot 8 7,0 € 37,0 € 40,0 €
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 tennis padel combo

G-tennis/padel 25,0 € 35,0 € 40,0 €

Senioren 100,0 € 110,0 € 180,0 €

Familie 340,0 € 380,0 € 690,0 €

Boven 23 130,0 € 150,0 € 250,0 €

16 tot 23 80,0 € 105,0 € 155,0 €

13 tot 15 65,0 € 90,0 € 125,0 €

9 tot 12 50,0 € 75,0 € 95,0 €

0 tot 8 7,0 € 37,0 € 40,0 €

 tennis padel combo

G-tennis/padel 25,0 € 35,0 € 30,0 €

Senioren 50,0 € 55,0 € 75,0 €

Familie 170,0 € 190,0 € 330,0 €

Boven 23 65,0 € 75,0 € 110,0 €

16 tot 23 40,0 € 52,5 € 62,5 €

13 tot 15 32,5 € 45,0 € 47,5 €

9 tot 12 25,0 € 37,5 € 32,5 €

0 tot 8 7,0 € 25,0 € 30,0 €

(Het lidmaatschap voor het seizoen 2021 loopt tot 31/12/2021).

TERREINRESERVATIE

Wanneer je gebruik wil maken van een padel terrein dien je altijd een terrein te 
reserveren.  Dit kan ofwel als lid van Tenkie Padel, als gastspeler op uitnodiging 
of via een vrije reservatie. 

Leden van Tenkie Padel kunnen 
gratis via Tennis Vlaanderen een 
terrein reserveren. Als Tenkie Padel 
lid kan je niet-padel leden uitnodigen 
als gastspeler. Reserveer online 
een terrein via Tennis Vlaanderen 
en selecteer de gastspeler(s). De 
reservering kan je pas volledig 
voltooien na online betaling.

Losse verhuur: Een terrein reserveren 
met 4 gastspelers kan via onze 
brasserie. Indien alle gastspelers 
een account hebben bij Tennis 
Vlaanderen kan gereserveerd 
worden door een speeltegoed op 
te laden in “mijn Saldo”. Na online 
betaling kan je een terrein reserveren 
via de website. 

Tarief: 8€ per 1,5u / per gastspeler 
Huur materiaal: 2€/racket (af te rekenen brasserie) 
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Alle competitiespelers krijgen een klassement volgens onderstaande 
klassementen:

• Heb je geen tennisklassement en heb je ook nog geen padelcompetitie 
bij Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler 
bij de heren, of P50 bij de dames.

• Heb je toch al een hoger niveau vanuit andere sporten (squash, 
badminton, ....) of heb je andere padelervaring, ...? Meld dit dan zeker bij 
de Padelverantwoordelijke van je club of via padel@tenkie.be.  
Die kan je meteen inschalen door een mail te sturen naar  
clubwerking@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler, het 
padelniveau en de motivatie voor de inschaling.
• Al je resultaten in de Padel Tour en Volvo Padel Interclub worden 

a.d.h.v. een algoritme opgeteld
• Je krijgt een berekening vanaf 5 matchen in hetzelfde niveau
• Matchen met WO/ FF/ 0/0 opgave worden geschrapt

• Dames: P50/P100/P200/P500
• Heren: P100/P200/P300/P500/P700/P1000

Heren

Punten  
dubbel tennis

Inschaling padel

/ /

3-15 P100

20-45 P200

50-75 P300

80-95 P500

100 of meer P700

Dames

Punten  
dubbel tennis

Inschaling padel

3-15 P50

20-60 P100

65-90 P200

/ /

95 of meer P500
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WIE KAN STIJGEN OF DALEN?

• 1 klassement stijgen kan op basis van 5 wedstrijden in éénzelfde niveau.
• 2 klassementen stijgen is enkel mogelijk indien de extra stijging op 

minstens 9 wedstrijden gebaseerd is.
• Een klassement dalen kan op basis van 5 wedstrijden in éénzelfde niveau.
• Per klassementsberekening kan je maximaal 1 klassement dalen.
• Je kan maximaal 1 klassement dalen onder je inschalingsklassement 

vanuit tennis.

SPELERS INACTIEF IN 2020 OF MINDER DAN 5 
WEDSTRIJDEN GESPEELD

• Deze spelers behouden hun padelklassement 
• Uitzondering: P250 heren worden ingeschaald op basis van hun 

tennisklassement naar P200 of P300 (zie inschalingstabel)

CORRECTIEFACTOREN 

Niet elke wedstrijd is evenwaardig. Daarom worden correctiefactoren 
toegepast om een winstmatch of verlies match correcter in rekening te 
nemen. 

• Resultaten tellen op het niveau van de tegenstanders (vb een winstmatch 
in een P500 reeks tegen 2 P300 spelers telt mee op niveau P300).

• In het systeem zit een correctiefactor voor de wedstrijden waarbij de 
tegenstanders een verschillend klassement hebben (bijvoorbeeld een 
wedstrijd met tegenstanders duo P100/P200).

• Waardering poule vs. eindronde.
• Padel Tour telt meer door dan interclub.
• Correctiefactor voor prestaties van dames in Interclub Open, Padel Tour 

Heren en Padel Tour Gemengd.
• Correctiefactor voor heren die Padel Tour Gemengd speelden.
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WIE KAN EEN HERZIENING AANVRAGEN?

Daling aanvragen

• Spelers die 3 klassementsperiodes inactief zijn (of <5 matchen) kunnen 
een daling aanvragen mits positief advies van de Padelverantwoordelijke 
van de club waar je padel speelt. 

• Spelers met 5 tot 11 matchen waarvoor geen berekening gemaakt kon 
worden (wegens nooit 5 matchen in éénzelfde niveau). 
• Verliesmatchen op een lager niveau worden mee opgeteld bij 

verliesmatchen in eigen niveau.
• De speler daalt indien winstratio o.b.v. minstens 5 matchen <20% 

Aanvraag om stijging ongedaan te maken

• Speler die een klassement stijgt waarbij >60% van de winstmatchen tegen 
‘tussenreeksniveau’ waren (vb tegenstanders duo P300/P500 in de reeks 
P500)

• Dames die gestegen zijn o.b.v. prestaties alleen in open/gemengd/heren 
door sterke correctiefactoren. Er wordt een herberekening gemaakt met 
reguliere correctiefactoren en het behaalde klassement wordt in rekening 
gebracht.

• P250 speler met 5-11 matchen die geen berekening kreeg (wegens nooit 
5 matchen in éénzelfde niveau) en  P300 klassement hebben ondanks 
slechte resultaten.

Stijging aanvragen

• Startende padelspelers mogen een stijging aanvragen. Dit dient bevestigd 
te worden door de padelverantwoordelijke op de club.
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INTERCLUB

De Volvo Padel Voorjaar Interclub 2021 start in het laatste weekend van de 
paasvakantie (16/17/18 april) en loopt maximaal tot en met 27 juni. 

• In elke ontmoeting (min 4 spelers tot max 8 spelers per team) worden 6 
wedstrijden gespeeld in 3 rotaties (telkens 2 wedstrijden gelijktijdig)

• Elke speler speelt max  3 wedstrijden (indien geen wisselspelers), telkens 
met een andere partner uit zijn team. Een speler mag niet 2x met dezelfde 
medespeler aantreden in eenzelfde ontmoeting.

• De wisselspelers (maximum 4) mogen tijdens de 2de en 3de rotatie 
ingezet worden.

• Scoreformat:
• P50/P100/P200/P300/P500 (uitgezonderd P500 Dames): Wedstrijden 

worden gespeeld naar 1 winnende set tot 9. Bij 8-8 wordt er een tie-
break gespeeld tot 7.

• P500 Dames en P700/P1000: Wedstrijden worden gespeeld naar 2 
winnende sets met derde set super tie-break tot 10.

• Een ontmoeting duurt ongeveer 2-4 uur.

SPEELMOMENTEN INTERCLUB

Alle afdelingen

Indienen ploegen en spelerslijsten in Elit Begin januari t.e.m. 14 februari

Loting Maart

Geplande poule ontmoetingen  
(5 weken)

1. 16/17/18 april  
(laatste weekend paasvakantie)

2. 23/24/25 april 
3. 30 april -  1/2 mei
4. 7/8/9 mei
5. 14/15/16 mei

Uiterste datum toevoegen spelers  
op spelerslijsten

23 mei

Inhaalweekend(s)  
(uitgestelde ontmoetingen door  

weersomstandigheden)
21/22/23 mei

Eindronde (maximaal 6 weken)  
(indien max. 192 ploegen per afdeling*)

Vanaf 28/29/30 mei

Competitie
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SPEELMOMENTEN REEKSEN

Heren

Afdelingen Categorie Speelmoment* Beperking

P1000 
Topcompetitie

Open Zondag 17u Geen

P700
Gevorderde competitie

Open Zondag 17u

Min. P500 klassement  
per speler

Max. 1.500 punten  
per opgesteld duo

P500
Medium competitie

Open Zondag 14u
Min. P300 klassement en 

max. P500 klassement  
per speler

P300
Recreatieve competitie

Open Zaterdag 10u
Min. P200 klassement en 

max. P300 klassement  
per speler

P200
Recreatieve competitie

Open Zaterdag 17u
Min. P100 klassement en 

max. P200 klassement  
per speler

P100
Beginnende competitie

Open Zaterdag 14u
Max. P100 klassement  

per speler

Dames

Afdelingen Categorie Speelmoment* Beperking

P500
Medium competitie

Dames Zondag 14u
Min. P200 klassement en 

max. P500 klassement  
per speler

P200
Recreatieve competitie

Dames Zondag 10u
Min. P100 klassemeent en 

max. P200 klassement  
per speler

P100
Beginnende competitie

Dames Zondag 14u
Max. P100 klassement  

per speler

P50 
Instapcompetitie

Dames Zondag 10u
Max. P50 Klassement 

 per speler
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Gemengd P100 (nieuw)

Afdelingen Categorie Speelmoment* Beperking

P100
Beginnende competitie

Gemengd Vrijdag 19u30
Max. P100 klassement  

per speler

• In elke ontmoeting worden 4 wedstrijden gespeeld in 4 rotaties  
(alle wedstrijden na elkaar op 1 terrein): 1 dubbel Dames, 1 dubbel Heren, 
2x dubbel Gemengd

• Elke speler speelt 2 wedstrijden (indien geen wisselspelers), 
• De wisselspelers (maximum 4) mogen tijdens de 3de en 4de rotatie 

ingezet worden.
• Scoreformat: Wedstrijden worden gespeeld naar 1 winnende set tot 9.  

Bij 8-8 wordt er een tie-break gespeeld tot 7.
• Een ontmoeting duurt ongeveer 2-3 uur.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER PADEL INTERCLUB

Als padellid van Tenkie Park kan je inschrijven voor padel interclub ofwel als 
volledige ploeg of als je nog geen ploeg hebt als individueel kandidaat.  De 
voorjaarsinterclub start op 16 – 18 april. De voorrondes worden gespeeld over 
maximaal 5 weekends. 

Let op! Je kan enkel inschrijven als je lid bent van Tenkie padel.  Er kunnen 
maximaal 4 ploegen per reeks ingeschreven worden. Inschrijven kan tot 30 
januari.

Verdere info: padel@tenkie.be

INDIVIDUEEL

Als je nog niet tot een team/ploeg behoort, dan kan je hier als individuele 
speler inschrijven. Wij zullen je dan indelen bij een ploeg van de juiste sterkte.

Naam: .....................................................................  Voornaam: .................................................................. 

Email: ......................................................................  Gsm: ...............................................................................  

Gewenste reeks : .............................................     
 
Effectieve speler  /  Reservespeler   
(effectieve speler moet minstens 4 ontmoetingen kunnen spelen!)
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ALS PLOEG

Spelers:

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Naam: ..............................................................   Voornaam: ...........................................................    

Email: ..............................................................    Gsm: ........................................................................

Kapitein: 
Als kapitein kan je hier uw ploeg inschrijven.  Mininmum 4 spelers tot max 8 
spelers! 

Naam: .....................................................................  Voornaam: ...................................................................... 

Email: ......................................................................  Gsm: ...................................................................................  

Gewenste reeks : .............................................    
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De ‘Padel Tour’ is een regelmatigheidscompetitie voor alle spelers die geldig 
aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen en AFT.

De Padel Tour 2021 gaat door van begin februari tot eind november 2021.

Format:
Een tornooi wordt steeds georganiseerd met poules in een voorronde en een 
eindronde in tabelvorm.
Een speler heeft dus maximaal 2 speelmomenten per tornooi.  De club bepaalt 
welke reeksen georganiseerd worden en het aantal waarvoor ingeschreven 
kan worden.

Poule:
Poules bestaan uit 3 of 4 duo’s. De club bepaalt wanneer de pouledagen 
plaatsvinden. Dit kan op een weekavond of in het weekend. Het afwerken van 
een poule duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. De eerste 2 teams uit elke poule gaan 
door naar de eindronde. 

Eindronde: 
De eindronde wordt op 1 dag afgewerkt. Alle wedstrijden worden na elkaar 
gespeeld.

Reeks Logo Spelniveau Heren Dames Gemengd

Padel Tour  
1000

Topspelers / NVT NVT

Padel Tour  
700

Gevorderde  
competitiespelers

Max. P1000 
(Max 1500ptn/ duo)

NVT NVT

Padel Tour  
500

Competitiespelers Max. P500 Max. P500 Max. P500

Padel Tour  
300

Recreatieve 
competitiespelers

Max. P300 NVT NVT

Padel Tour  
200

Recreatieve  
competitiespelers

Max. P200 Max. P200 Max. P200

Padel Tour  
100

Beginnende  
competitiespelers

Max. P100 Max. P100 Max. P100

Padel Tour  
50

Instapcompetitie 
Women Only

NVT Max. P50 NVT

Padelklassement per speler
NIEUW 2021: minstens 1 speler van het duo 
moet het klassement van de reeks hebben

Tornooien: Padel Tour

· 16



Inschrijven

Leden van Tennis Vlaanderen en AFT kunnen zich inschrijven voor de Padel 
Tour via de website Tennis Vlaanderen.

• Een speler kan inschrijven in de reeks van zijn/haar eigen padelklassement 
of in één reeks hoger.
• Opgelet: je kan alleen voor 1 reeks hoger dan je padelklassement 

inschrijven wanneer je partner het klassement van de reeks heeft.
• Een speler mag NIET spelen in een lagere reeks/afdeling dan zijn 

padelklassement (uitgezonderd P700).
• Dames met een P500 klassement mogen als dames of gemengd duo 

Padel Tour HEREN P500/700/1000 spelen. Inschrijven via mail aan  
info@tennisvlaanderen.be met vermelding van beide lidnummers, 
tornooi, reeks en beschikbaarheid in de betreffende reeks.

• Heren P700: som van beide spelers mag maximaal 1500 zijn
• P1000 speler kan enkel deelnemen indien hij samen speelt met een 

P500 speler
• Spelers kunnen alleen in meerdere reeksen binnen eenzelfde tornooiweek 

inschrijven als er voldoende tijd is tussen de eindrondes. De vereiste tijd 
tussen eindrondes is afhankelijk van het maximaal aantal inschrijvingen in 
de reeks. Dit is niet geldig voor eindrondes op eenzelfde dag op dezelfde 
club.
• Tot 8 inschrijvingen: eindrondes minstens 3 uur uit elkaar
• 9 tot 16 inschrijvingen: eindrondes minstens 5 uur uit elkaar
• Meer dan 17 inschrijvingen: eindrondes minstens 7 uur uit elkaar

• Spelers die nog geen padelklassement hebben worden ingeschaald op 
basis van hun  dubbel tennisklassement of op basis van de inschatting 
van de padelverantwoordelijke van de club.

• Check zeker of je voldoende beschikbaarheid hebt voor je je inschrijft voor 
een tornooi en vermijd zo een WO of FF. 

• Reserve-inschrijvingen:
• Spelers kunnen zich  inschrijven als reservespeler als een tornooi 

volzet is.
• Per reeks zijn er 5 reserveplaatsen.
• Wanneer een ingeschreven speler of dubbelteam zich uitschrijft, 

krijgen alle spelers die zich als reserve registreerden hiervan een 
pushnotificatie in de app en een mail om hen op de hoogte te brengen 
over de vrije plaats. De eerste die dan zijn inschrijving bevestigt via de 
app of het spelersdashboard, is dan ook ‘echt’ ingeschreven.
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• 100/200/300/500 
1 winnende set tot 9 met tie-break (tot 7) bij 8-8

• P500 dames/P700/1000 
2 winnende sets met 3e set super tie-break tot 10.

Scoreformat

Scoreformat poules:

Scoreformat eindronde

• In de P50/100/200/300/500 reeksen worden wedstrijden in 1/8 en 1/4 finale 
gespeeld naar 1 winnende set tot 9 en vanaf ½ finale naar 2 gewonnen 
sets met 3e set super tie-break. Indien alle wedstrijden starten in ¼ finale 
kan de wedstrijdleiding beslissen om meteen naar 2 gewonnen sets met 
3de set super tie-break te spelen.

• In de eindronde worden alle wedstrijden in de P500 dames en P700 en 
P1000 reeksen standaard gespeeld naar 2 gewonnen sets met 3de set 
super tie-break (tot 10).
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Padel Ranking (rollende ranking over 52 weken)

Voor de categorieën dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd 
wordt een ranking opgesteld. Voor elke categorie wordt één puntenranking 
opgesteld waarbij de punten van de P50, P100, P200, P300, P500, P700 en 
P1000 samengeteld worden. De ranking wordt telkens op maandag na 
een tornooiweek berekend en gepubliceerd op de site van Padel by Tennis 
Vlaanderen. 

Na elke tornooiweek wordt een puntenranking opgesteld met de prestaties 
van de 8 beste tornooien van de afgelopen 52 weken. Tijdens dezelfde week 
wordt per categorie slechts één prestatie in rekening gebracht. De hoogste 
punten worden hier weerhouden.

Race to Masters Ranking

Per jaar wordt een Race to Masters Ranking opgemaakt per categorie (Heren, 
Dames, Gemengd). De zes beste resultaten per categorie worden in rekening 
gebracht voor de Race to Masters Ranking.

De beste spelers op de Race to Masters ranking worden uitgenodigd voor de 
Padel Tour Masters. 

Te verdienen rankingpunten

Per reeks (P50/P100/250/500/750/1000) zijn er rankingpunten te verdienen.  
De reeks geeft het maximum aantal te verdienen punten van de 
tornooiwinnaar weer. Verdere puntenverdeling voor de andere duo’s gebeurt 
via een degressieve tabel waarbij meer punten te verdienen zijn naargelang 
het aantal ingeschreven duo’s. 

19 ·



P
50

P
10

0
P

25
0

· 20



P
50

0
P

75
0

P
10

0
0

21 ·



P
ad

el
 T

ou
r 

M
as

te
rs

Padel Tour Masters

De Padel Tour Masters worden gespeeld in september. De selectie gebeurt op 
basis van de Race to Masters Ranking. Dubbel Heren: de eerste 16 spelers in de 
Race to Masters Ranking worden uitgenodigd en mogen een dubbelpartner 
kiezen met één voorwaarde dat ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld 
hebben. Als 2 spelers binnen de top 16 staan en samen een duo vormen, wordt 
de volgende in ranking (nr. 17) toegelaten in de eindronde. Dit gaat verder tot 
er 16 duo’s gevormd worden. 

Dubbel Dames: de eerste 8 speelsters in de Race to Masters Ranking worden 
uitgenodigd en mogen een dubbelpartner kiezen met één voorwaarde dat 
ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld hebben. Als 2 speelsters binnen de 
top 8 staan en samen een duo vormen, wordt de volgende in ranking (nr. 9) 
toegelaten in de eindronde. Dit gaat verder tot er 8 duo’s gevormd worden.

Dubbel Gemengd: de eerste 16 spelers in de Race to Masters Ranking worden 
uitgenodigd en mogen een dubbelpartner kiezen met één voorwaarde dat 
ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld hebben. Als 2 spelers binnen de 
top 16 staan en samen een duo vormen, wordt de volgende in ranking (nr. 17) 
toegelaten in de eindronde. Enkel spelers in de top 35 kunnen geselecteerd 
worden.
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Plaats Heren Dames Gemengd 

Winnaar 500 € 300 € 400 € 

Finalist 300 € 200 € 250 €

Halve finale (2) 200 € 100 € 150 €

Kwartfinale (4) 100 € NVT 100 €

Uitgeschakeld  
poulefase (8) 

50 € 50 € 50 €

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het prijzengeld van de Padel Tour 
Masters weer. Prijzen zijn weergegeven per duo. 
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Meet padel

Cursus voor de padel enthousiasteling op de club die geïnteresseerden 
wegwijs wil maken in de snelst groeiende sport ter wereld. Deze persoon 
heeft de achtergrond om de juiste spelregels, veiligheidsoverwegingen, etc. 
mee te geven.

Inhoud van de cursus:
• Wat is padel?
• Veiligheid
• Reglementen
• Basisprincipes van padel: greep, basisposities, ritme van het spel, etc.
Toelatingsvoorwaarden: voor iedereen die de padelmicrobe wil doorgeven 
aan anderen.

Doel:   Enthousiastelingen opstarten in de padelsport
Duur:   1 dag
  Er is geen examen, geen diploma,  
  maar wel een deelname-attest.
Opleidingen:  De kalender bekijken en inschrijven kan Tennis Vlaanderen

Word padeltrainer

· 24



PADELTRAINER  BASIS 

Cursus voor de startende padeltrainer. Zowel op sporttechnisch als met 
hodisch-didactisch vlak zal je ondergedompeld worden in alle basisprincipes 
van de padelsport.

Inhoud van de cursus:
• Technisch: basistechnieken, volleys, opslag – terugslag, etc.
• Tactisch: spelen met wanden, ritme van het spel, video-analyse, etc.
• Organisatievormen, kistoefeningen, etc.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minstens niveau P300*
• Geen trainersdiploma vereist
• 100% aanwezigheid vereist
         *Voldoe je niet aan het minimumklassement kan je deelnemen na toelatingsproef.

Doel: 
Training geven aan spelers tot niveau P200

Duur: 
• Dag 1 - 6: lesdagen
• Dag 7: Examens 1e zit (op de cursuslocatie)
• Dag 8: Herexamen  
Diploma na slagen voor theoretisch en praktisch examen + stage

Opleidingen:
De kalender bekijken en inschrijven kan via Tennis Vlaanderen.
We werken aan extra cursussen binnen het aanbod van Padeltrainer Basis. 
Hou de website en social media in de gaten voor de aankondiging van de 
nieuwe data. Verwachtte datum rond de jaarwisseling.
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PADELTRAINER  PERFORMANCE 

Cursus voor de gevorderde padeltrainer. Verder bouwend op de cursus 
padeltrainer BASIS. De padeltechnieken en -tactieken gaan hier een stuk 
verder en zijn meer toegespitst op de competitiespelers.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minstens niveau P500* + Padeltrainer BASIS
• 100% aanwezigheid vereist
         *Voldoe je niet aan het minimumklassement kan je deelnemen na toelatingsproef.

Doel: 
Training geven aan spelers tot niveau P500

Duur: 
• Dag 1 - 6: lesdagen
• Dag 7: Examens 1e zit (op de cursuslocatie)
• Dag 8: Herexamen  

Diploma na slagen voor theoretisch en praktisch examen + stage.
De kalender bekijken en inschrijven kan via Tennis Vlaanderen
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