
Tussenbalans padel; nieuwe ontwikkelingen  

Velen genieten nog vakantie; een enkeling is misschien al weer terug. Voor ons tijd om de 

zaken eens even rustig op een rijtje te zetten en de stand van zaken rond padel te evalueren. 

En alvast wat verder vooruit te kijken. 

Forse toename ledenaantal 

Inmiddels is bijna een half jaar verstreken na de feestelijke opening van onze padelbanen. En 

het is een understatement dat padel - geheel volgens de landelijke trend - ook bij onze club 

een groot succes is. Wij hadden hier wel op gehoopt en ook enigszins op gerekend maar de 

stormachtige aanwas van nieuwe leden heeft ook ons in positieve zin verrast. Zo was het 

aantal leden begin januari nog circa 400 en is dat op dit moment gestegen tot 575. Een 

toename met maar liefst 175 leden. Enige relativering is wel op zijn plaats omdat dit inclusief 

de ZomerChallenge-leden is (de ervaring leert dat deze niet allemaal lid blijven) en er ook 

enkele leden al per 1-1-2023 hebben opgezegd. Maar nu al is duidelijk dat het ledenaantal aan 

het eind van het jaar een forse stijging te zien zal geven ten opzichte van 1-1-2022. 

Aantekening daarbij verdient nog dat circa 75% van de nieuwe leden bij aanmelding als 

nieuw lid hebben aangegeven te willen komen padellen.   

 

Doelgroep Padel 

Uit de aanmeldingen van nieuwe leden blijkt dat de leeftijdscategorie voor padel gemiddeld 

genomen wat jonger is dan voor tennis. Veel 30-ers en 40-ers, maar niet uitsluitend. Ook veel 

(oudere) tennissende leden nemen padelles, stappen over op padel of gaan naast tennis ook 

padel spelen. Ook zijn er al diverse padelclinics voor leden en/of bedrijven (personeelsuitjes) 

georganiseerd. Zoveel is duidelijk: padel zorgt voor een nieuwe dimensie en beleving. Het 

brengt, samen met de na corona hervatte tennisactiviteiten, tevens weer de nodige 

gezelligheid en reuring op het paviljoen. 

 

Ontwikkelingen in de wijk en regio 

In Maliskamp hebben zich recent veel jonge gezinnen gevestigd, onder meer in de nieuwe 

wijk Eikenburg. Op korte termijn worden bouwplannen op Landgoed Coudewater (met 400 

nieuwe woningen/appartementen) gerealiseerd. Deze demografische ontwikkelingen zijn 

gunstig voor onze club en zullen naar verwachting tot een verdere toename van het aantal 

leden van TPCM leiden. Gelet op de animo voor padel zal daarmee tevens de gemiddelde 

leeftijd van onze clubleden verder dalen en de toenemende vergrijzing een halt worden 

toegeroepen.     

Niet elke tennisclub in de omgeving kan padel aanbieden. TV Rosmalen heeft wegens 

akoestische bezwaren (geluidsnormen) geen vergunning voor de aanleg van padelbanen 

gekregen. In Rosmalen hebben we in theorie alleen van doen met The Padellers, maar gelet op 

de compleet andere (want commerciële) opzet en setting daarvan hoeven we daar niet al te 

veel schrik voor te hebben. Ten minste zolang we als vereniging wat extra’s kunnen bieden in 

de vorm van een betaalbaar lidmaatschap, ruimte voor lessen en vrijspelen, en gezelligheid in 

het paviljoen in de uren ervoor en erna. Ook vanuit omliggende plaatsen stromen leden toe. 

TV Maaspoort en LTV Berlicum hebben wel padelbanen maar vormen (nog) geen directe, 

bedreigende concurrentie voor ons. In Oost-Brabant heeft 25% van de racketverenigingen 

inmiddels een padellocatie. Zonder uitzondering leidt dat tot enorme groei van nieuwe leden. 

 



Hoe nu verder ?                       

De explosieve toename van het aantal padellende leden roept de vraag op of onze huidige 

padelaccommodatie toereikend is en of we op termijn voldoende faciliteiten kunnen blijven 

bieden en garanderen aan onze leden. De bezettingsgraad van de twee padelbanen voor lessen, 

clinics en vrijspelen is al hoog en zal - zonder verdere maatregelen - bij verdere toename tot 

wachttijden etc. kunnen leiden. Dat willen we natuurlijk niet. Tijd dus voor nadere bezinning 

en actie ! Maar voordat we hiertoe overgaan willen we eerst onze leden raadplegen en 

draagvlak toetsen. Daartoe zal binnen enige weken een ENQUÊTE (met een aantal gerichte 

vragen) onder de leden worden gehouden. De uitslag daarvan is mede leidend voor verdere 

stappen.    

Niet enkel consument maar werkelijk lid; “handjes nodig” 

Los van financiële mogelijkheden, vergunningen etc. is een belangrijke randvoorwaarde voor 

een verdere ontwikkeling dat de club er als organisatie klaar voor is. Dat betekent dat in 

principe alle belangrijke posten binnen de vereniging volwaardig bezet moeten zijn en dat 

gerekend kan worden op voldoende ondersteuning door de leden, incidenteel of meer 

structureel. We zijn immers niet alleen consument van wat geboden wordt door de club maar 

ook lid van een vereniging. Naast veel moois brengt dit ook mee dat van ieder op zijn tijd een 

helpende hand mag worden gevraagd om het voor allen speelbaar, gezellig en leuk te houden 

op de club. De “kick off” op 18 juni vormde alvast een mooie aanzet. Maar op dat punt valt 

nog wel het een en ander te winnen ! Diverse vacatures staan al geruime tijd open. We zijn als 

bestuur druk doende dit verder in kaart te brengen en meer structureel vorm te geven. Maar de 

hulp, inzet en bijdragen van de leden kunnen niet worden gemist. Gelukkig gaven enkele 

leden al het goede voorbeeld maar dat is (nog) niet voldoende om onze groeiende vereniging 

de nodige body te geven. Binnenkort zal op de website en clubapp een lijst/overzicht worden 

geplaatst van nu nog bestaande vacatures. Wij gaan uit van een positieve respons daarop. 

Onze club is het waard !  

 

Tot zover 

Geniet nog van een mooie tennis- en padelzomer, drink een glas op het terras, lees de 

vacaturelijst, heb het er ook met elkaar over wat je samen of alleen kunt doen en reageer, en 

vul tot slot de komende maand de enquête in. Saluut !   

 

Namens het bestuur, 

Ruud Roelofs, voorzitter/ 11 augustus 2022   


