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Tennisvereniging Keltenwoud introduceerteen nieuwe racketsport op het
Bennekomse tennispark: padel. Dat is een combinatie van tennis en squash.
Het bestuur hoopt daarmee nieuwe leden aan de vereniging te binden.
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'Het is een spectaculaire sport. Er zitten veel lange
rallv's bij waardoor de sport intensiever is dan een
potje dubbeltennis,' zijn de woorden van tennisleraar
Jack Engelaar. We spreken met de tennisveteraan
in de kantine van tennisvereniging Keltenwoud.
De banen liggen er uitstekend bij. Op verscheidene
binnen- en buitenbanen wordt druk getennist. En,
als de leden van Keltenwoud daarmee binnenkort
instemmen, komt er van de zomer nog een sport bij:
padel. Jack: "En dat wordt voor iedereen een hele
belevenis!"
Maar wat is dan precies die nieuwe, hippe racketsport
waar Bennekom en omstreken kennis mee gaat
is een mengvorm
maken? Padel
squash. Je speelt
van tennis en
tegen twee op
het twee
(20x10 meter)
een baan
glazen wanden
met vier
er om heen.
over het net
van de

De bal wordt
op de speelhelft

tegenstanders
geslagen, tonder
dat de bal eerst
één van de
wanden
raakt.
Het
spel
gaat
wel
verder

als de bal eerst de grond raakt en daarna één van de
wanden. De tegenstander brengt dan de bal weer over
het net en zo gaat de rally verder totdat het punt valt.
De puntentelling gaat hetzelfde als bij tennis en het
gaat meestal om best of two.
'En ik kan ie vertellen; het is echt een verslavende
sport. lk tennis zo'n veertig jaar en padel is een sport
op zich, maar heeft wel wat overeenkomsten. Veel
van de technieken van de tennisbaan kan ik ook
gebruiken op de padelbaan. Een groot verschil is wel
dat er onderhands wordt opgeslagen en dat er meer
gevolleerd wordt', legt Jack uit die ook les zal geven
op de padelbaan. De leraar weet dat je door middel
van padel ook ie tennisspel kan verbeteren: 'Bij padel
moet je veel volleren en zo verbeter je die techniek,
wat weer is meegenomen op de tennisbaan. En de
feeling is hetzelfde, ondanks dat je met een ander,
korter racket speelt en een zachtere bal.'
•En een ander voordeel is dat padel wat
laagdrempeliger is dan tennis. Mensen die wellicht
wat moeite hadden met tennis, wat natuurlijk
een technische sport is, kunnen op de padelbaan
beginnen. Het is wat simpeler, wat makkelijker om
onder de knie te krilgen. Dat komt, omdat de bal
wat zachter is waardoor je als speler meer tijd hebt
om ie slag te maken.' Toch heeft padel weer andere
uitdagingen. 'Er komt een geheel nieuwe tactiek bij:
hoe kan ie de wand in ie voordeel gebruiken. En dat
maakt padel zo'n fantastisch spel', vertelt Jack, die
toegeeft met het padelvirus besmet te zijn.
Het bestuur van TV Keltenwoud is niet over één nacht
ijs gegaan. Een werkbezoek naar Brabant heeft de
Bennekommers overtuigd van de meerwaarde
van de padelbanen. Met als doel: ledengroei
en ledenbehoud. Een werkgroep bereidt
momenteel een voorstel voor drie banen
voor. En als de ledenraad dat plan
goedkeurt, zouden de padelbanen van
kunstgras eind juli klaar kunnen zijn.
Jack: 'En dan zijn we een geweldige

sport rijker!'

O

