Jaarplan 2019
Nationale jeugdteams

Voorwoord
Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Padel kenmerkt zich als positief, fun, dynamisch
en krachtig. Het enthousiasme van padel wordt steeds groter in Nederland, qua padelspelers, fans,
sponsoren padelclubs en -verenigingen. De Nederlandse Padelbond (NPB) heeft 100% passie voor
padel. De NPB promoot padel en draagt de eigenheid van de sport uit. De NPB bevordert de
mogelijkheden om padel te beoefenen. Met eigen competities, toernooien, clubs, opleidingen en
lifestyle. De NPB is aangesloten bij de Internationale Padel Federatie (FIP). Er zijn momenteel 34
padelbonden aangesloten bij de FIP en meer dan 12 miljoen actieve spelers. De bonden die
aangesloten zijn bij de FIP kunnen teams afvaardigen naar de EK’s en WK’s.
De Nederlandse Padelbond heeft inmiddels nationale heren, dames en veteranen beleid en teams.
De volgende stap is het vormgeven van jeugdpadel in Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is
het nationale jeugd team. Het nationale jeugdteam heeft de volgende doelstellingen:
•

Promotie van padel als breedtesport in Nederland.

•

Vertegenwoordigers van Nederland in officiële internationale wedstrijden.

•

Ambassadeurs van padel in het binnenland.

•

Enthousiasmeren beginnende jeugd padelspelers (intensiteit, show, sfeer, extra kleur
geven aan toernooien).

•

Kennis overdragen aan anderen

•

Meer bekendheid aan de sport geven

•

Netwerkplek voor spelers.

De Technische Commissie van de NPB heeft een jaarplan opgesteld voor het nationale jeugd team.
Het jaarplan bevat de volgende onderdelen:
•

Doelgroep

•

Organisatie

•

Activiteiten

•

Agenda 2019

•

Selectiebeleid

•

Contact informatie

Doelgroep
Dit jaarplan is opgesteld voor potentiële spelers (en ouders) van de nationale jeugd teams. Er zijn
binnen de FIP (Internationale padelbond) een aantal categorieën, deze hanteren we ook in
Nederland:
•

Jongens: onder 18 jaar (geboortejaar 2001 en 2002), onder 16 jaar (geboortejaar 2003 en
2004) en onder 14 jaar (geboortejaar 2005 of later).

•

Meisjes: onder 18 jaar (geboortejaar 2001 en 2002), onder 16 jaar(geboortejaar 2003 en
2004) en onder 14 jaar (geboortejaar 2005 of later).

Doelstelling
De NPB heeft de volgende (korte termijn) doelstellingen geformuleerd voor 2019:
•

Het organiseren van voorspeelmomenten voor jeugdspelers

•

Het selecteren van een voorselectie voor de nationale jeugd teams

•

Organiseren van jeugdtrainingen voor de (voor)selectie nationale jeugd teams

•

Het selecteren van een nationale jeugd team welk gaat deelnemen aan het WK jeugdpadel

•

De doelstellingen welke in het voorwoord benoemd staan

Organisatie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het beleid omtrent het jeugd padel. De TC
stelt het beleid (selectiecriteria, doelstellingen etc.) en het jaarplan op. De bondscoach jeugd heeft
hierin een prominente rol (Ewan Watson). De bondscoach heeft de volgende taken /
verantwoordelijkheden:

- Selecteren van jeugdspelers voor de (voor)selectie van de nationale jeugdteams
- Het verzorgen van trainingen voor de geselecteerde spelers
- Coaching van spelers op evenementen en mogelijk tijdens andere wedstrijden
Het bondsbureau ondersteunt in de organisatie omtrent activiteiten.

Activiteiten
De NPB faciliteert een aantal activiteiten voor jeugdspelers. Hieronder worden deze
verder beschreven.
•

Voorspeeldagen: Het doel van deze dagen is een samenkomst van jeugdspelers, waarbij
de bondscoach spelers kan bekijken en scouten voor het nationale team

•

Teamtrainingen: Na de voorselectie zullen er teamtrainingen georganiseerd worden voor
de geselecteerde spelers door de bondscoach

•

Officiële events (EK’s/WK’s): Er zijn officiële internationale events waar de NPB een
Nederlands team afvaardigt, deze evenementen staan op de FIP kalender.

Per activiteit zal er aan de deelnemers een vergoeding gevraagd worden om de kosten te dekken.
Voor WK’s worden normaal gesproken de hotelkosten en het eten en drinken gedurende het
toernooi vergoed door de FIP. De overige kosten zijn voor rekening van de spelers (hotel voor
aanvang van het toernooi + eten / drinken en vliegtickets).

Agenda 2019
Hieronder staat de agenda weergegeven van de activiteiten.
Wanneer

Activiteit

Waar

Voor wie

Medio april

Uitnodigingen
verzenden voor
voorspeeldagen

Website, mail en
social media

Alle jeugd padel spelers in NL

11 mei

Voorspeeldag jeugd*

Regio Midden

Alle jeugd padel spelers in NL

12 mei

Voorspeeldag jeugd*

Regio Zuid

Alle jeugd padel spelers in NL

25 mei

Voorspeeldag jeugd*

Regio West

Alle jeugd padel spelers in NL

26 mei

Voorspeeldag jeugd*

Regio Noord /
Oost

Alle jeugd padel spelers in NL

30 mei

Bekendmaking
voorselectie jeugd

Website, mail en
social media

Alle jeugd padel spelers in NL

8-9 juni

Teamtraining / NK jeugd

NTB

Voorselectie jeugd

22-23 juni

Teamtraining

NTB

Voorselectie jeugd

29-30 juni

Teamtraining

NTB

Voorselectie jeugd

1 augustus

Selectie bekend maken
voor WK jeugd

Website, mail en
social media

Alle jeugd padel spelers in NL

7-8 september

Trainingen WK selectie
jeugd

NTB

WK Selectie jeugd

14-15
september

Trainingen WK selectie
jeugd

NTB

WK Selectie jeugd

21-22
september

Trainingen WK selectie
jeugd

NTB

WK Selectie jeugd

28-29
september

Trainingen WK selectie
jeugd

NTB

WK Selectie jeugd

5-6 oktober

Trainingen WK selectie
jeugd

NTB

WK Selectie jeugd

12-13 oktober

Trainingen WK selectie
jeugd (optioneel)

NTB

WK Selectie jeugd

14-20 oktober

WK jeugd

Spanje, Castellon

WK Selectie jeugd

* zoz

*opgave bij bondsbureau@padelbond.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, club,
padeltrainer en regio van voorspeeldag. Bij weinig deelname in bepaalde regio kunnen er regio’s
samengevoegd worden. Uiterlijke opgave 27 april.

Selectiebeleid
De NPB heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor het selecteren van jeugdspelers. De bondscoach
selecteert in samenspraak met de technische commissie de spelers. We hebben event driven
selecties. Dit betekent dat er per event een nationale selectie wordt gemaakt. De volgende criteria
hanteren we hiervoor:
•

Niveau van de speler (bepaald a.d.h.v. o.a. prestaties NPB toernooien en competities. Hierbij
wordt ook gekeken naar links / rechts en mogelijke samenstelling van koppels.

•

Potentie van de speler (technisch, tactisch, mentaal)

•

Teamspeler

Per leeftijdscategorie worden er minimaal 2 en maximaal 4 spelers geselecteerd.
Alle jeugdspelers die deelnemen aan voorspeeldagen / trainingen / events dienen licentiehouder
te zijn van de NPB (voor jeugdspelers gratis). Aanmelden kan via setteo: www.setteo.com. Voor
meer informatie: https://www.padelbond.nl/licentie-voor-spelers/

Contact informatie
Naam

Functie

E-mail

T

John Bouma

Voorzitter Technische commissie
& bestuurslid

johnbouma@hotmail.com

06-11861146

Ewan Watson

Lid Technische commissie &
bondscoach jeugd

ewan@padelbond.nl

Bondsbureau

Organisatie activiteiten

bondsbureau@padelbond.nl

