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Voorwoord
De padelsport is groeiende in Nederland. Dat heeft te maken met de fantastische eigenschappen van
de sport maar ook met de vele ambassadeurs die de sport kent. Belangrijke ambassadeurs van de
padelsport in Nederland zijn spelers van de nationale teams. Naast een dames en herenteam heeft
de NPB ook veteranenteams. Het nationale veteranenteam kenmerkt zich door de volgende
eigenschappen:









Promotie van padel als breedtesport in Nederland.
Vertegenwoordigers van Nederland in officiële internationale wedstrijden.
Ambassadeurs van padel in het binnenland.
Enthousiasmeren beginnende padelspelers (intensiteit, show, sfeer, extra kleur
geven aan toernooien).
Kennis overdragen aan anderen (spelers en bestuurders van verenigingen).
Media aanbieden aan sponsoren.
Meer bekendheid aan de sport geven/ samenwerking met media.
Netwerkplek voor spelers.

De interesse in de veteranenteams wordt steeds groter en dat is een goede zaak. Daarnaast hebben
we in 2018 het eerste officiële WK gehad voor veteranen in Malaga. Vanwege deze toenemende
interesse, maar ook de belangrijke rol die de veteranenteams spelen voor de NPB heeft de
Technische Commissie een jaarplan opgesteld.
Het jaarplan bevat de volgende onderdelen:






Korte beschrijving van de verschillende teams
Organisatie
Activiteiten
Agenda 2019
Selectiebeleid

Veteranenteams
Er zijn heren en dames categorieën voor de veteranen. De FIP heeft de volgende officiële veteranen
categorieën:



Heren 35+, 40+, 45+, 50+, 55+
Dames 35+, 40+, 45+

Deze categorieën hanteren wij ook in Nederland. We zijn aan het oriënteren of er voldoende
draagvlak is voor een 60+ categorie bij de heren in Nederland.

Organisatie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het beleid omtrent het veteranen padel. De
TC stelt het beleid (selectiecriteria, doelstellingen etc.) en het jaarplan op. Daarnaast heeft de NPB
Pjotr van Dalfsen zijn functie als heren bondscoach uitgebreid met de veteranen.
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Activiteiten
De NPB faciliteert een aantal activiteiten voor veteranenspelers. Hieronder worden deze verder
beschreven.










NPB Veteranendagen: Het doel van deze dagen is een samenkomst van veteranen, hierbij
wordt niet geselecteerd op niveau maar op moment van inschrijving. Degene die zich als
eerste inschrijven kunnen deelnemen aan de veteranendagen. De organisatie van de
veteranendagen ligt bij het bondsbureau.
NPB Veteranen Toernooien: Er zijn inmiddels een aantal veteranen toernooien. Deze worden
georganiseerd door de betreffende club in samenspraak met het bondsbureau. Deze
toernooien zijn bedoeld voor alle veteranen. De organisatie van de veteranendagen ligt bij
het bondsbureau en de betreffende club.
Vriendschappelijke internationale toernooien (Gent en Finland): Er zijn ook internationale
toernooien waar de NPB voor wordt uitgenodigd welke geen officieel FIP karakter hebben.
Deze toernooien worden gebruikt om spelers ervaring op te laten doen in het internationale
circuit en ambassadeur te creëren.
Officiële internationale veteranen events (FIP landentoernooi): Er zijn officiële internationale
events waar de NPB een Nederlands team afvaardigt, deze evenementen staan op de FIP
kalender. Voor deze events zorgt de NPB voor nationale team kleding. De bondscoach nodigt
in samenspraak met de TC spelers uit voor deze events.
Trainingsdagen: Dit zijn dagen waarop de selectie zal trainen om zich voor te bereiden op een
event.

Per activiteit zal er aan de deelnemers een vergoeding gevraagd worden om de kosten te dekken.

Agenda 2019
De volgende activiteiten staan er gepland voor 2019. Verdere communicatie over inschrijving en
dergelijke zal via de mail en social media plaatsvinden.
Wanneer
18-20 januari

Activiteit
Arctic Cup Finland

Waar
Finland

Elke maand

Veteranendagen

NTB

Voor 3 mei

28, 29, 30
juni
1 juli
Maandag 9
september

Doorgeven van
Via bondsbureau
beschikbaarheid en interesse
voor Gent bij bondsbureau
(bondsbureau@padelbond.nl)
Bekendmaken van de selectie
voor Gent
Voorbereidingsdag
NTB
(Voorbereiding Gent)
Internationale Uitwisseling
Gent (België)
Gent
Opgeven beschikbaarheid
Bekendmaken van de selectie
voor EK

Zaterdag 5

Trainingsmoment selectie

Uiterlijk 17
mei
NTB

NTB

Voor wie
Heren (45+,50+,55+) & Dames
(45+,50+,55+)
Heren (45+,50+,55+) & Dames
(45+,50+,55+)
Heren (45+,50+,55+) & dames
(40+, 45+)

Heren (45+,50+,55+) & dames
(40+, 45+)
Heren (45+,50+,55+) & dames
(40+, 45+)
Heren (45+,50+,55+) & dames
(40+, 45+)
Heren (35+, 40+,
45+,50+,55+) & dames (35+,
40+ 45+)
Geselecteerde spelers
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oktober 12
tot 18 uur
Zaterdag 12
oktober 12
tot 18 uur
Zaterdag 19
oktober 12
tot 18 uur
26 oktober –
3 november

Trainingsmoment selectie

NTB

Geselecteerde spelers

Trainingsmoment selectie

NTB

Geselecteerde spelers

EK veteranen in Spanje

Malaga (Spanje)

Heren (35+, 40+,
45+,50+,55+) & dames (35+,
40+ 45+)
*Spelers dienen commitment te geven op beschikbaarheid tijdens toernooi en geplande
trainingsmomenten en daarnaast bereid te zijn om de onkosten voor het EK en de trainingen te
betalen. Opgave bij bondsbureau@padelbond.nl

Selectiebeleid/criteria officiële internationale veteranen events (EK Spanje)
De NPB heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor het selecteren van spelers voor officiële events.
De bondscoach selecteert in samenspraak met de technische commissie de spelers voor de events.
We hebben event drive selecties. Dit betekent dat er per event een nationale selectie wordt
gemaakt. De volgende criteria hanteren we hiervoor:
De bondscoach selecteert de spelers in samenspraak met de TC. Hierin worden de volgende zaken
meegenomen:






Padel niveau
Links / rechts
Teamspeler
Ranglijst NPB
Prestaties op NPB en KNLTB toernooien / competitie NPB en KNLTB / FIP toernooien / overige
buitenlandse toernooien

De kosten voor trainingen en evenementen (reis en verblijfkosten voor en na officiële speeldatum
toernooi) is voor rekening van de speler. Uiteraard kijken wij uit naar sponsoren die hier een bijdrage
in kunnen leveren. De NPB maakt selecties bekend nadat bij de spelers de beschikbaarheid en
interesse gecheckt is. Dit zal wanneer redelijkerwijs mogelijk ongeveer 8 weken voor het betreffende
event zijn.
Bij officiële event zal de NPB een maximaal aantal spelers afvaardigen.

Selectieproces
Gent:
Voor het vriendschappelijke internationale event in Gent hanteren we het volgende selectieproces:





Spelers dienen interesse en beschikbaarheid door te geven bij bondsbureau
Bondscoach selecteert spelers voor selectie. Hierbij wordt niet alleen naar niveau gekeken maar
ook naar eerdere deelname internationale events, (mogelijke) ambassadeursrol in padelmarkt en
teamspeler. Er worden per leeftijdscategorie 6 – 8 spelers geselecteerd.
Bekendmaken selectie aan geselecteerde spelers en daarna via social media, mail en website

EK Spanje:
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Er wordt tijdens het EK gespeelt in de volgende categorieën: Heren (45+, 50+ en 55+) en dames
(40+ en 45+). Er worden per leeftijdscategorie drie wedstrijden gespeeld. Elke leeftijdscategorie
is een team van 6 tot 8 spelers.
De bondscoach selecteert de beste koppels per leeftijdscategorie. Dit gebeurt op basis van de
selectiecriteria officiële internationale events.
Bekendmaken selectie aan geselecteerde spelers en daarna via social media, mail en website

Contact informatie
Naam
John Bouma
Norberto Nesi
Pjotr van Dalfsen
Bondsbureau

Functie
Voorzitter Technische commissie
Lid Technische commissie
Bondscoach en lid TC
Organisatie activiteiten

E-mail
johnbouma@hotmail.com
voorzitter@padelbond.nl
pjotrvandalfsen@hotmail.com
bondsbureau@padelbond.nl

T
06-11861146
06-18354357
06-53248260
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