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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 sinds 2012 een nationaal herenteam. Voorbeelden in de sport zijn
belangrijk in de ontwikkeling van de sport. Het nationale team 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 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 heren team.
Het jaarplan bevat de volgende onderdelen:
•

Doelstellingen

•
•
•
•

Organisatie
Activiteiten
Selectie procedure
Selectie criteria
Agenda 2019

Doelstelling
Het nationale herenteam is vanwege haar ranking reeds gekwalificeerd voor het EK 2019. De
doelstelling is om op het toernooi de top 10 te behalen.

Organisatie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het beleid van het nationale team. De TC stelt
het beleid (selectiecriteria, doelstellingen etc.) en het jaarplan op. De bondscoach heeft hierin een
prominente rol (Pjotr van Dalfsen). De bondscoach heeft de volgende taken /
verantwoordelijkheden:
•
•
•

Selecteren van spelers voor de (voor)selectie van de nationale heren team
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.
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De technische commissie bestaat uit:
•
•
•
•

Norberto Nesi: padel expert
Pjotr van Dalfsen: herenbondscoach
Vacature: damesbondscoach
Ewan Watson: jeugd bondscoach

•

John Bouma: bestuurslid en voorzitter TC Activiteiten

Dit jaar wordt er een Europees Kampioenschap georganiseerd in Milaan (Italie). Nederland zal
hieraan deelnemen met het herenteam. Hier gaat een selectieprocedure aan vooraf welke hieronder
beschreven staat. Het EK wordt gehouden van 3 november t/m 9 november.
Selectie procedure
Het selectie proces voor het nationale herenteam ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

Opgave beschikbaarheid / commitment spelers uiterlijk op 10 juli bij bondsburea@padelbond.nl
Selectie voorspeeldag 7 september (zie agenda)
10 september: bekend maken voorlopige selectie EK (minimaal 8 heren, maximaal 16 heren)
Tussen 10 en 30 september: trainingsweekend voorselectie (zie agenda)

•

30 september: bekend maken definitieve selectie EK

3 november t/m 9 november EK

Selectie criteria
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 / hoofdklasse NPB / Topklasse KNLTB / FIP toernooien /
overige buitenlandse toernooien

De kosten voor trainingen en evenementen is voor rekening van de speler. Uiteraard kijken wij uit
naar sponsoren die hier een bijdrage in kunnen leveren.

Agenda 2019
Wanneer

Wat

Waar

Wie

Vrijdag 12 april

Rising stars training

Zeewolde

Opgegeven spelers en
bondscoach

Vrijdag 30 april

Communicatie jaarplan

Mail / facebook /
website

TC

Vrijdag 17 mei

Rising stars training

Zeewolde

Opgegeven spelers en
bondscoach

Zaterdag 25 en
zondag 26 mei

Hoofdklasse competitie

PadelDAM

Ingeschreven teams

Vrijdag 31 mei

Rising stars training

Zeewolde

Opgegeven spelers en
bondscoach
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Vrijdag 14 juni

Rising stars training

Zeewolde

Opgegeven spelers en
bondscoach

Vrijdag 28 juni

Rising stars training

Zeewolde

Opgegeven spelers en
bondscoach

Maandag 10 juli

Opgeven beschikbaarheid
en commitment van
spelers voor EK*

Bondsbureau
@padelbond.nl

Potentiele selectie spelers

Dinsdag 10
september

Bekend maken voorselectie
EK (minimaal 8 heren,
maximaal 16 heren)

Mail / Facebook /
website

TC

Zaterdag 21
Trainingsmoment
september 9 tot 12 voorselectie
uur

NTB

Voorselectie

Zaterdag 28
Trainingsmoment
september 9 tot 12 voorselectie
uur

NTB

Voorselectie

Maandag 30
september

Mail / facebook /
website

TC

Zaterdag 5 oktober Trainingsmoment selectie
9 tot 12 uur

NTB

Geselecteerde spelers

Zaterdag 12
oktober 9 tot 12
uur

Trainingsmoment selectie

NTB

Geselecteerde spelers

Zaterdag 19
oktober 9 tot 12
uur

Trainingsmoment selectie

NTB

Geselecteerde spelers

4 – 9 November

EK

Milaan (Italië)

Bekend maken definitieve
selectie EK

Geselecteerde spelers,
bondscoach
*Spelers dienen commitment te geven op beschikbaarheid tijdens toernooi en geplande
trainingsmomenten en daarnaast bereid te zijn om de onkosten voor het EK te betalen. Opgave bij
bondsbureau@padelbond.nl

Contact informatie
Naam

Functie

E-mail

T

John Bouma

Bestuurslid

johnbouma@hotmail.com

06-11861146

Norberto Nesi

Lid TC

voorzitter@padelbond.nl

06-18354357

Pjotr van Dalfsen

Heren bondscoach

pjotrvandalfsen@hotmail.com

06-53248260
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