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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 NPB en KNLTB promoten padel en dragen de eigenheid
van de sport uit. De NPB en KNLTB bevorderen de mogelijkheden om padel te beoefenen. Met
competities, toernooien, clubs, opleidingen en lifestyle. De NPB is aangesloten bij de Internationale
Padel Federatie (FIP). Er zijn momenteel 40 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 in samenspraak met de KNLTB een jaarplan opgesteld
voor het nationale heren team. Het jaarplan bevat de volgende onderdelen:




Doelstellingen
Organisatie
WK kwalificatie
o Selectie criteria
o Selectie procedure

Doelstelling
Het nationale herenteam heeft ten doel om zich te kwalificeren voor het WK 2020. Bij een
succesvolle kwalificatie is het doel om bij de beste 12 landen van de wereld te eindigen.

Organisatie
De Technische Commissie (TC) en KNLTB afdeling padel 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 selectiedagen en trainingen voor de geselecteerde spelers
Coaching van spelers op evenementen en mogelijk tijdens andere wedstrijden

Het bondsbureau van de NPB en KNLTB ondersteunt in de organisatie omtrent activiteiten.
De technische commissie bestaat uit:
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Pjotr van Dalfsen: heren en veteranenbondscoach
Ewan Watson: dames en jeugdbondscoach
John Bouma: bestuurslid NPB en voorzitter TC

WK kwalificatie
Dit jaar wordt er een Wereld Kampioenschap georganiseerd. De locatie van het toernooi is nog
onbekend. Het Nederlandse herenteam is vanwege haar positie op de wereldranglijst niet
rechtstreeks gekwalificeerd. Daarom zal Nederland zich via een kwalificatietoernooi moeten
kwalificeren voor het WK. Waarschijnlijk zal deze kwalificatie plaatsvinden in Nederland in het
weekend van 22-24 mei aanstaande. Wanneer dit definitief is zal hier z.s.m. over worden
gecommuniceerd. De bondscoach zal in samenspraak met de TC een selectie samenstellen voor de
WK kwalificatie.
Selectie criteria
De bondscoach selecteert de spelers in samenspraak met de TC. Hierin worden de volgende zaken
meegenomen:





Padel niveau
Links / rechts
Teamspeler
Prestaties toernooien, evenementen en competities (binnen en buitenland).

Selectie procedure
Het selectie proces voor het nationale herenteam voor de WK kwalificatie ziet er als volgt uit:
Wanneer
25 maart

Wat
Wie
Opgave van beschikbaarheid / commitment
Potentiele selectiespelers
spelers bij bondsbureau@padelbond.nl
NTB*
Uitnodigen spelers voor selectiedag. De
TC
selectiedag is afhankelijk van de opgave en
mate waarin spelers bekend zijn bij de TC
NTB*
Selectiedag (locatie La Playa, 11-14 uur)
Potentiele selectiespelers
NTB*
Bekendmaken van de selectie WK kwalificatie TC
*De data zijn nog niet vastgesteld vanwege het COVID-19 virus. Zodra er meer duidelijkheid is zullen
we de spelers informeren.
Voorbereiding WK kwalificatie
Voor de WK kwalificatie worden er enkele trainingsmomenten georganiseerd voor het team om zich
voor te bereiden.
Wanneer
25 april 10-13 uur
2 mei 10-13 uur
9 mei 10-13 uur

Wat
Trainingsmoment 1
Trainingsmoment 2
Trainingsmoment 3

Wie
WK kwalificatie selectie
WK kwalificatie selectie
WK kwalificatie selectie
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Er zijn geen kosten voor de spelers verbonden aan de selectiedag, trainingen en het weekend van de
WK kwalificatie (kleding, hotel, eten+drinken, etc.)
Mocht het team zich kwalificeren voor het WK dan zal er daarna een addendum op het jaarplan
worden opgesteld met nieuwe selectieprocedure, voorbereiding en informatie over het WK.
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Naam
John Bouma
Frank Neering
Pjotr van Dalfsen

Functie
Bestuurslid NPB
Manager padel KNLTB
Heren bondscoach

E-mail
johnbouma@hotmail.com
f.neering@knltb.nl
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T
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06-53248260

De Nederlandse Padelbond (NPB) is verteg enwoordiger van padel in Nederland en lid van de International Padel Federation (FIP).

Meer informatie op www.padelbond.nl

