De padelbaan van TC Op Dreef
Spelregels:
•
•
•
•
•
•
•

Leden van Tc op Dreef zijn vrij om te tennissen op de padelbaan.
Hang af middels het afhangsysteem.
Elk lidmaatschapskaartje is goed voor 15 minuten speeltijd, ofwel voor afhangen
gelden dezelfde regels als voor tennis.
Het is verplicht om padelrackets en padelballen te gebruiken. Tennisrackets en ballen zijn NIET toegestaan.
Leden mogen gratis gebruik maken van de padelrackets en ballen.
Als de kantine dicht is zijn de rackets te vinden in een vergrendelde kist onder de
overkapping. Code is te verkrijgen via Danny 06-25300854
Bij eventuele heftige schade en/of het ontbreken van ballen wordt een boete in
rekening gebracht die per direct moet worden voldaan inde kassa. Boete bij breuk, of
onherstelbare schade aan een racket is dertig euro, het ontbreken van een bal kost
drie euro.

Clinic
Vanaf juni 2018 is het mogelijk om bij TC Op Dreef met je collega’s of vrienden een tennis- of
padelclinic te krijgen om daarna lekker tegen elkaar te mogen spelen.
We starten met een kopje koffie of thee en maken kennis met de sport.
Tijdsduur 2 uur, minimaal 8 deelnemers.
Kosten 100 euro, iedere volgende deelnemer betaalt 5 euro.
Indien de banen zijn gereserveerd voor een clinic dan is dit te zien op de site in de agenda.
Verhuur van deze banen voor een clinic kan alleen in overleg en tijdens weekenden en
vakanties.
Vooralsnog zijn de banen niet te huur voor niet-leden. Zij kunnen echter wel geïntroduceerd
worden zoals dit ook staat vernoemd in de tennisregels. Een lid mag maximaal 3 keer per
seizoen iemand introduceren. Een introducée mag in eenmaal aangevangen speelperiode
afmaken.
Natuurlijk is het mogelijk deze clinic uit te breiden met extra drankjes en/of hapjes. Heeft u
nog andere ideeën en/of plannen? Neem contact op met Danny Verhoeven via
dverhoeven@tcopdreef.nl

Beter worden in Padel:
Neem voor les in padel contact op met onze gediplomeerde trainer Rob van Dinther.
Via mail rob@top-serve.nl of via de TopServe site: https://www.top-serve.nl/contact

Regels Padel:
De opslag moet onderhands.
De eerste opslag wordt vanaf de rechterkant geslagen en wordt daarna, net als bij tennis, afwisselend
van links en rechts geslagen.
Bij de opslag geldt dat men de bal onder of ter hoogte van zijn of haar heup moet raken.
De opslag moet zonder het net te raken direct in het diagonaal gelegen servicevak van de
tegenstander stuiteren. De bal mag daarna de glazen wand raken, maar niet het hekwerk
(foutservice). De ontvanger kan de bal terugspelen vóór of na de bal de glaswand raakt.
Zodra de bal in het servicevak heeft gestuiterd en correct is geretourneerd, komen beide speelhelften
in het spel. Als de bal bij de service het net raakt en daarna in het correcte servicevak landt, wordt de
opslag overgespeeld.
Spelverloop
Tijdens rally’s mag de bal slechts eenmaal het speelveld raken.
Een speler mag kiezen om de bal te laten stuiteren of hem te volleren.
Als de bal stuitert moet dat gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te raken, anders is het
een fout.
Nadat de bal heeft gestuiterd mag hij de wand en of het hekwerk een of meerdere keren raken
voordat hij wordt teruggespeeld.
De ontvanger mag de bal direct in het speelveld van de tegenstander terugslaan, of kan de bal via de
achterwand en / of zijwanden terugspelen.
Als de bal het hekwerk raakt voordat hij over het net komt is het een fout.
Als de bal via het speelveld over de wand (4 meter) of het hekwerk(3 meter) wordt geslagen is
het normaal gesproken een punt maar de speler mag dan de bal buiten de kooi terug slaan.
Het spel gaat door, totdat de bal tweemaal op het speelveld stuitert of een speler op een andere
manier de regels overtreedt.

