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Raad ondersteunt
aanleg padelbanen

Met het besluit van de gemeente-
raad om 60.000 euro beschikbaar
te stellen voor de Norger Tennis
Vereniging NTV, staat het sein op
groen om twee padelbanen te
realiseren op het tennispark van
de club. Al eerder hadden de Busi-
ness Club Norg, Rabobank, Univé
en Bakkerij van Esch een belang-
rijke financiële bijdrage geleverd
aan het plan. Samen met de eigen
inbreng van de NTV maakt dat de
begroting nu rond is voor een in-
vestering van € 120.000.

Omdat het huidige tennispark
geen eigen mogelijkheden heeft
voor uitbreiding heeft de Ge-
meente Noordenveld hiervoor 500
m2 extra terrein beschikbaar ge-
steld en is de omgevingsvergun-
ning inmiddels verstrekt.
Binnenkort zal een start worden
gemaakt om het terrein bouwrijp
te maken waarna de bouw van de
banen kan beginnen. Als de weers-
omstandigheden meewerken kun-
nen de banen in mei in gebruik
genomen worden.

Voorzitter Roelof Smilda: “We zijn
superblij dat we na anderhalf jaar
voorbereidingen eindelijk kunnen
starten met de uitvoering van het
project. We hebben een geweldig
projectteam, dat alle facetten van
de haalbaarheid onderzocht heeft
en dat heeft ook geleid tot samen-
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werking met de andere tennisver-
enigingen in de gemeente Noor-
denveld. Want het doel is niet
alleen om padelbanen bij de NTV
realiseren, maar twee banen bij
alle vier verenigingen binnen een
periode van vijf jaar. Padel is een
nieuwe sport, en om het tot een
succes te maken is het belangrijk
om zoveel mogelijk bekendheid
aan de sport te geven. De samen-
werking geeft ook de mogelijkhe-
den om onderlinge toernooien en
competities te starten.”

Een aantrekkelijk aspect van padel
is dat het heel laagdrempelig is.

Met weinig oefeningen kunnen al
leuke rally’s gespeeld worden en
op recreatief niveau is het conditi-
oneel ook minder zwaar. En dat
geeft veel mogelijkheden voor de
groep jongeren en ouderen die
tennis te moeilijk en of te zwaar
vindt.

Roelof Smilda: “Voor Norg is padel
een fantastische verbreding van
sportmogelijkheden en daarbij
een groeiend aanbod op alle acti-
viteiten die op het sportpark Een-
erstraat al plaatsvinden. En
daarmee goed voor de leefbaar-
heid van Norg en omgeving.”

Innovatief laagdrempelig racketspel
Padel is een nieuw en innovatief racketspel met veel kenmerken van
tennis en squash. Padel speel je twee tegen twee met een vergelijk-
bare bal als een tennisbal. Het racket is van carbon en zit met een
koordje om de pols van de spelers, zodat het niet kan rondslingeren.
Een padelbaan is een verharde buitenbaan van 10 x 20 meter en om-
geven door een glazen wand en hekwerk met een net in het midden.
Het grote verschil met tennis is dat je ook via de wand mag spelen.
Het scoreverloop is gelijk aan dat bij tennis, opslaan is verplicht on-
derhands.
Pluspunten van padel zijn bijvoorbeeld: 
* Is voor alle leeftijden en kan op alle niveaus worden gespeeld
* Makkelijk en snel te leren * Laagdrempelig * Spectaculair 
* Minder lichamelijk inspannend dan tennis en daarom zeer ge-
schikt voor mensen die tennis te zwaar vinden (geworden) 
* Je kunt het hele jaar door buiten spelen vanwege de waterdoorla-
tende verharde banen. Op dit moment is padel een van de snelst
groeiende sporten in Nederland. 

Cursus lesgeven aan fitte ouderen
De buurtsportcoaches seniorensport Drenthe bieden vanaf maart
een nieuwe verkorte cursus ‘lesgeven (sport en bewegen) aan senio-
ren’. Er zijn vele enthousiaste ouderen in Noord-Nederland actief,
maar er is een tekort aan goed opgeleide mensen die deze groepen
kunnen begeleiden. In 8 bijeenkomsten van 2 uur wordt heel prak-
tijkgericht geleerd hoe je een groep senioren verantwoord kunt
laten sporten en bewegen. De cursus start in maart en wordt gehou-
den in Sporthal Veenoord. 
Steeds meer ouderen geven gehoor aan de oproep om te bewegen
en ze merken dat ze fitter en vitaler worden, maar vooral ook weer
een sociaal netwerk opbouwen. Het is uitermate belangrijk dat deze
mensen de juiste begeleiding krijgen, iedereen moet op zijn eigen ni-
veau mee kunnen doen. Daar is deze cursus dan ook volledig op ge-
richt: het geven van sport en spel activiteiten speciaal gericht op
deze doelgroep. 
De cursus is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om met senio-
ren te werken, affiniteit hebben met sport en spel en ervaring heb-
ben met lesgeven. Ben je gediplomeerd lesgever, ben je net
afgestudeerd, ben je misschien uit het werkveld geraakt en lijkt het
je leuk een paar uurtjes per week les te geven dan is deze cursus een
mooie basis. In heel Noord-Nederland zijn groepen op zoek naar do-
centen. 
In 8 bijeenkomsten van 2 uur op dinsdag- of donderdagmiddag en 16
uur stage worden de deelnemers klaargestoomd om daadwerkelijk
voor een groep te kunnen staan. De cursus start in maart (week 10).
Na het goed afsluiten van de cursus zijn ze gecertificeerd om groeps-
lessen te geven aan ouderen. Info: https://sportdrenthe.nl


