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1. Inleiding 
 
 
Dit document is een handvat voor de uitvoering van de "officiële NPB 
padelcompetitie voorjaar 2017" onder de verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse PadelBond (hierna te noemen NPB).  
 
Het bevat tips en aanwijzingen hoe gehandeld dient te worden om de 
competitie goed en ordentelijk te laten verlopen. 
 
Dit is een basisdocument en kan na iedere competitie aangevuld en verrijkt 
worden met nieuwe informatie en ervaringen opgedaan tijdens het 
competitieverloop. 
 
Deelname aan de NPB competitie is mogelijk voor leden van de NPB en voor 
spelers geldt dat zij licentiehouders zijn van de Nederlandse PadelBond. DE 
kosten van het licentiehouderschap voor 2017 bedraagt € 10,- p.p. 
 
De competitie wordt afgewerkt in SETTEO, het social network for racketsports, 
hetgeen betekent dat elke locatie en alle spelers een (gratis) account hebben 
in SETTEO. SETTEO is het platform waar de NPB mee werkt voor haar 
toernooicircuit en dus nu ook voor de competitie. 
 
Het geniet de voorkeur op elke locatie één aanspreekpunt voor de competitie 
spelende teams te hebben. Werkt de locatie met een aanspreekpunt geef dan 
via mail aan de competitieleider de volgende gegevens door: 

 Naam locatie; 

 Naam aanspreekpunt; 

 mailadres aanspreekpunt; 

 Telefoonnummer; 
 
Alle communicatie vanuit de NPB gaat via dit aanspreekpunt. Deze zorgt ervoor 
dat de teams voorzien worden van de benodigde informatie.  
Lukt dit niet dan verloopt de communicatie rechtstreeks met de captain.  
De communicatie verloopt zoveel als mogelijk via de mail. Het mailadres van 
de competitieleider staat op pagina 2 van deze handleiding. Bij communicatie 
altijd de speeldag en de teamnaam vermelden. 
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2. Competitieniveaus 
 
 
De speeldagen van de competitie zijn zaterdag en zondag en is geslachtsvrij. 
Dispensaties zijn niet noodzakelijk. Een competitiewedstrijd bestaat uit 4 
partijen. Per gewonnen partij is 1 punt te verdienen. 
 
De volgende niveaus worden gehanteerd: 

 Wedstrijdspelers; 

 Gevorderden; 

 Beginners; 
 
Samenstelling team:  

 Minimaal 4 spelers is nodig om te kunnen spelen.  

 Indien van toepassing kan een heer meespelen in een dames team. Ook 
kan een dame in een heren team ingedeeld worden. 

 
 
De competitieleider kan in voorkomende gevallen (bijv. als er te weinig 
aanmeldingen zijn voor een bepaald niveau) "niveaus" samenvoegen. 
Wanneer dat niet mogelijk is zal er contact opgenomen worden met het 
aanspreekpunt of rechtstreeks met de captain. 
 

3. Speeldata: 
 
 
Er wordt gestreefd naar poules van 8 teams (7 speeldata), echter in 
voorkomende gevallen kan het zijn dat er kleinere poules zijn met uit- en thuis 
spelende wedstrijden. Dit is geheel afhankelijk van het aantal aangemelde 
teams en kan (waarschijnlijk) niet geheel worden voorkomen! 
 
De speeldata voor het voorjaar 2017 zijn vastgesteld op: 
 

Datum Datum Opmerking 

Zaterdag 11 maart  Zondag 12 maart  

Zaterdag 18 maart  Zondag 19 maart  

Zaterdag 25 maart Zondag 26 maart  

Zaterdag 1 april Zondag 2 april  

Zaterdag 22 april Zondag 23 april  

Zaterdag 10 juni Zondag 11 juni  

Zaterdag 17 juni Zondag 18 juni  

 
Eventuele inhaal/uitwijkdagen zijn: 
 

Datum Dag 

Donderdag 27 april Koningsdag 

Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag 

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
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Alle competitiewedstrijden zijn uiterlijk afgewerkt op maandag 19 juni 2017. 
Ook de standen zijn dan bekend/ingevuld in SETTEO, zodat de definitieve 
eindstand opgemaakt kan worden. 
 
Er kan in overleg met de tegenstander op een ander moment 
ingehaald/uitgeweken worden, echter dit ten allen tijde doorgeven aan de 
competitieleider. Ook als er wordt ingehaald/uitgeweken naar de hierboven 
genoemde data dit doorgeven aan dit met vermelding van de de speeldag en de 
teamnaam. 
 
Wanneer er om welke reden dan ook (bijv. weersomstandigheden) een 
competitiewedstrijd wordt afgebroken geef dan aan de competitieleider door 
wanneer het vervolg van de wedstrijd wordt uitgespeeld. 
Het is, met nadruk, niet wenselijk een wedstrijd te verplaatsen met als reden 
vakanties, verhindering, e.d. In deze gevallen zorg dragen voor vervanging. 
 
Alle wijzigingen worden afgestemd door de captains van de teams en het is 
daarbij raadzaam om dit schriftelijk aan elkaar te bevestigen. 
 
In het weekend van 1 en 2 juli 2017 wordt er een finaledag/weekend 
gespeeld ergens op een locatie in Nederland. Wat de invulling hiervan is 
wordt op een later moment bekend gemaakt. 
 

4. Speeltijden: 
 
 
Op wedstrijddagen is de aanvangstijd tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 
12.00 en 14.00 uur. Dit geldt voor zowel de zaterdag als ook de zondag. 
 
De thuisspelende ploeg bepaald het aanvangstijdstip. In overleg kan een 
andere tijd worden afgesproken. 
 

5. Aanmelding team(s) 
 
 

Een team wordt ingeschreven via het platform SETTEO. De uiterlijk 
datum van aanmelding in SETTEO is zondag 12 februari 2017. 
 
De captain van het team kan alle spelers invoeren in SETTEO. 
Hij gebruikt hiervoor de "handleiding voor captain padel competitie" 
Voor zichzelf voert hij onderstaande gegevens in. 

1.  Voornaam; 
2.  Achternaam; 
3.  Mailadres; 
4.  Telefoonnummer (bij voorkeur mobiele nummer); 
5.  Geboortedatum; 
6.  Eventuele opmerkingen Vermeld hier de speeldag (zaterdag of 

 zondag) Een 2e telefoonnummer kan hier ook vermeld worden; 
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Verder zal de captain de teamnaam, speellocatie invoeren. Ook moet hij 
invoeren dat hij de captain is. 
Als het team is ingeschreven kan de aanvoerder zijn team samenstellen door 
spelers toe te voegen. 
Als dit is voltooid dan is de inschrijving afgewerkt. 

 
Alle spelers die deelnemen aan de competitie moeten een account hebben in 
SETTEO. Dit i.v.m. de toekenning van de te verdienen punten voor de ranking. 
Hierbij ligt de verantwoording bij de captain. In de "handleiding voor captain 
padel competitie" staat ook vermeld hoe een (gratis) account aangemaakt kan 
worden. 
 
Een reservespeler kan in meerdere teams worden aangemeld. 
 
Wanneer een team uit alleen tennisspelers bestaat die moeite hebben om het 
team in te delen op een bepaald niveau kan de captain gebruik maken van 
onderstaand overzicht om tot de bepaling van het niveau te komen. 
 
Als richtlijn voor (tennis)spelers geldt onderstaand overzicht: 
 

 speelsterkte: 7-8-9 is gemiddeld niveau; 

 speelsterkte: 4-5-6 is gevorderd niveau; 

 speelsterkte: 1-2-3 is wedstrijdspelers; 

 
Het is mogelijk dat een speler voor 2 teams uitkomt. Een speler kan zich 
opgeven voor een zaterdag en zondag team. 
Het is uiteraard niet mogelijk om voor 2 teams uit te komen die op dezelfde 
speeldag spelen. 
 

UITERLIJK 5 maart 2017 wordt de competitie indeling bekend 
gemaakt. De captain of het aanspreekpunt van de locatie ontvangt een 
mail waarin de indeling bekend gemaakt wordt. 
 

De indeling van de competitie geschied zoveel als mogelijk is op 
geografische grond. Daarbij wordt gestreefd de reistijd zo kort mogelijk 
te houden. Enige reisafstand kan niet worden voorkomen.  
Echter "hoe meer deelname des te minder is de reisafstand" 
 

Uitnodigen van de ploegen is een verantwoordelijkheid van de captain 
van het thuisspelende team en deze is verplicht dit schriftelijk en tijdig, 
doch uiterlijk 6 dagen voor de wedstrijddag, te regelen. De captain van 
het bezoekende team geeft hierop een schriftelijke bevestiging. 
Geef ook de adresgegevens van uw park door aan het bezoekende. 
team. 
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6. Ballen 

 
 
Op elke speeldag worden er nieuwe ballen gebruikt en worden verzorgd door 
het thuisspelende team. 
 
Er wordt gespeeld met ballen, welke goedgekeurd zijn door de NPB op basis 
van de criteria van de FIP. 
 

7. Opstelling van de ploegen 
 
 
Er worden per speeldag 2 of 4 rondes afgewerkt (afhankelijk van het aantal 
banen). 
In de competitie stel je per ronde duo's samen.  
Ronde 1 (1e partij en 2e partij) staat los van ronde 2 (met eveneens 1e partij 
en 2e partij. Een speler mag per ronde slechts één partij spelen. 
 
Dit betekent automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in 
maximaal twee partijen mag uitkomen (echter niet 2x met dezelfde partner). 
 
Captains worden geacht het sterkste koppel altijd in de 1e partij van iedere 
ronde op te stellen! 
 

8. Telling en invoeren opstelling en uitslagen in SETTEO 
 
 
Telling: 
De partijen in de competitie worden gespeeld om twee gewonnen sets, met 
een tie-break tot 7 op de stand 6-6. Winnaar is het team dat het eerst de 7 
punten heeft bereikt met een verschil van 2  
 
In de 3e (beslissende) set wordt een wedstrijdtiebreak tot 10 gespeeld. 
Winnaar is het team die het eerst de 10 punten bereikt met een verschil van 2 
punten. 
 
Invoeren opstelling en uitslagen in SETTEO: 
De opstelling van de teams worden voor aanvang van de competitiewedstrijden 
door de captain van het thuispelende team in SETTEO ingevoerd. 
Ook de uitslagen van deze competitiewedstrijd wordt door de captain van het 
thuisspelende team ingevoerd in SETTEO. De captain van het uitspelende team 
moet deze uitslag accorderen. Daarna staat de uitslag definitief in SETTEO. 
Dit gebeurt direct na het spelen van de competitiewedstrijd. Dit kan op de 
telefoon, tablet of computer. Hiervoor zal een instructie verstrekt worden. 
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9. Weersomstandigheden 
 
 
Wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat het gevaar oplevert voor de 
spelers wordt gewacht tot de banen weer bespeelbaar zijn. Voorbeelden 
hiervan zijn dat er water op de baan ligt of dat het glad wordt op de baan, etc. 
Na een wachttijd van 90 minuten kan in overleg worden bepaald hoe de 
wedstrijd verder wordt afgewerkt. In overleg kan worden besloten de 
resterende partijen op een andere datum af te spelen. 
Geef dit altijd door via mail aan de competitieleider. 
 

10. Beschikbare banen 
 
 
Afhankelijk van het aantal banen dat op de locatie aanwezig is kunnen een 
aantal teams worden ingeschreven: 
 
aantal banen   aantal teams 
 1      max.  4 
 2      max.  8 
 3      max. 12 
 4      max. 16 
 etc. 
 
Er kunnen in principe maximaal 2 wedstrijden per baan per dag gespeeld 
worden. In voorkomend geval wordt er rekening gehouden met de 
aanvangstijden van de wedstrijden. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
thuisspelende ploeg. Echter wel zoveel mogelijk in overleg met de bezoekende 
ploeg. 
 

11. Overig 
 
 
A. Accommodatie: 
De padelbanen moeten in goede staat zijn en totaal geen gevaar opleveren 
voor de spelers. 
Locaties stellen kleedruimtes, een toilet en douches beschikbaar  
Ook is er gelegenheid tot het nuttigen van drankjes. 
 
B. EHBO: 
Er dient een EHBO koffer aanwezig te zijn die voldoet aan de eisen die er voor 
staan bij een sportlocatie. Aan welke eisen deze moet voldoen is te vinden op 
de site van het Oranje kruis. 
 
C. Promotie/Degradatie: 
Vooralsnog wordt er geen degradatie cq. promotie toegepast. 
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D. Niet aanwezig op de speeldag: 
Als een team zonder kennisgeving niet komt opdagen gaat deze wedstrijd 
verloren met 4-0 en worden standaard de setuitslagen vermeld als 6-0 en 6-0 
per partij ingevoerd in SETTEO. 
Mochten de captains de wedstrijd alsnog willen spelen dan kan dat onderling 
geregeld worden. Deze wedstrijd dient dan wel gespeeld te zijn voordat de 
competitie is geëindigd (m.a.w. voor of uiterlijk 24 uur na de laatste speeldag 
moet de uitslag bekend zijn in SETTEO). 
 
E. Protest: 
De NPB gaat ervan uit dat er geen protesten komen en dat de teams er zelf uit 
komen. We gaan ervan uit dat de eventuele problemen onderling worden 
opgelost. Immers we hebben allemaal belang bij een sportieve competitie. 


