
Reacties van de leden op het voorstel voor het realiseren van een padelbaan op 1 van onze 
binnenbanen. 
 
 
Hieronder staan de 19 reacties die binnen zijn gekomen; ze zijn genummerd en voor de 
leesbaarheid gesorteerd op lengte. 
 
1 Top plan! 
 
2 Ik ben zeer benieuwd hoe gek of je wordt van de herrie van de binnen baan padel. Of 
wordt het een dichte kooi net als squash? 
 
3 Wat een leuk nieuws de binnenbaan. Is al bekend waar we ons kunnen opgeven 
voor de huur voor de winterperiode? 
 
4 De hal is best wel gehorig. Denken jullie niet dat het geluid van het padellen voor overlast 
gaat zorgen voor de tennissers? 
 
5 Ik snap alle zetten wel mbt de padelleden, maar dit mag niet meer ten koste gaan van de 
tennisleden welke mijn inziens nog fors in de meerderheid zijn. 
 
6 Volgens mij is het toch een tennis vereniging en geen padel vereniging? Misschien een 
idee om aan de gemeente te vragen om wat extra ruimte wat niet ten koste gaat van een 
tennisbaan desnoods op een andere locatie. 
 
7 Kan er ook nog op een andere manier gestemd worden? Bijvoorbeeld per mail? Of op een 
andere dag? Ons lesgroepje wil graag tegen stemmen, maar een aantal kunnen helaas niet 
op zaterdag hiervoor aanwezig zijn. Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
8 Is er een mogelijkheid dat er meerdere stem momenten komen? Op dit moment is het 
alleen 2 uurtjes op zaterdag, waarop er veel mensen niet (tegen) kunnen stemmen. Gezien 
het aantal leden is het ook vrij druk op dat punt gezien de corona. Ik hoor graag van u. 
 
9 Ik heb helemaal geen probleem met het realiseren van een extra padelbaan, maar vraag 
me wel af of er ook eens geld vrijgemaakt word om de vloer van de tennisbinnenbanen te 
vernieuwen, denk wel dat dat inmiddels nodig aan vervanging toe is! gaten in de vloer en 
een lekkend dak. 
 
10 Is het niet veel eenvoudiger om een dak boven de bestaande padelbanen te maken voor 
die € 40.000. Gewoon een paar kolommen met dak dragers en dak beplating  de zijkanten 
rondom open? Een soort carport, kijk eens naar de tribunes van FC-Volendam. 
Is hier ook aan gedacht. 
 
11 Ik begrijp dat de animo voor padelbanen aan het stijgen is. Hebben jullie ook onderzoek 
gedaan of de animo ook blijvend is. Is er een kans dat de animo straks weer afneemt, als het 
nieuwtje eraf is. Ik krijg namelijk sterk het idee dat het padellen prioriteit begint te krijgen 
boven tennis, gezien de snelheid waarmee tennisbanen worden opgeofferd.   
 
12 Ik heb de volgende vraag. Mijn ervaring is dat er bij een stemming de voorstanders 
allemaal op komen dagen om te stemmen. De tennissers lezen er vaak overheen en denken 
er niet teveel bij na. Het is dus heel makkelijk om een besluit als deze er doorheen te 
drukken! Ik als lid van tv Dijkzicht wil graag een eerlijke stemming. Online een stem 
uitbrengen zou eerlijk zijn. Iedereen kan dan haar of zijn stem uitbrengen zoals het hoort. 
 
13 Er zijn tevens nog grote investeringen komende.  



• Hoe zit het met het opnieuw plakken van het dak op de tennishallen, deze lekken hier en 
daar.  

• Realiseren van de derde baan en herinrichten baan 10-11-12 
• De binnenbanen zelf liggen inmiddels ook langer dan deze eigenlijk horen te liggen , deze 

dienen ook vervangen te worden .  
 
14 Ik wil graag mijn stem uitbrengen tegen de padelbaan binnen, ivm het geluidsoverlast 
wanneer je binnen tennist. Ik kan ivm werk niet op zaterdag ochtend komen stemmen. Is er 
misschien nog een andere mogelijkheid, of mag ik op deze manier via de mail mijn stem 
uitbrengen? 
Misschien kunnen jullie nog even afwachten hoe de vraag naar de banen is nu er weer 
binnen gesport mag worden.  
Misschien kunnen de buiten banen wel simpel overdekt worden is daar ook al over 
nagedacht? 
Ik hoor het graag nog even.  
 
15 Bedankt voor het bericht, hier onze vragen: 
- Buiten merken we dat het padellen wel geluidsoverlast geeft op baan 7 /8 (en moeilijk is om 
leraar te verstaan). Worden er (en zo ja welke) maatregelen genomen om geluidsoverlast 
binnen te beperken? 
- Wij huren baan 16 en hebben vorig jaar ons vast tennisuur meerdere keren moeten 
inkorten omdat er sprake was van lekkage. Is dit dak al gerepareerd en zo niet: kan dit ook 
meteen worden aangepakt? 
- Momenteel is padel heel populair maar dit heeft waarschijnlijk óók te maken met de corona 
maatregelen. Is er onderzoek gedaan naar populariteit van padel op de lange termijn? 
- Is er straks keuze om in de winter binnen of buiten te lessen? En zijn de tennislessen 
buiten dan goedkoper dan binnen? 
 
16 Ik ben tegen dit plan.  
Punt 1, padel is heel gehorig en maakt veel meer lawaai (decibel) dan tennis. 
Binnen is de akoestiek al niet best, de banen ernaast zullen dan dus niet te bespelen zijn. 
Punt 2, in de winter buitenlessen is niet te doen, dat bleek nu wel tijdens corona. Het regent 
te vaak, er staat teveel wind of het is zo koud dat je je tennisracket niet kunt vasthouden en 
handschoenen aan moet waardoor je geen grip hebt. Dit gaat dus ten koste van beschikbare 
dagen/tijden tennislessen.  
Punt 3 investeer eens in de tennishal en baan zelf. Dak is lek en banen zijn ook wel toe aan 
onderhoud. Waarschijnlijk gaan de prijzen van tennisles ook nog omhoog door de padel 
investeringen van de afgelopen tijd. 
Punt 4 ik kan niet stemmen zaterdag tussen 10-12 uur maar bij deze dus mijn NEE en NEE 
namens mijn dochter.  
 
17 Ik vind dat de bij Tennis Vereniging nu eens 1 jaar pas op de plaats gemaakt moet 
worden. 
Ik vind dat er ondemocratisch bestuurd en gehandeld wordt. 
De manier van opereren is zeer tendentieus, en de het stemmingsproces totaal 
ondemocratisch, te weten; 
“Op zaterdag 29 mei 2021 van 10.00 tot 12.00 uur kunnen leden hun stem uitbrengen op het 
terras bij de tenniskantine. Uiteraard wordt deze stemming coronaproof georganiseerd. Voor 
de zorgvuldigheid vragen wij iedereen die een stem komt uitbrengen zich te identificeren met 
de tennispas.” 
De enthousiaste Padelleden zullen allemaal weer grootschalig komen opdraven en net als 
vorige keer, is de uitslag voorspelbaar. 
Ieder lid zal deze keer een stem dienen te geven. Hiervoor dient een ander mechanisme 
gecreëerd worden.  



Er is nu voorlopig genoeg geïnvesteerd in Padel. Volgend jaar kunnen we de plussen en 
minnen rustig op een rij zetten. 
Zijn we nu een Tennisvereninging primair, en secundair Padelvereniging? 
Of zijn we een geld machine geworden, die over de behoeften en geneugten van de 
Tennissen op de oorspronkelijke Tennisvereniging heen wil walsen. 
Ik vind dat er relatief veel “geluid” gegenereerd wordt bij de Padelbanen.  
Het rustig kunnen tennissen, bij de omliggende tennisbanen, is al redelijk verstoord. 
Op de binnenbanen, neemt dit nog veel ernstiger vormen aan. 
Tevens is er ‘n 6 maanden periode dat er binnen getennist kan worden, waarbij de 
binnenbanen veelvuldig bespeeld worden voor training en vrij spel. 
Doordat er nu minder Tennisbanen zijn, wordt er automatisch meer uitgeweken naar de 
binnenbanen. 
Daarnaast is het weer niet voorspelbaar, zodat in 6 “zomer” maanden veel binnen getennist 
zal gaan worden. 
Ik wens aan dat er aan deze manier van handelen door ons bestuur onmiddellijk een einde 
komt. Deze manier van besturen ervaar ik als zeer ongepast. 
 
18 Ik heb wat vragen/opmerkingen over de voorgenomen plannen om 1 binnenbaan op te 
offeren voor 1 padelbaan. 
 Vooraf: 
Ik wil jullie complimenteren voor het ondernemersschap dat jullie tentoonspreiden. Zo komt 
onze vereniging wel weer verder. Zo snapte ik helemaal de keuze om 1 buitenbaan op te 
offeren voor 3 padelbanen om zodoende de wachtlijst die er was op te lossen. 
Geluid: 
Ik maak me zorgen over de combi van vrij tennissen, lesgeven en padellen in 1 hal. Ik had 
begrepen dat er door de buurt al geklaagd wordt over het lawaai. En dat is alleen buiten. 
Wanneer binnen dan blijft de echo hangen in de hal. Mijn vraag: Zijn er verenigingen die met 
een vergelijkbare hal padellen, vrij tennissen en lesgeven combineren en wat zijn hun 
ervaringen? 
 Lesgeven: 
Door de corona waren we gedwongen om de winterlessen buiten te houden. Van de 12 
voorgenomen lessen zijn er denk ik maar 5 gehouden, waarvan zeker 3 ik normaal niet voor 
me plezier vrij zou gaan tennissen. Waarbij het de eerste keren na een beetje vorst ook heel 
gevaarlijk was. Zelfs de eerste lessen van de zomerperiode waren niet lekker vanwege de 
altijd aanwezige wind. Dus voor de winterperiode buiten inplannen is voor mij niet wenselijk. 
 Algemene beschikbaarheid binnenbanen: 
Veel clubgenoten, net als zoveel andere mensen, hebben drukke agenda's. Veel hobby's en 
afspraken hebben een repeterend karakter waarbij de dagen en tijden van deze hobby's 
vaststaan. Bij een beetje wind en regen willen mensen graag binnen tennissen. Daar wordt 
dan nu weer 16% minder capaciteit voor vrij. Gisteren vrijdag om half 5 smiddags - dus geen 
piektijd - 4 lesbanen en 2 vrije banen... dat zou dus dan worden 1 binnenbaan dus eigenlijk 
50% capaciteit verlies 
 Slaan we niet door?  
Ik heb zo ook een beetje om me heen gevraagd wat een aantal padellers van deze 
voorgenomen plannen vinden. Die ik gesproken had denken niet dat het geeft om 1 
padelbaan binnen te creëren. Daarnaast melden zij ook dat ze nu veel padellen omdat 
andere sporten (met name de sportscholen) tot afgelopen woensdag niet toegankelijk waren. 
Zij verwachten nog steeds wel te blijven padellen, maar minder keer per week. 
Hebben jullie onderzoek gedaan onder de padellers wat hun verwachtingen qua frequentie 
zijn als het corona tijdperk over is? 
Mijn voorkeur zou zijn om dit plan nog even 1 jaartje in de koelkast te zetten en te zien wat er 
dit jaar gebeurt als de Corona weer voorbij is. Zowel bij het tennissen als bij het padellen 
 Stemmen: 
Wat als je niet in staat bent om zelf op het aangegeven tijdstip te kunnen stemmen? 
Machtigen? Mailen? iets anders? 



 
19 Ik heb wat opmerkingen c.q. vragen over dit voorgenomen besluit. 
 
1.In de mail staat dat de stemming corona proof kan worden georganiseerd op het terras, 
waarom kan de ledenvergadering dan niet corona proof georganiseerd worden ? 
Max. 30 mensen in een ruimte of nog beter buiten (b.v. bij de bankjes naast het terras). 
Via mail en zonder vergadering is er m.i. veel minder beleving en betrokkenheid vanuit de 
leden, mensen vergeten te reageren of denken laat maar zitten. 
 
2.De nieuwe padelbanen staan er nog geen twee maanden of er wordt opnieuw over 
uitbreiding nagedacht. 
Waarom niet eerst twee jaar aanzien of het ledenaantal hetzelfde is gebleven alsmede de 
nieuwe animo ? 
Soms is het nieuwtje er snel af en het geeft meer tijd om na te denken over alternatieven. 
Lijkt mij fair gezien de hoogte van de investering en de opoffering van nóg een tennisbaan. 
 
3.Dijkzicht heeft in tegenstelling tot vele andere verenigingen in de regio 6 binnenbanen, een 
luxe in de tenniswereld. 
Wat is de toegevoegde waarde om in de afweging te benoemen dat in de winterperiode alle 
banen volledig bezet zijn van 18-21 uur ? 
Dit is toch logisch, want mensen huren veelal geen banen onder werktijd. Sterker, het geeft 
juist aan dat er veel animo is onder de leden voor banen huur in de winter. 
Namelijk elke dag 3 uur x 5 (werk) dagen x 6 banen= 90 uur per week voor de tennisleden, 
en dan telt het weekend niet eens mee. 
Een baan minder dupeert de huidige tennisleden vind ik. 
 
4. De Kloek wil meer lessen buiten gaan geven, wat is hier de reden van ? Ik kan me 
voorstellen dat er door deze samenwerking meer tennisles bij Dijkzicht gaat worden gegeven 
waardoor men noodgedwongen moet uitwijken naar buiten. Bij het wegnemen van een 
binnenbaan, is er bij slecht weer ook geen goede uitvalsbasis meer naar binnen. 
 
5. U zegt: wij zijn ervan overtuigd dat het opofferen van het beperkte gebruik van 1 
binnenbaan door tennissers in de zomerperiode opweegt tegen het realiseren van een 
rendabele padelbaan waar we veel leden blij mee maken. 
Waarom zegt u hier; beperkte gebruik van 1 binnenbaan in de zomerperiode ?? 
Binnenbanen worden ‘s winters gehuurd en betaald, maar ook zomers veelvuldig gebruikt. 
Degenen die al wat jaartjes meelopen op de vereniging weten dit ook. 
 
Binnenbanen worden niet alleen in de winter gebruikt. 
Dijkzicht heeft vele competitie teams, voor senioren en jeugd. Zowel voor- als 
najaarscompetitie duren ca. 8 weken. 
Daarnaast zijn er (jeugd)toernooien, ladder voor senioren en jeugd, clubkampioenschappen, 
Palingtoernooi etc. 
Er is altijd de mogelijkheid om naar binnen uit te wijken bij slecht weer. Hier wordt dan ook 
vaak en dankbaar gebruik van gemaakt. 
Vóór de Corona tijd hebben we gezien dat 6 binnenbanen eigenlijk te krap was om de 
competitie teams op te vangen bij slecht weer. 
Ook met de toernooien wordt er dankbaar naar binnen uitgeweken bij slecht weer. 
Bij afname van 1 binnenbaan wordt het nog veel krapper om de wedstrijden binnen uit te 
spelen. Dit is een groot nadeel. 
Hebben jullie dit meegenomen in de overwegingen ? 
 
U zegt dat het realiseren van een padelbaan veel leden blij maakt. Het gaat hier, neem ik 
aan, om de padelleden. 



Heeft u deze voorgenomen investering ook voorgelegd aan de sinds jaar en dag contributie 
betalende (en binnenbaan hurende) tennisleden ? 
 
6.Hoe zou een binnen padelbaan eruit komen te zien qua vormgeving en geluid ? De huidige 
padelbanen zijn prima gelegen, achteraan het tennispark, het is best luidruchtig , maar niet 
heel storend voor tennisleden, omdat het toch redelijk afgescheiden ligt. 
 
7.Waar ligt de grens ? 
Padel is natuurlijk een opkomende sport, maar de keuzes tot opnieuw uitbreiding ten koste 
van tennisbanen capaciteit gaan wel in erg rap tempo. 
Je kunt het niet even terugdraaien. 
Zijn er alternatieven om extra padelbanen buiten te creëren zonder aan de bestaande 
tennisbanen (zowel binnen als buiten) te komen ? 
Is hier heel erg goed over nagedacht en gesproken in de tijdspanne van maar liefst twee 
maanden na oplevering van de splinternieuwe padelbanen ? 
Zo ja, wat is hier uitgekomen ? 
Graag hoor ik de reacties op mijn opmerkingen en vragen. 
 
 
 
 
 
 
 


