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De Tennisvereniging Gramsbergen en de naastgelegen
Combibaan willen samen twee padelbanen realiseren op
het middenterrein van de gecombineerde skeeler- en
schaatsbaan. Van links naar rechts de bestuursleden
Marjon Veldsink, Lizette van Domburg en Edward
Turkstra, die alvast een balletje slaan. © Enzio Ardesch

Tennisvereniging Gramsbergen
wil padellen op Combibaan:
‘Elkaar versterken’
Tennisvereniging Gramsbergen bekijkt
samen met het bestuur van de
Combibaan of op het middenterrein van
de gecombineerde schaats- en
skeelerbaan padelbanen gerealiseerd
kunnen worden. Voorzitter Lizette van
Domburg en de medebestuursleden
Marjon Veldsink en Edward Turkstra
vormen een commissie die de
haalbaarheid onderzoekt.
Benny Koerhuis 23-04-22, 09:00

„Om te kijken of het haalbaar is moeten we
eerst een toezegging van de gemeente
Hardenberg hebben dat we financiële steun
krijgen. Er is nu een gecombineerde
aanvraag ingediend voor de aanleg van een
extra kunstgrasveld voor de voetbalclub, en
voor twee padelbanen”, legt Van Domburg
uit. „We hopen dat de gemeenteraad dit jaar
nog groen licht geeft, dan kunnen we de
plannen verder uitwerken.”
Lees ook
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Op de padelbaan in Zwolle is
Arjen Robben (38) net zo fanatiek
als op het veld bij Bayern…
München: ‘Dit is gewoon
superleuk’
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‘De opmars van padel in
Nederland is niet meer te
stoppen’

Twee ton nodig
Na een eerdere offerte van 192 mille rekent
de commissie, nu de inflatie stijgt, op een
totaalinvestering van twee ton. De club hoopt
op subsidies, maar ook op bijdragen van
sponsors en fondsen. Op zijn vroegst in
2023 kunnen de padelbanen er liggen.
Padel is een combinatie van squash en
tennis, de snelst groeiende racketsport van
dit moment. Je speelt het met z’n vieren,
twee tegen twee, op een speelveld van tien
bij twintig meter omringd door een glazen
wand van vier meter hoog.
„Na een gesprek met de tennisbond KNLTB
hebben we een enquête onder onze bijna
tweehonderd leden gehouden. Die zijn heel
enthousiast over de mogelijkheid om hier
ook padel te kunnen spelen. Meer dan de
helft reageerde positief. Onlangs hielden we
onze ledenvergadering, daar is geen enkele
kritische vraag over dit plan gesteld”, vult
Veldsink aan.
Veel animo
In de nabije regio zijn padelbanen aangelegd
in Hardenberg, Coevorden en Dalen, vertelt
Van Domburg. „In Ommen, Dalfsen en
Nieuwleusen worden de mogelijkheden
onderzocht, concrete plannen liggen daar
nog niet. We verwachten dat er vanuit de
omgeving veel animo zal zijn voor onze
padelbanen. Ook onder bezoekers van
vakantiepark ‘t Hooge Holt.”
Op het drie banen tellende tennispark, dat
grenst aan de Combibaan en de
voetbalvelden van SV Gramsbergen, is geen
ruimte voor de aanleg van padelbanen. „Op
de Combibaan is die ruimte er wel”, schetst
Turkstra. „Naast schaatsen als het kan, de
jaarlijkse Dirty Monkeyrun, wielrennen en
skeeleren op een paar avonden,
beachvolleybal in de zomermaanden, twee
ochtenden jeu-de-boules is er niet zoveel
bedrijvigheid. Het bestuur van de
Combibaan zoekt daarom ook
samenwerking met andere verenigingen.”

Marjon Veldsink, Lizette van Domburg en Edward
Turkstra (v.l.n.r.) op het middenterrein van de Combibaan
waar padelbanen moeten komen. Achter de
reclameborden rechts ligt het jeu-de-boules-terrein dat
daarvoor wat aangepast moet worden. © Enzio Ardesch

Combibaan wil samenwerken met oog
op toekomst
Om de aanleg van twee padelbanen
mogelijk te maken moet de jeu-de-boulesbaan op het middenterrein van de
Combibaan wat worden verlegd. „We
kijken dit jaar hoeveel banen steeds
gebruikt worden. Er liggen nu negen
wedstrijdbanen naast elkaar, maar als zes
voldoende blijkt is daarnaast genoeg
ruimte voor de padelbanen”, legt
Combibaan-bestuurslid Jarno van
Faassen uit. „Als toch meer banen nodig
zijn kunnen we het boules-terrein een
kwartslag draaien, dan is er ook genoeg
plek maar dat kost wat meer werk.”
De realisering van de padelbanen is voor
iedereen gunstig, stelt Van Faassen.
„Alleen van het schaatsen ’s winters
kunnen we niet bestaan. We zijn
dankbaar dat iedereen lid blijft en
contributie blijft betalen. We kijken
continue naar onze toekomst, vandaar
ook dat we de Dirty Monkeyrun hebben
opgepakt. Alle sponsors met
reclameborden langs de baan zien graag
zoveel mogelijk activiteiten. We willen
graag samenwerken en kijken waar we
elkaar kunnen versterken. Zo helpen we
elkaar, dat zal ook met die padelbanen
lukken.”
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