
UPGRADE 
UW ACCOMMODATIE
Combineer het nieuwste sport- en 

speelveld vanuit het Athletic Skills 

Model (ASM) met padel. 

Breng uw club, sportpark of in  

openbare ruimte naar een volgend 

niveau.

MEER RENDEMENT 
UIT DEZELFDE 

VLOEROPPERVLAKTE



WAT IS PLAYCE PADEL?
De PLAYCE Padel is geschikt voor iedere beweger die 

houdt van variatie, uitdaging, spelvormen en plezier. 

Op deze door het ASM ontworpen padelbanen kan 

iedere sporter gevarieerd veelzijdig bewegen,  

trainen, sporten of revalideren. Conform het Athletic 

Skills Model is gevarieerd bewegen belangrijk voor 

alle leeftijden van beginner tot gevorderd, maar ook 

voor therapie. Het is een talentontwikkelingsmodel 

met een wetenschappelijke onderbouwing.

IN SAMENWERKING MET ASM
Het Athletic Skills Model is een andere manier van 

denken over sporten, spelen & bewegen. Er wordt 

rekening gehouden met de Schijf van 10! Dit zijn tien 

grondvormen van bewegen die het ASM bij elkaar 

heeft gebracht. Wanneer verschillende doelgroepen 

als: sportverenigingen, onderwijs, gezondheidszorg, 

kinderopvang, bootcamp etc. het belang van veel- 

zijdig bewegen adopteren zal de motorische ontwik-

keling van zowel jong als oud sterk verbeteren.

https://youtu.be/apMt2Sur_aU


MEER RENDEMENT 
UIT ZELFDE VLOER-
OPPERVLAKTE
Door de multifunctionaliteit van de 

banen kunt u met dezelfde 

vloeroppervlakte meer rendement 

behalen. 

Goed leren bewegen is belangrijk 

gedurende ons hele leven. 

De PLAYCE Padel brengt veelzijdig 

bewegen gericht op oefen- en 

spelvormen die de oog-hand en de 

oog-voet coördinatie ontwikkelen. 

Het beoefenen van meerdere 

vaardigheden binnen meerdere 

sporten leidt tot betere sport- 

prestaties. Veelzijdig bewegen leidt 

tot minder blessures, sporters 

worden creatiever en blijven een 

leven lang actief.
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PLAYCE
PADEL 

SUNRISE

ORANJE OVAAL

LIJNEN

EXTRA MIKPUNT

KWART MAANTJES

ORANJE ACHTERVAK

GEVISUALISEERD NET

NET HOOGTE 
VERSTELBAAR

Alle variaties in kleursamenstelling nodigt uit tot externe focus. Dit betekent 
meer aandacht voor het ‘externe doel op de vloer of wand’ in plaats van de 
instructie ‘intern op het lichaam’ te richten. Deze aanpassingen hebben een 
positief effect op het raken van de bal en op het mikken van de bal. 
De lichaamshouding past zich ‘automatisch’ aan zodat instructie geven op 
bijvoorbeeld de stand van het racketblad niet nodig is.  

De blauwe 'kwart maantjes', zijn mikpunten voor de service. Een lastige 
plek, wanneer de bal daar stuitert is het moeilijker om te retourneren 
via het glas.

Het ’oranje achtervak’ zorgt ervoor dat er beter gemikt kan worden in het 
achtervak, zodat er door de aanvallende partij beter druk gezet kan worden 
door gezamenlijk naar het net te lopen. Hiervoor kan eveneens het doel aan 
de wand worden gebruikt. 

Het ‘oranje ovaal’ in het midden zorgt ervoor dat beide netspelers zich 
rondom het oranje ovaal kunnen oriënteren. Hierdoor ontstaat beter voe-
tenwerk en dus ook een verbeterd netspel. Er kan ook voor worden gekozen 
om een ander vak te maken in plaats van een ovaal. Hier kunnen sporten als 
Pickleball of Touchtennis gespeeld worden.

De lijn op het glaswerk is een ‘gevisualiseerd net’. Deze maken spelvormen 
mogelijk, alleen of gezamenlijk. De wand heeft een ander effect op de bal 
waardoor spelvariatie toeneemt en een ontwikkeling in balbaanherkenning. 
Het net is bewust op 1 meter hoogte gezet, net hoger dan het normale 
padelnet. Dit vraagt direct om spelaanpassingen (adaptief vermogen) die 
leiden tot meer slagvariaties, speloplossingen en balkeuzemogelijkheden.

Het net is in ’hoogte verstelbaar’. Hierdoor kunnen er verschillende 
spellen en sporten gespeeld worden zoals badminton of volleybal. 
Het net kan ook weggehaald worden waardoor andere bewegingsvaardigen 
mogelijk worden. 

’De lijnen’ op het veld kunnen worden gebruikt voor balansvormen, 
sprongvormen en ritmische stapvormen.

TOEPASBAAR

INDOOR
OUTDOOR

BENODIGDE RUIMTE

200M2
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PLAYCE
PADEL 

PLUS

TOEPASBAAR

INDOOR
OUTDOOR

BENODIGDE RUIMTE

200M2

PICKLEBALL

HET DOEL

VIERKANTJE

NET HOOGTE GLASWERK

NET HOOGTE 
VERSTELBAAR

Algemene zaken van padelbaan Sunrise gelden ook hier.

In de hoeken van het veld zijn ‘vierkantjes’ gemaakt om daar de bal te 
plaatsen. Dit zijn defensieve of aanvallen plekken om de ballen naar toe 
te mikken. 

Voor het doel ligt een Gele rechthoek. Daar kan ook zodra de aanvallen-
de partij naar het net wil de bal in dat vak gemikt worden. Hierdoor kan 
er druk op de tegenstander ontstaan.  Beide gele vlakken werken met 
externe focus, dit verbetert de resultaten tijdens het gewone Padelspel. 

Het Oranje binnen vak heeft de afmetingen van een snelgroeiend spel: 
’Pickleball’. Een compacter spel met andere materialen waardoor het 
langzamer kan gaan wat interessant is voor minder mobiele bewegers. 
Het kan ook sneller wat een overload geeft aan voetenwerk en reactie-
vermogen.

Het doel heeft hier een andere uitstraling. Het bevat 12 vakken. In elk vak 
staan andere getallen of rekentekens. Daarmee kunnen veel uitdagende 
en verschillende spellen gespeeld worden voor ieder niveau en elke leef-
tijd. Dit kan met meerdere slagmaterialen. Het kan ook met dal en voet 
of via een estafette. De kennis en kunde van de trainer-coach is noodza-
kelijk. 

’Nethoogte’ van de belijning op het glaswerk is juist lager dan het regu-
liere Padelnet. Zo ontstaan er nieuwe spelvariaties die je alleen, in een 
duo of met meer personen kan uitvoeren. Je kan ook de hoeken gebrui-
ken, zodat er dimensionaal getraind kan worden aan 1 zijde van het veld. 
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PLAYCE
PADEL 

CROSS
GOAL

ASYMMETRISCHE LIJNEN

GEKLEURDE BOLLEN

ACHTERVELD

ALLES VAN 
PLAYCE PADEL 1 EN 2

NET HOOGTE 
VERSTELBAAR

Algemene zaken van padelbaan Sunrise en Plus gelden ook hier.

In het ’achterveld’ zijn verschillende vakken aangebracht voor diverse 
spelvormen waar regels de bewegingen afafdwingen. Voorbeeld: wan-
neer een forehand geslagen wordt dient de bal in de oranje vakken te 
stuiteren, met een backhand in de gele vakken. Hierin kunnen uiteraard 
verschillende regels bedacht worden, de padeltrainer kan hier creatief 
mee omgaan.

Op het glas staan ’gekleurde bollen’. Deze bollen corresponderen met 
de kleuren op de grond, hierdoor kunnen er bewuste combinaties uitge-
lokt worden. De bal moet via oranje op de muur naar oranje op de grond 
stuiteren. Hiermee leert de sporter welke hoek van inval een hoek van 
uitval maakt. Ook snelheid veranderingen en effecten worden geleerd.

Een klein goaltje op de grond kan bijvoorbeeld gebruikt worden als Pan-
na goal of voor hockey of handtennis. De variaties zijn enorm als je vanuit 
andere vaardigheden en sporten gaat denken.

De ’asymmetrische lijn’ zorgt ervoor dat de padeller aanpassingen moet 
verrichten tijdens de service. De asymmetrie kan sneller leiden tot crea-
tiviteit in regels. Het aanpassingsvermogen wordt hier aangesproken. De 
asymmetrie verleidt de speler tot andere keuzes in het spel (creativiteit).

TOEPASBAAR

INDOOR
OUTDOOR

BENODIGDE RUIMTE

200M2
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VIJFHOEK

ASYMMETRISCHE LIJNEN

KWART MAANTJES

VELDKLEUREN

ALLE DISCIPLINES 
KOMEN SAMEN

VOETENWERK
PATRONEN

PLAYCE
PADEL 

PRO

Algemene zaken van padelbaan Sunrise, Plus en Cross  
gelden ook hier.

’Voetenwerk patronen’ in het veld kunnen worden gekoppeld aan spel- 
en padel oefeningen. Betere balans uit zich in beter voetenwerk. Voeten-
werk komt uit de heupen en leidt ertoe dat de spelers tijdens het padel-
spel economischer over de baan bewegen. 

Meerdere ’veldkleuren’ en daarmee ook de wandkleuren zijn uitgebreid, 
zodat er nog meer keuzevariatie is.  

De ’asymmetrie’ komt meer samen met de symmetrie. Vakken zijn bij-
voorbeeld voor de service niet gelijk maar ook binnen een spel als Pick-
leball zijn de velden niet gelijk. Dit leidt tot aanpassingen in niveau maar 
ook in tactiek.

De hoeveelheid kleuren en lijnen in het veld zorgen ervoor dat er geleerd 
wordt om anders te kijken. De padel afmetingen van de velden blijven 
namelijk gelijk. Alleen welke kleuren zijn waarvoor bestemd. Dit kan de 
trainer bepalen. Doordat de ogen in overload worden getriggerd nemen 
de perceptuele vaardigheden toe. Wanneer de speler in dit veld een pot-
je kan padellen en het overzicht kan houden met of, zonder extra regels/
dubbeltaken, zal spelen op een ‘normale padelbaan’ eenvoudiger wor-
den en dat is trainingswinst. 

De ’vijfhoek’ in het midden met de gele cirkel daarin kan worden 
gebruikt voor 360 ball als het net wordt weggehaald. Veel andere 
spelvormen zijn nu mogelijk zonder net, waaronder stoeivormen. 
Als het net er wel blijft staan kan je regels maken als: scoren binnen 
de halve vijfhoek telt dubbel, op geel 3 dubbel. 

TOEPASBAAR

INDOOR
OUTDOOR

BENODIGDE RUIMTE

200M2



Keuzes voor op de achterwand. Een gevisualiseerd net kan op verschillende hoogtes worden 
gemaakt op het glas. Beide kunnen zorgen voor verschillende spelvariaties en zouden gecombineerd 
kunnen worden met stippen. Daarnaast kan er een doel worden geplaatst, afhankelijk van de 
doelgroep kan ervoor gekozen worden om te werken met cijfers of juist niet. Een klein goal kan weer 
voor andere spellen worden gebruikt zoals panna-voetbal of hockey.

DE MOGELIJKHEDEN 
IN DE 
PLAYCE PADEL
De voorgestelde padelbaan zijn 

mooie voorbeelden, maar we willen 

benadrukken dat de 

PLAYCE Padel maatwerk is. 

Hier staan een aantal onderdelen waar 
een keuze uit gemaakt kan worden, maar 
ook hier kunnen aanpassingen naar wens 
worden gemaakt. Uiteraard zullen jullie 
gezamenlijk met ASM de ideeën bespre-
ken zodat zij de baan op maat kunnen 
ontwerpen.

WIJ DENKEN MEE!



De servicevakken kunnen ook op allerlei manieren worden 
ingedeeld. Er kan een rechthoek of ovaal in gemaakt worden, 
maar ook kan er gewerkt worden met asymmetrische lijnen. 
Deze opties zorgen ervoor dat er een onbewuste aanpassing 
in het spel moet worden gemaakt. 

Standaard op de PLAYCE Padel is het verstelbare net. Hier-
mee kunnen er verschillende spellen worden gespeeld zoals 
volleybal of badminton. Daarnaast is het een effectieve manier 
om de lob te trainen voor padel. 

Het achterveld en de hoeken bieden opties om te trainen 
voor de service en balplaatsing. Wat willen jullie in het veld 
hebben? En de belangrijkste vraag is dan, waarom zouden 
jullie een vierkant of juist een kwart maan in het veld willen? 
Bewust nadenken over de keuzes is de start voor het gesprek 
met ASM.

ACHTERVELD EN HOEKEN SERVICEVAKKEN VERSTELBAAR NET

DE MOGELIJKHEDEN IN DE PLAYCE PADEL



OOK MEER 
RENDEMENT UIT DEZELFDE 

VLOEROPPERVLAKTE?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET PADELBOUW
WWW.PADELBOUW.NL  OF BEL 0320 331 588 
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