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Padel is hot: padelkooien schieten als pad-
denstoelen uit de grond in Nederland. Toen 
de eerste padelbanen in ons land werden aan-
gelegd, waren dat nog vaak constructies die 
compleet werden geïmporteerd uit Spanje, de 
bakermat van de padelsport. Al snel bleek ech-
ter dat deze constructies niet geschikt waren 
voor het Nederlandse klimaat. Onder meer 
de waterdoorlatendheid schoot flink tekort. 
Willem Majoor, mede-eigenaar van Padel Totaal, 
constateerde dit ook. Majoor besloot samen-
werking te zoeken met een bestaande kunst-
grasfabrikant om een eigen mat voor padel te 
ontwikkelen. ‘Wij wilden padel een eigen twist 
geven. Niet klakkeloos importeren, maar een 
specifiek ontwerp maken voor de Nederlandse 
markt.’

Partnerschap
Een partner had Majoor snel gevonden: Domo 
Sports Grass. Tennis Totaal, het andere bedrijf 
van Majoor, werkt al veel samen met Domo 
Sports Grass op het gebied van tennis. Een 
partnerschap voor padel lag daarom voor de 
hand. In 2015 tekenden Padel Totaal en Domo 
Sports Grass een formele samenwerkingsover-

eenkomst. De eerste stap was het ontwikkelen 
van de mat. Majoor: ‘Bij die ontwikkeling zijn 
we terug naar de basis gegaan. Samen keken 
we naar drie ingrediënten: backing, perforatie 
en vezel. Die ingrediënten hebben we bij elkaar 
gebracht, tot we een constructie hadden die 
voldeed aan de internationale regels en die van 
NOC*NSF. Het resultaat is Domo® Padel.’ Zo’n 
Domo Padel-baan kan in ongeveer acht weken 
worden opgebouwd.

Interessant spel
Padel Totaal mag zich in Nederland exclusief 
importeur noemen van de padelkunstgrasmat-
ten van Domo Sports Grass. De padelbanen 
van Domo Sports Grass en Padel Totaal hebben 
een specifieke opbouw. De onderbouw bestaat 
uit een KroPor-fundatie. Tennis en Padel Totaal 
passen deze al decennialang toe in Nederland. 
Daarbovenop wordt de PT13-kunstgrasmat van 
Domo Sports Grass geïnstalleerd, Domo Padel, 
die met zand wordt gevuld. Die constructie 
blijkt een goede combinatie: waar in de nor-
men bijvoorbeeld 80 procent vereist is voor 
balstuit, haalt deze mat meer dan 95 procent 
bij praktijkmetingen van Kiwa Isa Sport. ‘Dat 

geeft wel aan dat het goed zit’, aldus Majoor. 
‘Domo Padel heeft een goede balstuit en veel 
grip, waardoor je een spel krijgt met korte 
slagen. Dat maakt de sport natuurlijk interes-
sant. Bovendien scoort de mat zeer goed op 
waterdoorlatendheid en voelt hij zacht aan. Hij 
is geschikt voor het buitenklimaat in Nederland, 
België en Duitsland.’
Op de Nederlandse markt heeft Padel Totaal 
met KroPor-fundaties een groot marktaandeel: 
zo’n vijftig procent op het totaal van driehon-
derd buitenbanen. Een groot deel daarvan 
heeft Domo PT13 Padel als kunstgrasmat. Daar 
is Majoor erg trots op, vertelt hij. ‘Het is mooi 
dat we exclusief partner zijn van een grote spe-
ler als Domo Sports Grass. Er zijn veel partijen 
op de markt, maar er zijn er weinig die genoeg 
vertrouwen hebben om een exclusief partner-
schap aan te gaan. Voor ons is deze samenwer-
king perfect.’

Padel Totaal en Domo Sports Grass slaan handen ineen

De sport padel groeit in sneltreinvaart en ook het aantal banenbouwers stijgt explosief. Om in het 

woud van aanbieders een kwalitatieve en duurzame padelbaan te garanderen, werken Padel Totaal 

en Domo Sports Grass exclusief samen. De Belgisch-Nederlandse combinatie is een succes: 

inmiddels hebben zij samen al meer dan vijftig banen gerealiseerd.
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