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Sportfacilities & Media ontwikkelt diverse
readers, de zogenaamde Lezersservices.
Deze zijn bedoeld om sportorganisaties op
praktische wijze te ondersteunen in de veelomvattende werkzaamheden die zij moeten
verrichten. Zodat het wiel niet telkens
opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Deze
informatie is tot stand gekomen dankzij
medewerking van verschillende partijen en
organisaties, maar voornamelijk dankzij u en
uw collega-sportorganisaties. Dankzij uw talloze op- en aanmerkingen op de artikelen in
Sport FM en op de lezersserviceproducten,
kunnen wij blijven werken aan verbetering
van onze activiteiten en publicaties. De
redactie heeft niet de illusie dat zij hiermee
altijd panklare oplossingen aanbiedt, maar
hoopt met deze informatie u wel een eind op
weg te helpen. Zodat anderen daardoor kunnen sporten.
Wij nodigen u uit om contact met ons op te
nemen wanneer u informatie heeft, waarvan
u denkt dat deze ook voor andere sportorganisaties interessant is. Zodat zij ook niet
opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar
gebruik kunnen maken van uw ervaringen.
Uiteindelijk is tijd een kostbaar bezit, zowel
bij vrijwilligers als ondernemers.
Uitgeverij, Redactie en correspondentie:
Sportfacilities & Media BV
Postbus 952, 3700 AZ ZEIST
Tel: 030 - 6977710 Fax: 030 - 6977720
Internetsites:
www.sportfacilities.com
www.sport-fm.nl
Deze Lezersservice is een service aan de
abonnees van SportFM en is voor hen toegankelijk via www.sport-fm.nl. Aan deze tekst
kunnen geen rechten worden ontleend. Niets
van deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar worden gemaakt op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het
auteursrecht van Sport FM en de daarin verschenen artikelen alsmede de informatie via
de Lezersservice worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, machtigt
de bij de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten rechte op te treden.

TENNISBANEN
SPECIAL
"Onderhoud, bespeelbaarheid,
levensduur en kosten"
Bij aanleg of vervanging van tennisbanen kan er tegenwoordig
gekozen worden uit tal van baantypen. Van gravel tot kunstgras,
iedere baan heeft zo zijn eigen kenmerken en speeleigenschappen. Maar hoe maakt u nu de juiste keuze? En hoe past uw keuze
het best binnen de overige functionaliteiten van uw tenniscomplex? Bij de keuze voor een baantype moet een balans gezocht
worden tussen de demografie van de eind gebruikers, de speeleigenschappen, het onderhoud, de seizoensgebondenheid en de
levensduur. Natuurlijk moet daarbij ook rekening gehouden worden met de exploitatiekosten en het zo functioneel mogelijk
benutten van de beschikbare ruimte. Kortom, een belangrijke
keuze uit een tal van baantypen. Deze reader is onderverdeeld in
vier delen, waarvan het eerste deel de speleigenschappen van
acht all weather buitentennisbanen omschrijft en deze vergelijkt
met gravel. Het tweede deel omschrijft de baansoort, onderhoud,
bespeelbaarheid, levensduur en de kosten verbonden aan aanleg,
ombouw en onderhoud van deze baansoorten. Het derde deel
belicht het onderhoud, de bespeelbaarheid, levensduur en de
kosten van 2 'nieuwere' baansoorten.
Door: Maaike Denkers

DEEL 1:

SPELEIGENSCHAPPEN
Tennis is, ten opzichte van andere sporten, uniek door de enorme variatie aan
speeloppervlakken. Zowel op top- als amateurniveau wordt gespeeld op gras,
gravel, hardcourt en tapijt. En iedere toplaag kent zijn eigen specifieke speleigenschappen. Maar om welk systeem het ook gaat, elke tennisspeler stelt hoge
eisen aan de demping, stabiliteit en speleigenschappen. Uiteindelijk willen we
beschikken over tennisbanen waarop met maximaal plezier en minimale kans op
blessures gespeeld kan worden. Een goede tennisbaan is echter meer dan een
toplaag. De laag eronder is minstens zo belangrijk voor de kwaliteit en speleigenschappen van de baan.

Tennisbanen
In Nederland liggen ongeveer 10.500 buitentennisbanen, waarvan 59% uit gravel
banen bestaat (6200), 25% uit kunstgras (2600) en 16% overige banen (1700).
De meeste tennissers beschouwen de gravelbaan nog steeds als de meest plezierige baansoort. Een nadeel is dat de gravelbanen slechts een beperkte periode
per jaar bespeelbaar zijn. Een ander nadeel van gravelbanen is, dat het veel onderhoud vereist om de banen in goede conditie te houden. Dit soort banen dienen
voor het begin van elk speelseizoen speelklaar te worden gemaakt. Aangezien er
steeds minder vrijwilligers te vinden zijn in het algemeen, maar ook voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, komt bij veel verenigingen de gedachte op
of er een geschikt alternatief is voor de traditionele gravelbanen. Op dit moment
zijn er geschikte alternatieven voor de traditionele gravelbanen, welke qua speeleigenschappen het gravel (zeer) dicht benaderen. Dit zijn o.a. Gravelty, Tennisforce,
TennisGroen, Smashcourt, Canada Tenn, French Court, en EasiClay. Onderstaand
worden deze baansoorten beschreven. Tevens is ook het Kunstgras opgenomen.
Weliswaar wijkt deze baansoort qua speeleigenschappen af van gravel, toch is het
in de voorbije periode een belangrijk alternatief voor gravel gebleken.
T.O.V. Gravel:
Stabiliteit van de speler op de baan?

Goed

Snelheid van de baan (voor de bal)?

Langzaam

Hoe is de grip bij het afzetten?

Goed

Gravelty Tennisforce Kunstgras TennisGroen Smashcourt Canada Tenn
Minder
Hetzelfde/ Hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde
beter
Hetzelfde Hetzelfde Trager
Trager
Hetzelfde Hetzelfde/
sneller
Minder
Hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde

Mogelijkheid tot glijden op de baan?
Remmen op de baan?
Zichtbaarheid lijnen?
Gladheid van de lijnen?
Zichtbaarheid afdruk van de bal?
Wat is het totale balgedrag?

Goed
Goed
Goed
Normaal
Goed
Normaal

Hetzelfde
Hetzelfde
Minder
Normaal
Minder
Iets minder

Normaal
Droog weer: hoog
Nat weer: laag
Rotatie bal na spinslag?
Goed
Hoe wordt bij topspin de bal door de onder- Goed
grond doorgegeven?
Hoe wordt bij slice de bal door de onderGoed
grond doorgegeven?
Hoe wordt de bespeelbaarheid van de baan Goed
in het algemeen ervaren?
Ervaart speler bij het lopen een dempende Ja
werking van de baan?
Oneffenheden op de baan?
Onderhoud afh.
Hoe wordt een eventuele overstap naar deze n.v.t.
baansoort ervaren?

Hetzelfde
Hetzelfde
Beter
Normaal
Goed
Hetzelfde

Minder
Hetzelfde
Beter
Gering
Geen
Trager

Hetzelfde
Hetzelfde
Hetzelfde
Gering
Hetzelfde
Hetzelfde

Sneller
Hoger

Gelijkmatig Gelijkmatig Hetzelfde
Gelijk
Minder
Hetzelfde
hoog
Minder
Hetzelfde ?
Hetzelfde
Minder
Hetzelfde/ minder
Hetzelfde
beter
Hetzelfde Hetzelfde/ Beter
Hetzelfde
goed
Hetzelfde/ Hetzelfde Minder
Hetzelfde
minder
Ja, licht
Nee
Ja
Ja
Weinig
Neutraal

Nee
Positief

Nee
Neutraal

Weinig
Positief

French Court Easiclay
Hetzelfde
Hetzelfde
Trager

Hetzelfde

Hetzelfde
/minder
Minder
Beter
Hetzelfde
Normaal
Goed
Trager

Minder

Hetzelfde
Hetzelfde
Beter
Normaal
Goed
Hetzelfde/
iets trager
Gelijkmatig
Gelijk

Hetzelfde
Hetzelfde
Beter
Normaal
Goed
Sneller

Hetzelfde
Hetzelfde

Hetzelfde
Hetzelfde

Langzamer
Minder

Hetzelfde

Hetzelfde

Beter

Langzamer
Minder/het
zelfde
Meer

Hetzelfde

Hetzelfde
/minder
Nee

Minder

Hetzelfde

Ja

Ja

Ja
Neutraal/
negatief

Nee
Negatief

Ja
Negatief

Ja
Neen
Positief

Minder
Beter
Beter
Normaal
Niet goed
Sneller

Gelijkmatig Minder
Gelijkmatig
Gelijk
Minder hoog Hoger
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Hoe is de stuit van de bal (naar aard)?
Hoe is de stuit van de bal (naar hoogte)?

Gravel
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Aanvullende opmerkingen
Gravelty
De ervaring van de overstap naar Gravelty banen is afhankelijk van welke
baansoort is overgestapt (van Hardcourt = minder positief, van gravel = redelijk positief).
Gravelty

Tennisforce
Bij zachte winters kan het gehele jaar door worden getennist, ook met sneeuw.
Door gewenste beregening groter verbruik water. De speeleigenschappen van
deze baansoort worden over het algemeen hetzelfde ervaren als dat van gravel. Spelers voelen een vertrouwdheid met de baan, en het gedrag van de bal
bij de slagenwisselingen werd niet anders ervaren dan op gravel.
Tennisforce

Kunstgras
Baaneigenschap verandert met hoeveelheid zand dat er op ligt. Meer zand,
betekent een snellere baan. Het spelen op deze baansoort werd als heel
anders ervaren dan het spelen op gravel, maar wordt ervaren als goed
bespeelbaar.
TennisGroen
Speeleigenschappen zijn afhankelijk van de hoeveelheid gemalen leisteen die
op de banen ligt (veel = trager, weinig = sneller). Baan is vergelijkbaar met
CanadaTenn, alleen minder hard. De banen moeten vochtig gehouden worden
om gladheid te voorkomen.

Kunstgras

TennisGroen

Smashcourt
De banen beschikken over goede speeleigenschappen, echter waren er wel
wat problemen met de ondermatten die in 2006 zijn gefabriceerd. De fabrikant
van de ondermat heeft een nieuwe perforatiemachine gebruikt voor de matten,
waarbij het aantal perforatiegaten ten opzichte van de matten die in 2005 zijn
gefabriceerd is geïntensiveerd, maar is gebleken dat de gaten in de mat niet
groot genoeg waren. Dit zorgde voor waterdoorlatendheid problemen op verschillende parken, deze problemen zijn inmiddels verholpen.

Smashcourt

Canada Tenn

Canada Tenn
Het onderhoud bleek bij een aantal parken in de praktijk meer aandacht nodig
te hebben dan aangegeven door de leverancier. Op plaatsen aan de baselijn
en aan het net ontstond kuilvorming dat door de leden zelf werd weggewerkt.
Geschat wordt dat deze reparaties twee keer per seizoen moeten plaatsvinden.
Tijdens het spelen werd een scherpe – hinderlijke - weerkaatsing van het licht
ervaren op de baan. De vaal/groene kleur van de gravel wordt als niet prettig
ervaren.
FrenchCourt
Het bal gedrag is soms onvoorspelbaar, vooral bij banen die net zijn aangelegd.
Bij een slice kan de bal dan “ploppen “ op de baan, bij topspin valt de bal
dood. Het “ploppen “ word duidelijk minder bij banen die langer liggen

FrenchCourt
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EasiClay
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EasiClay
De KNLTB heeft nog geen informatie over deze baansoort. De baan wordt ervaren als minder goed bespeelbaar als gravel. Op sommige plaatsen bovenop de
mat ligt soms weinig kunstgravel, en op andere plaatsen niet. Als er over de
gehele baan – boven de gaatjes uit – kunstgravel zou liggen wordt de baan te
glad. Dit houdt in dat je op sommige plaatsen goed kan glijden, maar dat de
glijbeweging dan plotsklaps word afgebroken omdat ter plekke geen gravel ligt.

DEEL 2:

ONDERHOUD,
BESPEELBAARHEID,
LEVENSDUUR
EN KOSTEN
Bij de keuze voor de meest geschikte tennisbaan
komt veel kijken. Zo stelt toptennis andere eisen dan
vrijetijdstennis. Er zijn grote en kleine verenigingen,
particulieren en gemeenten. Iedereen heeft zijn eigen
wensen en mogelijkheden. Bij de keuze van de toplaag is inzicht nodig in de eigenschappen voor de speler en de bal, zoals hierboven . Maar ook de kosten
voor aanleg en exploitatie spelen een belangrijke rol.
Daarvoor is veel expertise nodig. Niet alleen over de
ondergrond, maar ook over sporttechnische eigenschappen, de mogelijkheden voor beregenen, het hekwerk en de ideale situering. Kortom, tennissen op
maat!
Baansoort?
Onderbouw?
Fundering?

Gravel
Gravelty
Mineraal, onge- Mineraal,
bonden
gebonden
Zand (0,30m) Vorstvrije
onderbouw
Lava (0,10m) Lava met 7cm
korrelgrootte 0- waterdoorla16 mm
tend asfalt

Tennisforce
Mineraal,
gebonden
Zand minimaal
370mm
Lava (0,10m)
korrelgrootte 016 mm

Kunstgras
Zandkunstof
Zand

TennisGroen
Smashcourt
Canada Tenn
Mineraal, onge- Zandkunstgras Mineraal, ongebonden
bonden
Zand 300mm Zand (0,50m) Zand (0,40m)

Lava (0,10m) Lava (0,10m) Lava (0,10m) Steenslag /
korrelgrootte 0- korrelgrootte 0- korrelgrootte 0- Lava (0,10m)
16 mm
16 mm
16 mm
korrelgrootte 016 mm

French Court
Easiclay
Mineraal, onge- Kunststof
bonden
Zand (0,40m) Zand (0,40m)
Lava 0,10m
korrelgrootte 016, textieltapijt
van kunststofvezels

Lava (0,15m)
korrelgrootte 216 mm
2 lagen asfalt
(grof 4 cm, dan
fijn 3cm)

Toplaag?

25mm gravel Rubbergranula Pu gebonden Met zand inge- circa 30 mm
Korrelafmeting at (11mm) en mineraal afge- strooide kunst- groen/grijs
0-2mm
met gravel
strooid met
vezelmat
natuursteen
afgestrooid
gravel

Circa 12 mm circa 22 mm
kunstgrasmat grijs / groen
ingestrooid met natuursteen
roodgekleurd
zand

circa 25 mm
rood/bruine
gravel en zand
met kunststof
vezels

PVC foam basismat met acrylaat
coating, afgestrooid met 1
mm rubbergranulaat

Uitstraling?

Bekend

Gelijkwaardig

Gelijkwaardig

Minder

Gelijkwaardig

Gelijkwaardig

ONDERHOUD, BESPEELBAARHEID & LEVENSDUUR
Onderhoud
Relatief veel
Veel minder
Veel minder
510 uur / jaar dan gravel. Ca. dan gravel. Ca.
100 uur / jaar. 75 uur / jaar.
Veel beregeVeel beregening nodig
ning nodig
All weather?
Nee
Ja
Ja
Bespeelbaar? 30 weken
45 weken
45 weken
Levensduur top- 10 jaar
10 jaar
15 jaar
laag (garantie)
KOSTEN PLAATJE
Nieuwe aanleg 1 € 53,900
€ 107,500
€ 90,000
Onderhoud / jaar 1 € 10,500
€ 1,700
€ 1,500
Afschrijving / jaar 1 € 2,000
€ 4,000
€ 6,000

Saai

Saai

Onderhoudsarm Minder dan
Veel minder
Minder dan
Minder dan
Veel minder dan
/ dagelijks.
gravel. Ca
dan gravel. Ca. gravel.Ca.
gravel
gravel. Ca.
135 uur / jaar 120 uur / jaar 100 uur / jaar 125 uur / jaar 450 uur / jaar 100 uur / jaar

Ja
45 weken
10 jaar

Ja
40 weken

Ja
45 weken
10 jaar

Ja
42 weken
14 jaar

Ja
45 weken
10 jaar

Ja
52 weken
30 jaar

€ 64,750
€ 3,400
€ 3,700

€ 61,700
€ 3,500
€ 2,500

€ 77,750
€ 3,900
€ 5,000

€ 66,200
€ 4,300
€ 2,700

€ 66,500
€ 13,660
€ 4,000

€ 82,500
€ 2,500
€ 3,100

Kosten aanleg per 2 banen in € incl. BTW, uitvoering door derden
SPORT
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Gravel
Onderhoud Gravelbanen
Gravel tennisbanen zijn in Nederland de meest voorkomende
banen. Een gravelbaan heeft als voordeel dat het een relatief
goedkope tennisbaan is, en dat veel tennissers graag op gravel spelen. Een gravelbaan heeft als nadeel het speelseizoen
kort is - van april tot september- en dat de baan veel onderhoud nodig heeft. Hieronder volgen de onderhoudswerkzaamheden verdeelt in het dagelijks-, voorjaars- en najaarsonderhoud.

Dagelijks onderhoud:
-

Banen slepen
Banen sproeien
Na-egaliseren van de banen
Repareren van grove beschadigingen
Verwijderen van grove losse lava korrels
Walsen van de banen (indien nodig losmaken en bijvullen
gravel)
Indien de banen vet zijn; afstrooien met grove korrels of
opruwen met een staalbezem, slepen, rollen en sproeien
Afstrooien met nieuw gravel op kaal gelopen plekken
Repareren van stuk getrapte baangedeelten
Regelmatig bijstrooien en repareren van plekken rond de
achterlijn

Voorjaarsonderhoud:
- Schoonmaken van de baan
- Verwijderen van blad, mos en ander afval met rubberhark
- Uitgespeelde gedeelten opvullen en toplaag op gelijkmatige dikte brengen
- Lostrekken, doorharken en frezen van de toplaag
- Egaliseren
- Na een eerste walsbeurt de belijning aanbrengen
- Herhaaldelijk sproeien, walsen en slepen
- Om oneffenheden weg te werken, over de gehele baan nog
wat nieuw toplaag materiaal uitstrooien

Najaarsonderhoud:
-

Belijning verwijderen
Banen schoonmaken
Uitgelopen plaatsen op de baan bijvullen
Verwijderen van mos en ander onkruid

Conclusie gravelbanen:

6
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Gravelbanen vereisen relatief veel onderhoud. Het gemiddeld
aantal uren wordt geschat op 510 uur per jaar, per baan. Een
gravelbaan heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar, bij
bespeling van ongeveer 30 weken per jaar. Tot slot vindt u
hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal onderhoud
per jaar:

FM

Speelklaar maken (2 banen) 60 uur x €28 + 4 ton gravel a €91

€ 2.000

Dagelijks onderhoud (30 weken x 5 dagen x 2 banen x €28)

€ 8.400

Waterverbruik (50m3 / maand / baan = ca. 700 m3)

€

250

Onvoorziene kosten

€

150

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 10.800

Kunstgras
Onderhoud Kunstgras tennisbanen

Preventieve maatregelen:

De eerste kunstgrasbanen zijn twintig jaar geleden aangelegd. In deze periode werd deze baanoppervlakte aangeprezen als onderhoudsvrij. Maar inmiddels weet men dat deze
toplaag wel degelijk onderhoud nodig heeft.

- Baan niet bespelen bij opdooi, ijzel of rijp
- Geen kauwgom op de baan
- Voorkom glasbreuk om of nabij de baan

Conclusie Kunstgras tennisbanen:
Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in
groot onderhoud, klein onderhoud en preventieve maatregelen.

Groot onderhoud:
Wordt meestal door de leveranciers gedaan door middel van
een onderhoudscontract
- 1 a 2 keer per jaar reinigen
- 1 a 2 keer per jaar nieuw zand op de mat aanbrengen

Kunstgrasbanen vereisen relatief weinig onderhoud. Het
gemiddeld dagelijks onderhoud wordt geschat op 135 uur per
jaar per baan. Een kunstgrasmat heeft een levensduur van
ongeveer 10 jaar, bij bespeling van ongeveer 45 weken per
jaar. Tot slot vindt u hieronder een kort kostenplaatje voor het
totaal onderhoud per jaar:
Jaarlijks reinigen, opborstelen, onkruidbestrijding, herstel

€

680

Bijkomend zand en onkruidbestrijdingsmiddelen

€

120

Wekelijks onderhoud (45 weken x 2 banen x 1 uur per week x €28) € 2.520

-

Wekelijks verplaatst zand terugvegen met harde bezem
Indien noodzakelijk wekelijks zand bijstrooien
Wekelijks blad e.d. met rubberhark verwijderen
Minimaal 1 keer per week slepen met kokosmat
Eventueel vuile plekken zo spoedig mogelijk reinigen met
water
- 1 a 2 keer per jaar algen- en mosbestrijding
- Beschadigingen aan de mat zo spoedig mogelijk (laten)
repareren

Onvoorziene kosten

€

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 3.420

SPORT

Klein onderhoud:
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Smashcourt

Onderhoud Smashcourt

Specialistisch onderhoud:

Smashcourt is een baansoort op basis van een gravelkleurige stabiliteitsmat die wordt ingestrooid met fijn keramisch
instrooizand. Smashcourt is een relatief nieuwe baansoor en
staat sinds 2005 op de sportvloerenlijst. Hieronder zijn de
onderhoudswerkzaamheden verdeeld in het dagelijks-, periodiek- en specialistisch onderhoud.

- 1 keer per jaar groot onderhoud door banenbouwer

Dagelijks onderhoud:
- Verwijderen van blad, glas, takjes, en andere vormen van
verontreiniging
- Het egaal houden van de toplaag

Conclusie Smashcourt:
Smashcourt banen vereisen relatief weinig onderhoud. Het
gemiddelde wordt geschat op 100 uur per jaar per baan. Een
smashcourtbaan heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar,
bij bespeling van ongeveer 45 weken per jaar. Tot slot vindt u
hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal onderhoud
per jaar:
Dagelijks / wekelijks onderhoud (45 weken x 2 a 1 uur / week x €28) € 2.520
Smashcourt infill per baan / per jaar

- Regelmatig borstelen voor het egaal en loshouden van het
infill
- Lijnen vegen
- Plaatselijk aanvullen van infill

Specialistisch onderhoud per baan / per jaar

€ 1.170

Onvoorziene kosten

€ 100

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 3.940
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Periodiek onderhoud:
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€ 150

CanadaTenn
Onderhoud Canada Tenn
De eerste Canada Tenn banen zijn 10 jaar geleden in
Nederland aangelegd. In de Verenigde Staten worden ze al
sinds 1930 aangelegd. Ook bij Canada Tenn banen zal onderhoud gepleegd moeten worden, alleen is dit relatief weinig
ten opzichte van gravel. Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud.

Dagelijks onderhoud:
- Slepen van de banen
- Banen vochtig houden

Wekelijks onderhoud:

Conclusie Canada Tenn:

- Terug brengen en verdelen van de afstrooilaag
- Banen schoon houden (verwijderen van blad, mos en
algen)
- Uitvlakken, aanvullen en walsen bij oneffenheden en kuilen
- Bijstrooien gemalen leisteen wanneer nodig
- Schoonmaken van goten

Canada Tenn banen vereisen relatief weinig onderhoud. Het
gemiddelde dagelijks onderhoud wordt geschat op 125 uur
per jaar per baan. Een Canada Tenn baan heeft een levensduur van ongeveer 14 jaar, bij bespeling van ongeveer 42
weken per jaar. Tot slot vindt u hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal onderhoud per jaar:

Jaarlijks onderhoud:

Voorjaarsonderhoud

Hiervoor kan een contract afgesloten worden met de leverancier
- Schoonmaken van de banen
- Controleren en repareren van oneffenheden op de banen
- Controleren van de belijning

Dagelijks onderhoud (42 weken x 3 uur x €28)

€ 3.528

Waterverbruik: 50m3 / maand / baan = ca. 700m3)

€ 364

Onvoorziene kosten

€ 225

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 4.345

SPORT

€ 228
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French Court

Onderhoud French Court

Conclusie French Court

Een French Court baan is een bundeling van eigenschappen
van gravel en kunstgras in 1 toplaag. Ook bij French Court
banen is onderhoud niet te vermijden. Aangetoond is dat
French Court hetzelfde onderhoudsniveau heeft en dezelfde
onderhoudsintensiteit kent als gravel. Hieronder zijn de
onderhoudswerkzaamheden verdeeld in dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud.

French Court banen vereisen relatief veel onderhoud. Het
gemiddelde dagelijks onderhoud wordt geschat op 450 uur
per jaar per baan. Een French Court baan heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar, bij bespeling van ongeveer 45
weken per jaar. Tot slot vindt u hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal onderhoud per jaar:
Dagelijks onderhoud (45 weken x 5 uur per baan x €28 x 2 banen)

€ 12.600

Dagelijks onderhoud:

Jaarlijks onderhoud (uitbesteed, 2 banen)

€

780

- Verdelen en terugbrengen van het gravel (vegen)
- Stabilisatievezel moet onder de gravel blijven (zonodig bijstrooien)
- Beregening

Materialen

€

280

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 13.660

Wekelijks onderhoud:
- Verwijderen van blad, mos en algen
- Losborstelen van de baan

Jaarlijks onderhoud:
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Hiervoor kan een contract afgesloten worden met de baanbouwer
- Controleren plaknaden
- Schoonmaken hekken en tussen de banen
- Herstellen gravelvulling (bijstrooien) en slepen
- Verwijderen van harde en vervuilde plekken d.m.v. luchtdruk bij de baseline en nieuwe gravel bijstrooien

FM

Easiclay
Onderhoud Easiclay

Dagelijks onderhoud:

Easiclay is een baansoort op basis van kunstgravel, opgebouwd met een verharde en waterdoorlatende ondergrond
en wordt afgewerkt met een waterdoorlatende kunststof toplaag. Ook bij Easiclay tennisbanen zal onderhoud gepleegd
moeten worden, ook al is dit aanzienlijk minder dan bij gravelbanen. Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en twee
jaarlijks onderhoud.

- Slepen van de banen na spelen (van buiten naar binnen
om het kunstgravel gelijkmatig te verdelen)

Wekelijks onderhoud:
- Blad met rubberhark van de banen vegen
- Naar eigen inzicht kunstgravel bijstrooien

Twee jaarlijks onderhoud:
Hiervoor kan een contract afgesloten worden met de baanbouwer
- Doorspuiten van toplaag voor het waarborgen van de
waterdoorlatendheid

Conclusie Easiclay
Easiclay banen vereisen weinig onderhoud. Het gemiddelde
dagelijks onderhoud wordt geschat op 100 uur per jaar per
baan. Een Easiclay baan heeft een levensduur van ongeveer
30 jaar, bij bespeling van ongeveer 52 weken per jaar. Tot
slot vindt u hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal
onderhoud per jaar:
€

Wekelijks onderhoud 52 weken (52 x 1 uur x € 28)

€ 1.456

Twee jaarlijks onderhoud (onderhoudscontract / jaar)

€

575

Materialen (100kg kunstgravel per baan per jaar)

€

500

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 2.531

SPORT

Dagelijks onderhoud
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Gravelty
Onderhoud Gravelty

Jaarlijks onderhoud:

Gravelty is een gebonden ondergrond die de speeleigenschappen van gravel benadert. De banen lijken erg op gravelbanen, het verschil ligt dan ook onder de gravellaag.
Gravelty banen hebben een rubbergranulaat die er voor
zorgt dat het speelveld vlak is, zodat de balstuit altijd hetzelfde is. Onderhoud van Gravelty banen is minder dan bij
Gravel. Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud:

- Geen onderhoudscontract nodig
- Gravel moet regelmatig worden uitgestrooid (1 kruiwagen
per baan per maand)

Dagelijks onderhoud:
- Slepen van de banen
- Regelmatige bevochtiging
- Bij warmte of langdurige droogte moeten de banen na
elke speelbeurt worden beregend, voor het behoud van
het gravel

Wekelijks onderhoud:
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- Verwijderen van blad, algengroei en mosvorming
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Conclusie Gravelty
Gravelty banen vereisen minder onderhoud dan gravel. De
tijdsduur van het onderhoud is gemiddeld 45 minuten per
week. Wanneer de banen omgeven zijn door bomen met
veel bladval, zal er meer onderhoud nodig zijn. Tot slot vindt
u hieronder een kort kostenplaatje voor het totaal onderhoud per jaar:
Dagelijks onderhoud 45 weken (45 x 0.75 uur x € 28)

€

919

Gravel bijstrooien

€

182

Beregenen, waterkosten

€

454

Klein onderhoud

€

227

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 1.782

TennisForce

Onderhoud TennisForce

Conclusie:

TennisForce is een baansoort die heel veel overeenkomsten
heeft met Gravelty, want ook deze baan benaderd grotendeels de speeleigenschappen van gravel. Ook visueel geeft
de baan eenzelfde indruk als een gravelbaan. TennisForce
heeft een lava ondergrond met daaroverheen een halfverharding gebonden door polyurethaan. Hieronder zijn de
onderhoudswerkzaamheden verdeeld in het dagelijks-, wekelijks- en periodiek onderhoud.

Omdat deze baan recent is ontwikkeld zijn er nog weinig
praktijkervaringen en wordt er vanuit gegaan dat de ervaringen overeenkomen met Gravelty. Het gemiddelde wordt
geschat op 75 uur per jaar per baan. Een smashcourtbaan
heeft een levensduur van ongeveer 15 jaar, bij bespeling
van ongeveer 45 weken per jaar. De totale onderhoudskosten per jaar per baan bedragen circa €1.500

Dagelijks onderhoud:
- Slepen van de banen d.m.v. een stalen bezem (na bespeling)
- Regelmatig beregenen van de baan
- Bestrijding van mosgroen en onkruid

Wekelijks onderhoud:
- Schoon houden van de banen
- Verwijderen van mos, algen en blad

Periodiek onderhoud:

SPORT

- Door slijtage van het instrooimateriaal kan in de bovenste
millimeters van de toplaag een vergruisde laag ontstaan,
periodiek onderhoud richt zich op het verwijderen van dit
vergruisde gravel en is onderverdeeld in de onderstaande
werkzaamheden:
1. Maandelijks verwijderen van vergruisd gravel bij de
meest bespeelde plaatsen, toplaag met water schoonspuiten en na opdroging van de toplaag nieuwe gravel
aanbrengen
2. Jaarlijks het vergruisde gravel verwijderen van de
gehele baan, toplaag helemaal schoonspuiten en voorzien van nieuw gravel.

FM
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Tennisgroen

Onderhoud Tennisgroen

Jaarlijks onderhoud:

Tennisgroen heeft een grijs/groen uiterlijk en een watergebonden toplaag van gemalen natuursteen. De onderbouw
bestaat uit een laag grof zand van 30cm met daarin drainage leidingen die lozen op open water of riolering. De fundering bestaat uit lava, aangelegd onder afschot. Op deze
afgewalste lavalaag een laag tennisgroen. Daarbovenop nog
een dunne toplaag Tennisgroen. Ook bij Tennisgroen banen
zal onderhoud gepleegd moeten worden, alleen is dit relatief weinig ten opzichte van gravel. Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in dagelijks onderhoud,
wekelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud.

-

Dagelijks onderhoud:
- Elke morgen dienen de banen beregent te worden (afhankelijk van het weer)
- Na elke speelbeurt slepen

Uitlopen aanwalsen
Het walsen van het speelveld
Bladafval e.d. verwijderen
De lijnen aandrukken
Oppervalk met PVC netten veelvuldig slepen
Controleren en repareren van oneffenheden op de banen
Zo nodig Tennisgroen bijstrooien

Conclusie Tennisgroen:
Tennisgroen banen vereisen relatief weinig onderhoud. Het
gemiddelde dagelijks onderhoud wordt geschat op 120 uur
per jaar per baan. Tot slot vindt u hieronder een kort
kostenplaatje voor het totaal onderhoud per jaar:

Onderhoud
€ 3.268

Bijstrooien toplaag

€

- Banen schoon houden (verwijderen van blad, mos en
algen)
- Schoonmaken van goten

Onvoorziene kosten

€ 182

Totale onderhoudskosten per jaar

€ 3.496
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Dagelijks onderhoud (40 weken x 3 uur x €28)

Wekelijks onderhoud:
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Advantage RedCourt

Onderhoud Advantage RedCourt

Dagelijks onderhoud:

Advantage RedCourt is hét nieuwste type tennisbaan in
Nederland. De baan heeft de speltechnische eigenschappen
van een gravelbaan en de voordelen van een all-weather
baan.
Advantage RedCourt is als volgt opgebouwd:
• Zandpakket 39CM (kuststrook 29 CM)
• Sporttechnische laag van lava 10CM
• Geovlies
• Stabiliteitsmat volgens norm Advantage RedCourt, hoogte
13MM ingestrooid met Advantage RedCourt-infill

- Vrijhouden van vervuiling zoals bladeren, onkruid, papier,
mos, glas, stenen, kauwgom, etc.
- Na iedere speelronde slepen van de banen met een
sleepnet

- Regelmatig de banen en het infill materiaal egaliseren
met een sleepbezem
- Incidenteel bijstrooien van het infill materiaal op de baan
- Borstelen van de banen en belijning
- Indien nodig een bestrijdingsmiddel toepassen tegen
onkruid-, mos-, en algengroei

Specialistisch onderhoud:
Hiervoor kan een contract afgesloten worden met de baanbouwer
- Minimaal één keer per jaar door de leverancier
- Reinigen van de infill in de toplaag van de stabiliteitsmat
- Droog vuil als mos, algen en vezelresten worden verwijderd
- De drainage onder de tennisbaan dient minimaal één
keer in de drie jaar te worden gecontroleerd en zonodig te
worden doorgespoten om verstoppingen te voorkomen en
de goede werking te blijven behouden

Conclusie Advantage RedCourt
Advantage RedCourt zijn onderhoudsvriendelijke banen en
heeft een levensduur van 10 tot 15 jaar, bij bespeling van
ongeveer 45 weken per jaar.

SPORT

Advantage RedCourt heeft als groot bijkomend voordeel dat
ze, naast outdoor, ook zeer geschikt is als indoor tennisbaan. Tevens is het een onderhoudsvriendelijke baan.
Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in
dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en specialistisch
onderhoud.

Wekelijks onderhoud:

FM
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Porous Kushion

Onderhoud Porous Kushion

Wekelijks onderhoud:

Porous Kushion Kourt is een dempend en waterdoorlatend
tennisbaan dat door zijn unieke opbouw vele voordelen
heeft. Porous Kushion Kourt is opgebouwd uit een vezelversterkte PVC mat met miljoenen kussentjes, afgewerkt met
een anti slip coating en is het gehele jaar door bespeelbaar.
Tevens heeft deze baan een zeer lage onderhoudsbehoefte.
Hieronder zijn de onderhoudswerkzaamheden verdeeld in
dagelijks onderhoud, wekelijks onderhoud en twee jaarlijks
onderhoud.

- Zuig het oppervlak regelmatig

Dagelijks onderhoud:
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- Verwijder blad en ander vuil van het oppervlak, laat het
niet aangroeien of verrotten

FM

Jaarlijks onderhoud:
Hiervoor kan een contract afgesloten worden met de baanbouwer
- Laat de banen 1 maal per jaar door de leverancier met
hoge druk schoonspuiten

Conclusie Porous Kushion
Porous Kushion banen vereisen heel weinig onderhoud, met
uitsluitend lage jaarlijkse onderhoudskosten. Een Porous
Kushion baan heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar,
waarbij de toplaag elke 3-5 jaar voorzien moet worden van
een nieuwe coating.

DEEL 3:

NIEUWERE BAANSOORTEN
Zoals bekend hebben gravelbanen naast hun ideale speleigenschappen twee belangrijke nadelen:
• Gravel vriest op in de winter, waardoor winterbespeling
niet mogelijk is;
• Gravel is erg onderhoudsintensief
In het verleden zijn er kunstgrassystemen ontwikkeld die de
genoemde nadelen van gravel niet bezitten. Kunstgras is
een degelijk produkt : het is vrijwel altijd bespeelbaar en
erg laag in onderhoudskosten. Veel spelers geven echter de
voorkeur aan de speltechnische eigenschappen van gravel.
De balopsprong is beter en je kunt er beter op 'glijden'. Om
aan deze eigenschappen van gravel beter invulling te geven
zijn er veel alternatieven ontwikkeld, vele zijn in deze reader
al uitgebreid aanbod gekomen. Echter blijft deze markt zich
ontwikkelen en zijn er recentelijk weer twee nieuwe varianten bijgekomen: TennisProVision en Probounce.

TennisPro Vision
De TennisPro Vision toplaag bestaat uit rood keramisch materiaal, wat gebonden wordt door een intensief getufte kortpolige, rode stabilisatiemat. De vezels van de stabilisatiemat
reiken tot nét onder de top van de infill waardoor je er prima
op kunt 'glijden'. De speltechnische eigenschappen zijn
daardoor vergelijkbaar met gravel.

Opbouw TennisPro Vision

De totale constructie van een TennisPro Vision-baan heeft
een dikte van 0,50 m. De banen worden aangelegd zonder
afschot.

SPORT

Onderbouw
De onderbouw bestaat uit een laag goed waterdoorlatend
zand met een dikte van minimaal 0,38 m. Het water wordt via
een drainagesysteem snel afgevoerd.

FM
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Fundering
De fundering bestaat uit lava met een korrelgrootte van 0-16
mm en een dikte van 0,10 m. De lavalaag wordt onder profiel gebracht en verdicht. De fundering wordt voorzien van een
tussendoek (geovlies). Het zeer dunne vlies wordt op de lavafundering aangebracht. Het vervult hier een aantal zeer
belangrijke functies, te weten:
• behoud van vlakheid door spreiding van druk;
• vergroting van het dempend vermogen;
• bescherming lava en stabilisatiemat.
Voor geovlies zijn de volgende eigenschappen van belang: de
stevigheid, de waterdoorlatendheid en het rot- en schimmelvrij zijn.
[SUB-SUBHEAD] Toplaag
De rode intensief getufte hoogwaardige stabilisatiemat is
circa 12 mm dik.. De belijning wordt via een speciaal procédé in de stabilisatiemat 'ingetuft'. Op deze wijze is de belijning duidelijk zichtbaar en wintervast. Verder wordt de toplaag ingestrooid met speciaal geselecteerd rode keramische
infill, welke het effect van het gecontroleerd 'glijden' bewerkstelligd.

Kosten
Bij de keuze voor de meest geschikte tennisbaan komt veel
kijken. Zo stelt toptennis andere eisen dan vrijetijdstennis. Er
zijn grote en kleine verenigingen, particulieren en gemeenten. Iedereen heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. Bij
de keuze van de toplaag is inzicht nodig in de eigenschappen
voor de speler en de reactie op de toplaag van de bal, zoals
hierboven beschreven. Maar ook de kosten voor aanleg en
exploitatie spelen een belangrijke rol.
Tabel 1: Kosten TennisPro Vision

Onderhoud

Het onderhoud van een TennisPro Vision baan is echter eenvoudig en kan grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. Het belangrijkste is dat de banen vrij worden gehouden van vervuiling. Zichtbare verontreiniging, zoals resten
van rottende bladeren en zwerfvuil, moeten worden verwijderd om te voorkomen dat het in de toplaag trekt en de doorlaatbaarheid op den duur wordt beperkt. Naast het vrij houden van vervuiling moeten de banen met enige regelmaat
worden gesleept om de infill te egaliseren, met name op de
plaatsen waar veel gelopen wordt (stressplekken). Kortom,
een onderhoudsvriendelijke baansoort zoals TennisProVision
vergt kwantitatief véél minder tijd en aandacht dan een onderhoudsintensieve baansoort, zoals een gravelbaan.

De ontwikkeling van kunststof heeft de wereld van veldsporten een compleet ander aanzien gegeven. En dat heeft alles
te maken met de prima eigenschappen van dit steeds verder
uitontwikkelde product. Een kunststofbaan heeft als voordeel
dat de veldomstandigheden het zowel in de zomer als in de
winter toelaten om bespeeld te worden. Bijkomend voordeel
is dat kunststof bijzonder onderhoudsvriendelijk is.
Onderhoudsvriendelijk, maar zeker niet onderhoudsvrij! Zoals
elk baanoppervlak behoeft ook TennisPro Vision onderhoud.

Dagelijks onderhoud
• Regelmatig verwijderen van blad, glas, kauwgom en andere verontreinigingen (advies: gebruik hiervoor een blaasmachine in combinatie met een kunststof of rubberen grashark. Gebruik nooit een veeg-zuig machine)
• Na iedere partij de infill egaliseren met een (gravel) sleepnet (advies: 1 keer in de week mechanisch slepen met een
rubber ringmat)

Onderdeel
Toplaag

Kosten aanleg/ Afschrijvingsduur
2 banen
(jaren)

Afschrijving
/jaar

€ 40.200,00

10

€ 4.020,00

Sporttechnische laag

€ 10.300,00

25

€ 412,00

Onderbouw

€ 20.600,00

40

€ 515,00

Hekwerk

€ 7.800,00

15

€ 520,00

Baaninrichting

€ 1.100,00

10

€ 110,00
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Opmerking: Dit overzicht betreft kosten per 2 banen!
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• Regelmatig borstelen; zeker tweemaal per maand de tennisbanen borstelen met een speciaal daarvoor ontwikkelde
driehoeksborstel
• Bestrijding van algen, mos en onkruid
• Controleer de mat op beschadiging
• Controleer de drainage
Grootonderhoud
Dit is het onderhoud dat in principe tweemaal per jaar wordt
verricht door de leverancier, in dit geval Oranjewoud. Het
betreft grootonderhoud, waarvoor zij over speciale machines,
materialen beschikken en vakmensen in dienst hebben. Het
grootonderhoud bestaat in principe uit het reinigen van het
bovenste laagje infill en het controleren van alle attributen,
zoals belijning, netpalen opsluitbanden etc. Eventuele kleine
reparaties worden direct uitgevoerd. Bij een onderhoudsbeurt
wordt door de specialisten van Oranjewoud het dagelijks
onderhoud geëvalueerd met de gebruikers en waar nodig bijgestuurd. Op deze wijze vindt een duurzame afstemming
plaats tussen gebruiker (dagelijks onderhoud ) en leverancier
waardoor de kwaliteit optimaal geborgd kan worden.
Gedragsregels
Oranjewoud adviseert u de volgende gedragsregels op de
TennisPro Visionbaan te hanteren:
• Niet roken op en nabij de tennisbanen
• Gebruik het juiste (schone) schoeisel.
• Zorg dat de banen vrij blijven van vuil.
• Geen glaswerk op het veld.
• Sleep de banen regelmatig met een sleepnet.
Gebruik
In de winter kunnen de navolgende regels van toepassing
zijn:
• Bij vorst kunnen de banen gewoon worden gebruikt. Zorg er
wel voor dat de banen voor invallende vorst gesleept zijn.
• Bij sneeuw verdient het de voorkeur de banen niet te
bespelen en de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten
verdwijnen. Eventueel kan verse, niet betreden sneeuw
voorzichtig handmatig worden verwijderd. Voorkomen moet
worden dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt
verplaatst.
• Bij ijzel de banen uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken.
• Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.

Kosten per speeluur
• Voor alle toplagen is ervan uitgegaan dat de banen circa 6
à 7 uur per dag worden bespeeld.
• Voor gravelbanen is uitgegaan van een bespelingperiode
van 1 april tot 1 november (2600 uren per 2 banen).
• Bij ProVision kan eventueel ook in de winterperiode worden
gespeeld, uitgezonderd bij sneeuw en opdooi (3400 uren
per 2 banen).
• De kosten per speeluur bestaan uit de sommatie van de
afschrijvings- en onderhoudskosten gedeeld door het aantal speeluren.
Tabel 2: Exploitatieve overwegingen
Onderdeel
Speeluren/jaar

Gravel

ProVision

Kunstgras*

2600

3400

3400

Totale jaarkosten

€ 15.252

€ 11.749

€ 9.496

Kosten/speeluur

€ 5,87

€ 3,46

€ 2,79

300

90

90

Urenbesteding/jaar

Opmerking: Kosten per jaar/per speeluur voor twee banen
* Zandingestrooid kunstgras

Tot slot
Uitgaande van de natuurlijke toplagen toont het overzicht dat
uit exploitatieve overwegingen de aanleg van banen met een
toplaag van TennisPro Vision, ten opzichte van gravel, zeker
interessant is, temeer omdat deze banen overeenkomstige,
speltechnische eigenschappen bezitten én vrijwel het gehele
jaar bespeelbaar zijn. Zandingestrooide- en kunststoftoplagen zijn zeker per speeluur goedkoper dan gravel wanneer
men de kosten van het seizoensonderhoud (groundsman)
aan de banen meerekent.

Groot onderhoud:

Specialistisch onderhoud

Urenbesteding:

90 uur/jaar

Onderhoudskosten:

€4.100,-

SPORT

Dagelijks onderhoud: 11 maanden, 1 uur/week
(toplaag inclusief materialen)
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Probounce
Huisman Probounce is een doorontwikkeling van de nieuwe
generatie kunststofbanen, waarbij het speelcomfort, onderhoud en waterdoorlaatbaarheid sterk zijn verbeterd ten
opzichte van de vorige gravel-look banen. Huisman
Probouncebanen zijn de enige met goed zichtbare belijning.
De infill waait niet weg en behoeft hierdoor niet dagelijks
terug over de banen worden gebracht. Ook tijdens het spelen
blijft de infill op zijn plaats, de banen behoeven niet na elke
partij te worden gesleept.

Probounce karacterisering:

20
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Toplaag: kortpolige 13 mm kunstgrasmat met een dichte vezelbezetting, ingestrooid met een roodgebrande ronde korrel.
Fundering: lava
Onderbouw: zand
Waterdoorlaatbaarheid: is getest door ISA en bedraagt 647
ml per minuut
Stabiliteitsmat: hele dichte pool bezetting, waardoor minder
infill noodzakelijk is. Door de dichte bezetting is de slijtvastheid van de vezels hoog 15 jaar
Balstuit: 80% slice en topspin ballen geeft de probounce
goed door, banen zijn medium fast
Belijning: zelfde materiaal, blijft goed zichtbaar, geïntegreerd in de mat

FM

Waardering
Eigenschappen:
Sportfunctionaliteit
- matheid
- oppervlakte textuur
- stabiliteit
- schokabsorberend vermogen
- veerkracht
- stroefheid
- balgedrag
Mechanische sterkte
- statisch
- dynamisch
Duurzaamheid
Bespeelbaarheid
- bespelingsbestendigheid
- klimaatbestendigheid
Aanleg in de praktijk
- hoogteligging
- vlakheid
- belijning
- uniformiteit
- afwerking
Onderhoudsniveau
Totaal Waardering:

zeer goed

goed
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

redelijk

matig

Kosten
Bij de keuze voor de meest geschikte tennisbaan komt veel
kijken. Zo stelt toptennis andere eisen dan vrijetijdstennis. Er
zijn grote en kleine verenigingen, particulieren en gemeenten. Iedereen heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. Bij
de keuze van de toplaag is inzicht nodig in de eigenschappen
voor de speler en de reactie op de toplaag van de bal, zoals
hierboven beschreven. Maar ook de kosten voor aanleg en
exploitatie spelen een belangrijke rol.

Dagelijks onderhoud: 11 maanden, 1 uur/week
(toplaag inclusief materialen)
Groot onderhoud: Professioneel onderhoud
(elke 2-3 jaar) kosten 250,- per baan.
Urenbesteding:

50 uur per jaar

Aanleg / renovatiekosten 1 blok van 2 Probounce tennisbanen:

Kosten per speeluur
Voorbereiding, uitzetten
Grondwerk en drainage
- Onderbouw zand m3c 40cm (kunststrook 30cm)
- Sporttechnische laag (lava) 10cm
- Verharding tegelwerk
Toplaag:
- Drukverdelend doek
- Stabiliteitsmat, inclusief geïntegreerde belijning
- Infill materiaal
Totale kosten voor de aanleg van 1 blok van 2 Probounce tennisbanen, inclusief ISA keuringen: € 75.000,00
Totale kosten voor renovatie/ombouwen van 1 blok van 2
Probounce tennisbanen, inclusief ISA keuringen: € 45.000,00

Hekwerk
Baaninrichting
Verlichting

Kosten aanleg/ 2 banen

€ 7.000,00
€ 1.100,00
€ 10.000,00

Tabel 2: Exploitatieve overwegingen
Onderdeel
Speeluren/jaar

Overige werkzaamheden:
Onderdeel

• Bij alle toplagen is ervan uitgegaan dat de banen circa 6 à
7 uur per dag worden bespeeld
• Bij gravelbanen is uitgegaan van een bespelingperiode van
1 april tot 1 november (2600 uren per 2 banen)
• Bij Probounce kan ook in de winterperiode worden
gespeeld, uitgezonderd bij sneeuw, de banen hebben geen
last van opdooi (3400 uren per 2 banen)
• De kosten per speeluur bestaan uit de sommatie van de
afschrijvings- en onderhoudskosten gedeeld door het aantal speeluren

afschrijvingsduur (jaren)

15
10
10

Onderhoud
De ontwikkeling van kunststof heeft de wereld van veldsporten een compleet ander aanzien gegeven. En dat heeft alles
te maken met de prima eigenschappen van dit steeds verder
uitontwikkelde product. Een kunststofbaan heeft als voordeel
dat de veldomstandigheden het zowel in de zomer als in de
winter toelaten om bespeeld te worden. Bijkomend voordeel
is dat kunststof bijzonder onderhoudsvriendelijk is.
Probounce behoeft minimale onderhoudsinspanningen. Het
onderhoud van een Probounce baan is minimaal en kan in
eigen beheer worden uitgevoerd. Er is geen specifieke kennis
voor nodig.

Gravel

ProVision

Kunstgras*

2600

3400

3400

Totale jaarkosten

€ 15.252

€ 4.950 15 jaar

€ 9.496

Kosten/speeluur

€ 5,87

€ 1,40

€ 2,79

300

50

90

Urenbesteding/jaar

Opmerking: Kosten per jaar/per speeluur voor twee banen
* Zandingestrooid kunstgras

Tot slot
Het overzicht toont aan dat de aanleg van banen met een toplaag van Probounce interessant is, temeer omdat deze banen
overeenkomstige, speltechnische eigenschappen bezitten én
vrijwel het gehele jaar bespeelbaar zijn. Zandingestrooide- en
kunststoftoplagen zijn zeker per speeluur goedkoper dan gravel wanneer men de kosten van het seizoensonderhoud
(groundsman) aan de banen meerekent. Ook is de baan uitermate geschikt voor betreding met een rolstoel.

Dagelijks onderhoud
• Verwijderen van blad, taken en zwerfvuil
• 's Morgens vegen met meegeleverde sleepmat (5 minuten
per baan)
• Indien nodig één maal per maand bijstrooien infill

SPORT

Professioneel onderhoud
Jaarlijks onderhoudscontract is niet verplicht. Indien de
banen dagelijks goed onderhouden worden is een onderhoudsbeurt door Huisman eens in de twee à drie jaar nodig.
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