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Bestuur en contactpersonen commissies 2015  

Voorzitter Rafiq Ritzen 
voorzitter@tvschaarsbergen.nl 

rafiqritzen@hotmail.com 
06 54658088 

Sponsoring Gerry Rood g.rood74@upcmail.nl 026 3515673 

Secretaris Paul Linnartz 
Johannes Vermeerstraat 23 
6814JS Arnhem 

secretariaat@tvschaarsbergen.nl 
026 4438754 

Redactie Info 

Jetty Altena 
Patty Struik 
Annet van Dijk 
Eddo Neuteboom 

Redactie-tennis-
schaarsbergen@live.nl 

026 4433850 
026 3793150 
026 4454189 

Webmaster 
  
Stefan van Hezewijk 
  

s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 06 46161412 

Penningmeester Aart Schrevel aart.schrevel@wur.nl 06 44810668 

Ledenadministratie Jeannette de Vries 
Het Lage Erf 1, 6816 RK  Arnhem 

jeannettenacht@gmail.com 
026 4424460 

Bestuurslid Facilitei-
ten 

Wim Bongers wmbhb@planet.nl 026 4423190 

Groundsman Ton de Vries tonvries@kpnplanet.nl 06 23420628 

Barcommissie Kris Snelder kris3@chello.nl 06 19544911 

Bestuurslid Tennis- 
Zaken 

Ria Weise fam.weise@planet.nl 026 3511400 

Commissie competitie 
Brent Bongers 
Paul Velthoven 

brentbongers@chello.nl 06 30618127 

Commissie Jeugd vacature     

Tennislessen 
Tennisschool XXL 
Brandtennis 
Pim Brand 

Bachlaan 3, 6815 DD Arnhem 
pim@brandtennis.nl 
www.brandtennis.nl 

06 36410420 

Tennispark   
Kemperbergerweg 671a 
www.tvschaarsbergen.nl 

06 14236525 

Rafiq Ria Wim Paul Aart 
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Het is alweer eind september en de banen zijn nog 
steeds prima bespeelbaar.   Dat laatste klinkt mis-
schien wat overbodig  maar zolang ik hier al lid ben 
verbaas ik me weer over het feit dat de banen ei-
genlijk altijd bespeelbaar. Hulde hiervoor aan de 
groundspeople! 

Afgelopen maanden is er veel gebeurd zowel voor 
als achter de schermen. Voor de schermen is er 
natuurlijk heel veel getennist. Zoals altijd loopt de 
toss als een dolle. De afsluiting van de competitie 
was een groot feest – het verdriet om het einde 
van de competitie moest natuurlijk stevig worden 
weggedronken.  Maar ook diverse toernooien wer-
den goed bezocht. De laatste twee die ik daarbij 
moet vermelden dat zijn de rokjesdag en de heren-
dag. De rokjesdag was zo gezellig dat ik als prijsuit-
reikende voorzitter mij licht ongemakkelijk voelde 
en mij snel uit de voeten heb gemaakt om een 
week later deel te nemen aan de minstens even 
geslaagde herendag. Sterker deze laatste was zoda-
nig geslaagd dat we de daaropvolgende week ‘nee’ 
moesten verkopen als er een Erdinger werd be-
steld.  

Ook  de vrijwilligersavond was geslaagd. Wat mij 
wel verbaasde was de bescheidenheid van veel vrij-
willigers. Altijd als ik op de club kom zie ik leden in 
de weer met van alles en nog wat. Groen wordt 
bijgehouden, kratten gevuld, toernooien georgani-
seerd en nog veel meer. Desalniettemin waren lang 
niet al die vrijwilligers aanwezig op de vrijwilligers-
avond. Via dit korte woordje wil ik me ook nog 
even tegen alle afwezige vrijwilligers richten: DANK 
JULLIE WEL! Zonder alle vrijwilligers was er geen TV 
Schaarsbergen.   

Achter de schermen hebben wij ook niet stilgeze-
ten. Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben 
zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met 
TV de Hoogkamp. Ere wie ere toekomt, Stefan van 
Hezewijk had al eerder de contacten nauwer aan-
getrokken en nu zijn in overleg met Stefan, Anne-
miek Molster, Natasja Kaptein, het bestuur van TV 
de Hoogkamp en mijzelve wij eruit gekomen dat 
we een proef gaan houden met het openstellen 
van elkaars banen.  Waarom vraagt u zich mis-
schien af? De Hoogkamp heeft all-weather banen, 
hierop kan het hele jaar door getennist worden. 
Wij hebben lampen waardoor ’s avonds getennist 
kan worden. Veel ouders met kinderen willen ’s 

avonds tennissen maar willen niet dat hun kin-
deren langs de Kemperbergerweg fietsen. Na veel 
gepuzzel en diverse overwegingen zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat het het makkelijkst is ge-
woon alle banen voor alle leden open te stellen. Op 
deze manier ontstaat er volgens ons meer activi-
teit, meer reuring en meer mix waardoor meer ten-
nissers elkaar leren kennen, er meer getennist 
wordt waardoor er meer activiteit ontstaat. Een 
soort van positief vicieus cirkelvormig sneeuwbal-
effect. 

Zoals altijd begin ik met ‘een kort woordje’ en ein-
dig ik met een epistel van een A4. Ik sluit af. Ik 
hoop jullie allen spoedig op de banen te zien. Is het 
niet op ‘ons’ vertrouwde tennispark op Schaarsber-
gen danwel op de banen van de Hoogkamp of in de 
hal van Molenbeke. 

Ik salueer u met een ace, 

Rafiq Ritzen  

Een kort woordje van de voorzitter 
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HERENDAG 2015 
De nacht van zaterdag op zondag 13 september: jeetje, wat een regen hoor ik buiten vallen! Als 
de Herendag morgen maar door kan gaan….. Het duurt gelukkig nog wat uurtjes voordat het och-
tend wordt…. 

’s Morgens bij het opstaan is het gelukkig droog en, naar buiten kijkend, zo te zien al een tijdje! 
Nu maar hopen dat het vandaag droog blijft!? Even Buienradar raadplegen….nou, misschien heb-
ben we geluk, het zou mee kunnen vallen….. 

Dan gaat de telefoon, 9.45 uur! O nee, toch geen afzegger?!? De poules kloppen precies. Het zou 
jammer zijn als poules onvolledig zijn…. Maar, gelukkig niet, het is Ton de Vries: “ Hoe laat begin-
nen jullie? Om 11.00 uur?? Nou, dan moeten we snel aan de slag, want alle banen staan blank!!” 
Pffff….. 

Nou ja, na 2 invallers op de nipper geregeld te hebben, omdat er 2 mensen het “ vergeten”  wa-
ren en de banen gesopt, gesleept en bestrooid met gravel waren, konden we om iets na 11.00 
uur starten (Dankjewel, Ton!) 

Met 40 heren werd het een gezellige dag. Het weer viel 200% mee. 
Na een verzorgde lunch en om 16.00 uur bij de glaasjes-na-het spelen een snack-buffet, met mu-
zikale begeleiding van de 6-persoons-band “ No Name” van Arthur Cooke, was het een geslaagde 
dag en werd het ca. 18.30 uur weer rustig op Tennispark (en bij de buren van) Schaarsbergen. 

Conny en Ite van Til 

Jong geleerd ….. 
 

Ik was met mijn dochter op de tennisbaan. Wij 
hebben heelijk gespeeld en intussen was mijn 
kleinzoon volop bezig op de baan. Hij leek wel 
een groundsman in opleiding. Intussen was Ton 
aan het werk en die keek goedkeurend toe. Later 
mocht Gijs nog een rondje op de tractor maken 
en toen was het helemaal ok. Volgens mij komt 
die nog wel terug voor het vervolg van zijn oplei-
ding. 
  
Henny Kromhout 
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HERFSTTOERNOOI 25 OKTOBER 

Op zondag 25 oktober is ons traditionele herfsttoernooi. 

We starten om 13.00 uur met een lekkere herfstlunch. 

Vanaf 13.30 uur gaan we tennissen.  

Tussen de partijen door is er natuurlijk tijd voor een kopje thee,  kof-

fie of iets anders. 

We sluiten de middag af met een drankje en een hapje.  

De kosten bedragen € 5,00 

Zin om mee te doen? Meld je dan ,liefst meteen maar in ieder geval 

vóór 21 oktober, aan via de mail jettyaltena@hotmail.com,  

of in het clubhuis. 

We hopen jullie de 25
e

 te zien, 

Ria Weise, Hermien Nieuwenhuijsen, Jetty Altena 

mailto:jettyaltena@hotmail.com
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Wie overdag wel eens een balletje slaat heeft ze 
ongetwijfeld al  zien spelen; de 13 jarige Frédérique 
en haar één jaar jongere broer Pieter. 

Maar wie zijn deze twee talenten eigenlijk? 

Frédérique en Pieter de Vries begonnen op 5 jarige 
leeftijd met tennis, gewoon 
omdat hun vader en moeder 
tennisten. 
Hun tennisleraar op Beek-
huizen verzorgde ook de 
bondstrainingen en zo kwam 
het dat eerst Pieter maar 
later ook Frédérique ge-
vraagd werd om die trainin-
gen te volgen. 
Dat betekende 1x per week 
naar Houten en 1x per week 
naar Renkum om 2 uur op 
de baan te staan en 1 uur  te 
werken aan de conditie. 

Inmiddels zitten broer en zus 
allebei op de middelbare school en omdat de 
bondstraining dan stopt moest er een trainer ge-
zocht worden. 
Die werd gevonden; Kevin Schimmel werkt nu ver-
schillende keren per week samen met Frédérique 
en Pieter. 
In eerste instantie alleen op de banen van TV Duno. 
Maar moeder Karin, die alles  regelt, bedacht dat 
het handig zou zijn als school, tennisbaan en thuis 
dichter bij elkaar lagen zodat er geen tijd verloren 
zou gaan aan heen en weer rijden. 
En zo kwam TVS in beeld, en spelen ze ook bij ons. 

Frédérique en Pieter beschikken allebei  over de 
Beloftestatus van het NOC*NSF en kwamen voor 
hun middelbare school terecht op het Beekdal Ly-
ceum.  Deze  school kent faciliteiten voor sporters 
zodat er naast het leren ook ruimte is om hun 
sporttalent verder te ontwikkelen. 

En dat talent wordt niet alleen ontwikkeld tijdens 
trainingen maar natuurlijk ook in wedstrijden.  
Pieter vertelt hoe dat gaat tijdens de competitie. 
Frédérique, die speelt bij VTC in Veenendaal,  
wordt samen met moeder Karin door vader Harald 
en Pieter afgezet bij de club. De heren rijden door 
naar Maarssen, want daar speelt Pieter in het jon-
gensteam van de Blauwe Reiger . 

En is Pieter klaar dan worden de dames weer opge-
pikt in Veenendaal en kunnen ze weer naar huis. 
Allebei speelden ze in de categorie t/m 17 jaar, het 
gemengde team van Frédérique werd tweede tij-
dens het landskampioenschap, het jongensteam 
van Pieter eindigde als derde. 

In september pakten Frédérique  
en Pieter samen de  titel  op het 
Nederlands Kampioenschap 
Beachtennis t/m 14 jaar. 
 
Waar zouden ze op tennisge-
bied naar toe willen? In de verre 
toekomst, net als hun idolen 
Victoria Azarenka en Rafaël Na-
dal, spelen op Grand Slams. 
Voor de nabije toekomst zou 
het fijn zijn om de trainingen bij 
Martin Verkerk  te kunnen ver-
volgen en een periode door-
brengen op een Spaanse tennis-
academie staat ook op de ver-

langlijst. 
Hiervoor zijn echter wel sponsoren nodig.  

En ze zijn op zoek naar sparringpartners. Maar 
voordat u denkt dit lijkt me wel wat, even de vol-
gende waarschuwing namens de redaktie. 
Afgelopen zomer deden de twee mee aan de club-
kampioenschappen van TV Duno. Omdat het va-
kantie was speelden ze mee met de senioren, Fré-
dérique werd tweede in de categorie 5, Pieter ver-
loor z’n finale bij heren 5, maar won de heren 6! 
Misschien toch beter om te wachten tot u gevraagd 
wordt om een partij mee te spelen. 

U kunt Frédérique en Pieter volgen via Twitter 
@pf_tennis  of eens een kijkje nemen  op hun web-
site www.pftennis.nl  

Kennismaken met …………… 

http://www.pftennis.nl
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Rokjesdag 

Wat is het weer toch altijd belangrijk tijdens een 
tennis evenement! Wij kregen geen mail voor af-
melding van de Rokjesdag dus zouden we in ieder 
geval gaan lunchen! 

Met die insteek fietste ik samen met Marijke naar 
TVS.  

Het was gelijk een vertrouwd gezellige boel!  

Toos en Lianne hadden heel wat voorbereidingen 
getroffen. .drie soorten soepen, verschillende bro-
den. .keus genoeg. 

Ik moet zeggen die soep deed wonderen! Iedereen 

sloeg de sterren van de hemel en werd zelfs bijge-
licht door. ...De zon! 

De zonnebrillen en -kleppen waren nodig om het 
geheel te dimmen. 

 Er waren 20 deelneemsters, dus 5 volle banen! Het 
systeem was goed doordacht. De verliezers bleven 
op de baan en de winnaars gingen een baantje ho-
ger. ..net als op school. ..als het niet goed ging bleef 
je zitten! 

 Wij hebben heerlijk gespeeld en daarna waren er 

de nodige lekkere hapjes bij de drank! 
 De prijsuitreiking werd door onze voorzitter ge-
daan. ..De enige haan in het hoenderhok! 
 Elsbeth mocht als eerste in de mand grabbelen met 
de derde prijs! Daarna volgde Ria met de tweede 
prijs. De eerste prijs viel op iedereen wiens naam 
met CO begon! Conny en Coco (ALTB). Coco mocht 
het stijve rokje versieren want van Conny hing er al 
iets aan! 

Toos en Lianne jullie hebben er een dag met een 
gouden randje van gemaakt! Dank daarvoor! 
 

Alice van der Linden 
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Schaarsbergen Cup voor Competitiespelers  

Beste leden, beste teamcaptains,  

Vrijdag 30 oktober 2015 is weer de 
jaarlijkse Schaarsbergen Cup voor com-
petitiespelers.  

Ooit als alternatief voor de clubkampi-
oenschappen begonnen, inmiddels uit-
gegroeid tot een begrip! Elk jaar was 
het weer spannend en zeer gezellig (zie 
het fotoverslag op www.tvschaarsbergen.nl) 

Er is een gewone poule en een poule voor cracks. Gespeeld 
worden 3 a 4 potjes volgens het bekende doorschuifsysteem 
en een kruisfinale met publiek! Tussendoor is er weer het 
heerlijk Italiaans buffet van Endrico Giovanni. 

En dat alles voor maar €10,- p.p. Aanvang 18 uur. 

Aanmelden uiterlijk 28 oktober a.s. op het affiche in het club-
huis of via: 

stefanvanhezewijk@chello.nl (mobielnr 06 46161412  

Doe ook mee.  

Tot ziens !  

Stefan en Dirk Jan.  

http://www.tvschaarsbergen.nl
mailto:stefanvanhezewijk@chello.nl
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Vrijwilligersavond 
16 september 

 

Op woensdag 16 september was de jaarlijkse vrij-
willigersavond van onze club. Deze avond is be-
doeld om de waardering te benadrukken voor al 
die mensen die zich inzetten voor onze vereniging, 
en om met z’n allen stil te staan bij hoe het alle-
maal gaat en moet gaan. 

Vanaf half 8 druppelde men binnen, de meesten 
niet in tenniskleding .. Het plan was om eerst sa-
men een uurtje te  tennissen, maar  - zoals wel va-
ker afgelopen jaar aan de hand was na een regen-
achtige dag-  stonden de banen behoorlijk blank. 

De stoelen waren door het bestuur al in een rondje 

gezet. Na een kopje koffie met heerlijke versnape-
ringen was er  een kringgesprek. Vanuit het bestuur 
werd iedereen hartelijk bedankt voor alle arbeid 
die er voor de vereniging verricht wordt.  

Voor degenen die het nog niet wisten,  vertelde 
iedereen eerst waarvoor hij of zij zich inzet.  Als je 
nooit (eerder) actief geweest bent achter de scher-
men van een vereniging , heb je geen idee wat er 
allemaal door vrijwillige leden gedaan wordt om de 
andere leden vlekkeloos te laten genieten van hun 
sport of andere bezigheid. TV Schaarsbergen kan 
niet zonder haar vrijwilligers. Gelukkig is bij onze 
club de bereidheid van de leden groot en dragen 
velen hun steentje bij.  

Het is ongelofelijk wat sommige mensen allemaal 
verrichten. Van bar- tot sleuteldienst. Er is een fa-
natieke groep van ± 15 man die bij aanvang van het 
seizoen de banen in orde maakt en onderhoudt, er 
zijn mensen voor de keuken en die de nodige voor-
raden drank etc verzorgen, er wordt veel werk ver-
richt voor de organisatie van de diverse toernooien 
en competitie, de tossleiders die iedere week weer 
van de partij zijn op 'hun' uren. De ledenadmi-
nistratie, werving van sponsoren en advertenties, 
samenstellen, schrijven en uitgeven van het club-
blad, onderhoud van de website, het park , tuin en 
plantenbakken, in-
richting en onder-
houd van het club-
gebouw. Daarnaast 
de facultatieve din-
gen als bijv. het re-
pareren van de klok, 
en het laten functio-
neren van ons 
koffiezetapparaat etc etc... En: laten we last but not 
least niet vergeten dat de mensen met de bestuur-
lijke taken een hartelijk bedankje verdienen voor 
hun inzet !  

Daarna was het bestuur nieuwsgierig naar eventue-
le verbeteringen en andere punten die in de vereni-
ging aan de orde zijn. Onder andere de nieuwe 
voornemens en proefperiode om intensiever te 
gaan samenwerken Tennisvereniging de Hoogkamp 
kwam uitgebreid aan bod. Vanaf september kun-
nen leden van beide verenigingen vrij tennissen 
op de banen van beide verenigingen en aan elkaars 
(club)activiteiten deelnemen, zonder extra kosten. 
Er waren 2 dames aanwezig van de Hoogkamp. Di-
verse aspecten werden uitgewisseld, die bij deze 
samenwerking komen kijken. 

De avond werd afgesloten met een gezellig hapje 
en een drankje. 
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8 november Integratie Toernooi 

Beste allemaal,  

Jullie hebben inmiddels al gehoord over de samenwerking tussen TV 
de Hoogkamp en TV Schaarsbergen. Erover horen is stap 1, doen is 
stap 2. Daarom organiseren TV de Hoogkamp en TV Schaarsbergen 
samen een gezellig toernooi. Niet als afsluiting van het seizoen, want 
op de Hoogkamp wordt de hele winter doorgespeeld op de B banen. 
Ook niet bang zijn voor de vroeg invallende duisternis, Schaarsbergen 
heeft verlichting. Gewoon om op de baan de samenwerking te voelen 
en gezellig te tennissen.  

Wanneer: zondag 8 november 

Programma: We beginnen om 13:00 uur op de B banen op de Hoog-
kamp met koffie en broodjes, na 15:00 uur gaan we op Schaarsbergen 
verder en dan sluiten we om 17:00 uur af met een aangeklede borrel 
(langer blijven hangen aan de bar of doorspelen mag . . . ).  

Voor wie: ieder (senior)lid die de samenwerking een warm hart toe-
draagt, of gewoon nieuwsgierig is. 
Inschrijving: aanmelden uiterlijk 31 oktober bij Sven Huyben 
(karlijnsven@hetnet.nl) of bij Annemieke Molster 
(tennisschaarsbergen@hotmail.com) 

Kosten: deelname kost 10 euro, op zondag 8 november gepast beta-
len bij Sven of Annemieke.  
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen stellen we een leuk program-
ma samen, waarbij met ieders sterkte rekening wordt gehouden.  

Komt allen op de fiets, dan overbruggen we de afstand tussen de par-
ken als groep . . . Tot 8 november!  

Sven Huyben (06 51014532) en Annemieke Molster (06 13597071) 

mailto:tennisschaarsbergen@hotmail.com
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Tennis wordt over de hele wereld op verschillende 
soorten ondergrond gespeeld. De meest voorko-
mende is gravel, gevolgd door met wit natuurzand 
ingestrooide kunstgrasbanen en met kunstmatig 
roodzand ingestrooide kunstgrasbanen. De keuze 
voor een baansoort is mede afhankelijk van lokale 
omstandigheden en het gekozen verenigingsbeleid.  

De diversiteit aan tennisbanen, wordt soms ook wel 
als obstakel gezien. Met name als op een uitwed-
strijd tijdens de competitie op een baansoort wordt 
gespeeld waarop men (vrijwel) nooit tennist. Een 
groot aantal van onze leden zal zo ook wellicht be-
kend zijn geraakt met andere baansoorten dan de 
ons vertrouwde gravelbanen.   

Mede nu we tijdens een proefperiode op TV Hoog-
kamp gebruik mogen maken  van 4 smashcourt - en 
3 kunstgrasbanen, hierbij wat meer informatie over 
verschillende tennisbaan ondergronden: 

Gras  

Grasbanen (ook wel lawntennis genoemd)  hoorden 
ooit bij de meest populaire baansoorten. Grasba-
nen zijn de snelste banen. Het gras groeit op een 
harde ondergrond en, afhankelijk van zijn kwaliteit, 
kunnen ballen verschillend afspringen. Gras heeft 
als nadeel dat de bal niet hoog opstuit, en spelers 
minder tijd  hebben om goed voor een bal te gaan 
staan. Het spel is daardoor sneller  en eerder vlak 
en er wordt met minder topspin gespeeld. De ral-
lies zijn meestal kort. Spelers met een goede en 
snelle service kunnen op gras een wedstrijd domi-

neren.  

Het bekendste en 
tegelijk oudste 
tennistoernooi 
waar op gras  ge-
speeld werd is 
Wimbledon. In 
2001 koos men in 
Wimbledon voor 
een andere gras-
soort met een 
iets hardere bo-
dem en de dich-
tere grasmat. Het 
resultaat is dat 
ballen hoger af-
springen en het 
spel sneller werd. 

Sindsdien maken ook de baseline spelers meer 
kans. 

Het nadeel van gras als ondergrond is de gevoelig-
heid is voor regen, het gras wordt dan veel te glad. 
Grasbanen slijten snel , hebben veel water nodig en 
moeten regelmatig worden gemaaid. Na één ten-
nisseizoen moet een grasbaan al vervangen wor-
den, maar vaak zijn de banen al eerder onbespeel-
baar geworden. Aan de andere kant zorgt tennissen 
op een zachtere baan voor minder gewrichtsklach-
ten dan bijvoorbeeld op hardcourt. Sinds hoge on-
derhoudskosten een issue zijn kiest men vaak voor 
alternatieven.  

Kunstgras 

Een kunstgras tennisbaan bestaat uit kunststofve-
zels waartussen zand is gestrooid. Er zijn verschil-
lende typen vezels met elk hun eigen slijtagepa-
troon en levensduur. Sommige zoals smashcourt 
zijn vaak oranje/rood van kleur. Hiermee wordt een 
beeld gecreëerd van een gravelachtige baan.  In het 
spelen verschillen ze veel van gravelbanen, met 
name op het gebied van de balstuithoogte, balrota-
tie en stroefheid. Glijden is beperkt mogelijk. In de 
praktijk vindt niet iedereen het prettig spelen op 
deze banen. 

Groot voordeel van kunstgras tennisbanen is dat ze 
veel minder onderhoud vragen. Kunstgras is slijt-
vast, gebruiksvriendelijk en houdt je schoeisel 
schoon. Slepen na iedere wedstrijd hoeft niet meer.  
Ook zijn ze het hele jaar bespeelbaar, tot -8 °C 
vorst .  Als er sneeuw op de baan ligt, moet deze 
worden weggeschoven. Alleen bij ijzel en opdooi 
(als de onderlaag bevroren, en de bovenlaag zacht 
en soppig is) kan er niet op deze banen gespeeld 
worden.  

Gravel  

Gravel tennisbanen zijn in Nederland de meest 

Diverse tennisbaan soorten 
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voorkomende banen. De banen hebben een top-
laag van 2,3 cm aangewalst gravel (een mengsel 
van gemalen baksteen en gemalen keramische 
restproducten). In Nederland wordt gravel gezien 
als beste baansoort om op te tennissen. Gravelba-
nen vertragen het tempo van de bal en produceren 
een hogere afsprong in vergelijking met gras- of 
hardcourt banen.  Ze zijn vooral populair onder ba-
seline spelers.  

De aanlegkosten van gravelbanen zijn veruit het 
goedkoopst in vergelijking met andere baansoor-
ten. Wanneer een vereniging het onderhoud in ei-
gen beheer uitvoert, zijn de kosten voor het onder-
houd van tennisbanen vrijwel gelijk voor elke baan-
soort . Gravel vereist echter relatief veel onder-
houd in het verzorgen en bijhouden , omdat de 
banen regelmatig uitgerold moeten worden om ze 
even vlak en recht te houden. Ook mag het water-
gehalte rond de oppervlakte niet te hoog 
zijn. Bovendien neemt door slijtage van het gravel 
de waterdoorlatendheid in de loop van de jaren 

behoorlijk af.  

Ander nadeel van gravel is een korter speelseizoen: 
in principe april tot en met oktober (tot aan de eer-
ste vorstperiode)  Maar als de weersomstandighe-
den meezitten, is het mogelijk om het gehele jaar 
door op gravelbanen te spelen . 

Vele gravelbanen in Nederland zijn inmiddels ver-
vangen door kunstmatige tennisbanen. Tennisver-
enigingen kiezen hiervoor omdat hierop bijna  het 
hele jaar kan worden getennist en eenvoudiger en 
goedkoper kunnen worden onderhouden. 

Er bestaat ook een variant van verwarmd gravel, 
waarbij de baan door middel van een in de baan 
liggend buizenstelsel verwarmd wordt. De verwar-

ming geschiedt m.b.v. aardwarmte, dan wel met 
een verwarmingsketel. Dit zorgt ervoor dat de baan 
ijs- en sneeuwvrij blijft, ook bij lichte tot matige 
vorst. 

French court  

French Court banen zijn qua speeleigenschappen 
goed te vergelijken met gravelbanen. Ze bestaan 
uit een combinatie van gravel en kunstgras, met 
een kunstmatige, rode fijnere bedekking dan gra-
vel, over een laag afdekkingstapijt om de drainage/
afwatering niet te laten dichtslibben. Een French-
court baan heeft een PVC belijning die goed zicht-
baar is.  French court banen vereisen -evenals gra-
velbanen- intensief onderhoud, en zijn bij regen 
niet bespeelbaar. De baan is duurder in aanleg dan 
gravel en is seizoensverlengend. French Court is 
door de KNLTB gelijkgesteld aan gravel. 

Hardcourt 

Hardcourt een harde ondergrond op basis van be-
ton en asfalt waarop een rubberachtige deklaag 
wordt aangebracht. Er kan het hele jaar door op 
deze banen worden gespeeld en het vergt weinig 
onderhoud de hardcourt banen zijn redelijk goed-
koop in aanschaf. Deze ondergrond is niet ideaal 
voor beginnende tennissers dit komt omdat hard-
court banen heel snel zijn. 

SmashCourt  

SmashCourt is sinds 2004 op de markt en is tegen-
woordig bij de meeste verenigingen de eerste keus 
bij hun banenrenovatie. SmashCourt is een merk-
aanduiding voor de baansoort zandkunstgras, net 
als bv TennisPro Vision en Advantage Red Court. 
Voor de leesbaarheid wordt de naam SmashCourt 
gebruikt.  
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Smash Court  bestaat uit kunstgras gevuld met heel 
fijn keramisch materiaal. Het combineert de eigen-
schappen van gravel en kunstgras. Qua sportfunc-
tionaliteit en tennisoppervlak is het zeer vergelijk-
baar met de eigenschappen van gravel : het balge-
drag, de balstuit en de snelheid , het afzetten en 
glijden. De toplaag is vlak en stabiel en geeft een 
goede grip. De lijnen zijn iets minder goed zicht-
baar dan bij gravel. Ze liggen enkele millimeters 
hoger dan de rest van de mat en zijn niet bedekt 
met zand. Soms is onduidelijk of een bal de lijn net 
wel of net niet geraakt heeft. Op de lijn zelf is niets 
of nauwelijks iets te zien. 

Smash Court   is een All-weather baansoort. Weers-
invloeden hebben geen effect op  de banen. Bij 
vorst kunnen de  banen gewoon bespeeld worden. 

Met sneeuw kan er niet gespeeld worden, en 
sneeuwschuiven is niet toegestaan. Bij ijzel en op-
dooi (onderlaag bevroren, bovenlaag zacht en sop-
pig) kan er niet gespeeld worden. 

Canada Tenn  

Op een ondergrond van zand/lava wordt een laag 
grijs-groene natuursteenkorrels met bindmiddel 
aangebracht, en de toplaag ingestrooid met dezelf-
de natuursteenkorrels zonder bindmiddel. Canada 
Tenn is iets grover dan gravel. Canada Tenn banen 
zijn eerder te typeren als een seizoensverlengende 
baansoort dan als een all-weather baan. 

Indoor (kunstvloer)  

Tapijt 

Tapijt is een snellere baansoort voor binnen en 
komt qua eigenschappen in de buurt van gras. 
Tennistapijt kan het beste bespeeld worden met 
profielloze tennisschoenen. Tapijt heeft een hoge 
balsprong en loopt comfortabel. Ingestrooid met 
microgranulaat wordt het draaien op de vloer ver-
eenvoudigd. Tapijt heeft een lange levensduur. 

Al jaren betaalt Tennis Vereniging Schaarsber-
gen een vorstelijk bedrag aan de gemeente 
Arnhem aan belasting op de grond en het club-
huis waar wij eigenaar van zijn. Op de begro-
ting voor 2015 staat daar  €3400 voor gereser-
veerd. Nadat we in het begin van dit jaar weer 
de aanslag ontvingen hebben we keurig binnen 
de termijn bezwaar aangetekend tegen de 
hoogte van dit bedrag. Volgens de regels moet 
een vereniging als de onze voor de afhandeling 
zich laten vertegenwoordigen door een ter 
zake deskundige jurist. Wij hebben gewerkt 
met een bureau dat werkt op basis van no cure 
no pay. En de regels stellen ook dat de hoogte 
van de kosten gemoeid met de zaak voor de 
helft door de gemeente vergoed worden. Er is 
lange tijd gewerkt aan onze klacht en uiteinde-
lijk is die toegekend. De waardering van ons 
onroerend goed is met maar liefst 1 ton om-
laag gegaan. Dat betekent dat onze belasting 
met ongeveer €750 omlaag zal gaan, met in-

gang van dit jaar. Een goede zaak. Bovendien 
ligt er nu bij de gemeente een verzoek om te 
bekijken of de afgelopen jaren niet ook te veel 
betaald is en wij dus ook over de afgelopen 
jaren geld terug kunnen krijgen. Met onze ver-
tegenwoordiger hebben wij er vertrouwen in 
dat dat zal lukken.  

Overigens wordt het voordeel weer teniet ge-
daan door een andere ontwikkeling. De laatste 
jaren kregen wij voor ongeveer hetzelfde be-
drag, €750, subsidie op onze elektriciteitsreke-
ning. De regeling die dat mogelijk maakte 
wordt gestopt met ingang van het jaar 2016 en 
vervangen door een regeling waar wij waar-
schijnlijk weinig aan zullen hebben. Dan zijn we 
per saldo het voordeel weer kwijt, maar abso-
luut zal onze exploitatierekening niet omhoog 
gaan door het verdwijnen van de subsidie.   

Aart Schrevel 
penningmeester 

Onze WOZ waarde is verlaagd! EcoTax subsidie stopt. 


