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De vier Canada Tenn-banen van TCS zijn in 1995 

aangelegd naast de bestaande negen gravelba-

nen om het buitenseizoen te verlengen en zijn na 

bijna twintig jaar minimaal toe aan groot onder-

houd, of zelfs vervanging. Het bestuur van TCS 

heeft daarom een commissie ingesteld die de ver-

schillende opties heeft bekeken. Deze commissie 

heeft in 2013 de aanbeveling gedaan om extra 

groot onderhoud te plegen bovenop het gebrui-

kelijke jaarlijkse onderhoud, en verder om de 

Canada Tenn-banen over vijf jaar te vervangen of 

binnen drie jaar over te gaan op roodzand-kunst-

grasbanen of normaal kunstgras. Het bestuur van 

TCS vraagt op de ALV van 2013 toestemming 

aan de leden om de aanbevelingen van de com-

missie verder uit te werken, evenals de mogelijk-

heden voor de aanleg van Tenniskidsbanen-rood, 

en spreekt af een plan te presenteren tijdens een 

buitengewone ledenvergadering in maart 2014. 

In deze periode is ook een enquête gehouden 

onder de leden. De belangrijkste vraag van deze 

enquête: aan welke eigenschappen moet de 

ondergrond voldoen? De uitkomst laat volgens 

Reinders zien dat er een voorkeur bestaat voor 

een baansoort met de speeleigenschappen van 

gravel. Verder moet de gekozen oplossing zorgen 

voor een langer speelseizoen. Via een enquête 

wordt er ook een aanbod en oproep aan de 

leden van TCS gedaan om op andere tennispar-

ken in Apeldoorn te gaan tennissen, en dan hun 

mening over Smashcourt en kunstgras mee terug 

te nemen.

Op de buitengewone ledenvergadering van maart 

2014 worden de leden geïnformeerd over de uit-

komst van de poll en de ervaringen met andere 

baansoorten. Het bestuur komt met een finan-

cieel uitgewerkt voorstel om de Canada Tenn-

banen te vervangen door Smashcourt en vier 

Tenniskids rood-banen aan te leggen, en vraagt 

de leden toestemming om dit alles uit te voeren. 

Deze toestemming wordt door de leden van TCS 

unaniem gegeven.

Onder leiding van Iwan ter Huurne en Jarno 

Tiethof van Kennis van Sport ging de commis-

sie groot onderhoud van TCS verder in gesprek 

met drie verschillende aannemers over de aanleg 

van de vier Smashcourt-banen, en over de vraag 

hoe en waar de Tenniskids-banen op het park 

gesitueerd moesten worden. Naar aanleiding van 

het plan brachten de drie aannemers offertes uit, 

waaruit bleek dat het bedrijf Tennis Totaal voor 

TCS de beste partij was.

‘Logisch besluit’

De ‘update’ van het tennispark was volgens 

Reinders een noodzakelijk en tevens logisch 

besluit. ‘Wij hadden vier verouderde Canada 

Tenn-banen, die nog maar drie jaar mee konden. 

We besloten daarom deze vier banen te vervan-

gen door Smashcourt-banen. Die banen hebben 

als bijkomend voordeel dat ze, in tegenstelling tot 

de Canada Tenn-banen, onder alle weersomstan-

digheden gebruikt kunnen worden. Er kan dus 

het hele jaar op deze banen getennist worden. 

In mijn ogen was deze vervanging dan ook een 

logisch besluit.’ 

Tennisclub Sprenkelaar (TCS) heeft zijn tennispark volledig gerenoveerd. Tennisbanen zijn verschoven of hebben plaatsgemaakt voor andere 

banen. Met name voor de jongere leden van de Apeldoornse tennisvereniging is het tennisaanbod vergroot. En dat werpt volgens bestuurs-

lid John Reinders vruchten af. ‘We merken nu al een toenemende belangstelling voor onze tennisvereniging.’
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TC Sprenkelaar maakt sportpark 
future-proof en kindvriendelijk
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Tenniskids

De aanleg van Tenniskids rood-banen als onder-

deel van groot onderhoud en vernieuwing op het 

park was een samenloop van omstandigheden. 

De landelijke invoering van de Tenniskids World 

Tour door de KNLTB per 1 september 2013 en 

de inschrijving van 68 jeugdleden van TCS voor 

de World Tour waren een trigger om te zoeken 

naar een permanente oplossing voor de tijdelijke 

Tenniskids rood- en oranje-banen. Het slepen van 

netjes en het aanbrengen van tijdelijke belijning 

voor Tenniskids rood- en oranje-banen kost de 

trainers en begeleiders van de World Tour veel 

tijd en is een drempel voor kinderen om vrij te 

komen spelen. Reinders: ‘We hebben als bestuur 

in 2013 een vijfjarenplan opgesteld, waarin we 

onder andere hebben opgenomen dat we wil-

len groeien wat betreft het aantal jeugdleden, 

een veilige omgeving willen bieden voor kin-

deren en jonge leden letterlijk en figuurlijk een 

centrale plaats willen geven op ons park. Er is 

nu voor gekozen om ruimte te creëren en het 

minikunstgrasbaantje te verplaatsen. De nieuwe 

ruimte biedt de mogelijkheid voor de aanleg 

van vier Tenniskids rood-baantjes, die zij aan zij 

worden neergelegd. Op advies van Kennis van 

Sport wordt een bezoek gebracht aan Tennisclub 

Leimonias in Den Haag, om de permanente 

belijning voor Tenniskids oranje in Smashcourt 

te bekijken. De extra belijning is van hetzelfde 

materiaal en de hoogte is gelijk aan de rest van 

de Smashcourt-mat. Dit verschilt van de witte 

Jarno TiethofTweede belijning ophalen.

Roodzand heeft speciale driehoeksborstel 

nodig

Vanwege het keramische zand vraagt het 

onderhoud van roodzand tennisbanen om een 

iets andere aanpak dan de gewone zand inge-

strooide kunstgras tennisbanen. Bij roodzand is 

het belangrijk dat er een zandlaag op de topjes 

van de kunstgrasvezel blijft liggen. "Voor het 

onderhoud van banen met keramisch zand heb 

je een speciale borstel nodig die borstelt zonder 

al te veel van het zandpakket te verplaatsen", 

vertelt Gerrit Stronkhorst. 

Stronkhorst werkt al jarenlang samen met 

Antea Realisatie B.V. en heeft geruime ervaring 

met het onderhoud van kunstgras. "Door mijn 

onderhoudservaring op vele tennisbanen weet 

ik precies wat een tennisbaan nodig heeft om in 

een goede conditie te blijven." Voor het behoud 

van roodzandbanen is het belangrijk dat de 

vezels goed beschermd blijven door een laagje 

zand. Het onderhoud van roodzandbanen moest 

dus anders. "Ik heb gekeken aan welke eisen 

een borstel voor keramisch zand moest voldoen 

en ben toen zelf met een ontwerp aan de slag 

gegaan. Het unieke is de speciale vezelbezetting 

en keuze van het type vezel in deze borstel." 

"Ik gebruik hem zelf nu geruime tijd. Het werkt 

gewoon." Stronkhorst biedt de borstel nu ook 

aan bij leveranciers, zodat tennisclubs er ook 

over kunnen beschikken om het onderhoud uit 

te voeren. ´De nieuw ontwikkelde borstel werkt 

zelfs prima als het zand nat is door bijvoorbeeld 

neerslag", aldus Stronkhorst.

Op de foto groundsman van Sprenkelaar Andre 

Schimmel met deze speciale bezem voor rood-

zand tennis

Groundsman André Schimmel met speciale 
bezem voor roodzand tennis.
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lijnen van de ‘normale’ tennisbaan, die anders 

van structuur is en een grovere pool heeft. De 

belijning steekt 2 mm boven de mat uit, maar er 

is 1 mm zichtbaar, omdat Smashcourt 1 mm over 

de top gevuld wordt.

De gekozen Smashcourt-mat is rood en de 

extra belijning voor Tenniskids oranje is groen 

van kleur. De infill van de mat verdeelt zich 

gelijkmatig; hierdoor vindt er geen oncontro-

leerbare balstuit plaats wanneer de bal de extra 

Tenniskids-belijning raakt. De KNLTB heeft hier-

voor dispensatie verleend voor de competitie en 

toernooien. Deze wetenschap nam de zorgen 

weg over de inzetbaarheid van de nieuwe perma-

nente Tenniskids oranje-banen voor de competitie 

en het storende effect van deze extra belijning in 

de baan voor de leden.

Begin augustus 2014 werd begonnen met de 

aanleg van de nieuwe banen en met het creëren 

van extra ruimte voor de Tenniskids rood-banen. 

In de planning is rekening gehouden met de 

doorlopende activiteiten op het park, zoals trai-

ningen, toernooien en najaarscompetitie, en 

van de dertien buitenbanen bleven er altijd acht 

bespeelbaar. Uiteraard kwamen er daarnaast 

extra zaken bij, zoals vernieuwing van de paden 

en het terras, vervanging van de opslagruimte 

voor onderhoudsmaterialen en machines, herin-

richting van de kinderspeelplaats en vernieuwing 

van de oefenmuur. Voor dat laatste maakte TCS 

gebruik van de muur van de opslagruimte met 

daarbij een minikunstgrasbaantje. 

Op 1 november 2014 werd de feestelijke opening 

van het vernieuwde park gevierd, samen met het 

35-jarig jubileum van TCS. Reinders: ‘Wij zijn 35 

jaar jong, in de bloei van ons leven en klaar voor 

de toekomst.’

Tennisclub TC Sprenkelaar beschikt nu over een 

hal met vier tapijt-binnenbanen, negen gravelba-

nen, vier Tenniskids rood Smashcourt-banen en 

vier Smashcourt-banen inclusief permanente belij-

ning voor Tenniskids oranje. Er zijn zeven verlichte 

banen. Ook zijn er een kunstgrasminibaantje en 

een oefenmuur aanwezig. 

Opbrengsten voor de vereniging

John Reinders verwacht dat de renovatie van 

het sportpark van TC Sprenkelaar positief zal 

uitpakken voor de tennisvereniging. ‘Wij hebben 

een meerjarenplan opgesteld, waarin we als ten-

nisvereniging streven naar een aantal van 1000 

volwassen leden en 300 jeugdleden in 2018. 

Dit hopen wij met ons vergrote tennisaanbod te 

bewerkstelligen. De nieuwe tennisbanen maken 

meer competities mogelijk bij TC Sprenkelaar, 

met name voor de jongere leden. Wij zien nu al 

positieve effecten van de nieuwe Tenniskids oran-

je- en rood-banen. Het aantal kinderen dat zich 

bij onze tennisvereniging heeft aangesloten, is de 

afgelopen maanden sterk toegenomen.’

Ten slotte heeft TC Sprenkelaar ook nog een 

nieuw terras aangelegd, met als doel het verho-

gen van de kantineopbrengst. ‘De doorgevoerde 

vernieuwingen zullen uiteindelijk onze omzet 

structureel moeten vergroten’, besluit Reinders.

 

John Reinders

Slagmuur TC Sprenkelaar.
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