
96 Fieldmanager - 2/2022

De vraag uit de markt is veranderd, merkt ook 
Aaldert Hooijer, regiomanager Oost van Antea 
Sport. ‘De vraag is nu veel breder dan alleen 
offertes uitbrengen voor een nieuwe toplaag. 
Clubs zijn zich aan het heroriënteren en vragen 
zich af hoe ze de groei kunnen vasthouden en 
toekomstbestendig kunnen worden. De hui-
dige boost willen ze vasthouden.’ Antea Sport 
staat verenigingen hierin graag bij. Sterker nog: 
het bedrijf staat bekend vanwege zijn totaal-
visie.

Sommige verenigingen hebben zelf al goede 
ideeën, bij andere geeft Antea Sport het eerste 
zetje. Hooijer: ‘Het is belangrijk dat verenigin-
gen weten wat ze willen. Wie ben je en wat 
wil je? Wij stellen daarom ook vragen als: Is 
dit wel de juiste oplossing, kun je niet beter 
dat doen? We luisteren goed naar de wensen 
van onze klanten en uiteindelijk komen we tot 
een optimaal inrichtingsplan. Daarbij kijken 
we niet alleen naar dit moment, maar blikken 
we ook vooruit naar de toekomst. Dat doen 
we door bijvoorbeeld de mogelijkheden voor 
latere uitbreiding met meer padelbanen open 
te houden.’

Identiteit
De gekozen oplossing moet volgens Hooijer 
altijd passen bij de identiteit van de vereniging. 

Een mooi voorbeeld daarvan is het advies aan 
tennisvereniging Beekhuizen in Velp. Deze 
grote club met meer dan duizend leden speelt 
van oudsher op gravelbanen, maar ook hier 
klinkt de roep om padelbanen. Hooijer: ‘Wij 
adviseren clubs dan om te blijven doen waar ze 
goed in zijn. Neem padel erbij, maar laat tennis 
centraal staan.’ Een andere vereniging, met zes 
slecht bezochte tennisbanen, krijgt het advies 
om juist de mogelijkheid van de bouw van nog 
meer padelbanen open te houden.

In het renovatieproces neemt Antea Sport de 
vereniging van begin tot eind bij de hand. De 
adviezen kunnen ingrijpend zijn. ‘Veel ver-
enigingen die een padelbaan willen bouwen, 
hebben daarvoor een open stukje terrein op 
hun complex in gedachten. Wij adviseren juist 
om de padelbaan dichter bij het clubhuis en 
het terras te situeren en te integreren in het 
complex. Padel is namelijk heel laagdrempelig 
en kan door velen beoefend worden. Door een 
betere integratie in het complex ontstaat er 
binding en gezelligheid. De nieuwe padelspe-
lers zullen daardoor ook gebruik gaan maken 
van die faciliteiten en zich meer verbonden 
voelen met de club’, weet Hooijer.

De renovatie van een geheel tennispark is 
ingrijpend voor de leden. Tennisbanen moeten 

Tennisverenigingen hebben momenteel de 

wind mee. Na een dip in de afgelopen decennia 

groeien de ledenaantallen weer. Vanwege de 

coronapandemie is de animo voor sporten, en 

zeker voor tennis, sterk toegenomen. De snel 

stijgende populariteit van padel speelt hierbij 

ook een belangrijke rol. Veel tennisverenigin-

gen willen dan ook padelbanen op hun park. 

Drukke tijden dus voor banenbouwers, waaron-

der Antea Sport, een bedrijf met een marktaan-

deel van ongeveer dertig procent.
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‘We bedenken het samen, 
we bouwen het samen en we 
onderhouden het samen’

De renovatie van een 

tennisbaan

Antea Sport bouwt aan langdurige relaties met tennisverenigingen
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weleens verlegd worden; soms komt er zelfs 
een heel nieuw clubgebouw bij. Doordat er 
vaak jarenlang niet geïnvesteerd is, kan de 
investering in padelbanen aansluiten op het 
natuurlijke moment om de tennisbanen te 
renoveren. Hooijer: ‘Ons advies is dan ook om 
goed te kijken naar geplande investeringen en 
die soms zelfs naar voren te halen. Gooi alles op 
een bult en maak een totaalvisie. Clubs moeten 
een visie hebben en niet op alle golven meebe-
wegen. Zo bepaal je zelf mede de toekomst.’

3D-presentatie
Om die toekomst tot leven te brengen, werkt 
Antea Sport met 3D-tekeningen van de 
geplande renovatie. Hooijer: ‘De plannen en 
adviezen hebben altijd even tijd nodig om te 
landen. Met onze 3D-presentatie maken wij het 
voor iedereen inzichtelijk en raken leden snel 
enthousiast. Zij willen best investeren, als ze er 
maar iets moois en kwalitatief hoogwaardigs 
voor terugkrijgen.’
Die garantie biedt Antea Sport met de know-
how die in het bedrijf aanwezig is. Ervaring is 
er ook genoeg, ook met padelbanen. Hooijer: 
‘Wij hebben de eerste padelbanen in Nederland 
gerealiseerd in Enschede en Den Bosch en 
waren ook het eerste bedrijf met een padel-
baan op de sportvloerenlijst.’

Duurzaamheid
Bij de bouw van een padelbaan komt veel meer 
kijken dan alleen de baan zelf. Er is bijvoor-
beeld een omgevingsvergunning nodig en er 
mag geen geluids- of lichtoverlast ontstaan. 
Ook voor dergelijke zaken heeft Antea Sport 
experts in huis. Zij onderzoeken alles, regelen 
wat nodig is en komen met oplossingen. In het 
geval van mogelijke geluidsoverlast kan dat 
bijvoorbeeld een groene geluidswal zijn. Ook 
duurzaamheid speelt in de bedrijfsprocessen 
een belangrijke rol. Hooijer: ‘Duurzaamheid zit 
als het ware in ons DNA. Het speelt op zoveel 
vlakken. Of het nu gaat om de materiaalkeus, 
de samenwerking met lokale bedrijven, het her-
gebruik van aanwezige materialen of het water-

gebruik: voor ons is de focus op duurzaamheid 
op al die gebieden heel logisch.’

Als Antea Sport eenmaal een project heeft 
opgeleverd, stuurt het bedrijf aan op een lang-
durige relatie met de opdrachtgever. Hooijer: 
‘Wij willen clubs blijven steunen en ook het 
onderhoud doen, zodat dit geborgd is. Wij bou-
wen niet alleen. Wij bedenken samen iets, bou-
wen het samen en onderhouden het samen.’

www.anteasport.nl

Padel Pro
Antea Sport heeft samen met zijn partners 
Edel Grass en Rekré Sport padelbanen 
ontwikkeld naar Nederlandse maatstaven. 
Het Padel Pro-systeem is een robuuste 
en duurzame all-weather-padelbaan, die 
bestaat uit een vloer die is opgebouwd 
uit een waterdoorlatende hardcourt-
fundering met een kunststof toplaag. In 
combinatie met dikke wanden van veilig-
heidsglas zorgt deze vloer voor perfecte 
speleigenschappen. Niet voor niets staat 
de Padel Pro-baan van Antea Sport bekend 
om het zeer hoge stuitvermogen en de 
optimale controle en stabiliteit bij glij-, 
wend- en keerbewegingen.

Franeker Tennis Club blij met samenwerking met Antea Sport
Eén van de tennisparken die Antea Sport recent heeft heringericht, is de accommodatie van 
de Franeker Tennis Club. Het complex van de Friese tennisclub beschikte over elf banen, waar-
van acht kunstgras- en drie gravelbanen. Toen negen van deze elf banen aan vervanging toe 
waren, besloot de club de gehele inrichting van het park eens kritisch tegen het licht te hou-
den met het oog op de toekomst. Al in een vroeg stadium werd Antea Sport hierbij betrok-
ken. Als voorzitter van de Franeker Tennis Club was Jan Harold Warrink nauw betrokken bij de 
herinrichting van de tennisaccommodatie. ‘Antea Sport heeft onze wensen op een doordachte 
manier omgezet in een gezellig, open en uitnodigend tennispark, waarmee we de groei van 
het aantal leden goed kunnen opvangen. Toen Antea Sport ons tijdens de ledenvergadering 
verraste met een 3D-animatie, was iedereen helemáál enthousiast. Een week later begon 
Antea Sport al met de uitvoering van de werkzaamheden.’ Warrink is enthousiast over het eind-
resultaat, maar ook over de manier waarop dat tot stand is gekomen. ‘Antea Sport heeft ons 
uitstekend begeleid in het hele traject. Ze deden voorstellen die we zelf niet hadden kunnen 
bedenken, wat bij de leden voor veel enthousiasme zorgde. Mede dankzij de korte lijnen is de 
herinrichting van onze accommodatie heel vlot en vakkundig gerealiseerd. Op voorhand was 
er al veel draagvlak bij de club, maar met dit prachtige eindresultaat is iedereen ervan over-
tuigd dat we hier weer jaren mee vooruit kunnen.’

Deze padelbanen zijn geïntegreerd in het sportcomplex en 

liggen dicht bij het terras.

Het gerenoveerde park in Franeker van bovenaf gezien
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