
De meest gebruikte banen in Nederland zijn op 

dit moment: gravel en kunstgras met rood of wit 

zand. Bij gravelbanen moet het onderhoud in het 

voorjaar vóór 1 april uitgevoerd worden om goed 

bespeelbare banen te krijgen. De toplaag is in de 

winter los gevroren en is veranderd in een losse 

paplaag. Er moet heel wat werk verzet worden 

om weer een bespeelbare baan te krijgen, en het 

werk kan pas beginnen als er eigenlijk geen risico 

meer is op nachtvorst. Kort samengevat moet het 

volgende gebeuren: 

 

• schoonmaken van de banen, verwijderen van 

   blad, onkruid, enz.; 

• schoonmaken van de toplaag, verwijderen van 

   de versleten gravel van de top; 

• loshalen van de toplaag door middel van een 

   frees of baaneg; 

• opbrengen van de nieuwe gravel; 

• banen egaliseren en opnieuw leggen van de 

   belijning; 

• verdichten van de graveltoplaag; 

• na nachtvorst komt de toplaag weer iets los en 

Alles op zijn tijd
Tennisbaanonderhoud niet persé voorjaarsschoonmaak!

Er is geen land ter wereld waar zoveel keus is in verschillende toplagen voor tennisbanen. Met alle type tennisbanen wordt er iedere keer 

geprobeerd om de speleigenschappen van gravel te benaderen, bij de ene toplaag lukt dat beter dan bij de andere. Bij elke toplaag probeert 

iedere speler de vergelijking te maken met gravel en niet alleen wat betreft de speleigenschappen, maar ook met betrekking tot het onder-

houdsniveau. Vaak wordt er dan ook gedacht dat de banen, net als gravel, onderhoud moeten hebben voordat de competitie begint. Dit 

geeft onnodige stress bij het bestuur of de groundsman.
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Het meten van de gravellaag. Deze behoort 3 centimeter te zijn.
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   komt de belijning weer naar boven en moet   

   het rollen van de baan opnieuw beginnen. 

 

Invloeden van buitenaf 

Als het onderhoud klaar is, staan alle tennissers 

in de startblokken om gelijk na oplevering 

van de gravelbanen een gezellig toernooi te 

organiseren. De groundsman is hier niet blij mee, 

maar hij/zij staat alleen tegen een grote groep 

enthousiaste tennissers. Eigenlijk zijn de banen 

nog te zacht om intensief bespeeld te worden. 

Tijdens een toernooi is er weinig tijd en aandacht 

voor de banen en wordt soms de hele toplaag 

omgeploegd. In het begin van het er moet tijd 

gereserveerd worden voor het herstel van kuiltjes 

in de nog zachte gravellaag. 

Als dit goed gebeurt, hebben èn de speler èn 

de groundsman het hele jaar betere banen; de 

banen zijn beter bespeelbaar en de groundsman 

heeft minder werk. 

 

‘Aftrap seizoen begint met onderhoud’ 

Bij verenigingen met gravelbanen is er in het 

voorjaar dus altijd wel stress. Zijn de banen klaar? 

Zijn ze goed bespeelbaar? Liggen de lijnen vast? 

Enzovoort. Verenigingen met allweatherbanen 

zoals kunstgras hebben deze problemen niet; de 

banen liggen er altijd goed bij en kunnen bijna 

altijd bespeeld worden. ‘Nieuwe’ bestuursleden 

hebben toch nog vaak het idee dat alle banen, 

ook de allweatherbanen, in het voorjaar een 

onderhoudsbeurt moeten hebben omdat anders 

het ‘seizoen’ niet kan beginnen. Maar het 

onderhoud aan kunstgrasbanen, met rood of 

wit zand gevuld, kan beter in de zomerperiode 

uitgevoerd worden.

 

Het belangrijkste aan het onderhoud van 

deze banen is het verwijderen van het 

fijnstof uit de toplaag. Het fijnstof in de 

toplaag van kunstgrasbanen beïnvloedt de 

waterdoorlatendheid van kunstgrastoplagen 

negatief: de top wordt steeds harder en dichter. 

Het fijnstof bestaat uit het fijne slijtagestof van 

de kunstgrasvezel en het fijnstof dat uit de lucht 

op de banen valt. Het stof kan uit de toplaag 

van de mat geborsteld worden met een speciale 

borstelmachine voor kunstgras. Als de vezel 

en het infill-materiaal iets vochtig is, blijft er 

natuurlijk meer stof aan de vezel plakken en is 

de onderhoudsbeurt niet optimaal. Het beste 

resultaat wordt bereikt bij droog weer en een 

droge toplaag. Ook de mos- en algenbestrijding 

heeft het meeste resultaat bij mooi, droog en 

groeizaam weer. Het behandelen met zout 

of verdelging geeft in deze periode het beste 

resultaat. 

 

Voor iedere baan een ideale onderhoudsperiode 

Soms wordt er gedacht er goed aan te doen om 

de banen twee keer per jaar te laten opborstelen. 

Maar het resultaat van één keer opborstelen bij 

droog weer heeft meer resultaat dan twee keer 

opborstelen in het voor- en najaar. 

Het opborstelen in de zomerperiode kan met 

de leverancier van de kunstgrasmat, met wie 

het onderhoudscontract is afgesloten, makkelijk 

tussen de competitie en de toernooien worden 

ingepland.

 

Een kunstgrastoplaag geeft dus niet alleen een 

bijna altijd bespeelbare baan, maar ook minder 

stress bij de competitie- en toernooicommissie. 

En let goed op: iedere baansoort heeft 

onderhoud nodig, maar voor iedere baansoort is 

er een ideale periode voor het uitvoeren van de 

onderhoudsbeurt.
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