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Tennisleraar annex ondernemer laat frisse wind waaien door tennishal 
en vernieuwt drie indoorbanen

Robert Koster: ‘Proflex Elite is 
de crème de la crème’
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Vijftien jaar lang zocht Koster, tennisleraar uit 
Delft, naar een tennishal. Via de VNT kwam 
in januari 2020 het tennispark in Kerkrade op 
zijn pad. Ondanks de dalende trend op het 
gebied van tennishallen, kan hij in Kerkrade zijn 
ambitie helemaal kwijt. Er is in een straal van 
10 km geen tennishal te bekennen. Mensen uit 
de omgeving, evenals de plaatselijke politiek, 
reageren dan ook enthousiast op het feit dat de 
hal in Kerkrade nieuw leven wordt ingeblazen. 
Samen met zijn vrouw en vier kinderen verhuis-
de Koster begin dit jaar naar de nieuwe locatie. 
‘In Delft gaf ik buiten les. Dan ben je afhankelijk 
van de weersomstandigheden’, vertelt Koster. ‘Ik 
wilde een combinatie van binnen en buiten, en 
een plek voor mezelf om les te kunnen geven 
en om toernooitjes te organiseren. Ik had een 
complete visie van hoe alles zou moeten 
worden.’

Opknapbeurt
Inmiddels heeft Koster vijf van de zes gravelba-
nen buiten opgeknapt, liggen er drie splinter-
nieuwe indoortennisbanen en ook de kantine 
heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Hij is 
er klaar voor: ‘We hebben al veel reacties gekre-
gen van mensen uit de omgeving die willen 
komen tennissen. Er is ruimte genoeg: in totaal 
hebben we vijf goede gravelbanen, een zesde 
gravelbaan die in de toekomst zal plaatsmaken 
voor padel en zes indoorbanen. Verder kunnen 
de mensen heerlijk plaatsnemen op ons terras 
en er zijn meer dan genoeg parkeerplaatsen.’
De zes binnenbanen zijn verdeeld over twee 
hallen. In de ene hal liggen de drie net aan-
gelegde Proflex Elite-banen onder een nieuw 
geïsoleerd dak; in de andere hal liggen nog drie 
tennisbanen met tapijt onder het oude dak. Als 
de zaken een vlucht nemen, gaat ook de twee-
de hal op de schop. In de oude squashruimte is 
een interactieve Multiball-wand geplaatst, een 
projectiewand met sensoren. Deze is voor squa-
shers en tennissers geschikt als trainingsmuur, 
maar kan ook dienen voor andere activiteiten. 
Er zitten zestien spellen op. ‘We willen de vier-, 
vijf-, zesjarigen die beginnen met tennissen, 
enthousiasmeren’, verklaart Koster. ‘We wil-
len lessen gaan geven van een half uur tot 
hoogstens veertig minuten, waarvan twintig 
minuten bestaan uit het traditioneel oefenen 
van de balvaardigheid. De rest van de tijd 
willen we de kinderen op een andere manier 
bezig laten zijn met de bal, waardoor ze hun 
aandacht langer kunnen vasthouden. Hiermee 
krijg je een heel ander soort trainingsmodule. 
Kinderen zitten tegenwoordig regelmatig ach-

ter de iPad. Ik denk dat het effectief is om een 
mooie combi te maken van gamen en sport.’ 
Ook wil Koster toernooien gaan opzetten. ‘In 
Delft organiseerde ik elke zaterdag tussen 11 
en 13 uur toernooitjes voor leden en niet-leden. 
Drankje en hapje erbij, de winnaar ontving een 
klein prijsje. We zijn van plan een Ladies Day te 
organiseren. Deze contactmomenten zorgen 
voor klantenbinding en voor nieuwe klanten, 
die door de tennissers worden meegenomen. 
Zij maken kennis met ons tenniscentrum, maar 
ook met de sport. Zo gaan we ervoor zorgen 
dat mensen ons weer vinden.’

Proflex Elite
Ton de Rooij heeft de drie indoorbanen van 
het merk Proflex Elite gelegd. René van Vliet, 
technisch directeur bij Ton de Rooij: ‘Het is 
een volledig PU-systeem (PU is een flexibel 
polyurethaan) dat heel sterk is en makkelijk 
te reinigen. Proflex Elite is even sterk als zijn 
voorganger Tennisfloor Pro en heeft dezelfde 
sporttechnische eigenschappen. Proflex Elite 
staat als internationale merknaam sterker. De 
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opbouw is als volgt: op een ondergrond van 
beton/asfalt komt een laag PU-lijm, waarmee 
de mat van 5 mm wordt gelijmd. Daarop 
komt een PU-schaplaag, om te zorgen dat er 
probleemloos een gietlaag aangebracht kan 
worden op de poreuze mat, zonder dat de giet-
laag in de mat loopt. Daarop komt in Proflex 
Elite – in tegenstelling tot Tennisfloor Pro – een 
PU-gietlaag van 1 mm, en tot slot worden er 
twee lagen PU-watergedragen topcoating op 
gespoten. Watergedragen betekent dat het met 
water te verdunnen is en geen oplosmiddelen 
bevat. De droogtijd verschilt, afhankelijk van de 
luchtvochtigheid en de temperatuur. Op een 
zonnige dag buiten kan een coating in een uur 
droog zijn; binnen kan dat ook acht uur duren. 
In totaal hebben we de drie Proflex Elite-banen 
in acht werkdagen aangelegd.’ De dagelijkse of 
wekelijkse reiniging gebeurt droog en eenmaal 
per jaar nat reinigen is makkelijk te doen, vol-
gens Van Vliet.
De tennissers kunnen goed glijden over Proflex 
Elite. Van Vliet, geamuseerd, over de mooiste 
referentieprojecten waarbij Ton de Rooij vaste 
leverancier is: ‘Dat bewijzen het ABN Amro-
toernooi, de Davis Cup en de Fed Cup wel. 
Proflex Elite is te vergelijken met een hardcourt-
baan à la Australian Open of US Open. In Proflex 
Elite zit wel meer demping.’
Hoe geschikt is deze demping voor toptennis-

sers? Tennisster Kim Clijsters liet zich er weleens 
minder enthousiast over uit. Van Vliet knikt: ‘Zij 
heeft zich weleens uitgelaten over Rebound 
Ace, een ondergrond die in het verleden werd 
gebruikt op het Australian Open. Die kon, net 
als de toplaag, zacht worden, waardoor zij niet 
kon glijden, wat een van haar speelkenmerken 
is. Toen we drie hardcourtbanen aanlegden 
bij het Kim Clijsters Centrum, legde ze uit dat 
ze geen demping nodig heeft in de vloer: 
“Demping zit in je schoenen.” Maar de gemid-
delde recreant ervaart de demping van het 
Proflex Elite-systeem als heel fijn, en er zijn ook 
proftennissers die de demping waarderen. In 
Wilrijk is de Vlaamse Tennisbond gevestigd. 
Daar heeft Ton de Rooij vijf Proflex Elite-
indoorbanen gelegd. Deze worden enkel als 
proftennisondergrond gebruikt. Proflex Elite is 
eigenlijk het ideale compromis tussen proften-
nis en recreanten. Ideaal voor Tenniscentrum 
Koster, want daar komen allerlei soorten ten-
nissers.’
Van Vliet verwijst naar het belang van gepast 
schoeisel. ‘Dat is spelersafhankelijk. Wil jij glij-
den? Dan moet jouw zool daar geschikt voor 
zijn. Het is vergelijkbaar met het verwisselen 
van zomer- en winterbanden, afhankelijk van de 
ondergrond waar je op rijdt. Maar het is ook wel 
begrijpelijk dat de meeste tennissers een omni-
zool willen om mee te tennissen.’

Geopend!
Koster is behoorlijk in zijn nopjes met de 
nieuwe indoorbanen. ‘Het is de crème de la 
crème. De kleurstelling is fris en stijlvol. Ik wilde 
absoluut geen traditionele kleurstelling, blauw 
met een groene buitenkant. Ik volg Nadal op 
Facebook en zag daar geregeld blauwe kleu-
rencombinaties voorbijkomen. Ton de Rooij 
liet banen zien die in donkerblauw met een ijs-
blauwe rand waren aangelegd in IJsland. Ik was 
direct verkocht.’
Tenniscentrum Koster is geopend sinds de lock-
down is opgeheven. Vanaf 11 mei zijn de bui-
tenbanen geopend en sinds juni ook de horeca. 
Zodra verdere corona-versoepelingen het toela-
ten, zal er een open dag worden georganiseerd 
om toch nog een feestelijk tintje te geven aan 
het feit dat het tenniscentrum is geopend.
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