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De zeven nieuwe hardcourtbanen van 
Topsportcentrum Tennis Vlaanderen (TTV) zijn 
nu circa drie maanden in gebruik. En het zijn 
zeker niet de eerste hardcourtbanen die Ton de 
Rooij Tennis in België aanlegt. ‘Al in 2010 legden 
we bij Kim Clijsters in Bree al drie hardcourtba-
nen aan. Deze hebben we overigens in septem-
ber gerenoveerd.’ Dat vertelt René van Vliet. Hij 
is technisch directeur van de tennisbaanbou-
wer uit Zoeterwoude, die internationaal wel 
meer tennisbanen aanlegt. ‘In België werken 
wij veel samen met Scheepers Sportvelden. 
Op jaarbasis realiseren we samen gemiddeld 
vijf projecten; onze samenwerking is hecht, 
langdurig en tot wederzijdse tevredenheid. In 

het geval van TTV heeft Scheepers de onder-
handelingen gevoerd voor de klus. Scheepers 
Sportvelden verzorgt voor ons ook de onder-
bouw als wij opdrachten in Vlaanderen of 
Wallonië uitvoeren.’

Proflex en Proflex Elite
Bij TTV betreft het twee buitenbanen en vijf 
banen in de tennishal. Voor de twee buitenba-
nen op het complex van de topsportschool in 
Wilrijk, ten zuiden Antwerpen, werd gekozen 
voor Proflex, een ‘echte’ hardcourt. De vijf bin-
nenbanen werden voorzien van Proflex Elite. 
Dat zijn banen die op een dempende rubber-
mat gelegd zijn, eveneens op een gebonden 
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onderbouw. Volgens René van Vliet koos TTV 
vooral voor de vijf binnenbanen vanwege de 
dempende werking die hun tennisvloer heeft: 
‘Uiteraard zijn eerst de bestaande coatinglagen 
geschuurd. Op de bestaande acrylaatlaag heb-
ben we een rubbermat van 5 mm verlijmd. 
Daarop is een 1 mm dikke kunststof tussenlaag 
aangebracht. Daarna is in twee lagen de polyu-
rethaan (pu)-coating aangebracht. De gebruikte 
polyurethaan is sterk, elastisch en duurzaam. 
Dit is ook een product dat niet verhardt!’ 
Deze tennisvloer, Proflex Elite, werd vroeger 
Tennisfloor Pro genoemd; de specificaties moe-
ten dus onder die naam gezocht worden op de 
Sportvloerenlijst.

Bij de twee buitenbanen ging het er net iets 
anders aan toe. René van Vliet: ‘Aan de gebon-
den opbouw van de buitenbanen mankeerde 
het nodige. Het asfalt was op sommige plaat-
sen beschadigd, het was niet vlak genoeg en 
vertoonde kuilen, waar zelfs water in bleef 

staan. De Nederlandse aannemer Van Kessel 
heeft de banen voorzien van nieuw asfalt. Ook 
met Van Kessel werken we al langer samen; ze 
weten precies wat er op een tennisbaan wordt 
verlangd van asfalt als onderbouw. De twee 
hardcourtbanen buiten hebben weinig dem-
ping. Hier is de rubber mat namelijk achterwe-
ge gelaten. Dat betekent dat de acrylaatcoating 
rechtstreeks door ons op het nieuwe asfalt is 
aangebracht.’

Comfort gewenst
Op het hoge niveau waarop in het topsport-
centrum getennist wordt, stelt men specifieke 
eisen aan de demping, het glijdend vermogen, 
de bounce en daarmee de snelheid van de 
baan, alhoewel dit laatste mede door de speel-
bal bepaald wordt. ‘Wij horen steeds vaker het 
geluid dat tennissers meer demping wensen’, 
zegt Van Vliet, als de baankeuze weer aan de 
orde komt in ons gesprek. ‘Tennissers beginnen 
hogere eisen te stellen aan het comfort van de 
baan: echt hardcourt zonder demping zou min-
der gezond zijn voor je knieën. Natuurlijk speelt 
ook het schoeisel hierbij een rol! Bij de banen 
van TTV is gekozen voor een zogenoemde pace 
rating 3, de snelheidsbepaling van de baan via 
een internationaal systeem. Dit kun je in woor-
den betitelen als “medium slow”. Deze pace 
rating 3 geldt bij oplevering, maar zal in de 
loop der tijd wel langzaam teruglopen. Dan is 
het aan de beheerder om eventueel een nieu-
we coating te laten aanbrengen. Onze ervaring 
is dat die bij dit soort banen zeven tot acht 
jaar standhoudt. Maar het is ook afhankelijk 
van de intensiteit en manier van bespelen. Wil 

een groundsman de baan exact op pace rating 
kwalificatieniveau 3 houden, dan kan een re-
coating eerder aan de orde zijn.’ Verder is ook 
de gebruikte pu-coating bepalend voor het glij-
vermogen van de tennisvloer. Hierover zegt Van 
Vliet: ‘Toptennissers maken op hardcourtbanen 
soms wel slidings van 1 tot 1,5 m. Zo’n toplaag 
moet dus niet “kleverig” zijn; dan kunnen ze 
verwondingen oplopen. Met de keuze van 
zolen onder hun tennisschoenen en de stand 
van hun voeten weten deze topsporters precies 
hoe ze moeten omgaan met een bepaalde 
coating. Dat hoef je ze niet te leren. Overigens 
wordt ook op de Proflex-buitenbanen een pace 
rating van 3 aangehouden.’

Onderhoud courts
Over het onderhoud van de TTV-banen zegt 
René van Vliet: ‘Op de binnenbanen is dat vrij 
eenvoudig uit te voeren; de banen worden 
simpelweg met een schrobmachine bewerkt 
en door droog geveegd. Het enige wat je wel 
aantreft, zijn pluisjes afkomstig van de tennis-
ballen. Buiten ligt dat iets complexer, want daar 
waait blad op de banen en naast pluizen komt 
er helaas soms ook gravel op.’ Dit blijkt te wor-
den veroorzaakt doordat er op dit tenniscom-
plex ook nog een achttal buitengravelbanen 
ligt. Uiteraard is het zowel voor de spelers als 
voor het behoud van de toplaag van belang dat 
de hardcourts schoon zijn en blijven bij bespe-
ling. Zodra de buitenbanen zwarter beginnen 
te lijken door algengroei of wanneer er mossen 
beginnen te groeien, laat Ton de Rooij Tennis 
het groot onderhoud door partner in business 
Scheepers Sportvelden uitvoeren.
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Vertrouwen
Op de vraag waarom het Belgische topsport-
centrum juist voor Ton de Rooij/Scheepers koos, 
komt er een glimlach op het gezicht van René 
van Vliet: ‘Ik denk dat dit vooral komt door het 
vertrouwen dat de Belgische tennisbond in ons 
heeft. Vergeet niet dat deze tennisbond eerder 
zowel de Daviscup als de Fedcup liet spelen op 
door ons aangelegde hardcourtbanen. Toen 
Kim Clijsters nog toptennis speelde, werden ook 
de Belgische Diamond Games op onze sport-
vloeren gespeeld.’ Dit fameuze damestoernooi, 
ooit prominent op de WTA-kalender, is zoals 
bekend na een kortstondige opleving weer van 
het tennisstrijdtoneel verdwenen. Het blijkt wel 
dat Ton de Rooij Tennis er goede contacten met 
Kim Clijsters aan overgehouden heeft. Deze 
gelauwerde Belgische tennisster exploiteert 
nu haar eigen tenniscentrum, Kim Clijsters 
Academie bij het Belgische Bree. Daar wordt 
getennist op negen gravelbanen buiten en op 
acht indoorbanen. Fiona Spencer, Academy-

coördinator, zegt hierover: ‘Binnen hebben we 
drie hardcourtbanen, de Proflex-hardcourt en 
vijf Tech Tenn 4S-banen, kunstgravel. Buiten 
hebben we negen gravelbanen, twee midi-
gravelbanen (oranje bal), vier padelbanen en 
een graveloefenmuur.’

Tech Tenn 4S-banen
‘In september hebben we de hardcourtcoating 
vernieuwd op drie binnenbanen, de Proflex-
banen dus’, vertelt René van Vliet. ‘Tennisster 
Kim Clijsters heeft een uitgesproken mening 
over hardcourt. Als je professionele tennissers 
hierop leert spelen, vindt zij, moet dat op een 
sportvloer zonder demping zijn.’ Over verdere 
ontwikkelingen in de tennisbouw zegt Van 
Vliet: ‘In België begint de aanleg van onze Tech 
Tenn 4S-banen, zoals bij Kim Clijsters, gemeen-
goed te worden. In Nederland wordt dit nog 
maar sporadisch toegepast. Zo wordt er bij 
IJTC Groenvliet in IJsselstein (Utr.) op dergelijke 
banen gespeeld.’ Volgens Van Vliet hoeven 
we op het gebied van nieuwe tennisvloeren 
voorlopig niet veel te verwachten: ‘We zien wel 
de ontwikkeling dat hardcourtsystemen in het 
algemeen als nieuw indoorsysteem worden toe-
gepast. Dat gebeurt vooral in situaties waarbij 
je nu nog tapijt aantreft. Binnenkort starten we 
hiermee weer een klus bij het Fletcher Hotel in 
Zutphen. Veel tennisscholen en coaches voeren 
echt actie om op hardcourt te kunnen opleiden 
en trainen. Hardcourt hoort, net als gravel, bij 
toptennis, zowel op binnen- als buitenbanen. 
De meeste hardcourtsystemen leggen we met 
demping aan, dus met een rubber mat waar-
bij een demping van factor 1-5 mogelijk is. In 

Nederland zijn de verantwoordelijken absoluut 
heel streng op de aanleg van een goede onder-
bouw; Kiwa ISA Sport beoordeelt dit. Maar ook 
in het buitenland kijkt men met steeds meer 
belangstelling hoe wij onze eisen goed blijven 
handhaven.’

Goede waardering
En … natuurlijk zijn we benieuwd of de topta-
lentjes die op de ‘Ton de Rooij-banen’ spelen 
tevreden zijn over de nieuwe hardcourts bij TTV. 
Van Vliet zegt er het volgende over: ‘Volgens mij 
zit dat wel goed. We krijgen in elk geval compli-
menten van hen. Meestal reageren spelers als 
eerste als er ook maar een kleinigheid aan de 
kwaliteit van de baan mankeert. Maar tot dus-
verre hebben we nog geen negatieve reacties 
gehad. Dus met de waardering van ons werk zal 
het wel goed zitten!’
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