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Serge Bos is niet iemand van voorspellingen. 
‘Vóór Rekre Sport werkte ik jarenlang bij grote 
spelers in de ICT, waar beslissingen op basis 
van Excel-sheets en onderbouwde cijfers de 
norm zijn’, zegt hij. Had hij zich in 2011 wél 
aan een voorspelling gewaagd, dan had hij 
zich waarschijnlijk nog eens achter de oren 
gekrabd voordat hij in zijn nieuwe avontuur 
stapte. Tennis stond destijds aan de vooravond 
van een aantal rake klappen – en dan gaat het 
niet om de slagenwisseling op de baan. Maar 
samen met zijn compagnon en stille vennoot 

Mathijs Adema en met Jacco Eltingh (zie kader) 
vatte hij geheel in stijl de koe bij de horens. 
Ook de keuze om de aandelen van Eltingh 
door te schuiven naar Peter Pieterse, die al 40 
jaar als betrouwbare alleskunner en uitvoerder 
van de bouwprojecten van Rekre Sport wordt 
beschouwd, droeg daaraan bij. ‘Ook met de 
andere medewerkers in de organisatie werken 
we heel goed samen, als een echt team. Dat 
zie je af aan onze resultaten.’ Projecten als het 
Nationale Tenniscentrum in Amstelveen, banen 
voor de Australian Open of een graveloplos-

Op 1 januari 2022 viert Rekre Sport zijn tiende verjaardag onder een nieuw management. Directeur 

Serge Bos omschrijft de afgelopen tien jaar als ‘een verhaal uit een jongensboek’. En als het aan hem 

ligt, is de laatste bladzijde nog lang niet geschreven.
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Een jongensboek dat 
nog lang niet uit is
Rekre Sport viert tiende verjaardag

Partners van het eerste uur
Antea Sport is een partner van het eerste 
uur van Rekre Sport. Gosewin Bos van 
Antea Sport: ‘Onze samenwerking is inder-
daad al jarenlang goed. Toen Serge het 
bedrijf Rekre Sport van Arnoud Bennink 
overnam, kwamen we al snel in contact. 
Ik denk dat ik onze samenwerking geken-
merkt wordt door wederzijds respect en 
elkaar aanvullen. Rekre Sport heeft zich 
in het begin gespecialiseerd in gravel ten-
nisbanen; zo werd de Prestige Gravel-baan 
ontwikkeld. Daarmee zijn we vanaf het 
begin samen actief. Zaken als productei-
genschappen en marktpositionering heb-
ben we samen vormgegeven. Al in 2010 
bouwden wij met Antea Sport de eerste 
padelbanen in Nederland. Toen stond 
padel hier nog helemaal niet op de kaart. 
Dat trok direct de aandacht van Serge en 
Mathijs. Zij verdiepten zich in padel, en 
ook op dat gebied werken Rekré Sport en 
Antea Sport nu samen.’
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sing voor de aanleg van gravelbanen zonder 
onderbouw zijn voor Rekre Sport de kers op de 
taart. Bekender is het bedrijf door de verdere 
uitrol van het concept Smashcourt, dat door 
de vorige eigenaar is ontwikkeld, de ontwikke-
ling en introductie van gravel onder afschot en 
de introductie van kwaliteitsmaatstaven voor 
padelbanen. Dat geldt ook voor het jeugdige 
enthousiasme dat Bos uitstraalt; dat is de afge-
lopen jaren niet veranderd.

Droom werd waar
Als je de trots en het jeugdige enthousiasme 
van Bos wilt kunnen plaatsen, ontkom je er 
niet aan om de voorgeschiedenis nog eens in 
herinnering te brengen. De huidige directeuren 
kennen elkaar van hun studie sporteconomie 
en riepen al jaren dat ze ooit samen een bedrijf 
wilden opbouwen. Het grapje dat Adema als 
stagiaire bij Rekre Sport maakte dat hij het 
bedrijf ooit zou overnemen, was klaarblijkelijk 
blijven hangen. Toen de toenmalige eigenaar 

Arnoud Bennink niemand had om de groot-
handel in tennismaterialen aan over te dragen, 
werd Adema door zijn eerder gedane uitspraak 
ingehaald. Zowel hij als Serge Bos zag een kans 
om hun gezamenlijke droom waar te maken. 
Gevraagd naar het belangrijkste besluit dat 
ze sindsdien hebben genomen, zegt Bos: ‘Ons 
besluit om kunstgras en de betrokkenheid bij 
golf en hockey te laten varen en onze focus 
te verleggen naar de beste te zijn in tennis.’ 
Voor de goede orde: Rekre Sport is nog steeds 

TENNIS
6 min. leestijd

Vier hoofdstukken uit de Rekre Sport-memoires

Aanleg Australian Open-tennisbanen

Al na één jaar kreeg Rekre Sport opdracht om de banen van de Australian Open te 

vervangen.

Copa de Padel

Afgelopen zomer stond tussen Utrecht Centraal en de Jaarbeurs een waar 

buitensportstadion. Rekre Sport bouwde daar een tijdelijke padelbaan.

Nationaal Tenniscentrum

De KNLTB huurt banen bij een bestaande tennisvereniging in Amstelveen, op voorwaarde 

dat die van topkwaliteit zijn. Vandaar dat Rekre Sport zowel de oude binnen als 

buitenbanen mocht vervangen.

ORS ZUIT NL in Etten-Leur had te weinig vloeroppervlak voor zowel binnen- als 

buitenbanen. Door geïmpregneerd gravel toe te passen, lukte het Rekre Sport

 gravelbanen te bouwen op de eerste etage, boven de binnenbanen, 

maar onder het schuifdak.
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een groothandel in tennismateriaal, maar is de 
afgelopen tien jaar vooral gegroeid als specialist 
in gravelbuitenbanen en medium-slow-hard-
courtbanen.

Focus
Die groei ging niet zomaar. Sinds 2009 ervaarde 
de KNLTB een forse afname van het ledenbe-
stand. ‘Toen wij Rekre Sport net hadden overge-
nomen, nam het aantal actieve spelers af, terwijl 
de kosten voor de verenigingen gelijk bleven. 
Dankzij onze focus hebben we dat voor een 
groot deel kunnen ondervangen.’ Bos erkent dat 
het hielp dat Rekre Sport nooit volumedrang 
heeft gehad. ‘We hadden geen grote organisa-
tie, waardoor we slank konden beginnen.’ In de 
beginjaren werden er veel gravelbanen omge-
bouwd naar kunstgras. ‘Dat baarde ons zorgen, 
omdat we zagen dat Nederlandse spelers op 
grote internationale toernooien nauwelijks nog 

aan de bak kwamen. Vandaar dat we gingen 
kijken of het mogelijk was om de ondergron-
den voor grote toernooien naar Nederland te 
halen.’ Met de keuze voor Plexipave sloeg Rekre 
Sport een dubbele slag. Niet alleen bracht het 
de baansoort voor de Australian Open naar 
Nederland; Rekre Sport mocht ook de banen 
op het tenniscomplex in Melbourne vervangen. 
Bij RTL Nieuws erkende Bos ooit dat die betrok-
kenheid bij de Australian Open voor Rekre 
Sport goud waard was. Na Plexipave volgde 
ook de licentieovereenkomst voor de Decoturf-
hardcourtbaan, de ondergrond voor de US 
Open.

Racketsport mede veranderd
Met de toevoeging van Plexipave en Decoturf 
aan het aanbod heeft Rekre Sport de populari-
teit van tennis in Nederland mede veranderd. 
‘Veel indoorbanen zijn sindsdien overgestapt 

Warme band met top
Voormalig proftennisser Jacco Eltingh was 
lange tijd de derde partner van Serge Bos 
en Matthijs Adema, totdat zijn aanstelling 
als technisch directeur bij de KNLTB zijn 
betrokkenheid bij een mogelijke toeleve-
rancier onmogelijk maakte. Hij kijkt met 
voldoening naar het palmares dat zijn 
oud-partners hebben opgebouwd. ‘Het is 
mijn passie om bedrijven beter te maken. 
Met de kennis die Matthijs inbracht en de 
financiële strategie en planmatige aanpak 
van Serge vulden we elkaar mooi aan’, zegt 
de man die ooit als scholier een bijbaan bij 
Rekre Sport had. ‘Het was onze intentie om 
een gezond bedrijf neer te zetten, maar 
we wisten ook dat we niet in alles goed 
konden zijn. Als ik nu terugkijk, kun je stel-
len dat we destijds de juiste keuzes heb-
ben gemaakt.’ Eltingh treft zijn voormalige 
zakenpartners nog regelmatig, hoewel hij 
voortaan plaatsneemt aan de andere kant 
van de tafel. ‘Het is goed dat mensen in de 
branche overleggen en meepraten over 
hoe er met kwaliteit moet worden omge-
gaan.’ Dat op het Nationaal Tenniscentrum 
nu gespeeld wordt op banen van Rekre 
Sport, beschouwt hij om verschillende 
redenen als een mooi resultaat. ‘De KNLTB 
beschreef destijds de specificaties voor 
tennisbanen die in onze ogen toptennis 
mogelijk maken. Vervolgens zette eigenaar 
Netjes de aanbesteding uit en werd de 
uiteindelijke keuze gemaakt. Wij zijn zeer 
te spreken over de producten en diensten 
die uiteindelijk zijn geleverd’, zo verwoordt 
hij de tevredenheid als technisch directeur 
van de tennisbond en de gepaste trots 
richting zijn oud-partners.

Jacco Eltingh

Deze padelbanen zijn gemaakt met 
componenten van Nederlandse 
fabrikanten, afgestemd op het 
Nederlandse klimaat en Nederlandse 
omstandigheden

TENNIS
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van tapijt naar Plexipave’, zo merkt Bos op. 
Ook aan buitentennis heeft Rekre Sport zijn 
bijdrage geleverd. Met de ontwikkeling van 
Prestige Gravel, een gravelbaan onder afschot, 
is getracht de gravelbaan van Roland Garros te 
benaderen. Een ander voorbeeld is de introduc-
tie van geïmpregneerd gravel, waarmee bij ORS 
ZUIT NL in Etten-Leur semibuitengravelbanen 
op de betonlaag van een verdieping op een 
tennishal zijn gebouwd.

De laatste paar jaar heeft Rekre Sport ook 
nadrukkelijk meegepraat over de ontwikkeling 
van padel in ons land. ‘Padel is een sport op zich 
met eigen regels’, zo verklaart Bos zijn betrok-
kenheid bij de Vereniging Padelbaanbouwers 
Nederland (VPN) en de harmonisatie van de 

kwaliteitscriteria. Zowel de tennisbond KNLTB 
als de Nederlandse Padelbond (NPB) had lange 
tijd eigen criteria. ‘Bij iets nieuws komen er altijd 
mensen op af. Aan de voorkant groeit de sport, 
maar aan de achterkant is het touwtrekken.’ 
Sinds 2019 is hier meer eenheid in gebracht. 
Daarnaast wil Bos met de oprichting van 
Padel-iD actief bijdragen aan de levering van 
kwaliteitspadelbanen. ‘Deze padelbanen zijn 
gemaakt met componenten van Nederlandse 
fabrikanten. Die zijn allemaal specifiek afge-
stemd op Nederland, het Nederlandse klimaat 
en Nederlandse omstandigheden. Bovendien 
kunnen we onze garantievoorwaarden zo beter 
nakomen. Vanwege de Nederlandse achter-
grond kan elke toeleverancier zo nodig snel 
handelen.’

Jongensboek nog niet uit
Met de samenwerking met Matthijs Adema 
– nota bene in het bedrijf waarvan de laatste 
eens had opgemerkt daar ooit aan het roer 
te zullen staan – is voor Bos en Adema een 
jongensdroom in vervulling gegaan. Over het 
laatste hoofdstuk van dat verhaal wil Bos zeker 
nog niet praten: ‘Ruim 700 tennisverenigingen 
betrekken de materialen voor hun tennisbanen 
bij onze groothandel.’ Voor alle duidelijkheid: 
dat is bijna de helft van alle tennisverenigingen 
in ons land. ‘Daarnaast hebben we met ons 
pakket aan padel- en tennisbanen een zeer spe-
cifieke positie in het land.’ Die zou voldoende 
moeten zijn voor nog eens tien jaar hoogtepun-
ten en verhalen. En mocht Rekre Sport daarop 
uitgekeken raken, dan biedt het buitenland nog 
altijd een kans. In 2012 legde Bos met een klus 
in België de basis voor de afgelopen tien jaar. 
‘Maar de Belgische markt is nog meer gefocust 
op prijs dan de markt in Nederland. Bovendien 
mag in België iedereen een tennisbaan bouwen. 
Door het gebrek aan goede regels en kwaliteits-
maatstaven is het daar voor ons heel lastig’, zo 
merkt hij op. Maar is Rekre Sport de afgelopen 
tien jaar niet groot geworden door zich daar 
hard voor te maken in ons land? Hoe je het ook 
wendt of keert, het jongensboek van Rekre 
Sport heeft zijn climax nog niet bereikt. Gezien 
de positieve ontwikkelingen op het gebied van 
tennis en padel in ons land zit er voor Rekre 
Sport nog genoeg in het vat.

‘We werken samen 
als een echt team. 
Dat zie je af aan 
onze resultaten’

Serge Bos
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