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Perfect pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek 
de meest bijzondere projecten van de 
afgelopen periode zien

Opdrachtgever: TC Beukenhof (Langestraat 12, 9300, Aalst, België)
  
PADELBANEN
Hoofdaannemer: YoPadel 
Contactpersoon opdrachtgever: Eddy De Vulder 
Type kunstgrasmat Padel banen: Lano TX13
Leverancier infill zand: LMB Sports
Type sporttechnische laag: SuperSub  
Leverancier padel kooi: Yo Padel
 
TENNISBAAN
Type kunstgrasmat: Grand Clay Lano
Leverancier keramisch infill zand rood: LMB Sports
Type sporttechnische laag: SuperSub 

4 padel banen en 1 tennisbaan voor 
TC Beukenhof
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PROJECTEN

De vernieuwde accommodatie van tennisver-
eniging Ready uit Harlingen krijgt steeds meer 
gestalte. Vier van de acht tennisbanen op het 
Cleem Heeger Park zijn inmiddels vernieuwd én 
het tennispark is uitgebreid met twee nieuwe 
padelbanen. 

De renovatie van het Cleem Heeger Park vindt 
gefaseerd plaats. De vier banen aan weerszijden 
van het clubgebouw zijn al gerenoveerd. Daarbij 
hebben de beide kunstgrasbanen plaatsgemaakt 
voor twee TennisPro Vision-banen. Deze beide 
banen staan momenteel onder een nieuwe 
blaashal, zodat de tennisvereniging de beide 
nieuwe tennisbanen ook in de winter volop 
kan gebruiken. Ook twee van de in totaal zes 
gravelbanen zijn al vernieuwd. J&E Sports heeft 
de nieuwe tennisbanen vakkundig geïnstal-
leerd. Het oude kunstgras is voor recycling afge-
voerd naar de recyclingfabriek van GBN-AGR in 
Amsterdam.

Voor de nabije toekomst staat ook de renovatie 
van de vier overige gravelbanen op het program-
ma. De acht tennisbanen op het tennispark in 
Harlingen hebben bovendien gezelschap gekre-
gen van twee padelbanen. Zo kan deze popu-
laire sport voortaan ook in Harlingen worden 
beoefend. Om de verrichtingen op de tennis- en 

padelbanen goed te kunnen volgen, wordt ook 
het clubgebouw nog ingrijpend opgeknapt. Met 
een nieuw en deels overdekt terras centraal op 
het park krijgt het tennispark steeds meer een 
open karakter.

Antea Sport heeft het tennispark van WTC 
Winterswijk gerenoveerd. De tennisclub greep de 
renovatie van de tien tennisbanen aan om haar 
accommodatie op sportpark Jaspers volledig te 
vernieuwen. De club uit de Achterhoek breidde 
haar tennispark onder meer uit met twee nieuwe 
padelbanen. Daarmee geeft de tennisclub de 

beoogde ledengroei een extra impuls.
De renovatieplannen voor het tennispark van 
WTC Winterswijk ontstonden omdat de oude 
toplagen van de tennisbanen versleten waren. 
Bij de renovatie werden de tien banen niet 
alleen vernieuwd, ook de ligging van de banen 
veranderde. Zodra dat gebeurd was, voorzag 

J&E Sports de tennisbanen van een nieuwe Edel 
Elite kunstgras toplaag. De oude kunstgrasvelden 
werden volledig gerecycled in de recyclingfa-
briek van GBN-AGR in Amsterdam.

Naast de renovatie van de tennisbanen liet 
WTC Winterswijk op haar tennispark ook twee 
nieuwe padelbanen en een minibaan aanleg-
gen. Bovendien kwam er op het tennispark een 
nieuwe blaashal. In deze overdekte tennishal 
organiseert de Achterhoekse club activiteiten die 
niet doorlopend in de buitenlucht kunnen wor-
den beoefend. Tot slot kreeg het tennispark ook 
nieuwe verlichting, nieuw hekwerk en nieuwe 
bestrating rond het clubhuis.

TV Ready Harlingen breidt uit

WTC Winterswijk vernieuwt tennispark
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