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Tennisvereniging Tie-Breakers aan het Nieuwe Diep 
naast het Flevopark in Amsterdam werd in 1995 
opgericht en heeft ruim 1300 leden. De vereniging 
beschikt over een hal met drie tapijt-binnenbanen 
en twaalf gravelbuitenbanen. Gravel is door zijn 
prettige speeleigenschappen toch favoriet bij veel 
tennissers; zo kun je er goed op glijden en is de 
stuitkracht van de bal goed. Maar zoals iedereen 
weet, is bij een gravelbaan bij het beregenen van 
groot belang om stofvorming op de baan te voor-
komen. ‘Bij het vochtig houden van de baan letten 
wij op een gelijkmatige verneveling’, zegt Dennis 
Philippi, sinds 1 juli 2016 technisch directeur van 
Van Oosten Beregeningssystemen – het bedrijf dat 
de renovatie op zich nam. ‘Want waar een te droge 
baan zorgt voor stof en hardheid, zorgt een te 
natte baan juist voor een moeilijk tennisspel.’

Goede service
Het voortraject van de renovatie was al gestart 
onder de oude eigenaar, maar de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd onder Dennis Philippi. ‘Of het nu 
gaat om gravel, French Court, Canada Tenn of 
gravelbanen op afschot, dat maakt niet uit; wij 
kunnen deze allemaal voorzien van een verzonken 
beregeningsinstallatie. Er zijn veel mogelijkheden 
voor de opstelling van de sproeiers en door een 

programma op computer, tablet of smartphone 
kan met één druk op de knop worden bepaald 
welke sproeiers aangezet worden.’
De keuze voor dit bedrijf uit 's-Gravenzande 
heeft volgens clubmanager Robbert Schmidt van 
Tennisvereniging Tie-Breakers vooral te maken 
met de goede ervaringen met de service die Van 
Oosten bood. ‘We maakten vóór de renovatie al 
gebruik van hun diensten. Op het moment dat de 
nood aan de man is, wordt er direct gehandeld 
door Van Oosten. Dat is voor een tennispark van 
cruciaal belang. We deden daarvoor zaken met een 
ander bedrijf, maar dat kon echt niet tippen aan 
Van Oosten. Een goede service is van essentieel 
belang voor een tennisvereniging. Als je achter 
je systeem staat – en dat is voor Van Oosten niet 

anders – dan ben je er als de kippen bij als het fout 
gaat. Want je wordt afgerekend op de werking van 
je systeem.’ 

Philippi vindt ’het bieden van zo’n service niet 
meer dan normaal. ‘Ik weet niet hoe andere  
bedrijven het doen, maar service is service en ja, 
soms wordt het dan weleens wat later dat je thuis 
bent.’

Verzonken PVC-installatie
In 2016 werden er al drie banen vernieuwd en in 
de periode van januari tot en met maart van dit 
jaar zijn er negen banen volledig omgebouwd van 
gravelbanen naar gravel premium plus-banen en 
gravelbanen op afschot. Omdat er toch vernieuwd 
moest worden, was het volgens Schmidt logisch 
om dan ook gelijk het drainage- en bewaterings-
systeem te vernieuwen. 

‘De waterleidingen waren ook al twintig jaar oud 
en als je dan toch nieuwe banen aanlegt, is het 
zonde om na vijf jaar te ontdekken dat je waterlei-
dingen niet meer goed zijn. Dus qua kosten was 
het slimmer om met het groot onderhoud alles 
wat onder de banen zit ook maar meteen mee te 
nemen.’

Met dit systeem gaan tijdens 
een wedstrijd tenminste niet 
ineens de sproeiers aan
Bij de Amsterdamse tennisvereniging Tie-Breakers zijn dit jaar negen banen volledig omgebouwd naar gravel premium plus-banen en gravelbanen op 

afschot. Omdat er tóch vernieuwd moest worden, werd besloten om gelijk het drainage- en  beregeningssysteem aan te pakken. Voor de beregening 
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‘Ik heb zelfs een keer de 

brandweer laten uitrukken 

voor een kapotte pomp om 

de banen maar goed  

bewaterd te krijgen’



45www.fieldmanager.nl

Er werd gekozen voor een verzonken PVC-
installatie met pop-upsproeiers met een verstelba-
re swingjoint eronder. Met deze installatie worden 
de banen, middels vier sproeiers per baan, volledig 
automatisch beregend.

Afstandsbediening groot pluspunt
Schmidt: ‘Vroeger moesten we de pomp handma-
tig aanzetten, maar met twaalf banen werd dat 
heel onoverzichtelijk voor zowel de groundsmen 
als de toernooileiding. Zo ontstonden er nogal 
eens conflicten over het feit dat die sproeiers aan-
gingen, terwijl er mensen op de baan speelden. 
Maar gravelbanen moeten goed bewaterd worden, 
want dat bepaalt de kwaliteit van de baan. Als die 
uitdroogt, dan heb je een probleem. Ik heb zelfs 
een keer de brandweer laten uitrukken voor een 
kapotte pomp om de banen maar goed bewaterd 
te krijgen.’

Dus zo’n afstandsbediening was voor 
Tennisvereniging Tie-Breakers wel een groot plus-

punt. In het begin waren er wat kleine storingen, 
maar dat kwam doordat er niet bij iedere baan 
nieuwe sproeiers waren geïnstalleerd. De oude 
sproeiers, waarvan in eerste instantie gedacht  
werd dat die nog wel een tijdje mee konden,  
bleken toch niet meer goed te werken. Uiteindelijk 
werden ook die vervangen, omdat de problemen 
steeds terugkwamen. 

Niet met een app
De beregeningsinstallatie kan via de telefoon of 
computer per baan worden aangestuurd. Schmidt 
vertelt dat de tennisvereniging inderdaad had 
gezocht naar een systeem dat op afstand kon wor-
den bediend, maar hij had verwacht dat dit met 
een app zou kunnen. ‘Nu moet ik echter eerst via 
mijn telefoon een website bezoeken, daar inloggen 
en dan kan ik pas het systeem in- of uitschakelen. 
Aan de andere kant vergooi je door zo’n app veel 
MB’s via de simkaart die in de pomp zit, terwijl nu 
op de website alleen een signaal wordt gestuurd 
op het moment dat jij op internet een actie onder-

neemt. Met zo’n simkaart doe je daarom gemid-
deld een jaar. Dus qua gebruikskosten is het gun-
stig, maar qua gebruiksvriendelijkheid zou daar 
misschien nog wel een verbeterslag gemaakt kun-
nen worden. Dit heeft echter niets met het bedrijf 
Van Oosten te maken, maar met het systeem Toro 
dat de aansturing van de pomp levert.’

Sproeiers aan tijdens een tie-break
Per saldo is de club echter erg tevreden met de 
installatie. ‘Nu kunnen we per baan de tijden 
instellen en de programma’s maken; we kunnen 
tailor-made de banen sturen. Ik loop op heel veel 
parken rond in Amsterdam. Hiertussen zitten 
veel gemeenteparken waar op vaste tijden wordt 
gesproeid en dat is niet altijd bevorderlijk voor de 
gemeenschapszin binnen een tennisclub. Vooral 
bij competitietennis is dat uitermate irritant, want 
dan zit je bijvoorbeeld net in een tie-break en hoor 
je: “Opletten, over vijf minuten gaan de sproeiers 
aan!” De gemeente bepaalt dit dus gewoon. Met 
een systeem als het onze zou de gemeente het 
sproeien aan de tennisvereniging zélf kunnen over-
laten, zonder dat die de controle kwijt is over dat 
park. Met deze oplossing kun je echt veel ergernis 
wegnemen’, besluit Schmidt zijn verhaal.
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