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TCK werd al op 16 november 1979 opgericht, maar 
pas drieënhalf jaar later kon er worden getennist. 
In de tussenliggende periode werkten de oprich-
ters hard aan de realisatie van de tennisbanen. In 
1999 en 2016 vonden er twee grote renovaties 
plaats bij TCK. Zo werden in 1999 de Mateco-platen 
van de eerste jaren beplakt met een rubberen mat, 
waarmee deze tennisclub de eerste in Nederland 
was die op de zogeheten Porous Kushion Kourt-
banen speelde. Tijdens de tweede renovatie in 
2016 werd het rubber weer verwijderd en kwam 
het nieuwe MatchClay, een dun laagje gravel, over 
een slijtvaste ‘naaldvilt’ mat op een gebonden c.q. 
harde ondergrond. Ook werd het hekwerk ver-
nieuwd, werd de baanverlichting vervangen door 

led en kwam er een padelkooi. Op 24 september, 
een stralende herfstdag, vond de feestelijke ope-
ning plaats.

Een goed gevoel
Een renovatie doe je niet zo maar even; ook aan 
deze ingrijpende renovatie ging heel wat denk-
werk vooraf. ‘Een jaar of twee geleden hebben 
we de Werkgroep Banen opgericht’, vertelt Ron 
Everaars, voorzitter van TCK. ‘Hierin zat een mix van 
tennissers en een bestuurslid: een doorsnee van de 
vereniging. Deze werkgroep had tot doel onder-
zoek te doen naar de wensen van de leden wat 
betreft baansoorten. Ook zouden verscheidene 
aannemers worden vergeleken die de renovatie op 

zich konden nemen. Hiertoe werd er een enquête 
onder de leden gehouden. Van de veertien aan-
bieders van banen bleven er zeven over die seri-
euze interesse hadden. Daaruit hebben we een 
keuze gemaakt en met drie aannemers hebben er 
gesprekken plaatsgevonden.’ 
Uiteindelijk koos de werkgroep voor Tennisbouw 
Nederland, niet eens om het financiële plaatje, 
maar puur vanwege het goede gevoel dat de werk-
groep bij dit bedrijf had. Tennisbouw Nederland 
is al meer dan veertig jaar actief op de tennis-
markt en is sinds 2003 aangesloten bij de VTN, de 
Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland. 
Alle banen die het bedrijf aanlegt, renoveert of 
ombouwt, worden gekeurd door ISA Sport.

‘Met Tennisbouw Nederland 
hebben we een perfecte 
samenwerking gehad’
Bij T.C. de Kooistee (TCK) in Hellevoetsluis vond vorig jaar een ingrijpende renovatie plaats. Deze werd uitgevoerd door Tennisbouw Nederland uit het 

Brabantse Elsendorp. Voor de acht banen werd gekozen voor MatchClay, waarvan Tennisbouw Nederland exclusief dealer is voor Nederland. 
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Vele positieve eigenschappen
‘Doordat ze al zoveel jaren op de markt opereren, 
zijn ze heel ervaren; dat merkte je gewoon’, vindt 
Ron Everaars. 

De leden konden kiezen uit smashcourt en gravel 
onder afschot. ‘Deze laatste baansoort is weliswaar 
een seizoen verlengende baansoort, maar niet 
all-weather’, vertelt Peter Schijf, verkoopadviseur 
van Tennisbouw Nederland. Smashcourt kreeg een 
krappe meerderheid tijdens de algemene leden-
vergadering. Pas tijdens een tweede algemene 

ledenvergadering kwam de nieuwe ondergrond 
MatchClay ter sprake. 
Peter Schijf: ‘Dit is een echte gravelbaan, wat ook 
de wens was van T.C. de Kooistee. Kijk, als je al een 
all-weatherbaan gewend bent, ga je niet terug 
naar een baan waarop je slechts van 1 april tot 1 
oktober kunt tennissen. Daar is de club op inge-
richt en die luxe wil je handhaven.’ 
Na overleg met Tennisbouw Nederland en met 
de KNLTB koos een meerderheid van 92 procent 
van de leden voor MatchClay, vanwege de vele 
positieve eigenschappen. ‘Zo heeft deze baansoort 
de meeste speelweken en was de financiële haal-
baarheid beter vanwege de afschrijving, omdat de 
banen veel langer meegaan. Daarbij stelt de KNLTB 
de speeleigenschappen van MatchClay gelijk aan 
die van gravel en zijn de lijnen hierop beter zicht-
baar dan op smashcourt.
Ook een groot pluspunt was dat zowel geoefende 
als beginnende spelers zeer goed uit de voeten 
kunnen op deze baansoort. De gravelbaan neemt 
de effecten van slice en topspin beter aan.’

Besparing
‘MatchClay is een variant op het traditionele gravel 
en wordt al meer dan tien jaar gebruikt op tennis-
banen in Frankrijk en Spanje’, vult Peter Schijf aan. 
‘Op zo’n baan hebben de weersomstandigheden 
geen invloed en kun je gewoon blijven tennissen. 
Het maakt niet uit het nu nat of droog is of warm 
of koud; de speelmogelijkheid en het spelcomfort 
blijven constant.
Wel dient er net als bij een normale gravelbaan 
beregend te worden.’ 
Tennisbouw Nederland deed voor de renovatie 
eerst verschillende testen om te checken hoe het 
met de afwatering was gesteld.
Ron Everaars: ‘Daaruit bleek dat de drainage van de 
banen 1 en 2 was aangesloten achter de drainage 
van de banen 3 en 4. Hierdoor bleven juist deze 
banen altijd langer nat. Na uitgebreid overleg met 
Tennisbouw Nederland is besloten de banen 1 en 
2 van een nieuwe hoofdafvoer te voorzien en op 
gelijke hoogte te brengen met de andere banen. 
Hierdoor hoefden deze banen niet gesloopt te 
worden, wat ook een besparing opleverde.’

Tennisbouw Nederland centrale coördinator
Voor de renovatie ging het park van TCK helemaal 
plat, op het clubhuis na. De gehele verbouwing 
duurde zo’n tien weken. 
‘We hadden eigenlijk drie grote aannemers. Paddel.
nl heeft de padelkooi aangelegd en Oostendorp 
Nederland de ledverlichting. Maar alles ging in 
overleg met Tennisbouw Nederland; dat bedrijf 
was de centrale coördinator en doet nu al het 

onderhoud, ook dat van het hekwerk en de padel-
baan.’ De leden van TCK konden altijd al blijven 
tennissen, ook in de winter. ‘Het is geweldig dat 
dit met deze gravelvariant ook kan, want gravel 
vinden de meesten toch fijner spelen’, zegt Ron 
Everaars. ‘Dit MatchClay lag nog bijna nergens in 
Nederland, alleen bij HTC Santana in Hoogkarspel 
en daarna bij ons, gelijktijdig met OTV te 
Oosterbeek. Het bijzondere is dat we konden rege-
len dat al onze leden tijdens de renovatie konden 
spelen bij andere verenigingen in de omgeving. 
Wij hebben de leden van die verenigingen nu ook 
uitgenodigd om het laatste deel van het jaar gratis 
bij ons te komen tennissen.’

Andere verenigingen zijn welkom om 
MatchClay te ervaren
Het goede gevoel dat de werkgroep had bij 
Tennisbouw Nederland bleek te kloppen. ‘Met 
Tennisbouw Nederland hebben we perfect samen-
gewerkt’, vertelt Ron Everaars. ‘We hebben heel 
goede ervaringen met hen. Van tevoren hadden ze 
al netjes aangegeven dat ze twee tot drie weken 
niet zouden kunnen werken omdat ze ook met 
een ander park bezig waren. Maar alles was binnen 
de afgesproken tijd klaar. Ook de leden zijn erg 
tevreden over de nieuwe baansoort die dit bedrijf 
ons adviseerde. Ze waren er al immers aan gewend 
om na een regenbui weer redelijk snel te kunnen 
spelen en dat is met MatchClay-banen ook moge-
lijk. Ook de KNLTB is als voorstander van gravel 
enorm blij met onze keuze. Omdat we een pilot 
waren, hebben we met Tennisbouw Nederland 
afgesproken dat andere verenigingen die willen 
ervaren hoe het is om op MatchClay te spelen, een 
afspraak met ons kunnen maken om een uurtje te 
komen tennissen. Verscheidene verenigingen zijn 
hier al geweest.’
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