‘Op Claytech is het hele jaar
door (top)tennis mogelijk’
Op Claytechbaan langer tennissen én minder onderhoud
Het wordt wel dé gravelbaan van de 21e eeuw genoemd: Claytech. De relatief nieuwe, hybride gravelbaan heeft vele voordelen ten opzichte van de
‘gewone’ gravelbaan of kunstgrasondergrond. De vernieuwde gravelbaan is dan ook aan een opmars bezig op de Nederlandse tennisvelden. ‘Je kunt er
het hele jaar door op tennissen, of het nu vriest of niet.’
Auteur: Guus van Rijswijck
Ton de Rooij Tennis is sinds 1980 gespecialiseerd
in de aanleg van toplagen van tennisbanen, met
name hardcourt. Sinds die tijd heeft de markt een
flinke ontwikkeling doorgemaakt, vertelt de huidige directeur van het bedrijf, Mathieu de Rooij:
‘Toen we begonnen, werden er nog betonbanen
aangelegd, die je nu nog weleens bij campings of
bungalowparken ziet liggen. Wat de ondergrond
betreft, is er enorm veel veranderd.’ Ook zijn bedrijf
heeft niet stilgezeten, vertelt hij. ‘We zijn altijd
bezig met innovaties en hebben zelf ook systemen
ontwikkeld voor hardcourtbanen. We onderzoeken
continu hoe je een baan nog beter dempend kunt
krijgen, zodat deze nog vriendelijker wordt voor
de gewrichten van de gebruiker. Een goede hard-
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courtbaan moet de speler comfort bieden, zowel
de recreant als de toptennisser.’

siast en hebben we een dealerschap voor de
Nederlandse markt bedongen.’

Tennis op hoog niveau
Een kunstgrasbaan of smashcourtbaan is prima
voor recreanten, maar voldoet niet meer voor
tennis op een hoger niveau, vertelt De Rooij. ‘Dat
is een van de redenen waarom we ons nooit met
de aanleg van dat soort banen hebben beziggehouden.’ Toen De Rooij zo’n twaalf jaar geleden in
Spanje voor het eerst met Claytech in aanraking
kwam, was de markt in Nederland nog volledig
op smashcourt gericht, vertelt hij. ‘Toen we dit
product zo’n zes jaar terug opnieuw tegenkwamen
op een beurs in Keulen, waren we direct enthou-

Vochtregulerend membraan
Rond die tijd pleitte de KNLTB voor meer gravelbanen in Nederland. Daar sloot deze nieuwe oplossing mooi bij aan, vertelt De Rooij. Claytech heeft
verschillende voordelen boven een ‘gewone’ gravelbaan. ‘Een gewone gravelbaan bevat een zandpakket en een lavapakket. Het is een ongebonden
constructie, die wordt verhard door te beregenen
en te walsen. Als het vriest, laat die verdichting
van dat pakket los, zodat de bovenlaag blubberig
wordt. Daarom kun je er in de winter vaak niet
op spelen.’ Tennis op een Claytechbaan is in de
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ging toe was. Hij kan tegen een stootje. Met nieuwe financiële middelen was het voor ons mogelijk
om zes Claytechbanen aan te leggen.’

winter meestal wel mogelijk, vertelt De Rooij. ‘Een
Claytechbaan bestaat uit een gebonden constructie die op een verharde ondergrond wordt aangebracht. Dat kan een asfaltlaag, schuimbeton of een
bestaande hardcourtbaan zijn. Daarbovenop plaats
je een ‘vochtregulerend membraan’, een soort
tapijt van minder dan een centimeter dikte, dat
aan de verharde ondergrond wordt vastgelijmd.
Daarop ligt het gravel.’
Voordelen Claytech boven ‘gewoon’ gravel
Vooral in de winter heeft Claytech voordelen boven
de ‘gewone’ gravelbaan, vertelt De Rooij. ‘Door
de gebonden constructie is Claytech winterhard.
Als het vriest, gebeurt er niets mee. Als het gaat
dooien, wordt het bovenlaagje papperig. Dat duurt
een dag of twee; dan is het weg. In tegenstelling
tot bij een gewone gravelbaan en een kunstgrasbaan verlies je nauwelijks tijd waarin je niet op
de baan terecht kunt.’ Normaal gesproken duurt
een tennisseizoen jaarlijks zo’n 30 tot 35 weken,
vertelt De Rooij. ‘Bij premium- en prestige-gravel
(die een iets andere, hardere opbouw hebben)
duurt het ongeveer 40 tot 45 weken per jaar. Een
Claytechveld is zo’n 50 weken per jaar bespeelbaar.’
Naast de bespeelbaarheid zijn er meer voordelen
aan Claytech verbonden: er is beduidend minder
onderhoud nodig en nadat het geregend heeft,
kun je er wat sneller op spelen. Dat neemt niet
weg dat de baan vochtig gehouden moet worden
en net als klassieke gravelbanen aan het einde van
de dag of ’s ochtends vroeg intensief besproeid
moet worden.
De aantrekkingskracht van gravel
Volgens Mathieu de Rooij duurt het even voordat
Claytech echt vaste voet aan de grond zal krijgen
in Nederland. ‘Deze markt kent een gestage groei.
We leggen zo’n 20 tot 25 banen aan per jaar.’ De
reacties na aanleg zijn erg positief, vertelt hij. ‘We
zijn momenteel vooral bezig met de ombouw van
hardcourt- en kunstgrasbanen naar Claytech. Bij
clubs die zijn overgestapt, groeit het ledenaantal.
Gravel is populairder, het heeft aantrekkingskracht.

Door de voordelen van Claytech boven het klassieke gravel kiezen veel verenigingen ervoor.’
Ontwikkeling van de tennissport
Ook de KNLTB is zich bewust van de voordelen van
Claytech, vertelt hij. ‘Experts zijn het erover eens
dat voor de ontwikkeling van het tennisspel een
gravelbaan de beste ondergrond is. Het stimuleert
alle typische speeleigenschappen van de sport: de
afzet, het glijvermogen en de balstuit. Je wordt er
actiever door, in tegenstelling tot op een kunstgrasbaan. Daar schiet de bal eerder door, dus hoef
je minder moeite te doen om ernaartoe te gaan.
Daar word je lui van.’ Nadat veel clubs op kunstgras
waren overgeschakeld, werd de tennisbond wakker, aldus De Rooij: ‘De bond vond al dat kunstgras
een slechte ontwikkeling voor de spelers. Daarom
ging de KNLTB gravel stimuleren en wees men de
clubs ook op de hybride gravelvariant.’ De KNLTB
heeft Claytech inmiddels volledig erkend en
opgenomen in de officiële lijst van sportvloeren.
‘Claytech is weinig onderhoudsintensief en je kunt
er veel meer speeluren op maken. En de bond
weet ook: als je het speelseizoen kunt verlengen,
komt dit de ontwikkeling van het tennis ten goede.’
Baan kan tegen een stootje
In het multifunctionele sportcentrum Oudenrijn
in Vleuten is de gecertificeerde toptennisschool
Balance Tennis Academy (BTA) gevestigd. Binnen
wordt ’s winters op slow hardcourt getennist; sinds
2013 liggen buiten zes Claytechbanen. Vooral
tijdens de zomermaanden worden deze intensief
gebruikt. De eigenaar van het sportcentrum, Rob
Veldhuis, vertelt over de voornaamste reden om
buiten op Claytechbanen over te stappen. ‘We
wilden absoluut op gravel tennissen, dus kozen we
in eerste instantie voor Easyclay, omdat die variant zo dicht mogelijk bij gewoon gravel aansluit.
Achteraf gezien vonden we die baan iets te glad.
Toen we met Ton de Rooij Tennis in België Claytech
hadden bezichtigd, was ik direct verkocht. Die
Claytechbaan lag er al tien jaar, dus ik wist dat deze
wel een tijdje zou meegaan voor hij aan vervan-

Drie pijlers
Veldhuis noemt een drietal pijlers waarop voordelen van Claytech berusten: ‘Ten eerste speelt
het als normaal gravel. Er is geen all-weatherbaan
die dichter bij de gewone gravelervaring komt.
Daarnaast heeft het alle voordelen van een allweatherbaan, die het hele jaar bespeelbaar is. Ten
derde is Claytech onderhoudsvriendelijker dan een
gewone gravelbaan.’ Als enig minpuntje noemt hij
dat deze baan iets meer sproeionderhoud vergt
dan een klassieke gravelbaan. ‘Met gravel weten
we dat we in de zomer moeten sproeien. Deze
baan ligt op beton in plaats van aarde. Beton
houdt warmte vast, waardoor het gravel sneller
droog wordt. We moeten dus wat extra handmatig
sproeien, aangezien we ons bij aanschaf van de
baan nog geen automatische beregening konden
veroorloven. Maar dat zie ik bij deze topbaan als
een verwaarloosbaar aspect. Dat heeft namelijk
met de middelen te maken en niet met de baan
zelf.’ Mathieu de Rooij vult aan: ‘Sindsdien adviseren we verenigingen om bij dit type baan automatische beregening aan te schaffen.’
Het hele jaar door toptennis
De voordelen van de Claytechbaan wegen dus veel
zwaarder dan het intensievere sproeiwerk, zegt
Veldhuis. ‘Ik ben enorm tevreden over Claytech.
Deze nieuwe gravelbaanvariant is een van de
redenen waarom mijn club OTC het heeft gered.
De tennistrainers en onze jeugdleden zijn er erg
blij mee. Ze vinden het “net echt gravel” en we
krijgen er nauwelijks tot geen klachten over. Voor
mij is het belangrijkst dat er dankzij deze banen nu
het hele jaar door tennis kan worden gespeeld bij
onze vereniging. Zonder deze baansoort was het
ledental zeker gaan dalen; nu is onze vereniging
weer gegroeid.’
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