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In Zuid-Europa zweren ze bij gravel, tot grote 
jaloezie van de KNLTB. Hoe hard zij ook roepen 
dat gravel in lijn is met internationaal erkende 
(wedstrijd)ondergronden, en dat mensen beter 
leren tennissen op gravel waardoor het spelplezier 
toeneemt, veel verenigingen in ons land neigen 
nog altijd naar een baansoort met kunstgras als 
basis. Ons natte klimaat en de typisch Hollandse 
zuinigheid drijven verenigingen al snel in de rich-
ting van zo’n all-weather-baan. Dankzij zo’n baan 
kan voortaan het hele jaar door worden gespeeld, 
terwijl het onderhoud beperkt kan blijven. Althans, 

dat idee bestaat. Gerard van Hellemondt gaat daar 
niet in mee. Sinds een jaar heeft hij op zijn eigen 
Sportcentrum Leeuwenbergh acht Advantage Red 
Clay-banen. 

‘Qua aanschaf zijn ze misschien net wat duurder 
dan een standaard-gravelbaan, maar als ik zie 
hoe snel de banen weer bespeelbaar zijn na een 
regenbui en hoe weinig onderhoud ze vergen, 
durf ik te stellen dat wij de beste banen hebben 
die je kunt krijgen’, zo zegt hij enthousiast. De baan 
is op afschot gelegd. ‘Dat is het extra waarvoor 

je betaalt, maar vanwege de hardheid van de 
baan heb je minder last van kuilen, waardoor het 
prettiger spelen is. Dat geldt zowel voor topten-
nissers als voor recreanten. Bovendien hoeven we 
daarom ook minder reparaties uit te voeren. Die 
harde onderlaag zorgt er ook voor dat regenwater 
sneller wordt afgevoerd naar de zijkant van de 
baan. Daardoor is de baan sneller droog en weer 
bespeelbaar na een regenbui.’ 

Beste van twee werelden
Volgens Van Hellemondt heeft hij nu het beste 

Toptrainers zoals Gerard van Hellemondt willen alleen het beste voor hun pupillen. Geïnspireerd door wat hij in Spanje ervaart, vroeg Van Hellemondt 

aan Wijnbergen Sportbouw en LMB Sports om een vergelijkbaar product te ontwikkelen voor zijn Sportcentrum Leeuwenbergh nabij Den Haag. 

Advantage Red Clay is het resultaat. 
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Advantage Red Clay kleurt de 
Leeuwenbergh oranje
Gravel op hard afschot is kopie van Zuid-Europese gravelbanen
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van twee werelden: een gravelbaan die dezelfde 
speelkarakteristieken heeft als gravelbanen in 
Zuid-Europa, maar dan een versie die geschikt is 
voor het Nederlandse klimaat en de Hollandse 
zuinigheid. ‘Gravelbanen in Zuid-Europa hebben 
allemaal een harde onderlaag, met daarbovenop 
een dunnere en fijnere gravellaag. De balstuit op 
die banen is heel anders dan de stuit die we in 
Nederland op gravelbanen ervaren’, zegt de trainer 
van spelers als dubbelspeler Sander Arends en 
Matwe Middelkoop (respectievelijk 65e en 54e op 
de dubbelwereldranglijst). 

‘De toplaag van die gravelbanen laat zich ook beter 
manipuleren. Door grove gravel te gebruiken, kun 
je de baan gladder maken. Ik wil de gravelbanen 
op mijn complex ook kunnen manipuleren, zodat 
ze beter aansluiten bij wat mijn spelers verwach-
ten.’ Dus nam Van Hellemondt contact op met 
Wijnbergen Sportbouw en LMB Sports. ‘Ik heb 
tegen ze gezegd: ik wil een baan die net als bij 
leem goed het vocht vasthoudt, maar waarbij ik 
de toplaag kan manipuleren. Experimenteer maar!’ 
Volgens Lourens Barmentloo van Wijnbergen 
Sportbouw werd besloten voort te borduren op 
de behaalde successen met de gravelbanen die 

zij aanleggen voor Davis Cup-wedstrijden. ‘Er is 
weinig tijd om die banen goed op te bouwen, 
waardoor we heel selectief moeten zijn wat betreft 
ons gravelmateriaal en de basislaag. Die moet 
namelijk erg snel hard zijn. Gezien onze ervaring 
durfden wij de uitdaging wel aan; wij waren van 
mening dat het puur zou draaien om de kwaliteit 
van het gravel.’ Besloten werd om voor de harde 
onderlaag het materiaal te gebruiken dat gebruikt 
werd tijdens de Davis Cup-wedstrijd in Den Haag. 
Het gravel waarmee de baan werd afgewerkt, werd 
vervolgens bij LMB Sports gehaald. 

‘Het gravel dat wij leveren, is steeds vaker maat-
werk. Door de ontwikkeling van nieuwe baan-
soorten zoals Advantage Red Clay, gravelbanen 
onder afschot en TennisForce II, is er steeds vaker 
vraag naar gravel met specifieke eigenschappen. 
Daarnaast hangt veel af van de kwaliteit van het 
puin waaruit wij gravel maken’, zegt Arthur Bink 
daarover. ‘De dakpannen van nu zijn veel zachter 
en poreuzer dan die van 60 jaar geleden. Daarom 
zijn we continu bezig met onderzoek en het toe-
voegen van mineralen, om de gevraagde kwaliteit 
te krijgen en om deze constant te houden.’ Bink 
merkt op dat de mineralen die worden toegevoegd 

meestal 100 procent inert zijn. ‘Juist de capillaire 
werking van de baan is belangrijk. Enerzijds wil je 
dat het overtollige regenwater snel wordt afge-
voerd; anderzijds is het belangrijk dat er vocht in 
de toplaag wordt vastgehouden. De ene baansoort 
heeft daar meer voor nodig dan de andere.’

Onderhoudsarm
Volgens Lourens Barmentloo hebben Advantage 
Red Clay-banen zoals die nu op Sportcentrum 
Leeuwenbergh liggen, het voordeel dat ze in 
het voorjaar sneller hard zijn. Ook zijn de banen 
eenvoudiger stabiel te krijgen, zo merkt hij op. 
‘Dat werkt positief door in de rest van het jaar. De 
banen zullen namelijk minder schade hebben min-
der onderhoud vereisen, omdat er nauwelijks onef-
fenheden zijn.’ Advance Red Clay-banen hebben 
ook het voordeel dat de lijnen niet meer omhoog-
komen zodra ze zijn aangebracht in de baan. ‘Dat 
is een extra reden waarom de groundsman minder 
omkijken heeft naar zo’n baan’, stelt Arthur Bink. 

Gerard van Hellemondt merkt op dat het onder-
houd van de banen nauwelijks afwijkt van dat voor 
standaard-gravelbanen. ‘Alleen de sleepmat die we 
gebruiken, is anders. Die is dunner, zodat we de 
toplaag beter kunnen opruwen en het gravel beter 
kunnen spreiden. Voor de rest is alles hetzelfde.’ 
Het idee dat een investering in een ‘exotische vari-
ant’ van een standaard-gravelbaan zal leiden tot 
aanvullende investeringen, blijkt dus niet de waar-
heid te zijn. 
De Advantage Red Clay-banen op Sportcentrum 
Leeuwenbergh in Den Haag liggen er ruim een 
jaar. ‘De eerste vier zijn in 2017 aangelegd. Dit jaar 
zijn daar nog vier banen bij gekomen’, zegt Gerard 
van Hellemondt. Als we ons de weersomstandig-
heden van de afgelopen twaalf maanden voor 
de geest halen, mogen we gezien het enthousi-
asme stellen dat de banen hun werk goed heb-
ben gedaan. Nu is het voor de pupillen van Van 
Hellemondt zaak om te bewijzen dat de onder-
grond waarop ze thuis trainen hen daadwerkelijk 
goed maakt. Het is alweer even geleden dat de 
oranje (tennis)leeuw heeft kunnen brullen. 
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Het is Van Hellemondt er veel aan gelegen dat hij talenten zoals 

Sander Arends hetzelfde kan bieden als wat zij in Spanje ervaren.
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