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Vaak zijn het de details die het grote verschil maken. Afgaande op de telefoonnotitie dat ‘TC Matchpoint’ uit Veldhoven was uitverkoren voor de rubriek 

Club in Beeld, leek een invalshoek vanuit ‘competitie’ en ‘kille strijd’ onvermijdelijk. ‘TC Matchpoint’ bleek echter TC Metzpoint, waardoor de omslag van 

‘competitie’ naar ‘saamhorigheid’ snel was gemaakt. 
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Dat het bij TC Metzpoint niet alleen maar draait 
om het scoren van de beslissende punten, wordt 
al meteen duidelijk zodra ik het paviljoen betreed. 
Ondanks het grauwe weer bruist de club deze 
zaterdagmiddag van het leven. De meeste tafels 
en banken in de zithoek in het paviljoen zijn bezet 
en ook bij de bar bevindt zich een grote menigte. 
Spelers uit vrijwel elke leeftijdsklasse lijken zich 
op te maken voor hun volgende wedstrijd of bij te 
komen van hun laatste verrichting. Daartussendoor 
bewegen zich verschillende kinderen, met een 
energie waar menig competitiespeler jaloers op 
zou zijn. Nog voordat ik kan informeren waar ik 
clubvoorzitter Jacqueline Neggers kan vinden, 
komt zij al op mij afstevenen om me welkom te 
heten. Voor alle zekerheid informeert ook nog 
iemand anders of ik al geholpen word. Bij TC 
Metzpoint draait het om veel meer dan competitie 
alleen, zoveel is wel duidelijk. 

‘Wij zijn een echte familievereniging en doen er 
alles aan om de leden tevreden te houden’, zo 

stelt Neggers. TC Metzpoint kan oprecht stellen 
dat het een plek is waar drie generaties samenko-
men. ‘Wij hebben er juist voor gekozen om in ons 
ledenaantal te investeren om gezond te blijven. 
Het tevreden houden van de leden vinden wij een 
veel betere oplossing dan zomaar de contributie 
of de prijzen voor de consumpties te verhogen.’ En 
dus kan het gebeuren dat leden bij TC Metzpoint 
slechts 115 euro contributie betalen en dat een 
colaatje aan de bar maar 75 cent kost. ‘Dat is alleen 
mogelijk als de leden ook betrokken bij de vereni-
ging zijn. Als je het barbeheer moet uitbesteden 
aan een gespecialiseerde partij, zullen de prijzen 
omhoogschieten. De leden weten dat en zijn zich 
ervan bewust dat ook zij hun steentje moeten 
bijdragen.’ 
Om de leden nog tevredener te houden, beschikt 
de vereniging sinds september ook over twee 
padelbanen. ‘Toen een groep leden ons dit 
voorjaar enthousiast benaderde met het idee 
om te investeren in een padelbaan, hebben wij 
ze gevraagd een businessplan op te stellen. Het 

begint tenslotte met het financiële plaatje. Dat is 
daarna aan de vereniging voorgelegd en de leden 
hebben tijdens de algemene ledenvergadering 
unaniem met dat plan ingestemd.’ TC Metzpoint 
pakte toen meteen door en sinds september zijn 
de twee padelbanen een feit. ‘We wilden niet 
wachten totdat er duidelijkheid zou zijn over de 
beschikbaarheid van financiële potjes vanaf janua-
ri, nu de overheid gedwongen is het btw-voordeel 
dat sportclubs genoten, af te schaffen. Dat zou 
voor ons veel te lang duren. Vandaar dat wij gelijk 
het heft in eigen hand hebben genomen.’ 

Met elkaar, voor elkaar
TC Metzpoint heeft de nieuwe padelbanen volledig 
zelf gerealiseerd. ‘Een deel is uit de eigen reserves 
betaald. Daarnaast hebben de leden tezamen zo’n 
90.000 euro geleend aan de vereniging’, licht Frank 
Kraus toe. Kraus is voorzitter van de Parkcommissie. 
‘Om er zeker van te zijn dat we een baan zouden 
krijgen die aansluit bij de wensen van de spelers, 
hebben we goede spelers gevraagd waar zij de 

‘Twintig procent van de 
leden is actief bij onze 
vereniging betrokken’
TC Metzpoint maakt een punt van gezelligheid en saamhorigheid
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voorkeur aan geven. Hun reactie was: een baan 
die op een harde ondergrond is gebouwd, omdat 
dat een betere balstuit geeft.’ De padelbanen in 
Veldhoven zijn daarom op een Kropor-fundatie 
gelegd; dit bleek na onderzoek door de vereniging 
de geschiktste ondergrond te zijn voor padel.

Aangezien padelliefhebbers tot op heden alleen 
in Best, Uden of Asten terecht kunnen, is de komst 
van twee banen in Veldhoven een welkome aan-
vulling voor de metropool Eindhoven. Kraus weet 
inmiddels hoe de vlag er in Veldhoven bij hangt. 
‘De gemeente is erg blij met de komst van de 
banen, maar is van mening dat de financiering 
ervan voor 100 procent door de vereniging gedra-
gen moet worden.’ Daarom wordt er extra aan-
dacht besteed aan de verzorging en de aankleding 
van het park. Ook de pas aangelegde padelbanen 
gingen mee in dat streven. De masten voor de 
baanverlichting zijn sierlijk vormgegeven. ‘Dat 
oogt niet alleen mooi, maar geeft de bal ook meer 
ruimte wanneer die de kooi uit gespeeld wordt, 
zodat het spel doorgespeeld kan worden. Met de 
armaturen wordt 304 lux en een gelijkmatigheid 
van 0,7 behaald. De verlichting voldoet hiermee 
aan de eisen van de KNLTB’, zo stelt leverancier 
Willem Majoor van Padel Totaal. ‘De armaturen 
hangen nu horizontaal, zodat ze geen dwaallicht 
hebben en lichthinder veroorzaken voor de omge-
ving of toeschouwers.’ 

Volgens Frank Kraus heeft de vereniging ook 
nagedacht over details zoals de wijze waarop de 
kooi is afgewerkt. ‘We hebben er nadrukkelijk op 
gelet dat de kooi goed verzinkt is, zodat deze niet 
vroegtijdig gaat roesten.’ Dat zou de afschrijvings-
termijn kunnen beïnvloeden, maar ook een nega-
tieve uitstraling op de omgeving kunnen hebben. 
‘Wij doen veel moeite om ervoor te zorgen dat de 
banen, de meubels en het buitenterras in goede 
conditie verkeren. De leden zien en ervaren dat en 
willen daar graag een steentje aan bijdragen’, stelt 
Jacqueline Neggers. Frank Kraus merkt op dat de 
kwaliteit van de accommodatie de verantwoor-
delijkheid van elk lid is. Goed nadenken over wat 
werkt en elkaar durven aanspreken zijn volgens 
Kraus de sleutels tot het succes. 
De club is sterk afhankelijk van de inbreng van vrij-
willigers. ‘De gemeente Veldhoven heeft als beleid 
dat clubs waar het kan zoveel mogelijk zelf moeten 
doen’, zo merkt Kraus op. ‘Gelukkig beschikken wij 
over 50 tot 60 leden die actief betrokken zijn bij de 
club. Daarnaast hebben we een groep van zo’n 50 
leden die op afroep beschikbaar zijn. We mogen 
dus stellen dat 20 procent van de leden actief bij 
onze vereniging betrokken is.’ Dankzij twee jaarlijk-

se ‘doedagen’ hoopt de vereniging de afhankelijk-
heid van de leden te kunnen minimaliseren. ‘Voor 
de komende doedag staat de teller al op 35 aan-
meldingen en daar zijn we erg blij mee.’ Dat neemt 
niet weg dat de club met het idee speelt om de 
activiteiten op die doedagen in kleinere delen op 
te splitsen. ‘Het idee is om vanaf volgend jaar drie 
keer per jaar een doedag te organiseren, om meer 
zaken sneller te kunnen aanpakken.’ 

Goede stimulans
De focus op de accommodatie en de komst van de 
padelbanen hebben het ledenbestand een extra 
impuls gegeven, zo merkt Neggers op. ‘Momenteel 
hebben we ruim 640 leden, van wie zo’n 70 jeugd-
leden. De komst van de padelbanen zal de vereni-
ging zeker doen groeien.’ Die groei legt wel druk 
op de beschikbare baancapaciteit en de mogelijk-
heid om te spelen. Groundsman Lambert Coolen 

Lambert Coolen, Frank Kraus, Jacqueline Neggert

Coolen heeft zijn eigen bezem ontwikkeld om het infill-rood goed te verdelen.
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merkt in toenemende mate hoe het plannen van 
het onderhoud een hele opgave wordt door de 
populariteit van de vereniging. Samen met collega-
vrijwilligers Peter en Rini grijpt hij elke kans aan 
om de acht banen in topconditie te houden. ‘Het 
belangrijkste is dat we de banen regelmatig vegen 
en ervoor zorgen dat overal voldoende infill-rood 
ligt’, zo merkt hij op. 
‘Omdat de spelers graag sliden, schuift het infill-
rood automatisch naar de zijkanten van het veld. 
Daarom moeten we dat regelmatig herverdelen, 
zodat er overal voldoende infill-rood ligt. Dat 
draagt bij aan de spelbeleving en de kwaliteit van 
de banen. Daarnaast vegen we om te voorkomen 
dat algen en mos een kans krijgen.’ De verrichtin-
gen van Coolen blijven niet onopgemerkt. Onlangs 
werd hij tijdens een bijeenkomst voor groundsmen 
in het zuiden van het land in het zonnetje gezet. 
Van de ruim 700 banen in de regio bleek dat de 
banen van TC Metzpoint er het beste bij lagen. De 
gedrevenheid en clubliefde van Coolen betekenen 
veel voor de vereniging. 

‘De gemeente heeft als uitgangspunt dat de 
toplaag van de banen pas na tien jaar vervan-
gen wordt’, zo stelt Frank Kraus. Door zorgvuldig 
onderhoud van de mat, met 13 mm lange vezels 
in combinatie met een infill-roodlaag van 2 mm 
boven op de vezel, denkt Kraus dat de vereniging 
het zal redden om de banen ten minste tien jaar te 
kunnen bespelen. ‘De kwaliteit van het infill-rood 
maakt daarbij het verschil’, zo wordt opgemerkt. 
Zowel Coolen als Kraus geeft blijk van veel kennis 
over tennisbaansoorten en onderhoudsmaterialen. 
‘Ik ben er continu mee bezig’, stelt Coolen. ‘Veel 
borstels werken onvoldoende. Vandaar dat wij ons 
eigen systeem hebben ontwikkeld, zodat we een 
beter effect krijgen bij het vegen van de tennisba-
nen.’ Nu de padelbanen een feit zijn, heeft Coolen 

zich gestort op de vraag welke veger het beste is 
om het zand in te vegen. 
Volgens Frank Kraus is het niet alleen de kwaliteit 
van het infill-roodonderhoud die bepalend is. 
‘Ook schoenzolen maken een groot verschil. Te 
veel leden kopen schoenen met verkeerde zolen. 
Waar mogelijk proberen wij dat te controleren, 
maar we pakken het ook op met de leveranciers 
van sportkleding hier in de omgeving.’ De kwaliteit 
van de banen valt of staat echter met kennis over 
wat er wordt besteld bij de aanleg van de baan. 
‘Geloof niet wat verkopers zeggen, maar vraag om 
bewijs. Om de juiste keuze te kunnen maken voor 
de padelbanen, zijn wij veel gaan kijken en luiste-
ren bij andere verenigingen. Zo bleek dat er veel 
gestunt werd met de aanschafprijs van de banen, 
op voorwaarde dat je dan ook het jaarlijks onder-
houd bij die partij zou onderbrengen. Uit bestude-
ring van de verschillende offertes bleek echter dat 
die voorgeschotelde korting op de lange termijn 
volledig teniet werd gedaan. Door je goed te ver-
diepen in wat er allemaal wordt aangeboden, weet 
je zeker dat je waar krijgt voor je geld. Krijg je dat 
niet, dan neemt het spelplezier af en dat zal zeker 
effect hebben op de leden en hun betrokkenheid’, 
zo is de logische redenering van Kraus. 
Het jaarlijks onderhoud heeft TC Metzpoint zelf bij 
een partij ondergebracht. ‘Voorheen kwamen die 
twee keer per jaar, maar omdat Lambert boven op 
het klein onderhoud zit, hebben we die frequentie 
kunnen terugbrengen naar één keer per jaar. Onze 
drainage is namelijk nog altijd goed schoon. Het 
jaarlijks groot onderhoud draait bij ons alleen om 
het schoonfilteren van het infill-rood. Daar heb je 
echt specialistisch materieel voor nodig.’ De hoe-
veelheid vuil die tijdens dat groot onderhoud uit 
de baan wordt verwijderd, is opmerkelijk. ‘Je wilt 
niet weten hoeveel pluis van tennisballen en haren 
er in de mat gaan zitten. Als je dat er niet uit haalt, 

kan dat tot een slechtere afwatering leiden’, stelt 
Kraus. 

Cultuurbewakers belangrijk
Het bestuur van TC Metzpoint bestaat uit verschil-
lende commissies. ‘Er is een Paviljoen-, een Park-, 
een Jeugd-, een Evenementen- en een Technische 
commissie’, zo merkt Jacqueline Neggers op. ‘Aan 
het bestuur de opdracht om ervoor te zorgen dat 
er altijd voldoende vrijwilligers zijn en dat alles 
blijft draaien.’ Frank Kraus merkt echter op dat 
het ook belangrijk is dat er voldoende ‘cultuurbe-
wakers’ zijn. ‘Je hebt ook mensen nodig die erop 
toezien dat de sfeer en de cultuur van de club 
gewaarborgd blijven.’ De kwaliteit van de koffie en 
de hapjes die zelfs bij de toeschouwers langs de 
banen worden geserveerd, is slechts een voorbeeld 
van de Brabantse gastvrijheid en gezelligheid die 
zo belangrijk is voor TC Metzpoint. Die gastvrijheid, 
gezelligheid en betrokkenheid gaan verder dan 
de club alleen. ‘Ook bieden wij jaarlijks een aed-
training aan, om mensen bekend te maken met de 
apparatuur die levens kan redden wanneer iemand 
overvallen wordt door een hartstilstand. Aan die 
training doen telkens weer 70 tot 80 mensen mee’, 
stelt Kraus vol trots. 

Dat TC Metzpoint het familiaire karakter en de 
gezelligheid boven het scoren van het laatste punt 
stelt, blijkt ook uit de naam van de vereniging. 
‘Metz’ is geen verbastering van ‘match’, maar is de 
naam van de ingenieur, later wethouder, dankzij 
wiens inzet de verkeersproblematiek rondom 
Eindhoven beperkt is gebleven. Deze Chris Metz 
stond erop dat de snelweg naar Tilburg werd 
verbonden met de A67 ten zuiden van de stad. 
Dankzij zijn visie is voorkomen dat anno 2018 zo’n 
150.000 voertuigen dwars door Eindhoven moeten 
rijden om van de ene naar de andere snelweg te 
komen. Met de tenuitvoerbrenging van zijn visie 
won Chris Metz in 1968 zijn eigen ‘Metzpoint’, zij 
het op een ander terrein. 
Dankzij zijn standvastigheid in de vele discussies 
werd de door hem voorgestelde verbindingsweg al 
snel bekend als ‘de poot van Metz’. Dat de naast de 
weg gelegen tennisvereniging TC Metzpoint heet, 
is dus niet alleen een verwijzing naar de geografi-
sche ligging, maar tevens een blijk van waardering.

De nieuwe padelbanen moeten de leden tevreden houden.
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› Eerste belijning:  
ontwerp, verander, kopieer of 

verplaatst voetbalvelden in  
enkele minuten

› Gemakkelijk in gebruik:  
zeer gebruiksvriendelijke  

bediening

› Belijnt zelfstandig:  
zodat de belijner tijd heeft  

voor andere taken

› Flexibel:  
compatibel met elke  

Expoline-verf

› Lichtgewicht:  
minder dan 30 kg  

zonder batterij

Laat uw velden uitmeten en belijnen door Expo-Line. 
Vraag uw offerte aan op info@voetbalmateriaal.com.

VOETBALMATERIAAL.COM

VANISHINGSPRAY.COM

Create A Brilliant Game

SOCCEREQUIPMENT.COM

L I N E M A R K I N G . C O M

EXPERT.COM

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/27482/twintig-
procent-van-de-leden-is-actief-bij-onze-vereniging-
betrokken


