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Nieuwsbrief 7 gaat over de keuze voor de ondergrond indien wij als vereniging kiezen om mee te 
doen aan het nieuwe ONS sportpark. Laat duidelijk zijn, ONS gaat er komen, de vraag is nog met of 
zonder TVJ.  
 
De keuze of wij als vereniging uiteindelijk voor stemmen en daadwerkelijk gaan verhuizen hangt 
van een aantal elementen af. Niet onbelangrijk is de tennisondergrond. Sinds het ontstaan van TVJ 
spelen wij op gravel (gemalen baksteen). In het huidige ONS-plan en het (financiële) haalbaarheids-
onderzoek is deze ondergrond daarom ook als uitgangspunt genomen. Daarmee ligt een keuze voor 
gravel als ondergrond nog niet definitief vast. Binnen het haalbaarheidsonderzoek zit (financieel) 
ook ruimte om andere ondergronden te onderzoeken.  
 
Tennis wordt gespeeld op verschillende ondergronden. Denk bijvoorbeeld aan gravel, kunstgras of 
smashcourt. In Nederland wordt het meest gespeeld op gravel. Internationaal is deze ondergrond 
ook de standaard. Ook onze vereniging heeft sinds het ontstaan altijd op gravel gespeeld. Elke on-
dergrond heeft zo zijn voor- en nadelen, bijvoorbeeld qua spelplezier, het leren tennissen, bespeel-
baarheid en onderhoud.  
 
Het bestuur en het projectteam van ONS hebben afgesproken ook andere opties te onderzoeken, 
waarbij wel de voorkeur is uitgesproken voor een ‘gravel-achtige’ ondergrond. Een aantal argumen-
ten / ontwikkelingen binnen onze vereniging liggen daaraan ten grondslag.  
 

• Uit de georganiseerde sessies met onze leden blijkt een voorkeur voor gravel (of iets vergelijk-
baars) 

• We zien de laatste jaren een enorme ontwikkeling en innovatie op het gebied van (gravel) ten-
nisbanen 

• Vanuit het oogpunt van spelplezier, het leren tennissen en het opleiden van spelers is gravel, 
volgens de KNLTB, de gewenste baansoort. Volgens de bond is de ondergrond zelfs 
‘noodzakelijk voor de toekomst van tennis als wedstrijdsport’. Gravel stimuleert de ontwikke-
ling op de meest directe manier. Denk daarbij aan vaardigheden als uithoudingsvermogen, 
vastheid, snelheid, spin en tactisch inzicht 

• Qua bespeelbaarheid zit er verschil in ondergronden. TVJ streeft er naar het hele jaar buiten te 
kunnen tennissen. Gravel kan gemiddeld 40 weken per jaar bespeeld worden. Gravel-achtige 
ondergronden, zoals TopClay/MatchClay of Tennisforce II zijn (in principe) het hele jaar be-
speelbaar. Dat geldt ook voor kunstgras en smashcourt 

• Tennisbanen moeten worden onderhouden. Binnen onze vereniging neemt het animo voor 
vrijwilligersdiensten en dus ook het reguliere onderhoud af. Gravel is de meest onderhouds-
intensieve baansoort (gemiddeld 3 uur per week), in vergelijking met bijvoorbeeld kunstgras 
(1,5 uur per week). Er zijn nieuwe innovatieve ‘gravel-achtige’ ondergronden, zoals TopClay/
MatchClay of Tennisforce II, die minder (wekelijks) onderhoud vragen 

• De levensduur van een gravelbaan is circa 25-30 jaar. Voor een kunstgrasbaan is dat 12-14 
jaar 

• De kosten van de aanleg van reguliere gravelbanen zijn relatief ‘goedkoop’ t.o.v. andere soor-
ten. Innovatieve gravelachtige baansoorten zijn wat duurder en vergelijkbaar met de aanleg 
van kunstgrasbanen. Het (reguliere) onderhoud van gravelbanen daarentegen is duurder, on-
geveer het dubbele van reguliere kunstgrasbanen 

 
Een keuze voor gravel is daarmee niet zomaar gemaakt. Dat vraagt een weloverwogen besluit. De 
komende periode gaat een groepje ‘deskundigen’ binnen onze vereniging de verschillende opties 
beter in beeld brengen. Dat betekent o.a. dat we andere verenigingen gaan bezoeken met verschil-
lende typen ondergronden. Lijkt het je leuk daarbij aan te sluiten, reageer dan even op deze 
nieuwsbrief (per mail): ons@tvjulianadorp.nl  
 
 

Denk mee over de toekomst  van T.V.J. 
Laat het ons weten via ons@tvjulianadorp.nl 


