Baanonderhoudsreglement
We beschikken over 5 mooie gravelbanen, welke elk jaar weer worden geroemd door
bezoekende competitieteams en toernooispelers van buitenaf. De banen zijn elk jaar weer van
topkwaliteit qua dikte en hardheid en beschikken over de juiste regen- en waterafvoer. Elk
voorjaar wordt er na de winterstop een maand voor de voorjaarscompetitie begonnen met groot
baanonderhoud. De oude toplaag wordt losgemaakt en afgevoerd, nieuw gravel wordt
opgestrooid en belijning opnieuw aangebracht. Tot slot worden de banen ook nog gewalst. Om
onze banen in topconditie te krijgen en te houden, doen we binnen de vereniging een beroep op
de noodzakelijke vrijwilligers en spelers uit onze competitieteams.
Waarom gravel als ondergrond?
In het aanleren van het tennisspel en het opleiden van spelers tot goede (top)tennissers speelt
gravel een cruciale rol. Alle basisvaardigheden die in het hedendaagse (top)tennis een grote rol
spelen en vereist zijn, worden op gravel ontwikkeld. Dit geldt voor vaardigheden zoals balans,
vastheid, uithoudingsvermogen, het opbouwen van punten, het gebruik van verschillende
hoeveelheden rotatie, het gebruik van hoeken en het kunnen verdedigen en aanvallen. Al deze
aspecten komen ook - soms geïsoleerd - voor op andere baansoorten, maar nergens zo
compleet, complex en gecombineerd als op gravelbanen
Hoe om te gaan met een gravelbaan?
Iedere tennisser moet rekening houden met het bespelen van een gravelbaan. Het is van belang
te weten waar men mee bezig is en hoe te spelen op gravel. In het begin van het seizoen, dus
na de winterperiode, dient iedereen zich ervan bewust te zijn dat een gravelbaan in het begin nog
erg zacht zal zijn. De groundsman zal in deze tijd de banen met regelmaat egaliseren en rollen
met een wals. De wals weegt maximaal 180 kg. Er zullen regelmatig gaten en kuiltjes in de baan
worden gelopen. Spelers moeten het uitgelopen gravel daarom met de voet terugschuiven en
aanstampen. Is men klaar met tennissen? Dan dient de baan aangesleept te worden met het
sleepnet. De spelers die na jou komen willen immers ook graag spelen op een goed achtergelaten
gravelbaan. Daarnaast zorgt het slepen ervoor dat het losgelopen gravel weer verdeeld wordt
over de baan.

