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365 dagen per jaar tennissen

Weer of geen weer:
bij PVDV kun je altijd spelen
Een felle hoosbui tijdens de zomer of die stevige en irritante wind tijdens de
herfst. Om nog maar te zwijgen over dat winterse pak sneeuw. Wie van buiten
tennis houdt, heeft in het weer soms een geduchte tegenstander. Bij de
Utrechtse tennisvereniging PVDV gingen ze daar eens over nadenken en een
innovatieve en unieke oplossing diende zich aan.

D

eze winter begon met sneeuw.
“Kijk maar naar buiten! Er ligt
een flinke bodem van sneeuw
en ijs”, zegt Adriaan van Assem.
Hij is voorzitter van de Utrechtse
tennisvereniging PVDV (Plezierig Vermaak
Door Vrienden) en serveert behoedzaam
de koppen koffie op tafel. Hij neemt plaats
achter een grote tafel in de kleine en
knusse clubkantine. Op de tafel ligt een
bouwschets van het nieuw te bouwen
tennispark Rijnvliet. De toch wel futuristisch
getekende overkapping springt meteen in
het oog. Deze permanente kap komt over
vier van de totaal acht banen. “Op deze
manier rekenen wij af met het weer”, zegt
hij met trots. “Of het nu regent of sneeuwt,
onder deze tenniskap kun je het hele jaar
door tennissen.” Naast voorzitter is hij ook
de projectleider van het nieuw te realiseren
tenniscomplex.
Wat maakt deze schets en de constructie zo bijzonder?
Van Assem: “Het transparante en open
karakter van de tenniskap. Als je eronder
tennist, geeft het je een gevoel dat je buiten
speelt en dat vinden veel tennissers een
groot voordeel ten opzichte van in een hal
spelen.” Tot nu toe is er in Nederland nooit
een dergelijke constructie gebouwd voor
een tennisbaan. PVDV heeft daarmee een
primeur. Het is dus geen reguliere tennishal
of blaashal. Het is een outdoor tennisbaan
met een permanente overkapping; een
soort paraplu over de banen heen. Het blijft
toch utopisch klinken, maar volgens Van
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Assem is het slechts een kwestie van tijd
dat tennisverenigingen voor zulke oplossingen gaan kiezen. “Het is de bedoeling
dat wij rond september van dit jaar onder
de permanente kap tennissen.” De tenniskap bestaat uit een stalen frame. Over dit
frame is een waterdichte kunststof doek
gespannen. Het doek is tien procent licht
doorlatend. “Daardoor laat het voldoende
zonlicht door maar tegelijkertijd hebben de
spelers geen last van zon. Dat is natuurlijk
een bijkomend voordeel; tegen de zon in
serveren vindt immers iedereen een ramp”,
licht Van Assem toe. En hoe zit het met de
sneeuw, blijft die niet op het dak liggen?
“Het materiaal is zo gemaakt, dat de
sneeuw van het dak glijdt. Later hebben
we nog de hellingshoek aan gepast. Anders
zou de sneeuw alsnog blijven liggen.”
Hoe is het idee voor dit futuristische
project tot stand gekomen?
“Het oorspronkelijke idee is van één van
onze leden afkomstig. Sinds 2007 zijn we
met een groepje gaan brainstormen en
toen is dit plan geboren. Daarna is het hele
verhaal een tijdje in de ijskast gezet. Begin
2009 hebben we het concreter gemaakt
en zijn er schetsen gemaakt door een consortium van enkele bedrijven. We hebben
nu een ontwerp liggen van een kap met
een boogconstructie die past over een
tennisbaan. De stalen boog overspant zo’n
veertig meter. De nok is circa twaalf meter
hoog. Voldoende ruimte voor een lob. Het
laagste punt van de kap is nog ruim vier
meter.”

Is deze overkapping met zijn open
karakter niet heel windgevoelig?
“We hebben een windonderzoek uit laten
voeren. Daaruit bleek dat er nagenoeg
geen onvoorspelbare luchtwervelingen
opduiken. Met het plaatsen van de ballenvangers wordt, ook spreekwoordelijk, de
wind uit de zeilen genomen. Verder hebben
we op verzoek van de gemeente Utrecht
een lichtonderzoek gedaan en het blijkt dat
er met overkapping minder strooilicht is
dan zonder overkapping. Met de ledverlichting die we gaan gebruiken wordt dat
strooilicht nog meer gereduceerd. En het
bespaart energie. Mede hierdoor hebben
we de gemeente kunnen overtuigen en
achter onze plannen gekregen. Het is een
veilig en goed alternatief voor de blaashal
en wordt een trend voor de toekomst. Ook
de tennisbond is enthousiast over het
doortimmerde plan en gaat de vereniging
de komende tijd volgen in het realiseren
van het plan.”
De tenniskap is duidelijk het kindje van
het bestuur. Wat vinden de leden
ervan?
“Wij hebben inmiddels de ledenvergadering achter de rug en die heeft afgelopen
18 november ingestemd met de bouw van
deze permanente overkapping. Dat ging
niet zonder slag of stoot. Er was toch wat
scepsis. We hebben gelukkig de mogelijke
bezwaren weg kunnen nemen.” De toestemming van de leden gaf Van Assem een
opgelucht gevoel: “Daarmee is misschien
wel de belangrijkste hobbel genomen.”

Het is de bedoeling dat de leden van PVDV rond september van dit jaar onder een permanente overkapping gaan tennissen.

KNLTB kijkt mee over schouder van PVDV
Voor het grote publiek mag zo’n tenniskap misschien nieuw zijn, de KNLTB
kent deze ontwikkelingen al langer en volgt ze op de voet. Wat is de ervaring
ten aanzien van deze ontwikkeling tot nu toe en wat zijn de consequenties
voor het spelen van competities en toernooien? Twee specialisten van de
KNLTB, Leon van Leeuwen (coördinator accommodatie-advisering) en Peter
Noomen (manager wedstrijdtennis) lichten toe.
Wanneer is er sprake van een outdoor- en indoorbaan?
Peter Noomen: ”Als tennisbond hebben wij geen definitie vastgesteld van een outdoor- of indoorbaan. Wel staat vast dat outdoorwedstrijden buiten zijn, dus in de open lucht. Indoorwedstrijden zijn binnen, in een hal. Wanneer er sprake is van een overkapte baan, is niet
zo eenduidig vast te stellen of het een outdoor- of indoorbaan betreft. Voorlopig haken wij aan bij dergelijke initiatieven en proberen uiteindelijk, na realisatie, te bepalen of het een outdoor- of indoorbaan is.”
Waarom is het eigenlijk van belang om dit onderscheid te maken?
Peter Noomen: “Dat heeft alles te maken met het karakter en de opzet van de competitie en toernooien. Die waren in eerste instantie
bedoeld als buitensport. Als KNLTB hanteren wij voor overkapte banen de volgende regel: zonder toestemming is daarop geen outdoorcompetitie mogelijk. Voor toernooien geldt deze regel niet. Wel moet dan in de bijzondere wedstrijdbepalingen vermeld staan dat er onder
een kap gespeeld wordt.”
Heeft tennisclub PVDV toestemming om competitie te spelen onder de overkapping?
Peter Noomen: “Ja, ze hebben van ons toestemming gekregen. De constructie heeft een zo’n open karakter, dat het niet gezien kan
worden als een verkapte indoorbaan.” Leon van Leeuwen voegt toe: “Het bestuur van die club heeft ons ook betrokken bij de ontwikkeling van die overkapping. Daarnaast voldoet hun baan en overkapping ook aan de minimale eisen die de bond stelt en aan de voorlopige
uitgangspunten die zijn gesteld.”
Welke eisen stelt de KNLTB?
Leon van Leeuwen: “Om er competitie op te mogen spelen moet de ondergrond zijn erkend en goedgekeurd door een geaccrediteerde
keuringsinstantie. De baan zelf zal ook moeten voldoen aan de reglementaire eisen zoals afmetingen en veiligheid. Daarnaast moet de
overkapping minimaal aan de eisen van een A-hal voldoen.” Peter Noomen: “En of de overkapping werkelijk beschouwd kan worden als
een outdoorbaan heeft ook te maken met een gevoel. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nog zo pril. Wij blijven de ontwikkelingen
volgen. Op basis daarvan kijken we wat we uiteindelijk kunnen vastleggen.” TM

Tennis Magazine 31

