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UW PARTNER ౦ ALS HET GAAT OM ;

Advies en begeleiding

Zijn er plannen in uw vereniging voor o.a. privatisering, verhuizing, renovatie of uitbreiding?
Sommige verenigingen zien door de bomen het bos niet meer, zoveel mogelijkheden qua typen tennisbanen
zijn er momenteel op de markt. Door lage overheadkosten, een scherpe inkoop, kwaliteitsproducten en
een strakke planning met een open begroting kunnen wij als Tennisbouw Nederland B.V. u begeleiden om
de plannen van de vereniging te kunnen realiseren.
Aanleg en renovatie
Wij kunnen diverse typen tennisbanen leveren waaronder; Gravel, Gravel Plus Premium, MatchClay,
kunstgras, poritop en SmashCourt. Een gedegen staaltje vakmanschap en ervaren specialisten.
Een investering in een Tennisbouw tennisbaan is een verantwoorde beslissing. Zo gingen reeds vele
verenigingen, gemeenten en particulieren u voor. Hiernaast zorgen wij ook voor de aanleg van
verlichting, baanberegening, inrichtingsmaterialen, hekwerken en oefenkooien. Kortom uw complete
tennispark is onze zorg en daarvoor kunt u deze brochure gebruiken om een gedegen keus te maken.
Onderhoud
Onderhoud door vakmensen uitgevoerd voor nog meer plezier van uw banen.
Via een onderhoudscontract die per jaar geïndexeerd wordt is een van de mogelijkheden die behoren
tot het onderhoud van de tennisbanen. Wij adviseren ook voor het dagelijkse onderhoud wat
moet worden gepleegd om de tennisbanen in perfecte conditie te behouden.
Mocht u zelf willen bepalen wanneer er onderhoud gepleegd moet worden door ons, dan kunnen
wij ten alle tijden een vrijblijvende prijsopgave voor u maken.
VTN Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland
Tennisbouw is aangesloten bij de VTN. Met een tennisbaanbouwer die lid is van de VTN is de
baaneigenaar verzekerd van het beste advies en de beste service bij de aanleg, het onderhoud en
de renovatie van de tennisbanen.
Niet voor niets worden de VTN leden aanbevolen door de KNLTB.

Tennisbouw Nederland B.V.
Postbus 66
5420 AB Gemert

Tel. +31 (492) 35 91 11
Email info@tennisbouw.nl

Bezoek ook onze website waar u tevens al onze artikelen online kunt bekijken en bestellen:
WWW.TENNISBOUW.NL

Leveringscondities: Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen zijn wij genoodzaakt door te berekenen. Levertijd nader overeen te
komen. Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum, reclameringen binnen 8 dagen na ontvangst goederen.
-2-

UW INHOUDS ౦ OPGAVE

BAANSOORTEN
Plattegronden

4

Baansoorten algemeen

5

Gravel

6

Gravel Plus Premium

7

SmashCourt (TennisRood)

8

MatchClay

9

Kunstgras

10

Porirop / Poritop Soft/Recaflex

11

INRICHTINGSMATERIALEN
Belijning

12

Netpalen

13

Vrijstaande tennisinstallatie

14

Mini Tennis

14

Scoreborden

15

Netten

16

Anti-vandalen tennisinstallatie

16

Afschermnetten

16

Windschermdoeken

17

Scheidsrechterstoelen

18

Zitbanken

18

Inrichting Tennispark

19

Onderhoudsmaterialen

20

-3-

BAANSOORTEN ౦ AFMETING TENNISBAAN
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BAANSOORTEN ౦ ALGEMEEN
Tennisbouw Nederland is sinds 2003 aangesloten bij de VTN Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland,
tevens worden alle banen die wij aanleggen, renoveren of ombouwen gekeurd door ISA Sport. Hierdoor
bent u gegarandeerd van een kwalitatieve tennisbaan die aan alle normeringen en kwaliteitseisen voldoet.
Wat betekent ISA Sport voor Tennisbouw:
ISA Sport keurt de tennisbanen. Dit kunnen nieuw aangelegde banen zijn, maar ook gerenoveerde of
omgebouwde banen (zowel in het laboratorium als in de praktijk op de baan);
· ISA Sport geeft begeleiding tijdens het gehele proces;
· ISA Sport geeft advies bij afwijkende constructies;
Tennisbouw Nederland staat op de lijst van ‘erkende en gecertificeerde’ sportvloerenlijst van NOC*NSF.
Op deze sportvloerenlijst staan tennisbanen vermeld die door de KNLTB zijn erkend.
Uit onderzoek van ISA Sport is gebleken dat de sportvloeren voldoen aan de gestelde
normen die door de nationale normeringscommissie zijn vastgesteld. Sportfunctionaliteit,
tei
eit,
t,
veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.

Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland
Tennisbanen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, aangelegd door een deskundige
tennisbaanbouwer en goedgekeurd door ISA Sport/KNLTB.
In de VTN zijn de meest gerenommeerde tennisbaanbouwers in Nederland verenigd met het doel:
tennissend Nederland te voorzien van tennisbanen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
De VTN kan dit garanderen doordat alle door hun aangelegde banen gekeurd worden door ISA Sport.
Een tennisbaan voorzien van dit keurmerk is dan ook de beste waarborg voor de hoogste kwaliteit.
Niet voor niets worden de VTN leden aanbevolen door de KNLTB.

Een van de eerste keuzes die een gemeente, vereniging of particulier moet maken is;
Welke type baan gaan wij aanleggen of naar welke type baan gaan wij renoveren?
De type tennisbanen die wij aanleggen:
·
·
·
·
·
·

Gravel
Gravel Plus Premium
SmashCourt
MatchClay
Kunstgras
Poritop/Poritop Soft
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BAANSOORTEN ౦ GRAVEL
In Nederland is gravel nog steeds de meest voorkomende baansoort. Toch is er een duidelijke ontwikkeling
te zien dat verenigingen steeds vaker kiezen voor een baansoort die het speelseizoen verlengt of zelfs het
hele jaar door te bespelen is. Uitgangspunt is vaak dat deze baansoort de speeleigenschappen van
het gravel benadert, maar minder onderhoud vergt. Veel bedrijven zijn dan ook op zoek naar de ideale
vervanger voor gravel, maar met minder onderhoud en het hele jaar door te bespelen. Belangrijk is dat
verenigingen kiezen voor een baansoort die vermeld wordt op de sportvloerenlijst. Dit betekent dat deze
baansoort is erkend en goedgekeurd voor het spelen van competitie en toernooien onder auspiciën van de
KNLTB. In geval sprake is van renovatie, ombouw of nieuwe aanleg dienen tennisbanen te worden gekeurd.
Gravel is een mengsel van gemalen baksteen en gebroken materiaal, afkomstig uit de keramische industrie.
Van oudsher hebben de meeste verenigingen in Nederland gravelbanen: daardoor zijn ze de standaard
geworden waar nieuw ontwikkelde banen mee worden vergeleken.
Bijzonderheden
· De baan vergt een gedegen voorjaars onderhoud
· Beregening is noodzakelijk
· Het speelseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober

Soorten belijning
· Spijkerloze U-profielbelijning heeft de vorm van een omgekeerde U en wordt geleverd in lengtes van
1440 mm en in breedten van 50 mm. De belijning is gemaakt van hard PVC en aan de bovenkant
gestructureerd. Twee gedeelten worden aan elkaar vastgemaakt met een verbindingsstuk.
De uitzetvoeg tussen twee delen moet minsten 10 mm bedragen.
· Spanbelijning wordt aangevoerd op rollen, is gemaakt van hard PVC en voorzien van sleuven.
De belijning wordt gelegd met behulp van een spanapparaat: het materiaal wordt opgerekt en
vastgezet met ankers.
Toplaag

Gravel 0-2

Laagdikte 25-30 mm

Fundering

Lava 0-16

Laagdikte minimaal 100 mm

Onderbouw

Zand

Laagdikte circa 280 mm

Drainage

Hart op hart 4,00 m

Constructiehoogte totaal 400 mm

Een onderhoudsvriendelijk alternatief voor gravel, dat bestaat uit gravel?
Het bestaat, het heet Gravel Plus Premium.
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BAANSOORTEN ౦ GRAVEL PLUS PREMIUM
Volgens de KNLTB is ongeveer 50% van de tennisbanen voorzien van een toplaag van gravel.
Veel tennissers voelen zich hierop thuis, omdat het perfecte sporttechnische eigenschappen heeft. De banen
zijn echter onderhoudsintensief, slijten sneller en het speelseizoen is beperkt van april tot oktober.
Algemeen
Gravel Plus Premium is een baansoort die onder afschot wordt aangelegd.
Het mengsel bestaat voornamelijk uit gemalen dakpan. De Gravel Plus Premium banen zijn beter dan
traditionele tennisbanen door een andere wijze van afvoer van regenwater en een andere samenstelling van
het gravel. Bij traditionele gravelbanen wordt hemelwater via de toplaag naar beneden afgevoerd. Bij een
Gravel Plus Premium baan wordt bij hevige regenval 90% van het regenwater op de baan afgevoerd door
deze onder een zeer flauwe helling (onder afschot) te bouwen. Bij lichte regenval loopt bijna alles weg via
de ondergrond. Het regenwater wordt aan de zijkant van de baan opgevangen in een lijngoot en aangesloten
op een watergang of riolering. Om de afvoer van regenwater over het oppervlak mogelijk te maken is de
samenstelling van de gravellaag aangepast. Aan het oppervlak bevinden zich echter in tegenstelling tot
alle andere alternatieve tennisconstructies losse graveldeeltjes waardoor het perfecte glijeigenschappen bezit.
Bijzonderheden
· De baan vergt geen groot voorjaarsonderhoud
· Dagelijks onderhoud is noodzakelijk echter wel
gebruiksvriendelijk
· Beregening is noodzakelijk
· Gravel Plus Premium is een seizoensverlengende
baansoort; circa 10 maanden per jaar
· De banen zijn zeer snel weer bespeelbaar na een regenbui

Onderhoud
Traditionele gravelbanen zijn onderhoudsintensief, zo moet ieder voorjaar een grote onderhoudsbeurt
plaatsvinden. Dit is bij Gravel Plus Premium banen niet nodig. Door de gewijzigde samenstelling van het
gravel is de toplaag veel stabieler en het regenwater moet juist over het oppervlak afstromen naar de goot.
Daarbij komt dat door de stabielere toplaag er minder snel beschadigingen als deuken zullen ontstaan.
De banen slijten minder en zijn goedkoper in onderhoud, mede door het vervallen van
de voorjaarsonderhoudsbeurt. Bijkomend voordeel is dat de banen langer aardvochtig blijven.
Belijning
· Spanbelijning wordt aangevoerd op rollen, is gemaakt van hard PVC en voorzien van sleuven.
De belijning wordt gelegd met behulp van een spanapparaat: het materiaal wordt opgerekt en
vastgezet met ankers.
Toplaag

Gravel Plus
Premium

Laagdikte 25—30 mm

Fundering

Lava 0-16

Laagdikte minimaal 100 mm

Onderbouw

Zand

Laagdikte circa 280 mm

Drainage

Hart op hart 4,00 m e.e.a. afhankelijk van
de omstandigheden en lijngoten langs
de lengte van de gehele baan

Constructiehoogte totaal 400 mm
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BAANSOORTEN ౦ SMASHCOURT
Alle voordelen van SmashCourt
· All-weather
· Optimale speeleigenschappen
· Minimum aan onderhoud
· In alle seizoenen constante eigenschappen
· Geen beregening noodzakelijk
· Geschikt voor blaashal
· Vaste belijning
· Duurzaam
· Garantie 10 jaar

Opbouw tennisbaan SmashCourt
De kracht van SmashCourt schuilt in een gravelkleurige
stabiliteits- mat die wordt voorzien van een ongebonden
keramische infill. Door gebruik van de stabiliteitsmat
ontstaat een zeer stabiele en vlakke tennisvloer,
de ongebonden toplaag zorgt ervoor dat u perfect kunt
glijden en bewegen. Bovendien zijn alle toegepaste
materialen weersongevoelig en hierdoor
het hele jaar bespeelbaar.

Speeleigenschappen
SmashCourt speelt comfortabel. Uit spelerservaring blijkt dat de grip goed is,
de toplaag een stabiliteit geeft bij het afzetten en prettig glijdt. Als heel positief
wordt het balgedrag ervaren, onder andere de balstuit en de snelheid.

Klein onderhoud/periodiek onderhoud
· Verwijderen verontreinigingen (dagelijks)
· Handmatig slepen (dagelijks)
· Lijnen vegen (wekelijks)
· Egaal en loshouden infill door borstelen (wekelijks)
· Plaatselijk aanvullen met smash court infill
· Per baan een fijnmazig sleepnet (dagelijks)
· Wekelijks borstelen met driehoeksbezem
Toplaag

SmashCourt

laagdikte 12 mm

Fundering

Lava

laagdikte 100 mm

Onderbouw

Zand

laagdikte 390 mm

Drainage

hart op hart 4,00 m

Constructiehoogte totaal 500 mm
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BAANSOORTEN ౦ MATCHCLAY
Algemeen
MatchClay de nieuwe all-weather gravelbaan met de speeleigenschappen van een traditionele gravelbaan,
maar dan zonder de tijdrovende onderhoudswerkzaamheden.
Bovendien kunt u lang doorspelen, de enige belemmering is sneeuw.
MatchClay wordt aangebracht op gebonden fundering. De belijning wordt aangebracht op de naaldvilt mat,
dit dient 1x per 3 jaar aagebracht te worden. De belijning bestaat uit een PU Coating, kleur wit.

Bijzonderheden
· All-weather gravelbaan
· Speeleigenschappen van een gravelbaan
· Minimum aan onderhoud, geen voorjaarsonderhoud
· In alle seizoenen constante eigenschappen
· Vaste belijning
· Snel bespeelbaar na een hevige regenbui
· Snelle ombouw van uw huidige hardcourt baan

Toplaag

MatchClay

laagdikte 11 mm

Fundering

Gebonden fundering

laagdikte 100 mm

Onderbouw

Zand

laagdikte 500 mm

Drainage

hart op hart 4,00 m

Constructiehoogte totaal 600 mm
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BAANSOORTEN ౦ KUNSTGRAS
Algemeen
Kunstgras is intensief bespeelbaar, onderhoudsvriendelijk en gedurende het gehele jaar bespeelbaar.
Wij werken met de beste kwaliteit kunstgras, voornamelijk met PE 20 mm, dit heeft tevens als fijne
eigenschap dat u zich niet kunt verwonden aan het kunstgras. Vroeger kon u bij een val zich branden
aan het kunstgras, bij PE gebeurd dit niet meer. Tevens blijft de kunstgrasmat flexibel, in tegenstelling
tot PP materiaal, waardoor speleigenschappen ook na verloop van jaren hetzelfde blijven.
Nog een bijkomend voordeel is dat kunstgras multifunctioneel inzetbaar is. Dit biedt u vele mogelijkheden.

Onderhoud kunstgras
· Na aanleg (inspeelfase) het preventief onderhoud afstemmen op de bespelingsfrequentie.
· Bij pas aangelegde kunstgrasbanen is er nog geen sprake van een optimale verdichting van
het kwartszand (door bespeling ontstaat die verdichting sneller).
Het is noodzakelijk gedurende ongeveer 6 weken regelmatig zand aan te vullen en te egaliseren.
· Zorg ervoor dat de zandvulling zodanig is en blijft dat de uiteinde van de polen niet kunnen
“krullen”(omslaan).
· Bij vorst de instructies van de leverancier raadplegen. In de periode van opdooi adviseren wij niet op
een kunstgrasbaan te spelen (de fundatielaag kan vervormen).
· Het is aan te bevelen de kunstgrasmat jaarlijks machinaal te (laten) reinigen met een borstelmachine.
Dit voorkomt plaatvorming in de zandlaag (waterdoorlatendheid).
· Het zand, dat op de baan ligt, wekelijks met behulp van een mat c.q. net over de baan verdelen.
· Bij langdurige droogte is het gewenst de kunstgrasmat te besproeien (water zeer fijn verdelen).
De baan wordt hierdoor minder glad.
Toplaag

Kunstgras

laagdikte 20 mm

Fundering

Lava

laagdikte 100 mm

Onderbouw

Zand

laagdikte 380mm

Drainage

hart op hart 4,00 m

Constructie hoogte totaal 500 mm
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BAANSOORTEN ౦ PORITOP
Algemeen
Betonbanen bestaan uit waterdoorlatend beton met een coating. Ze worden ook wel hardcourt,
Mateco of all-weatherbanen genoemd en kunnen het hele jaar bespeeld worden. Een erkende en
gecertificeerde betonbaan wordt als volgt gebouwd:
Toplaag

Open beton met coating

Laagdikte 60-70 mm

Fundering

Grind

Laagdikte 50 mm

Onderbouw Zand

Laagdikte 480mm

Drainage

hart op hart 4,00 m

Constructie hoogte totaal 600 mm

BAANSOORTEN ౦ PORITOP SOFT / RECAFLEX
Poritop Soft zijn banen die bestaan uit een hardcourt fundering welke afgedekt wordt met een
in situ aangebrachte kunststof toplaag. Deze rubber toplaag heeft beter dempende eigenschappen
dan een traditionele hardcourtbaan. De banen zijn het hele jaar bespeelbaar.
Toplaag

Rubber met coating

Laagdikte circa 10 mm

Fundering 1 Open asfalt/drain beton

Laagdikte 60 mm

Fundering 2 Lava

Laagdikte 150 mm

Onderbouw Zand

Laagdikte 380mm

Drainage

hart op hart 4,00 m

Constructie hoogte totaal 600 mm
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BELIJNING
TN01.01 U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, set voor 1 baan
TN01.02 U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, los 144 cm
TN01.03 U-profiel, losse verbindingsstukken

TN01.01

Geniala spanbelijning
TN01.04 Set voor 1 baan, kleur wit, 5 cm breed
TN01.05 Set voor 1 baan, kleur geel, 5 cm breed
TN01.07 Vervangingslijn, achterlijn, 10,97 meter
TN01.08 Vervangingslijn, lengtelijn, 23,77 meter
TN01.09 Vervangingslijn, servicelijn, 8,20 meter
TN01.10 Vervangingslijn, midden-servicelijn, 12,80 meter

TN01.04

Accessoires Geniala spanbelijning
TN01.06 Spanapparaat
TN01.11 Lijnverbinder
TN01.12 Grondpen
TN01.13 Clip, 5cm (nr.3)
TN01.14 Inslagijzer t.b.v. verankeringsbuis (nr.1)
TN01.15 Verankeringsbuis (nr.2)
TN01.06

TN01.13/14/15
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TN01.13/14/15

NETPALEN
Alle netpalen zijn voorzien van een ingebouwd traploos windwerk en
aluminium kabelschijf. De netkabel wordt aan de netpaal (zonder windwerk) aan
de buitenzijde bevestigd.
TN02.01 Sleenetpalen, aluminium, inclusief netstrekker met winder.
De sleenetpalen staan altijd op de juiste hoogte en hebben spelingsvrije
scharnierpunten waardoor een grote stabiliteit verkregen wordt.
Door de grote voetplaat aan de voorzijde van de slee wordt voorkomen
dat de netpaal scheef getrokken wordt. De palen vragen weinig opbergruimte,
daar deze inklapbaar zijn.

TN02.01

TN02.02

TN02.04

TN02.06

De kokernetpalen zijn gemakkelijk te verwijderen waarna de grondkokers
kunnen worden afgedekt met deksels. Leverantie is exclusief deksels.
TN02.02 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm
TN02.03 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm, groen gecoat
TN02.04 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm
TN02.05 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, groen gecoat
TN02.06 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, zwart gecoat
TN02.07 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm incl. adaptor 60, 75 of 80 mm
TN02.20 Kokernetpalen, aluminium, ovaal profiel 100 x 120 mm
TN02.08 Grondpot, standaard t.b.v. Ø 83 mm, type 1
TN02.09 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 1
TN02.10 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 2,
vlakke inliggende deksel
TN02.11 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 3,
voorzien van inwendige verlaging t.b.v. afdekvloeren
TN02.12 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 4,
vlakke vast inliggende deksel
TN02.15
TN02.16
TN02.17
TN02.18
TN02.19

Sterknop met gebogen draadeind M12 x 150 mm, RVS
Sterknop met draadeind M12 x 150 mm
Sterknop met draadeind M12 x 30 mm, RVS
Oogbout, RVS
T-anker, met RVS draadbus M12
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TN02.20

VRIJSTAANDE INSTALLATIES ౦ MINITENNIS
Deze vrijstaande aluminium tennisinstallatie geeft de
mogelijkheid te tennissen waar geen voorzieningen zijn om
tennisnetpalen te plaatsen. De installatie is voorzien van een
ingebouwd traploos windwerk. Door de speciale aluminium
verbindingsbrug tussen de palen is doorbuiging minimaal,
hierdoor kan er een grotere netspanning verkregen worden.
Dit maakt gebruik van contragewichten overbodig, waardoor
deze installatie eenvoudig te verplaatsen blijft.
TN08.01 Vrijstaande tennisinstallatie met
aluminium bovenbrug
TN08.02 Vrijstaande tennisinstallatie met
aluminium bovenbrug en transportwielen

TN08.01

TN08.02

TN08.03 Tennis netpalen, transportabel

TN08.04 Netadjuster gewicht t.b.v.
net bij netpalen transportabel

TN08.05 Multifunctionele vrijstaande palen t.b.v. tennis, volleybalpalen,
badminton enz. Deze palen zijn overal inzetbaar zowel binnen als buiten
waar geen bodemverankeringaanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van circa
125 KG per stuk wordt er een grote stabiliteit verkregen. De 250 cm lange
aluminium palen zijn uitgerust met een schuifrail, netspaninrichting en nethaken,
welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten
zoals; tennis, volleybal, badminton, voetvolley enz.

TN06.03 Kindertennis, 600 x 80 cm,
incl. net
TN06.04 Kindertennis, 600 x 80 cm,
incl. net, verrolbaar

TN06.07 Sleenetpalen t.b.v. kindertennis
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SCOREBORDEN
TN07.01
TN07.02
TN07.03
TN07.04
TN07.05
TN07.06
TN07.07
TN07.08
TN07.09
TN07.10
TN07.11
TN07.12
TN07.13
TN07.14
TN07.15

Scorebord (los)
Scorebord (los), inclusief beschermrand
Scorebord, stoelbevestiging
Scorebord, stoelbevestiging inclusief beschermrand
Scorebord, netpaalbevestiging
Scorebord, netpaalbevestiging inclusief beschermrand
Scorebord op verzwaarde voet
Scorebord op verzwaarde voet inclusief beschermrand
Beschermrand t.b.v. scorebord
Netpaalbevestiging t.b.v. scorebord
Verzwaarde voet t.b.v. scorebord
Ophangbuis t.b.v. scorebord (los)
Scorebordklepjes, kleur geel
Scorebordklepjes, kleur rood
Klikjes t.b.v. scorebord
TN07.01

TN07.03

TN07.13/14/15

TN07.06

TN07.16
TN07.17
TN07.18
TN07.19

M-Score scorebord (los)
Statief t.b.v. M-Score
Netpaalbevestiging t.b.v. M-Score
TN07.16
Netpaalbevestiging S-bocht t.b.v. M-Score,
ook geschikt voor stoelbevestiging
TN07.21 M-Score scorebordballetjes, kleur geel
TN07.22 M-Score scorebordballetjes, kleur rood
TN07.23 Set-Score t.b.v. M-score

TN07.21/22

TN07.19

TN07.19
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TN07.17

TN07.18

TENNISNETTEN ౦ AFSCHERMNETTEN
TN09.01 Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur zwart
TN09.02 Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur groen
TN09.03 Tennisnet knooploos, 4 mm, kleur zwart
TN09.05 Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur zwart
TN09.06 Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur groen
TN09.07 Tennisnet t.b.v. mini tennis
TN09.08 Bovenband nylon, 12 cm breed
TN09.09 Adjusterband, nylon, 2 schuifgespen/musquetonhaken
TN09.10 Adjusterband, nylon, 2 ogen
TN09.11 Adjusterband, nylon, 3 ogen

TN09.03

TN09.05
TN09.12 Inslaganker t.b.v. adjusterband
TN09.13 Inslagpen t.b.v. inslaganker
TN09.14 Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, gegalvaniseerd
TN09.15 Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, koper
TN09.16 Grondhaak t.b.v. adjusterband, inzinkbaar met deksel
TN09.17 Staalkabel, 13,6 meter lang, geplastificeerd, 5 mm
TN09.18 Staalkabel, 13,6 meter lang, gegalvaniseerd, 4 mm
TN09.12/13

Afschermnetten
Afschermnetten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en
kleuren, hieronder een aantal standaard afmetingen.
Indien u een andere afmeting nodig heeft vernemen wij dit
graag zodat wij een passende offerte kunnen maken.
TN10.01
TN10.02
TN10.03
TN10.04
TN10.05
TN10.06
TN10.07
TN10.08

Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,

kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur

groen, 20 x 2,5 meter
groen, 20 x 3 meter
wit, 20 x 2,5 meter
wit, 20 x 3 meter
groen, 40 x 2,5 meter
groen, 40 x 3 meter
wit, 40 x 2,5 meter
wit, 40 x 3 meter

Voor openbare sportaccommodaties zijn er anti vandalen
tennisinstallatie. Vraag ons naar de vele mogelijkheden.
AV01.01 Anti vandalisme tennisnet
- 16 -

WINDSCHERMDOEKEN
Windschermdoeken hebben een driedubbele functie. Naast het breken van de wind en het verbeteren
van de zichtbaarheid van de bal, zijn ze uitermate geschikt voor sponsoring wat de club ten goede komt.
Een groot vlak om te bedrukken met tekst en/of logo’s. Dat biedt heel veel mogelijkheden.
De windschermdoeken zijn weer- en UV-bestendig, wat inhoudt dat u verzekerd bent van
een windschermdoek dat jarenlang zijn kleur behoudt. Tennisbouw Nederland heeft een eigen drukkerij
waar ervaren ontwerpers de mooiste doeken kunnen ontwerpen. Bedrukte doeken worden binnen
10 werkdagen na goedkeuring van de drukproef geleverd. De standaard windschermdoeken in de
afmetingen 12.00 x 2.00 meter en 18.00 x 2.00 meter in de kleuren donker- en lichtgroen hebben wij
altijd op voorraad. Alle andere afmeting kunnen wij leveren, maar de levertijd bedraagt dan 2 weken.
Neem voor vragen contact met ons op 0492 – 35 91 11.

TN11.01 Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur lichtgroen
TN11.02 Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur donkergroen
TN11.03 Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur lichtgroen
TN11.04 Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur donkergroen
TN11.05 Bedrukt, diverse afmetingen en kleuren
TN11.06 Diverse afmetingen en kleuren
TN11.07 Simplexhaken, 60 mm, verpakt per 60 stuks

TN11.01/2/3/4/5

TN11.06 Leverbaar in diverse kleuren

- 17 -

SCHEIDSRECHTERSTOELEN
De scheidsrechterstoelen zijn uitgevoerd in blank aluminium, zijn inklapbaar en vragen weinig opslagruimte.
De zitting en rug zijn bekleed met rood kunststof.
Zithoogte 1,86 meter inclusief stabiliteitsbalken.
TN03.02 Scheidsrechterstoel, bouwpakket
TN03.03 Scheidsrechterstoel, voorgemonteerd
TN03.04 Stabiliteitsbalken t.b.v. scheidsrechterstoel TN03.02/03

Deze scheidsrechterstoel is uitgevoerd met een brede basis van circa 82 cm,
schrijftafel, rubbervoeten t.b.v. vloerbescherming en plateau.
TN03.01 Scheidsrechterstoel met kuipzitting voor een beter zitcomfort

ZITBANKEN
Zitbank met rechte rugleuning, kunststof
TN05.01 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.02 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.03 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.04 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

Zitbank met gebogen rugleuning, kunststof
TN05.05 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.06 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.07 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.08 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

Zitbank zonder rugleuning, kunststof
TN05.09 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.10 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.11 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.12 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

TN05.13 Zitbank zonder rugleuning, hardhouten zitbank met
aluminium onderstel, zitoppervlakte 2 x 0,24 meter, stapelbaar.
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INRICHTING ౦ TENNISPARK
TN04.01
TN04.02
TN04.03
TN04.04
TN04.05
TN04.07
TN04.08
TN04.09
TN04.10
TN04.11
TN04.12
TN04.13
TN04.14
TN04.15

Enkelspelpaaltjes met voet, aluminium
Afschermnet ondersteuning
Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 1 t/m 9
Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 10 t/m 20
Baanbordje met tekst, 20 x 30 cm
Baanbordje met tekst, 35 x 45 cm
Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, l-vorm
Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, U-vorm
Materiaalhaak voor montage op gaas hekwerk
Gravelcontainer, 700 kg/550 liter
Gravelcontainer, 1200 kg/700 liter
Gravelcontainer, 1500 kg/1100 liter
Gravelcontainer, 2200 kg/1500 liter
Prullenbak, tennisbaluitvoering

TN04.08/09/10

TN04.15

IS01.02

IS01.01

TN04.05

TN04.03

TN04.05

TN04.01

IS01.03

IS01.01 Schoonlooprooster, thermisch verzinkt, diverse afmetingen
IS01.02 Schoonloopmat, diverse afmetingen, kleur zwart, tevens ook mogelijk
om te leveren met logo, vraag naar de mogelijkheden
IS01.03 Schoenenveger standaard
IS01.04 Schoenenveger deluxe
IS01.06 Schoenenveger deluxe met handvat

IS01.05 Prullenbak, kleur groen of geel,
breedte 393 mm, diepte 250 mm,
hoogte 650 mm, capaciteit 50 liter

IS01.04
IS01.06

IS01.05
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ONDERHOUD
OH01.04 Sleepbezem, driehoeksplateau 1,50 meter
OH01.14 Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 50 x 10 cm
OH01.05 Sleepbezem, driehoeksplateau 1,75 meter
OH01.06 Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 150 x 15 cm
OH01.06 Rubberhark, 50 cm, inclusief steel
OH01.07 Rubberhark, 70 cm, inclusief steel
OH01.08 Rubberingmat, los, 1,50 x 1 meter
OH01.09 Rubberingmat compleet enkel, 1,50 x 1 meter
OH01.10 Rubberingmat compleet dubbel, 2 x 1,50 meter
OH01.13 Kruiwagen, 80 liter, op rubber wielen

OH01.04

OH01.08/09/10

OH01.06/07

OH01.13

OH01.11 Biomix Atm vitaal, can 20 liter
Milieuvriendelijk reinigingsproduct voor verwijderen van alle vervuiling en aanslag van atmosferische
oorsprong voor alle buitenoppervlakken.
Biomix® ATM aanbrengen en doe verder niets, de enzymen en de natuur doen het werk voor u.
Wanneer men de natuur zijn werk laat doen (regen en wind) en afhankelijk van de graad en aard
van de verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.
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ONDERHOUD
OH02.01
OH02.02
OH02.03
OH02.04
OH01.17
OH02.05
OH01.15
OH01.16

Baanbezem gravel, 2 meter, incl. blokbezems (rood) en trekbeugel
Baanbezem all-weather, 2 meter, incl. blokbezems (geel) en trekbeugel
Bezemgarnituur D-greep, 1,50 meter breed, incl. blokbezems
Bezemgarnituur D-greep, 2,70 meter breed, incl. bezems
Reserveborstel 1,35 meter, kleur rood geschikt voor OH02.04
Bezemgarnituur met trekbeugel, 2,70 meter, incl. bezems
Combibezem, 1,50 meter breed
Combibezem, 2 meter breed

OH01.15/16

OH02.03

OH02.02

OH02.01

OH02.06 Blokbezem, kleur rood (gravel)
OH02.07 Blokbezem, kleur geel (kunstgras)
OH01.14 Blokbezem, kleur groen
(kunstgras en SmashCourt)
OH02.08 Trekbeugel

OH02.04/05

OH02.09 Staaldraadbezem, small, 2 meter breed
OH02.10 Vulling voor staaldraadbezem
OH02.09/10

OH02.18
OH02.11
OH02.12
OH02.13
OH02.14
OH02.15
OH02.16
OH02.17
OH02.18
OH02.19
OH02.20

OH02.11/12/17 OH02.13
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Lijnenveger arenga, incl. steel
Lijnenveger kunststof, incl. steel
Lijnenveger arenga kantelbaar, incl. steel
Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga
Losse borstel t.b.v. lijnenveger kunststof
Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga kantelbaar
Houten steel t.b.v. lijnenveger
Lijnenveger met roterend tandwielmechanisme
Reserve kunststof klepjes (set van 16 stuks)
Reserve ring voor roterende lijnenveger

ONDERHOUD
OH02.21
OH02.22
OH02.23
OH02.24
OH02.25
OH02.26
OH02.27
OH02.28
OH02.29
OH02.30
OH02.31
OH02.32
OH02.33
OH02.34
OH02.35
OH02.36
OH02.37
OH02.38

Gravelschop, aluminium, 380 x 380 mm, incl. steel
Houten schuimer, incl. steel
Schuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
Harkschuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
Aluminium hark voorzien van omkeerbaar en
verwisselbare stalen tanden
Lijnenstamper, special verend
Egaliseerapparaat, excl. steel
Sponsbrood 84 x 15 x 12 cm
Sponsplaat
Waterzuigwals, compleet
Reserve droogtrommel t.b.v. OH03.30
Reserve spons voor droogtrommel (125 x 62 cm)
Speciale lijm voor het lijmen van de reservespons
Rubber trekker, incl. steel
Rollerdweil compleet
Reserve rollerdweil
Courtfix
Handwals tweedelig, 90 cm breed

OH02.21

OH02.23

OH02.35

OH02.38

OH02.24

OH02.30

ONDERHOUD ౦ SPROEI-INSTALLATIES
OH03.01
OH03.02
OH03.03
OH03.04
OH03.05
OH03.06
OH03.07
OH03.08
OH03.09
OH03.10
OH03.11
OH03.12

Waaierbroes
Waaierbroes met afsluitkraan
Rubberringen voor broes
Breedbroes met knijpkraan
Broes
Sproeistandaard
Sprinkler
GK Koppeling messing binnendraad 1”
GK Koppeling messing buitendraad 1”
Slangklem
Tricoflex slang l” werkdruk 8 Ato, 25 meter, kleur geel
Duimskraan
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OH03.01/02

OH03.05

OH03.11

OH03.07

ONDERHOUD ౦ SLEEPNETTEN
De Clean Sweep is geschikt voor elke ondergrond
o.a. gravel, kunstgras, Canada Tenn, SmashCourt etc.
Het schoonhouden van de baan is teruggebracht tot
een fluitje van een cent. De frustratie van overtollig
zand opzuigen of wegblazen van bladeren en andere
rommel is nu verleden tijd. Uw banen zullen er
prachtig bijliggen en door ze vrij van afval te houden
zullen de onderhoudskosten een stuk lager zijn.

OH04.01 Clean Sweep

OH04.02 Sleepnet zwaar enkel, 2 x 1,50 meter
OH04.03 Sleepnet licht dubbel, 2 x 1,50 meter
OH04.04 Sleepnet zwaar enkel, 3 x 1,50 meter
OH04.05 Sleepnet zwaar met aluminium rail 2 x 1,50 meter
OH04.06 Sleepnet zwaar met aluminium rail 3 x 1,50 meter
OH04.17 Sleepnet fijnmazig 2 x 1,50 meter
OH04.18 Sleepnet fijnmazig 3 x 1,50 meter

OH04.05/06

OH04.17/18

OH04.03

OH04.07
OH04.08
OH04.09
OH04.10
OH04.11
OH04.12
OH04.13
OH04.14
OH04.15
OH04.16

OH04.07/08/09/10/11/12
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OH04.02/04

Aluminium rail, los, 2 meter
Aluminium rail, los, 3 meter
Hardhouten trekbalk, incl. bouten, los, 2 meter
Hardhouten trekbalk, incl. bouten, los, 3 meter
Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 3,5 meter
Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 4 meter
Ophangoog, los
Los sleepnet, zwaar, 2 x 1,50 meter
Los sleepnet, zwaar, 3 x 1,50 meter
Sleepnet op rol, 30 x 1,50 meter

Voor andere sportartikelen
kijk op de webshop van onze partner
www.pluimensports.nl
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