
 
 

 
 

KNLTB banenscan 
‘Veiligheid, bespeelbaarheid en levensduur’ 
Rapportage 
 

Projectgegevens 
 

Vereniging: TC Metzpoint 

Baansoort(en): Zandkunstgras Rood 

Aantal: 8 banen 

Uitvoering: KNLTB – Edwin Giethoorn, 13 juli 2016 

Datum rapport: 15 juli 2016 

 
Toelichting rapport 
 

 
De KNLTB hecht groot belang aan de kwaliteit, bespeelbaarheid en veiligheid van tennisbanen. Het 
KNLTB accommodatiebeleid is er op gericht tennisbanen te voorzien van een keurmerkcertificaat na 
renovatie, ombouw of nieuw aanleg van tennisbanen. Dit keurmerkcertificaat vertegenwoordigt de 
aanleg conform de geldende kwaliteitseisen. Voor het spelen van wedstrijden onder auspiciën van de 
KNLTB is dit keurmerkcertificaat een vereiste.  
 
De KNLTB banenscan vormt een belangrijk onderdeel binnen het accommodatiebeleid. Doel van  
deze algemene beoordeling is gedurende de levensduur van de tennisbanen de bespeelbaarheid en 
veiligheid periodiek te toetsen en de vereniging daarmee te ondersteunen bij het in stand houden en 
verbeteren van de kwaliteit van de tennisbanen. De KNLTB banenscan is uitsluitend een visuele  
beoordeling met betrekking tot de veiligheid en bespeelbaarheid op basis van een aantal  
vastgestelde criteria. De rapportage geeft daarmee slechts een indicatie voor de kwaliteit van het  
beoordeelde.   
 
Indien de vereniging een kwaliteitsbeoordeling wenst in het kader van een renovatie, ombouw of  
privatisering, adviseren wij een uitgebreider onderzoeksrapport te laten opmaken, inclusief een  
laboratoriumanalyse van de gebruikte materialen. In dat geval verwijzen wij u graag door naar  
externe partijen. 

 
Conclusie en aanbeveling(en) 

 
De banen zijn, tijdens onze beoordeling, veilig en goed bespeelbaar bevonden en liggen er keurig 
onderhouden bij. Renovatie is op basis van de gemeten laagdikte de komende jaren niet aan de orde.  
 
Om de banen in optimale conditie te houden en vervuiling geen kans te geven is goed en regelmatig 
onderhoud nodig. Ik verwijs hiervoor naar de onderhoudsinstructie voor zandkunstgras Rood banen. 
 
 

  

http://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/accommodaties/onderhoudsinstructie-roodzand-kunstgras.pdf


    
   

 
 

KNLTB banenscan  
‘Veiligheid, bespeelbaarheid en levensduur’ 
Baanblokformulier  

 

 
Algemene gegevens 

Vereniging TC Metzpoint 

Baanblok, banen Steekproef op banen 1,2 en 5,6 

 

Jaar aanleg* nb 

Jaar laatste renovatie / ombouw* 2012 

 

Wat is de lengterichting van de banen?  
(aanbevolen NNW/ZZO) 

NNW/ZZO 

* = opgave vereniging 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
  
 
   



    
   

Reglement en Veiligheid 

Uitlopen? Voldoen aan reglementen? 
(achteruitloop 6,40 m, zijuitloop 3,66 
m en tussenuitloop 5,00 m) 

JA 

Voldoen aan minimale eisen voor 
deelname aan C & T?   
*(achteruitloop 5,50 m, zijuitloop 3,05 
m en tussenuitloop 5,00 m) 

JA 

Belijning? Los, glad/versleten? NEE 

 
Toelichting:  
Met betrekking tot de reglementseisen voor de maatvoering van het speelveld, de breedte van de 
belijning en de positie en hoogte van netpalen en net gaan wij er vanuit dat deze voldoen aan de 
regels. Derhalve maakt dit geen onderdeel uit van de KNLTB banenscan. *De minimale eisen met 
betrekking tot de uitlopen zijn alleen van toepassing voor al bestaande banen.   
 

Obstakels op de baan aanwezig? NEE 

 
 
Toelichting: 
Tijdens officiële wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB dienen de banen obstakelvrij te zijn. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het raadzaam de banen altijd obstakelvrij te houden. Dus ook tijdens het 
recreatief gebruik. 
 
Bijzonderheden 

 
nvt 
 
 
 

 

 
 



    
   

Bespeelbaarheid (toplaag) 

Zichtbare onvlakheden? NEE, max 6 mm gemeten (norm is 8 mm) 

Drempelvorming (scherpe overgangen)? NEE 

Is er sprake van een uniforme stabiliteit over het 
hele baanoppervlak? 

JA 

Zijn er beschadigingen/losse naden zichtbaar? NEE 

Wat is de laagdikte op de baseline? Baan 1,2: 10 mm (l) - 10 mm (h) 
Baan 5,6: 10 mm (l) - 11 mm (h) 

Is de verdeling van het rode instrooizand 
regelmatig over het baanoppervlak verdeeld? 

JA 

Ligt het rode instrooizand visueel net boven de 
top van de vezel? 

JA 

 
Toelichting: 
De baseline geldt als meest bespeelde plaats en daarmee als referentiekader voor het bepalen van de 
‘resterende’ levensduur van de kunststofmat. Per baan wordt aan beide zijde op de baseline twee 
diktemetingen verricht. De notering vindt plaats op basis van de laagste (l) en hoogste (h) meting per 
baanblok. Bij een diktemeting van 4 mm of minder wordt de kunststofmat als versleten beschouwd. 
 

Zijn de banen glad of is er sprake van een 
verschil in de mate van stroefheid over het 
gehele baanoppervlak? 

NEE 

Is er zichtbare vervuiling in/ op de banen 
aanwezig? 

NEE 
 

Is er sprake van langdurige wateroverlast 
na regen? (hiervan is sprake als de banen 
langer dan een uur onbespeelbaar zijn) 

NEE* 

* = ervaring vereniging 
 

Verwachting van de resterende levensduur?   0 - 2 jaar   3 - 5 jaar X  > 5 jaar 

 
  

 
 


