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Na vier decennia te hebben gespeeld 
op Mateco-banen ging Tennisvereniging 
Buytenwegh dit jaar over op TOP CLAY. Bij TOP 
CLAY wordt een horizontaal geweven mat met 
een vochtregulerend membraan aangebracht 
op een harde ondergrond. Vervolgens wordt dit 
tapijt weer ingestrooid met echt gravel. 
‘We hebben gekozen voor TOP CLAY omdat we 
nog maar één van de weinigen met Mateco-
banen waren’, vertelt Paul van der Riet, pro-
jectmedewerker van TV Buytenwegh, die deze 
renovatie samen met een paar andere mensen 
in goede banen heeft geleid. ‘Wij hebben veel 
oudere leden en die willen we ook zo lang 
mogelijk behouden. We gingen op zoek naar 
een wat vriendelijker ondergrond, waarbij we 
meteen dachten aan het aantrekken van meer 
jeugd en uiteraard ook nieuwe volwassen 
leden. Zo kwamen we uit bij gravel als onder-
grond.’
Buytenwegh is een vereniging die gewend is 
om bij wijze van spreken 24/7 te kunnen spe-
len. Dat was het voordeel van Matéco, als het 
tenminste niet ijzelde of sneeuwde. Er werd dus 

gezocht naar een goed alternatief om zomer 
en winter te kunnen doorspelen. Met volledige 
instemming van de leden tijdens een extra 
ledenvergadering kwam de tennisvereniging 
uit bij een mat op de oude ondergrond en gra-
vel eroverheen. 
Van der Riet: ‘Er zijn in Nederland momenteel 
twee tennisbouwers die iets dergelijks kunnen 
leveren. Uiteindelijk werd het TOP CLAY van Ton 
de Rooij Tennis.’

Bijzonder prettige relatie
Zoals elke gravelbaan moet ook TOP CLAY wor-
den beregend, hoewel het waterverbruik voor 
zo’n baan beduidend minder is dan dat voor 
een traditionele gravelbaan. Het vochtregule-
rende membraan houdt in droge perioden het 
water vast, terwijl het bij regen het water juist 
afvoert.
Ton de Rooij Tennis nam het project aan en 
sprak met de club over een beregeningsinstal-
latie. De Rooij nam Van Oosten Beregening in 
de arm om de automatische beregening te 
installeren. ‘Wij werken namelijk al jaren naar 
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volle tevredenheid samen’, zegt Mathieu de 
Rooij van Ton de Rooij Tennis. 
 In de offerte van Ton de Rooij werd dus een 
offerte van Van Oosten opgenomen, maar de 
club kon uiteraard direct contact opnemen met 
Van Oosten. 
Van der Riet: ‘Dat deden we ook, want we wis-
ten wat beregening betreft van toeten noch 
blazen. We hebben veel contact gehad met Van 
Oosten. Het was een bijzonder prettige relatie; 
ik kan niet anders zeggen. We kregen goed 
advies over wat we het beste konden doen Er 
werden diverse offertes gemaakt, om te begin-
nen van de Rolls Royce onder de beregenings-
installaties met alle mogelijke toeters en bellen. 
Daarna gingen we afpellen en kwamen we uit-
eindelijk uit bij een beregeningsinstallatie die 
voor onze vereniging meer dan voldoende is.’

Andere pomp
Naast de installatie werd ook de pvc hoofdlei-
ding door Van Oosten aangelegd. Bovendien 
werd er een buffertank geplaatst met een 
waterfrequentie-gestuurde Grundfus-pomp, 
die werd aangesloten op het waterleidingnet. 
Verder werd de club geattendeerd op een 
andere tennisvereniging in Haarlem/Overveen, 
Duinvliet, die ook een installatie van Van 
Oosten heeft. Van der Riet moest maar eens 
contact opnemen om te vragen hoe die beviel. 
‘Dat hebben we gedaan en uiteindelijk kwamen 
we uit bij een soortgelijke beregeningsinstal-
latie,’ aldus Van der Riet.
‘Bij tennisvereniging Duinvliet hadden ze inder-
daad dezelfde beregeningsinstallatie, maar 
wél een andere pomp,’ vertelt Dennis Philippi 
van Van Oosten. ‘Dat was een bronpomp, waar 

later frequentieregelaars op gezet zijn. Bij 
Tennisvereniging Buytenwegh zijn die direct 
toepasbaar gemaakt. Zodra er afname van 
water is, gaat er een signaal naar de pomp dat 
hij druk verliest en weer moet gaan draaien. Als 
de druk waarop hij is afgesteld is bereikt, stopt 
hij. De pomp bepaalt door middel van een 
sensor of hij aan of uit gaat. Bij een minimale 
afname gaat hij automatisch niet volledig aan, 
om het zo maar te zeggen. Hij gaat aan voor 
het percentage dat op dat moment nodig is.’ 

Weersomstandigheden
Begin juli begon Ton de Rooij Tennis met het 
zagen van sleuven op vier banen, waarna Van 
Oosten Beregening daar de leidingen doorheen 
trok. 
De Rooij: ‘Wij hebben de sleuven weer dicht-
gemaakt en de toplaag aangebracht. Een week 
later begonnen we op de andere vier banen. 
Hierdoor kon er zo’n vijf weken niet worden 
getennist en lag het even stil. Alles bij elkaar 
duurden de werkzaamheden zo’n twee maan-
den. We hadden met de club een datum afge-
sproken waarop ze de baan weer op konden.’ 
Er is alles aan gedaan om de leden het tennis-
sen zo kort mogelijk te onthouden. In totaal 
kon er zo’n vijf weken niet worden gespeeld; de 
eerste twee weken van de werkzaamheden was 

dat op een aantal banen nog wel mogelijk. Er is 
echter altijd één factor die roet in het eten kan 
gooien: het weer. In het begin was het wat nat; 
daarna kwam er een hittegolf. Hierdoor liepen 
de werkzaamheden wat uit. 
De Rooij: ‘Bij aanvang van het project was 
het eigenlijk veel te heet, tussen de dertig en 
veertig graden. Toen konden we niet de hele 
dag doorwerken. En half augustus, toen we 
een toplaag wilden aanbrengen, begon het te 
regenen – terwijl het dan juist mooi en zonnig 
weer moet zijn. We moesten de toplaag tussen 
de buien door aanbrengen; dat was verre van 
ideaal. Alles bij elkaar hebben we dus wel twee 
weken vertraging opgelopen.’ 
Ook Van der Riet beaamt dat het weer af en toe 
spelbreker was. ‘Allereerst moesten de Mateco-
banen op veel plaatsen gerepareerd worden 
om als ondergrond te kunnen dienen. Er waren 
wat stukken uit en sommige platen moesten 
worden geëgaliseerd. Dit werd gedaan met een 
mengsel van fijn grit en speciale hars; daarvoor 
mag het niet regenen en moet het boven de 
vijftien graden zijn. Dit is tussen de buien door 
gelukt. Daarna moest de mat worden gelijmd. 
Ook hiervoor moet het droog zijn en boven 
de vijftien graden. Maar toen werd het tegen 
de veertig graden en dat is ook niet te doen. 
Ik heb het er nog met Mathieu over gehad. Hij 

‘Ik heb bijna geen pijn meer in mijn 
knieën en voeten’
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vindt dat we eigenlijk mazzel hebben gehad, 
als je kijkt naar de afgelopen zomer en nu dit 
najaar. Maar al met al liggen er nu acht prach-
tige banen met een goede beregeningsinstal-
latie.’

Alleen maar positieve geluiden
Tot nu toe is iedereen heel enthousiast, terwijl 
de banen nog moeten worden ingespeeld; het 
gravel moet nog in de mat trekken. Daarom 
moet er meer gravel worden aangebracht dan 
uiteindelijk nodig is. En zelfs nu, met iets meer 
gravel dan wenselijk is, hoort Van der Riet 
alleen maar positieve geluiden, bijvoorbeeld 
van oudere mensen dat ze bijna geen pijn 
meer in hun knieën of voeten hebben. ‘En dat 
is enorm belangrijk voor het ledenbehoud! 
Maar ook het aantrekken van nieuwe leden, 
hopelijk ook veel jeugd, is belangrijk. De TOP 
CLAY-ondergrond is stabiel. Het speelt heer-
lijk; je staat als een huis, het is alsof je op een 
tapijtje loopt. Dat hoor ik van iedereen. Alleen 
waren de mensen door het spelen op Mateco 
gewend dat ze niets hoefden te doen. Nu, 
op het gravel, moet er na het spelen worden 

gesleept en moeten zo nodig ook de lijnen 
worden schoongeveegd. En niet te vergeten: 
men moet de voeten vegen na het spelen. Dit 
vraagt gewenning.’
De spelers moeten ook de baan af op het 
moment dat er gesproeid moet worden. ‘De 
club was niet gewend dat er beregend moest 
worden, maar bij een gravelbaan is beregening 
cruciaal om stofvorming te voorkomen. Daar 
moesten de spelers aan wennen. Het gaat tot 
nu toe om drie keer twee minuutjes per baan 
op een droge dag; dat valt reuze mee.’
In het begin waren er volgens Van der Riet wat 
opstartproblemen met de beregening, maar 
nieuwe dingen hebben nu eenmaal even tijd 
nodig. ‘Het is een gigantisch karwei om zo’n 
installatie aan te leggen, maar als er ook maar 
iets was, kwam Van Oosten vaak dezelfde dag 
nog om het op te lossen. Dat was geweldig, 
ook vanwege ons gebrek aan kennis. Zoals ik 
al zei: met dit bedrijf hebben we een bijzonder 
prettige relatie.’ 

‘Het speelt heer-
lijk. Je staat als 
een huis, het is 
alsof je op een 
tapijtje loopt’

vanoostenberegening.nl

YEARS

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ad_fieldmanager.pdf   1   13-8-2019   17:17:20

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/31135/zomer-en-
winter-doorspelen-op-vriendelijke-ondergrond


