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Column Remco Hoekman
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HARDWARE, ORGWARE
EN SOFTWARE
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commodaties per 25.000

spelen op de wensen van die doelgroep.

dit maar al te goed en speelt met diver-

inwoners, een totaal

Hiermee blijven deze leden langer be-

se projecten in op deze veranderende

van 10.458 onoverdekte

houden voor deze verenigingen, waar

samenleving. De start van Tenniskids

tennisbanen, en 1.687 ten-

in het verleden veel voetballers of hoc-

Blauw is daar een voorbeeld van, zodat

nisverenigingen is er een

keyers op den duur gingen tennissen,

er ook aanbod komt voor kinderen van

bijzonder sterke tennisinfrastructuur

vanwege het vrije karakter en de lagere

4 tot 6 jaar. Ook probeert de KNLTB

in ons land. Van de buitensportaccom-

fysieke belasting. Al dient gezegd dat

samen met de vele tennisverenigingen

modaties zijn tennisaccommodaties,

van tennis bekend is dat blessures een

het tij te keren door het ontwikkelen

na voetbalaccommodaties, daarmee

van de voornaamste redenen is om te

van nieuwe competitievormen en spel-

gemiddeld genomen het dichtstbij voor

stoppen met de sport. Maar dit hangt

vormen (o.a. padel), en in den brede

de burger (gemiddeld 1,6 kilometer).

grotendeels ook samen met de hoge

aandacht te hebben voor innovatie en

De tennisbond KNLTB is dan ook niet

stopleeftijd en het vergrijzend leden-

verbinding. Want naast een accommo-

voor niets na de voetbalbond KNVB

bestand in vergelijking met andere

datie die goed op orde is, is een pas-

de sportbond met de meeste leden.

verenigingssporten.

sende tennisvereniging en aansluitend

Uit het voorgaande blijkt weer eens

aanbod essentieel om de lijn omhoog

dat accommodatie alleen niet genoeg

in te zetten.

Toch heeft de tennissport het al een
aantal jaren moeilijk. Het lijkt erop
dat tennisverenigingen de concurrentiestrijd verliezen van onder andere de
groeisporten voetbal en hockey. Mogelijk mede doordat deze sporten op jongere leeftijd beginnen met hun aanbod
en de kinderen dus al binnen hebben
weten te trekken voordat ze kunnen

HET AANBOD VAN ACTIVITEITEN
MOET AANSLUITEN OP DE
WENSEN VAN DE VERANDERENDE
SAMENLEVING

gaan tennissen. En teamsporten hebben bij ouders ook vaak een streepje

is om gebruik te garanderen. Daar is

Ik hoop van harte dat de weg naar bo-

voor vanuit de opvoedkundige waarde

meer voor nodig. Het gaat om de com-

ven inderdaad wordt gevonden, want de

van het spelen in een team. Ter illustra-

binatie tussen hardware, orgware en

Nederlandse tennisinfrastructuur die

tie: tennis wordt zelden als enige sport

software. Met andere woorden, om de

door verenigingen en vrijwilligers met

beoefend door de jeugdleden. Vier op
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Bij de oudere leeftijdsgroepen heb-

aanbod en kader. Daarbij geldt dat het
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