Gravelbanen moeten zorgen voor behoud van
aansluiting met internationaal toptennis
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De Nederlandse tennisbond (KNLTB) is groot voorstander van gravelbanen. De tennisbond baseert zich
hierbij op diverse onderzoeken naar de mening van zowel de breedte- als toptennisser, de financiële
aspecten en de blessuregevoeligheid in relatie tot baansoorten. Een belangrijk motief voor de keuze voor
gravelbanen is dat de tennisbond aansluiting wil houden met het internationale toptennis, waar veelal op
gravelbanen wordt gespeeld.
De laatste tien jaar heeft zich een ware revolutie voltrokken in de ontwikkeling van baansoorten in Nederland.
Het aandeel gravelbanen in het totaal aan tennisbanen in Nederland (10.445 banen) is flink afgenomen. In 2004
bestond nog zestig procent van alle tennisbanen in Nederland uit gravel; inmiddels is dat aandeel gedaald naar
veertig procent.
Daar tegenover staat de opmars van zogenaamde rode zandkunstgrasbanen – kunstgras met de look-and-feel
van gravel – dat vanwege exploitatietechnische redenen worden aangelegd bij de tennisverenigingen. In 2004
waren er nog geen rode zandkunstgrasbanen; in 2014 hebben de banen al een marktaandeel van twintig
procent. Op rode zandkunstgrasbanen worden geen internationale tennistoernooien gehouden.
Eerder onderzoek wijst uit dat de speeleigenschappen van gravel en zandkunstgras rood wezenlijk van elkaar
verschillen. Tennistalenten kunnen op deze rode zandkunstgrasbanen minder goed worden opgeleid, omdat zij
bij hun latere overstap naar het internationale tennis worden geconfronteerd met het tennisspel op gravel.
De afname van gravelbanen – en andere vergelijkbare baansoorten (zoals Canada Tenn en French Court) – heeft
in de afgelopen tien jaar met name plaatsgevonden in de tennisdistricten West-Brabant (van 82% marktaandeel
naar 43%, afname van 39 procentpunt), Oost-Brabant (-34 procentpunt), Den Haag (-32 procentpunt), Leiden (31 procentpunt) en Utrecht (-30 procentpunt). Het laagste percentage gravelbanen vinden we in de
tennisdistricten Centraal- en Oost-Brabant (beide 14%). Dit is te zien in onderstaande figuur.

Figuur 1 Aandeel gravelbanen, en andere mineraal ongebonden tennisbanen (Canada Tenn, French Court
etc.), in 2014 in procenten
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