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- Het afgelopen jaar werd duidelijk dat er eerder en langduriger water op de banen bleef 
staan. 

In de jaren dat wij onderhoud plegen, is de drainage van de banen nog niet doorgespoten geweest. 

Bij navraag kwamen wij ook niet aan de weet wanneer dit wel is gedaan. 

Ook bestonden er geen tekeningen met maatvoering waar de drainage moest liggen. 

Dus hebben wij de drainputten opgezocht d.m.v. het prikken in de grond met stalen pennen, en 
daarna de putten opgegraven. 

Alle drains, totaal 22 stuks hebben wij door laten spuiten, met als gevolg dat deze het water weer 
goed afvoeren. 

In de winterperiode kwam naar voren dat er op baan 5 niet goed te spelen was. 

Nader onderzoek gaf aan dat juist door deze goede afwatering op bepaalde plekken de ondergrond 
iets was gezakt, waardoor op deze plekken ruimte ontstond tussen het kunst gras en de ondergrond, 
met als gevolg dat met tennissen de ballen niet goed omhoog kwamen. 

Na informatie te hebben ingewonnen, bij bedrijven die banen aanleggen, hebben wij besloten om 
met een zware wals de baan aan te drukken zodat de ondergrond weer vlak is. 

Nu kan er weer prima op gespeeld worden. 

- De kleedkamers, douches en toiletten dienden ook opgeknapt te worden. 

In overleg met het bestuur hebben wij besloten hier een start mee te maken. 

In eerste instantie hebben wij nu de plafonds aangepakt d.m.v. het aanbrengen van een gipsplafond 
met elektrische afzuiging in de toiletten en de douches. 

Na de zomer worden de toiletten opgeknapt d.m.v. hangtoiletten en een urinoir in het herentoilet, 
en nieuw wand tegelwerk tot het plafond. 

Ook komen er in de toiletten en gang nieuwe vloertegels. 

In de douches, waar nu per douche twee ruimten zijn, wordt het straks één grote ruimte met één 
ingang, en de twee sproeiers worden verplaatst waardoor er minder spatwater komt in de 
kleedkamers. 

Ook in de douches komen nieuwe wandtegels en vloertegels. 

De deuren, de banken en de planken waar de kledinghaken aan zitten worden geschilderd. 

Wij hopen dat door deze ingreep de ruimten er weer mooi en fris uitkomen te zien. 

- Ook krijgen de banen dit jaar een grote onderhoudsbeurt, waardoor alles is gedaan om de 
komende jaren optimaal op de banen te kunnen spelen. 
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