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In de VTN zijn de meest gerenommeerde ten-

nisbaanbouwers van Nederland verenigd met 

als doel tennissend Nederland te voorzien van 

tennisbanen die aan de hoogste kwaliteitseisen 

voldoen. De VTN kan dit garanderen doordat alle 

door haar aangelegde of gerenoveerde banen 

worden goedgekeurd door Kiwa Isa Sport. Erik 

Wijnbergen is directeur/eigenaar van Wijnbergen, 

een van de 14 aangesloten leden.

Erik, wat trok je persoonlijk zo aan in het voorzit-

terschap van de VTN? 

‘De vereniging ligt me na aan het hart. De VTN 

heeft haar waarde bewezen in het verleden. 

Doordat we als gezamenlijke verenigingen optre-

den, hebben we bij partijen als Kiwa Isa Sport en 

de KNLTB gewoon iets te vertellen. En we spre-

ken zo ook uit één mond. In ons jaarlijks overleg 

met beide partijen komen vooral de normen voor 

de tennissportvloeren ter sprake en zo zijn er in 

het verleden al verschillende goede zaken tot 

stand gekomen. Over het algemeen kennen we 

van beide kanten geen keiharde opstellingen. Als 

we over normen spreken, gaat het vooral om het 

aanbrengen van nuances!’

Welke doelstellingen zijn belangrijk voor je? 

‘Met het bestuur en de leden nieuwe dynamiek 

brengen in de vereniging. Het gaat om het zicht-

baar maken van onze activiteiten in Nederland. 

En daarnaast zullen de VTN-leden in het alge-

meen en nieuwe leden aan kwaliteitscriteria 

moeten voldoen. Kwaliteit leveren moet namelijk 

voorop staan bij de aanleg van onderbouw, lava-

laag en toplaag.’ Maar welke criteria dat exact 

zijn en hoe hoog de lat zal komen te liggen, 

kan Wijnbergen op dit moment nog niet zeg-

gen: ‘Daar praten we momenteel over en ik wil 

daarop niet vooruitlopen, want uiteraard heb ik 

het niet alleen voor het zeggen: de leden bepalen 

dat en uiteindelijk zal het VTN-bestuur die kwa-

liteitscriteria waaraan de leden moeten voldoen 

vaststellen.’

Kun je een concrete verandering noemen?  

‘We gaan een ambtelijk secretaris aanstellen. 

Daarbij denken we aan een functionaris die niet 

ook nog eens bij een van onze aangesloten leden 

werkt. Deze onafhankelijke persoon moet een 

rol gaan spelen in het oplossen van eventuele 

In de persoon van Erik Wijnbergen (55) heeft de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) een nieuwe voorzitter uit eigen gelede-

ren. Eind januari 2013 volgde Erik in deze functie Adrie Markusse op, die acht jaar in het VTN-bestuur zat, waarvan het laatste jaar als waar-

nemend voorzitter. Met Erik is, zo blijkt, nieuw elan bij de vereniging aangetreden, want hij wil de VTN een nieuwe richting laten inslaan: de 

vereniging moet de komende jaren meer profiel krijgen en veel beter op de kaart komen te staan voor de tennisbouw in Nederland.
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VTN komt met kwaliteitscriteria voor leden
Erik Wijnbergen: ‘Competitiestart niet voor half april’ 

‘De start van de 

voorjaarscompetitie 

verplaatsen tot na half april’
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geschillen, en gaat onze website beheren. Tot nu 

toe is daar weinig van gekomen. De ambtelijk 

secretaris zal ook activiteiten moeten onderne-

men en de activiteiten professioneel begeleiden 

om ons als vereniging beter in de markt te 

profileren. Ik ga dat samen met het bestuur aan-

sturen, teneinde de tweede doelstelling, onszelf 

zichtbaar maken, te realiseren.’ 

Heb je nog meer belangrijke doelstellingen?

Als voorzitter vind ik de naamsbekendheid van 

onze vereniging zeer belangrijk. Ik heb daarbij 

voor ogen de kwaliteitsnormen voor de bouw 

van banen door onze leden op te schroeven. De 

kwaliteit van het werk die onze leden leveren, 

moet op een zo hoog niveau liggen dat ten-

nisverenigingen hun nieuwbouw of renovatie 

alleen nog maar door een VTN-lid willen laten 

uitvoeren. Momenteel bouwen onze aangesloten 

leden jaarlijks circa 400 tennisbanen. Ik schat dat 

er daarnaast zo’n 80 banen gebouwd worden 

door plaatselijke aannemers, wsw-instellingen en 

tennisbouwers die niet bij ons aangesloten zijn. Ik 

wil eraan werken dat de keuze bij bouw of reno-

vatie alleen nog maar op VTN-leden valt.’

 

Zijn er nu dan VTN-leden die werk onder de maat 

leveren? 

‘Vanuit mijn functie ga ik absoluut geen oordeel 

vellen over onze leden of over de banen die ze 

bouwen. Zij moeten zichzelf maar bewijzen in 

de markt. Maar ik vind wel dat we eisen kun-

nen gaan stellen aan leden en aan toekomstige 

leden. VTN-leden moeten regelmatig tennispar-

ken bouwen, maar ook bewijzen dat ze banen 

van goede kwaliteit leveren. Momenteel volstaat 

het om lid te worden wanneer je één baan 

gebouwd hebt. Het bestuur overweegt dus om 

die meetlat hoger te leggen. Bij het lidmaatschap 

van de VTN behoort, vind ik, ook een proeve van 

bekwaamheid. (Nieuwe) leden zullen dus van de 

baansoort(en) die ze willen bouwen een pilot in 

hun portfolio moeten hebben. En ook die banen 

willen we door Kiwa Isa Sport laten beoordelen.’

Dat lijkt veel op een keurmerk. Gaat de VTN 

soms een garantiefonds instellen?

‘Neen. Wanneer Kiwa Isa Sport om wat voor 

reden dan ook een baan afkeurt, moet de aan-

nemer dat zelf herstellen. Anderzijds is ook het 

afbouwen van aangenomen werken bij een fail-

lissement een zeer complexe materie. Dat heeft 

wel onze aandacht, maar daar doe ik zeker geen 

uitspraken over. We willen juist trachten door 

kwalitatieve voorwaarden te stellen aan het VTN-

lidmaatschap dit soort excessen te voorkomen. 

En dat geldt ook voor garantie op een geleverd 

product. Het is de aannemer die bouwt en het is 

diens taak om dat te regelen, niet van de VTN!’

Gravel of kunstgras?

Wijnbergen spreekt zich niet uit voor of tegen 

kunstgras of gravel. ‘Daarover een oordeel heb-

ben past niet bij onze rol. Dat is een rol die meer 

voor de tennisbond is weggelegd. Wij kunnen de 

keuze ondersteunen door als leden goede tennis-

banen te bouwen, ongeacht de soort sportvloer. 

De tennisbond heeft daar een algemeen belang 

in te dienen. Overigens is een van onze nieuwe 

doelstellingen ook de VTN beter op de kaart te 

zetten bij tennissend Nederland. We willen de 

tennissers niet alleen met kwaliteit, maar ook 

visueel, bijvoorbeeld met borden, duidelijk maken 

dat men speelt op een park dat door een VTN-lid 

is aangelegd. Gericht op de toekomst hebben 

we nog best wel een paar slagen te maken om 

kwaliteitsbanen aan te leggen. In de verhoudin-

gen met Kiwa Isa Sport hoeft men daarbij geen 

veranderingen te verwachten.’

Heb je nog een belangrijke boodschap voor de 

KNLTB?

‘Ja! Over de jarenlange discussie over de start 

van de voorjaarscompetitie wil ik wel iets kwijt. 

Als voorzitter ga ik me er samen met het bestuur 

sterk voor maken om de start van de voorjaars-

competitie te verplaatsen tot na half april. Circa 

90 procent van de gravelbanen voldoet nu niet 

aan de kwaliteitseisen op het moment dat de 

competitie van start gaat. Ook dit jaar was dat 

weer het euvel: na groot onderhoud in het voor-

jaar is er onvoldoende tijd om de gravelbanen 

optimaal te prepareren. De tijd is te kort, de 

gravelbanen zijn te zacht. Het vergt simpelweg 

tijd om de banen na voorjaarsonderhoud zo te 

walsen en nat te maken dat ze hard en goed 

bespeelbaar zijn en blijven. Een latere competitie-

start stelt onze leden ook in de gelegenheid het 

voorjaarsonderhoud nog beter uit te voeren.’

Gaat de financiering van de VTN veranderen?

‘Onze leden betalen contributie en nieuwe 

leden betalen een entreegeld. Dat vormt de 

basis voor onze inkomsten. We geven als VTN 

opdracht om aangelegde banen te laten keuren. 

Het tarief hiervoor zetten we volledig door naar 

de tennisverenigingen. Het is dus niet zo dat 

er een afdracht aan de VTN bestaat voor elke 

goedgekeurde baan, om zo onze activiteiten te 

financieren. Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee 

over de totale hoogte van de exploitatierekening 

van onze vereniging. Het geld, zoals de leden 

dat opbrengen, besteden we voornamelijk aan 

bijeenkomsten van het bestuur, zo’n drie tot 

vier maal per jaar. Met het aanstellen van een 

ambtelijk secretaris en het ontplooien van meer 

activiteiten om onszelf zichtbaar te maken, zul-

len er meer inkomsten nodig zijn. We zullen ons 

de komende tijd dus zeker over de financiering 

daarvan buigen.’

Hoe wil jij dat de VTN over drie jaar op de kaart 

staat? 

‘In 2016, het jaar dat we ons 25-jarig bestaan 

vieren, moet de VTN als organisatie beter op de 

kaart staan. De invoering van de kwaliteitseisen 

die we stellen aan de leden is goed verlopen en 

bovendien houdt elk lid zich ook aan de gemaak-

te afspraken. Maar als vereniging moeten we ook 

zichtbaar zijn op de tennisbaan. Bijvoorbeeld met 

een bord dat aangeeft dat de tennisbaan door 

een VTN-lid is aangelegd en dat dat synoniem is 

voor een tennisbaan van hoogwaardige kwaliteit.’

Achtergrond

‘90 procent van de 

gravelbanen voldoet niet aan 

de kwaliteitseisen bij start 

competitie’

Gravel voor tennisbanen

Ons motto: 
Beloven wat je kunt 

en doen wat je beloofd hebt

• Gravel-premium plus
• Gravel (0-2, 0-1, 1-2)

• KNLTB/ISA gecertificeerd
• Scherpe tarieven
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