KUNSTGRASBANEN IN DE WINTER
In de wintertijd met zijn vorstperiodes komen er weer veel vragen over sporten op
onze tennis- en padelbanen. Voor alle kunstgrasbanen gelden de volgende regels:
Vorst
Bij vorst kan er zonder problemen getennist worden op de kunstgrasbanen.
De vezel in de zand-ingestrooide kunstgras tennis- en padelbanen is gemaakt op
een polypropyleen of polyethyleen basis. Deze kunststof is bestand tegen
temperaturen tot min 40 graden Celsius. Het speelveld wordt door de vorst dus niet
beschadigd.
De toplaag bij zandgevulde velden wordt door de vorst wel hard. Dit kan extra
blessure gevaar voor de spelers opleveren. Door de vorst komt er een witte laag rijp
over het kunstgras. De belijning op het zandingestrooide speelveld is dan minder
goed zichtbaar.
Sneeuw
Ook als het gesneeuwd heeft en de belijning is nog zichtbaar kan er gewoon
getennist worden.
De sneeuw bestrijden met strooizout is niet verstandig. Bij bespeling kan het zoute
water, dat achter blijft, opspatten en een prikkelend gevoel geven in de ogen van
de spelers.
Het sneeuwschuiven van de banen is niet toegestaan. Bij hoge uitzondering en in
overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden.
Opdooi
Bij opdooi gebeurt er het volgende:
Na een langere periode van vorst is de “lava”ondergrond (zo mogelijk diep)
bevroren en vormt een dikke harde laag onder de kunstmat. Als de toplaag van
deze harde ondergrond gaat dooien kan het smeltwater niet wegzakken naar de
drainage. Het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een
gedeelte van de lava fundering worden onstabiel door het vele water tussen de lava
korrels. Het veld voelt bij betreding zacht en "sopperig" aan. Door de onstabiele
lava laag trapt men kleine deukjes in de bovenlaag van de ondergrond (fundering)
van het speelveld.
Daarom zullen na een vorstperiode tijdens de opdooi de banen altijd worden
afgekeurd om schade en dientengevolge vele herstelkosten te voorkomen.
Een opdooi periode is vaak van korte duur, dus heb begrip voor deze situatie ook al
is het op dat moment fantastisch tennisweer. De baancommissie keurt elke dag de
conditie van het veld. Afkeuring wordt aangegeven via onze website en door middel
van een bordje nabij de vlaggenmast achter het hekwerk.
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