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Criteria afkeuren bij vorst en (op)dooi 
 
Door de winterse periodes worden we jaarlijks weer geconfronteerd met het wel 

of niet bespeelbaar stellen van de banen. Daarom hierbij enige aandachtspunten: 

* Onze banen mogen te allen tijden in de vorstperiode worden bespeeld. 

* Ook met sneeuw op de baan is spelen in principe toegestaan, als de belijning 

nog zichtbaar is. 

* Echter als de sneeuw na verloop van tijd is veranderd in ijs door een 

combinatie van dooi en vorst, dan is spelen niet meer toegestaan i.v.m. schade 

aan de kunstgrasmat en ook niet aan te raden i.v.m. mogelijke blessures. 

* Voor het geheel afkeuren van het tenniscomplex wordt achter de 

toegangspoort tegen de vlaggenmast het gele bord met de tekst “BANEN 

AFGEKEURD” opgehangen. 

Mogelijk gedeeltelijk afkeuren wordt aangegeven door rood/wit signaallint voor 

de toegang van de betreffende baan/banen te spannen. 

* Als de mogelijk lange vorstperiode is afgelopen en menigeen denkt dat alles 

weer normaal is, dan moeten wij als baancommissie zeer alert zijn. Want dan 

kan er z.g. ”opdooi” volgen. 

Opdooi kan ontstaan wanneer na het intreden van de dooi de grond gaat 

verweken, doordat het “dooiwater” niet weg kan zakken door de ondoorlatende 

bevroren grond er onder. Hierdoor kan de grond onder de tennismat zijn 

stabiliteit verliezen en de mat “drijft” als het ware op het bovenste zandbed en 

smeltwater (een instabiele ondergrond). 

Als de tennisbanen dan toch worden bespeeld, zal de directe grond onder de 

mat te veel worden beroerd waardoor een meer oneffen speelveld achterblijft, 

omdat de ondergrond niet meer “terugkomt” in de opgevroren holle ruimtes. 

Dit met alle praktische gevolgen van dien zoals het inhuren van een zware 

machinewals, met de vele extra kosten die daar mee gepaard gaan. 

In deze situatie wordt de betreffende baan dus altijd afgekeurd. Heb hier dus 

begrip voor, ook al lijkt het weer goed! 

* Voor informatie over afkeuring van banen dient u in eerste instantie onze 

website www.breakpoint83.nl  te raadplegen. Bij twijfel kunt u bellen naar het 

dienstdoende baancommissielid, waarvan u het telefoonnummer kunt vinden op 

het dienstrooster dat is opgenomen op de website www.breakpoint83.nl/tennis-

padelbanen/ 

Namens de baancommissie 

Hans Gruntjes 
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