TC Sterrenbos & Rooden

Landscape Solutions slaan
de handen in elkaar

Fantastisch initiatief (van de politieke macht en de schepen van sport) in het schilderachtige Nazareth dat 6
nieuwe ‘Red Court’ tennisbanen liet aanleggen door het
bedrijf Rooden Landscape Solutions. Dit prachtig project
kreeg vorm op het oude voetbalveld van Nazareth dat
in 3de Provinciale actief is. Er waren in totaal een 50-tal
dagen nodig om het af te werken.
In nauwelijks enkele weken tijd schreef TC Sterrenbos,
een kleine club met een familiale sfeer, om en bij de 260
nieuwe leden in. Een ongekend en onverwacht succes
want in de stoutste dromen werd gehoopt op plusminus
120 leden voor het zomerseizoen dat officieel op 21 mei
jongstleden werd geopend. Met zoveel nieuwe abonnees
– waarvan een groot aantal debutanten – drong een snelle actie zich op. De club ageerde ook door het aantrekken
van een prof die zo’n 90 lessen per week geeft.
Het succes is helemaal terecht want de infrastructuur
ademt kwaliteit uit. De verdienste hiervan komt toe aan
de bewerkers van dit succes: voorzitter Dimitri Monsaert, schepen van sport Ivan Schaubroeck, schepen Raf
DeVos en ingenieur Hugo Snoeck. Zij mogen trots zijn op
het afgeleverde werk en dat geldt eveneens voor de firma
Rooden die de timing respecteerde. Hiervoor waren uitvoerder Maurice Nulens en projectleider Peter Hambeukers verantwoordelijk.
Dit Nederlandse bedrijf, dat ook bij ons actief is, is hiermee niet aan zijn proefstuk toe op de Belgische markt
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want het bouwde ook al tennisbanen in Ham, Hulshout,
Asse en nu dus in Nazareth. De Belgische inbreng daarbij
werd verzorgd door Sidec, de levancier van de rode infill
in het Advantage RedCourt systeem.
Waarom voor Advantage Red Court werd gekozen en
wat de verschillen zijn met gravel (want beide lijken heel
erg goed op elkaar)? De uitleg is simpel want de voordelen zijn duidelijk.
Het systeem heeft de uitstraling en speleigenschappen
van een gravelterrein, maar de voordelen van een allweather terrein. Dus het hele jaar door bespeelbaar en
met een lagere onderhoudsintensiteit.
Verder dient het speeloppervlak bij grote warmte niet
besproeid. Bij regen zorgt het drainagesysteem ervoor
dat het vocht snel opdroogt… Zonder te vergeten dat de
tennispantoffels minder snel verslijten dan op gravel.
Zonder al te technisch te worden: met ‘Red Court’ biedt
Rooden Landscape Solutions een uitzonderlijk globaal
concept aan met een minimale levensduur van 10 jaar en
afhankelijk van onderhoud en gebruiksintensiteit mogelijk tot 15 jaar. Alle normen en vereisten die door de officiële instanties worden opgelegd, worden gerespecteerd.
Kortom: de toekomst lacht Rooden en TC Sterrenbos in
Nazareth toe.

