Iedere tennisspeler wil graag tennissen op kwalitatief goede
tennisbanen. Op problemen met de banen zit dan ook geen
enkele vereniging te wachten. Immers, de banen dragen voor een
belangrijk deel bij aan de sportbeleving van de leden. Daarnaast
wil ieder verenigingsbestuur haar leden in een veilige omgeving
hun favoriete sport laten beoefenen. Om deze kwaliteit te
kunnen bieden, dient iedere vereniging de banen te laten keuren
tijdens renovatie, ombouw of nieuwe aanleg. Goedgekeurde
banen krijgen hiervoor een keurmerkcertificaat, waardoor de
vereniging tevens een kwaliteitsgarantie afgeeft aan haar leden.
In het kader van competitie en toernooien onder auspiciën van
de KNLTB is het zelfs verplicht gesteld dat de banen voldoen aan
de KNLTB/ISA-Sport keurmerk eisen. ISA-Sport (NOC*NSF) is door
de KNLTB de aangewezen partij voor het uitvoeren van de keuring
en het verstrekken van de goedkeuring. Advantage RedCourt is
opgenomen in de sportvloerenlijst van ISA-Sport. Dit betekent
dat uit onderzoek door ISA- Sport/KNLTB is gebleken dat
Advantage RedCourt voldoet aan de gestelde normen.
ISA-Sport controleert ook tijdens de aanleg of alle onderdelen
van de banen voldoen aan de normen en reglementen van de
KNLTB. Alleen na goedkeuring is het toegestaan om competitiewedstrijden te spelen op de Advantage RedCourt tennisbanen.

Aanleg en normering
Advantage RedCourt kan door uw leverancier aangeboden worden als nieuwbouw en ombouw. De banen worden gebouwd op
een constructie van zand en lava. Zowel bij nieuwbouw als ombouw naar Advantage RedCourt dient zowel het zandbed als de
sporttechnische laag te voldoen aan de normen van ISASport/KNLTB. Met name bij ombouw is het raadzaam om vooraf
te controleren of de bestaande constructie voldoet aan de vereiste normen. Indien uit onderzoek blijkt dat onderdelen van de
constructie (zandfundering en/of lavafundering) niet voldoen aan
de gestelde normen en eisen dient dit aangepast te worden. Afwijken van de norm is alleen mogelijk in overleg met ISASport/KNLTB.

VERENIGING
TENNISBAANBOUWERS
NEDERLAND

Leveranciers:
Hoofdkantoor Rooden info@rooden.nl
Weerterveld 19
www.rooden.nl
6231 NC Meerssen
Tel: +31 (0)43 - 3644238

Wijnbergen Sportbouw info@wijnbergen-sportbouw.nl
Maarnse Grindweg 12 www.wijnbergen-sportbouw.nl
3951 LK Maarn
Tel: +31 (0)343 - 453757

www.advantageredcourt.nl

www.advantageredcourt.nl

KEURING & CERTIFICERING
ISA-Sport en KNLTB

Experience the advantage!

ADVANTAGE REDCOURT
Algemene omschrijving
Advantage RedCourt is hét nieuwste type tennisbaan in Nederland
en België. Met de speltechnische eigenschappen van een gravelbaan en de voordelen van een all-weather baan is deze tennisbaan
zeer interessant voor elke liefhebber van de tennissport.
Gravel is in meerdere landen voor veel tennisspelers nog altijd de
favoriete ondergrond om op te spelen. De gravelbaan is daarom
dan ook als uitgangspunt gehanteerd bij de ontwikkeling van
Advantage RedCourt. Draaien, keren en glijden zijn belangrijke
aspecten in de tennissport. Andere baansoorten hebben de eigenschappen van gravel nooit geheel kunnen evenaren. Met
Advantage RedCourt is er nu een product op de markt dat de
speeleigenschappen van gravel heeft en dat, in tegenstelling tot
gravel, het gehele jaar bespeelbaar is. Advantage RedCourt is een
tennisbaanconstructie die de speeleigenschappen en uitstraling
heeft van een gravel tennisbaan maar de voordelen biedt van een
all-weather baan.

Voordelen van Advantage RedCourt
• Speeleigenschappen vergelijkbaar met gravel
• Vriendelijke ondergrond voor gewrichten en spieren
• Onderhoudsvriendelijk
• Beregening niet noodzakelijk
• Geschikt voor zowel out- als indoor (blaashal)
• Optisch gelijk aan een gravelbaan
• Levensduur tussen de 10 en 15 jaar
• Optimale waterdoorlaatbaarheid
• Het hele jaar door bespeelbaar
• Een vlakke en stabiele ondergrond
• Optimale hoeveelheid steken en vezellengte per M2 in de
stabiliteitsmat
• Geen stofdeeltjes oftewel 0-fracties in het Advantage
Red Court-infill

Advantage RedCourt is ontwikkeld door een tweetal Nederlandse
bedrijven, te weten Rooden Landscape Solutions en Wijnbergen
Sportbouw. Deze twee bedrijven hebben professionaliteit, kwaliteit
en service hoog in het vaandel staan en zijn aangesloten bij de
Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland (VTN).
In deze brochure informeren wij u graag nader over dit exclusieve
product. Vanzelfsprekend kan een van de leveranciers u ook op
locatie voorzien van persoonlijk advies. Mocht u hier interesse in
hebben, neemt u dan gerust even contact op met een van de deelnemende bedrijven.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
All-weather tennisbanen

De constructiehoogte van Advantage RedCourt bedraagt 50CM
(kuststrook 40CM) en is als volgt opgebouwd:

Een goede waterafvoer zorgt ervoor dat Advantage RedCourt
tennisbanen het gehele jaar onder nagenoeg alle weersomstandigheden te bespelen zijn. Weersinvloeden hebben nauwelijks
effect op de banen. Een van de eigenschappen van het Advantage
RedCourt-infill is dat de stofvorming minimaal is, zelfs bij langdurige droogte. Beregening op de banen is dan ook niet noodzakelijk.

• Zandpakket 39CM (kuststrook 29 CM), norm zand: ISA-M3.c
• Sporttechnische laag van lava 10CM, norm lava 0-16 ISA-M2.a
• Geovlies, norm ISA-M11.a
• Stabiliteitsmat volgens norm Advantage RedCourt, hoogte 13MM
ingestrooid met Advantage RedCourt-infill

Speeleigenschappen

Advantage RedCourt

Materiaalgebruik
Advantage RedCourt kenmerkt zich door het gebruik van een
gravelkleurige stabiliteitsmat die na installatie wordt ingestrooid
met speciaal ontwikkeld Advantage RedCourt-infill. Het unieke aan
dit materiaal is dat er ondanks de fijne samenstelling geen stofdeeltjes in zitten die de waterdoorlatendheid negatief zouden
kunnen beïnvloeden. De stabiliteitsmat en het unieke infill–
materiaal zorgen samen voor een perfecte tennisvloer met
optimale spel- en bewegingseigenschappen. En dankzij het gebruik
van weersongevoelige materialen kunt u ook nog eens het hele
jaar door op uw Advantage RedCourt banen spelen.

Méér inkomsten met minder kosten

Uit de reacties van tennisspelers mogen we concluderen dat het
spelen op Advantage RedCourt tennisbanen als zeer positief wordt
ervaren. Naast een prima grip en glijmogelijkheden is men erg te
spreken over de balstuit en balsnelheid op Advantage RedCourt.
Essentiële eigenschappen voor optimaal tennisplezier!

OPBOUW
Opbouw

Méér inkomsten met minder kosten, welke vereniging wil dit nu
niet? Met Advantage RedCourt kan dit ook voor uw vereniging
realiteit worden. De extra inkomsten kunt u halen uit het feit dat
de banen het hele jaar door bespeelbaar zijn. De kantineomzet
kan positief beïnvloedt worden en tevens kan er door het aanbieden van wintertennis extra contributie geheven worden. Naast
extra inkomsten, is er ook sprake van kostenbesparing. Denk
alleen al eens aan de besparing in het waterverbruik. Op een
Advantage RedCourt baan is namelijk geen beregeningsinstallatie
noodzakelijk. Een andere kostenbesparing is te behalen op het onderhoud van de banen. Het aantal vrijwilligers wordt ook in de tenniswereld steeds kleiner. Veel verenigingen krijgen voor het
onderhoud van de banen dan ook vaker te maken met het inschakelen van betaalde krachten of een professioneel bedrijf. Het eenvoudige onderhoud van Advantage RedCourt is door veel
verenigingen nog wel in eigen beheer uit te voeren.
Reken eens samen met ons uit wat het voordeel voor uw
vereniging zou kunnen zijn!

Advantage RedCourt kenmerkt zich door het gebruik van een
gravelkleurige stabiliteitsmat die na installatie wordt ingestrooid
met speciaal ontwikkeld Advantage RedCourt-infill. Het unieke aan
dit materiaal is dat er ondanks de fijne samenstelling geen stofdeeltjes in zitten die de waterdoorlatendheid negatief zouden
kunnen beïnvloeden. De stabiliteitsmat en het unieke infill-materiaal zorgen samen voor een perfecte tennisvloer met optimale
spel- en bewegingseigenschappen. En dankzij het gebruik van
weersongevoelige materialen kunt u ook nog eens het hele jaar
door op uw Advantage RedCourt banen spelen.
Uit de reacties van tennisspelers mogen we concluderen dat het
spelen op Advantage RedCourt tennisbanen als zeer positief wordt
ervaren. Naast een prima grip en glijmogelijkheden is men erg te
spreken over de balstuit en balsnelheid op Advantage RedCourt.
Essentiële eigenschappen voor optimaal tennisplezier!

Toplaag
Advantage RedCourt kenmerkt zich door het gebruik van een gravelkleurige stabiliteitsmat die na installatie wordt ingestrooid met
speciaal ontwikkeld Advantage RedCourt-infill. De stabiliteitsmat
wordt geproduceerd met een kwalitatief hoogwaardig PE-garen.
Het Advantage RedCourt-infill met de kleur van gravel is
ongevoelig voor vorst en vergruist niet. De waterdoorlaatbaarheid
van Advantage RedCourt is uitstekend. Dit komt mede doordat het
materiaal zeer rondkorrelig is en daardoor niet verdicht of
compacteerd. De gravelkleur wordt tot in de kern onder zeer hoge
tempratuur ingebrand.

Onderbouw
Advantage RedCourt wordt gebouwd op een constructie van zand
en lava. Zowel bij nieuwbouw als ombouw naar Advantage RedCourt dient zowel het zandbed als de sporttechnische laag te voldoen aan de normen van ISA-Sport/KNLTB. Met name bij ombouw
is het raadzaam om vooraf te controleren of de bestaande
constructie voldoet aan de vereiste normen.

Uiteraard is het mogelijk om als speler zelf eens te ervaren hoe het
is om op de Advantage RedCourt banen te spelen. Neem hiervoor
contact op met een van de leveranciers.

Multifunctioneel (indoor en outdoor)
Een groot bijkomend voordeel van Advantage RedCourt tennisbanen is dat ze naast outdoor ook zeer geschikt zijn als indoor
tennisbaan (bijvoorbeeld in een blaashal). Deze mogelijkheid bestaat mede doordat een beregening niet noodzakelijk is en omdat
verstuiving en condensering minimaal is.

Afschrijving en garantie
Conform de garantietermijn adviseren wij op de Advantage RedCourt toplaag een afschrijvingstermijn van 10 jaar te hanteren.
Mede door goed onderhoud en afhankelijk van de ligging en bespelingsintensiteit kan de levensduur echter verlengd worden tot
10 á 15 jaar.

