’t Is goed en voordelig tennissen in Harfsen
Groundsman Mark Willems is blij met zijn supervrijwilligers
1.500 inwoners telt het Gelderse dorpje Harfsen. De tennisvereniging is opgericht in 1990 en telt thans een 160-tal leden. Sinds 1997 wordt
er gespeeld op een tennispark met drie kunstgrasbanen. Voor het onderhoud hiervan is bestuurslid Mark Willems verantwoordelijk, maar
vele handjes helpen hem. Er is namelijk een groot animo bij de leden van de tennisvereniging om samen de drie banen, een oefenkooi, het
clubhuis met alles erop en eraan en een bergruimte in een perfecte staat te houden of te verbeteren. Jong en oud zet zich voor de vereniging in bij uiteenlopende werkzaamheden. De redactie sprak met de jeugdige groundsman Mark Willems.
Auteur: Broer de Boer
Mark Willems (33) is alweer zes jaar vanuit het
bestuur van de tennisvereniging SV Harfsen verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark. Over de geschiedenis vertelt hij dat de
eerste plannen voor tennis dateren uit 1988. Het
tennispark werd in 1990 gebouwd op een incourant driehoekig trapveldje dat bij de voetbalvereniging in gebruik was. Onder leiding van Ubink
Sportvelden werd veel grondwerk voor de aanleg
van twee courts door vrijwilligers verricht: vakmensen, doorgaans werkzaam bij een van de
vele bouw- of grondverzetbedrijven of andere
ondernemingen die Harfsen rijk is. Mark: “Het
zwarte zand werd door wit IJsselzand vervangen
en er werd een laag lavagruis aangebracht. En
daarop kwam een volledig groene kunstgrasmat
te liggen. Andere vrijwilligers met specifieke vaardigheden hielpen bij het aanleggen van de verlichting en de bouw van ons clubhuis.”
Hoofdveld van tennisvereniging SV Harfsen (1990).

Privatisering
Mark vervolgt: “De ondergrond had de omnivereniging waarvan we nu deel uitmaken al in
eigendom. De gemeente investeerde dus in de
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speelvelden en in de opstallen. In 1996 kregen
we de gelegenheid om het geheel voor een interessant bedrag over te nemen en daar zijn we
nog altijd blij mee, want de jaarlijkse contributie

kunnen we hierdoor laag houden. In 1997 kon
de vereniging een stuk grond van de buurman
aankopen. Hierop werd een derde speelveld
gebouwd. Onze eerste grasmat was na tien jaar
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Dankzij consequent onderhoud bedraagt de poollengte na 12 jaar nog steeds 15
mm op veld 2 en 3.

volledig versleten, maar de kwaliteit van de HPF
Crown-mat die er nu sinds 1999 ligt is dermate
goed dat we hier nog minstens vijf jaar op kunnen spelen.”
Kunstgrasmat
De huidige HPF Crown 20 mm-kunstgrasmat
gaat volgens Mark bij een gebruik van 1.500 uur
per jaar ongeveer 10 tot 12 jaar mee. Mark: “Wij
hebben ze inmiddels dus twaalf jaar in gebruik
en ik heb onlangs de poollengte nog gemeten.
Op baan 2 en 3 bedraagt deze zeker nog 15
mm. Op baan 1, waar meer wordt gespeeld, is
dat 13 mm. Dat ziet er dus nog goed uit voor de
komende jaren, want bij navraag bij Ubink zeiden
ze: ‘Als ze nog een jaar of vier moeten blijven liggen, moet er nu zeker nog 8 mm poollengte op
zitten.’ Het allerbelangrijkste voor een lange
levensduur is het onderhoud. Er moet voldoende
zand zijn, zodat de polen niet plat gaan liggen en
daardoor sneller slijten. De banen moet je ook
goed vrijhouden van algen en mos. Wij gebruiken daar steenzout voor. Goed onderhoud heeft
naar mijn mening veel meer invloed op de levensduur dan een bepaald type kunstgras met alle
verschillende vezels die verkrijgbaar zijn. Ook met
de waterdoorlatendheid van de banen kennen
we geen problemen. Als we een hoosbui krijgen,
vluchten we naar binnen, maar meestal kun je als
het weer droog wordt binnen een kwartier weer
spelen. Met goed baanonderhoud kun je voor je
club dus een hele smak geld besparen!”

Samen de schouders eronder: twee extra lichtenmasten geïnstalleerd voor nog geen
2.000 euro.

Onderhoud
Toch komt Ubink Sportvelden maar eens per jaar
naar Harfsen om een dieptereiniging van de
kunstgrasmatten uit te voeren en de zandinfill
weer op niveau te brengen. Een belangrijke klus
van Mark is de zorg voor het vrijwilligersschema.
Steeds in groepjes van drie zijn leden een week
lang verantwoordelijk voor het onderhoud. De
leden bepalen zelf met wie ze een groepje willen
vormen. “In het seizoen betekent onderhoud in
elk geval tweemaal per week nauwkeurig de
baan vegen met de driehoekveger. Daarvoor hebben we een kleine landbouwtractor in de schuur
staan. Eerst vegen we in de lengte van de baan,
en vervolgens vegen we daar dwars op. Dit heeft
als voordeel dat je als speler de balafdruk beter
kunt zien en dus kunt bepalen of de bal in of uit
is. En natuurlijk het zand goed verdelen en aanvullen, als dat nodig is. Ook het onderhoud aan
hekken, het bladruimen en het verwijderen van
zand uit de straatkolken zijn taken van de vrijwilligers. In het seizoen zijn het met name ouderen
die overdag een balletje komen slaan en die vaak
tijd, zin en de achtergrond hebben om dit onderhoud te doen, tot aan reparaties in de doucheruimtes aan toe. En dat loopt eigenlijk allemaal
vanzelf. Ik heb dus negen onderhoudsploegjes,
die eens in de negen weken aan de beurt zijn.”
Buiten het seizoen wil Mark deze werkzaamheden ook nog wel eens zelf doen. Voor grote klussen, zoals recentelijk het plaatsen van twee extra
lichtmasten, het aansluiten van het sanitair op de
diepriolering en het bouwen van bezinkputten

voor de hemelwaterafvoer, kan hij heel gemakkelijk putten uit de tennissende Harfsense beroepsbevolking; veel handen maken dan de arbeid
licht. Meer dan 90 procent van alle klussen wordt
door vrijwilligers zelf gedaan.
Lichtmasten
Mark stuurt dus de vrijwilligers aan bij het onderhoud van het tennispark. Zelf is hij van beroep
maintenance-engineer en van vele markten thuis.
Zo heeft hij de afgelopen jaren de elektrische
installatie nagekeken. En ook de veldverlichting
heeft hij op verzoek – met hulp van vrijwilligers aangepast. “Aanvankelijk hadden zowel de kooi
met het enkele als het dubbele veld vier lichtmasten. De lichtintensiteit op het dubbele veld was
middenin onvoldoende en daarom hebben we er
op beide korte zijden een extra lichtmast van 15
meter tussen geplaatst.” Mark blijkt dat project
in alle rust en met veel geduld uitgevoerd te hebben: “En dan zie je dat je voor een interessant
bedrag zo’n project kunt realiseren. De broer van
een lid, een aannemer, had nog drie gebruikte
lichtmasten liggen. Daar konden we twee van
overnemen. Een ander lid kwam met een rol
grondkabel aanzetten. Samen worden dan de
schouders eronder gezet. Om het onderstuk van
de masten op te stellen, hebben we een grondboor gehuurd met een diameter van 90 cm. De
voet van het onderstuk is volgestort met zand en
gedurende geruime tijd ingewaterd. En uiteindelijk hebben we met een kraan het bovenstuk van
de mast geplaatst. Dat was wel even lastig, want
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een van de conische masten wilde over de onderpaal heen schuiven. We hebben de mast met een
gasbrander verhit, waarna hij centimeter voor
centimeter over het onderstuk schoof.” Volgens
Mark bleef de totale investering, inclusief de huur
van gatenboor (krat bier) en kraan en de twee
masten en het materiaal, ruim beneden de 2.000
euro. “Als we dat hadden laten doen, waren we
zeker het tienvoudige kwijt geweest”, lacht
Mark.
Onderhoud lichtmasten
Ook voor het onderhoud van lichtmasten doet de
vereniging een beroep op vrijwilligers. Nu heeft
Harfsen een elektricien, die geen hoogtevrees
kent en als een kat in de masten klimt, maar daar
heeft de Harfsense groundsman toch een stokje
voor gestoken: “Ik heb ingevoerd dat we voor
het vervangen van de gasontladingslampen en
het reinigen van de reflectors een hoogwerker
inhuren. Voor het bedrag dat je daarvoor kwijt
bent, moet je geen risico’s willen lopen. Zodra er
een gasontladingslamp defect is, vervangen we
ze allemaal en reinigen we tevens de reflectoren.
Dat gebeurt dus maar eens in de vijf à zes jaar.
Dat tussentijds de lichtintensiteit iets afneemt
door het doffer worden van de reflector, dat
nemen we voor lief. Na 23.00 uur schakelen de
lampen automatisch uit. Maar de mensen zijn
hier zo betrokken bij de vereniging, dat overijverige geesten de lampen wel eens eerder doven als
ze geen tennissers in de kooien zien. Zodoende
hoor je dan wel eens een schreeuw in de kantine
van mensen die dan nog willen tennissen, maar
dan moeten ze maar even geduld hebben.”

Opdooibeleid
Naast een zeer goede structuur in het wekelijks
onderhoud hanteren de Harfsenaren ook een
streng regiem bij opdooi. Dat is het moment dat
het bordje “Baan gesloten” tennissers de toegang ontzegt. Mark: “Je kunt hier – mits er geen
sneeuw ligt - het hele jaar spelen. Maar spelen
op een dergelijke kunstgrasbaan bij een ontdooiende bovenlaag is natuurlijk onverstandig. Zodra
de bovenlaag na een vorstperiode ontdooit, test
een van onze leden dagelijks de baan met een
tennisbal. Hij herkent aan het ploppende geluid
bij het stuiteren in hoeverre de bovenlaag week is
en de diepere onderlaag nog bevroren is. Deze
man gaat door met testen tot de baan door hem
goed bevonden is, en pas twee dagen daarna
gaat de baan weer open. Daarover is wel eens
discussie met leden, die denken dat ze er wel
eerder op kunnen. Maar aan ons strakke opdooibeleid hebben we te danken dat alle drie banen
na twaalf jaar gebruik, zonder regelmatig te rollen, er nog steeds mooi vlak bij liggen en goed
afwateren.”
Creatief
“Supervrijwilligers”, noemt Mark al die mensen
die op het gebied van onderhoud, bardienst,
schoonmaak, metselen of schilderen zijn werk op
het tennispark licht maken. Maar er blijken ook
creatieve creatievelingen in Harfsen te wonen.
Want waarvoor dienen eigenlijk die kappen op
het terras? Hier blijken de houten picknickbanken
onder te staan. Mark lacht als hij zegt: “Toen we
nieuwe picknickbanken kochten, kwam ook de
opslag in de winter aan de orde. Een van de

De curieuze afdakjes waar de houten picknickbanken winterdag onder schuil gaan.

leden kwam met dit idee aanzetten. Hij had ook
nog wat golfplaat liggen en heeft deze afdakjes
op maat gemaakt voor dit meubilair. En ik vind
het geweldig dat die afdakjes er dan ineens
tegen een minimum aan kosten zomaar staan. Zo
beschermen wij dus ‘s winters onze houten banken, zonder dat we ze hoeven op te slaan.”
Vereniging
Bestuursvoorzitter Wim Wichers, aangeschoven
bij ons gesprek, vertelt dat de club momenteel
ruim 160 leden telt en zo’n 25 jeugdleden. Wim
Wichers: “Ooit hadden we zo’n 200 leden. Met
het huidige aantal kun je hier praktisch altijd
terecht om te tennissen.” Als voorzitter vindt hij
het minder noodzakelijk om bij de jeugd van de
plaatselijke basisschool te lobbyen om te komen
tennissen. Wichers: “We zijn onderdeel van de
omnisportvereniging SV Harfsen. En mijn redenatie is: ‘laat die kindertjes eerst maar eens naar de
gymvereniging gaan, dat is minstens zo goed
voor hun lichamelijke ontwikkeling.’ Zijn medebestuurslid Mark Willems brengt daar een nuance in
aan. Geen wonder! Mark startte al zeer jong met
tafeltennis en heeft uiteindelijk op een hoog
niveau tafeltennis gespeeld. “Het heeft ook zijn
gunstige kanten als je erg jong met zo’n sport
begint en je de jeugd het leuke van de sport kunt
meegeven”, zegt Mark. Maar zelfs dat zit in
Harfsen wel goed! Twee voormalige jeugdleden
hebben zoveel affiniteit met en feeling voor de
tennissport gekregen, dat ze tegenwoordig als
tennisleraar werkzaam zijn!

Mark Willemsen: “Met goed baanonderhoud kun je
voor je club dus een hele smak geld besparen!”
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