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Om uw SmashCourt® tennisbanen in goede staat te behouden is onderhoud aan de banen 

van zeer groot belang. De vereniging dient zelf klein onderhoud aan de banen uit te voeren 

(zie hoofdstuk 2).  Dit onderhoud kost ca. 2,0 uur per 2 banen/per week. Daarnaast wordt

door de installateur jaarlijks het specialistisch onderhoud uitgevoerd (zie hoofdstuk 3). 

SmashCourt® is ongevoelig voor weersomstandigheden, de onderhoudswerkzaamheden 

zijn dan ook in elk seizoen gelijk. In het najaar wel extra aandacht besteden aan het 

schoonhouden van de banen om onkruidgroei en mosvorming te voorkomen. 

Onderhoud SmashCourt® in het kort:

 Klein onderhoud (door vereniging)

- Verwijderen verontreinigingen  

- Handmatig slepen

- Lijnen vegen

- Egaal en loshouden SmashCourt®-infill door borstelen

- Plaatselijk aanvullen met SmashCourt®-infill

- Mos-, alg- en  onkruidbestrijding

- Reinigen drainage

 Specialistisch onderhoud

- Jaarlijks door installateur
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2.1 SLEPEN

Dagelijks slepen (handmatig) door gebruiker.

Dit kan het beste worden uitgevoerd door middel van een enkelvoudig sleepnet voorzien 

van een egalisatiebalk. 

Op deze wijze draagt elke speler bij aan het egaalhouden van de toplaag vulling en zijn 

balafdrukken beter zichtbaar.

2.2 VEGEN BELIJNING

We kunnen hierbij onderscheid maken tussen:

 Vegen belijning door beheerder:

De belijning dient minimaal één keer per week door de beheerder te worden geveegd. Dit 

kan het beste worden uitgevoerd nadat de banen zijn geveegd. Het teveel aan zand, ca 

2mm, wordt tussen de vezels in belijning weg geblazen. 

Benodigd materieel: Bladblazer

 Vegen belijning door gebruiker indien gewenst (handmatig):

Benodigd materieel: per 2 tot 4 tennisbanen één kunststof  borstel met steel of lamelveger.

2.3 KLEINE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen. Blad e.d. 

kan het beste verwijderd worden met een bladblazer/bladzuiger/Clean Sweep; gebruik 

nimmer een veeg-zuigmachine.

 Gebruik voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals 

aceton of alcoholbevattende middelen. Aangezien vele stoffen niet of nauwelijks hechten 

aan de stabiliteitsmat zal een behandeling met schoon water meestal voldoende blijken te 

zijn. 

 Speciale aandacht vraagt het vrijhouden van de baan van grond uit de omgeving, 

meegenomen aan het schoeisel of anderszins. Besteed steeds aandacht aan de walk-off 

mat. 

 Pas op voor smeltplekken in de stabiliteitsmat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen.

 Beschadigingen aan de stabiliteitsmat en belijning dienen direct te worden hersteld om 

erger te voorkomen. Hiervoor kunt u contact met uw installateur opnemen. 
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2.4 (2) WEKELIJKS ONDERHOUD

Het is gewenst de toplaag regelmatig te egaliseren en intensief te borstelen. Hierdoor blijft

de toplaag egaal en wordt het SmashCourt® infill materiaal losgehouden. Tevens voorkomt

dit in belangrijke mate alg- en mosvorming. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn 

plaatselijk SmashCourt® infill materiaal aan te brengen. 

Advies materieel in periode maart-oktober: 1 x per week met een rechthoekige of 

driehoeksborstel (achter trekker) egaliseren/borstelen, bij voorkeur uitvoeren als de 

toplaag droog is. Met name de intensief bespeelde plaatsen verdienen de nodige 

aandacht en dienen zonodig te worden bijgevuld met het SmashCourt® infill materiaal. 

Achter de borstel kan een sleepnet of rubberenringmat bevestigd worden om het 

instrooizand te egaliseren.

Het op voorraad te bewaren materiaal dient onder droge omstandigheden te worden 

bewaard.

Advies materieel in periode november-april:

1 x per maand lostrekken van toplaag, indien deze niet bevroren is, met een rechthoekige 

of driehoeksborstel (achter trekker) egaliseren/borstelen. Achter de borstel kan een 

sleepnet of rubberenringmat bevestigd worden om het instrooizand te egaliseren.

2.5 ONKRUID-, ALG- EN MOSBESTRIJDING

Het kan nodig zijn om in het voor- en najaar een bestrijdingsmiddel toe te passen tegen 

onkruidgroei en algvorming. Hiervoor dienen zorgvuldig gekozen producten teworden 

toegepast. Raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale 

regelgeving. Na behandeling afgestorven materiaal los krabben en verwijderen uit toplaag.

Bestrijding algen 

 Werkzame stof: Quarternaire ammonium verbindingen

 Merken: Sportveldenreiniger

 Toepassen: Bij zichtbare algvorming

Gewenste weersomstandigheden: onder droge omstandigheden.

Opmerking: de hoeveelheid aan te brengen spuitvloeistof moet zodanig zijn dat het 

bewerkte oppervlak minimaal 5 minuten vochtig blijft. Na enkele dagen de dode algen 

afschrobben. Daarna losborstelen en verwijderen met bladblazer. 

Bestrijding mos

 Werkzame stof: IJzersulfaat of natuurazijn

 Dosering: selectief

Gewenste weersomstandigheden: vochtige omstandigheden.

Opmerking: na bruinverkleuring verwijderen (uitborstelen).

SMASHCOURT® INFILL

Het infill materiaal is 

verkrijgbaar in zakken van 20 

kilo. Deze zijn per pallet van 

ca 1000kg verkrijgbaar.

Deze kunnen worden besteld 

bij onze onderhoudsgroep.
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Bestrijding onkruiden

 Indien andere onkruiden aanwezig zijn (b.v.  straatgras) bespuiten met werkzame stof 

glyfosaat (merk bijv.: Round-up). Toepassing onder bewolkte hemel en ca. 5 uur droog 

weer. Mechanisch te verwijderen door middel van plukken en/of borstelen.

LEES ALTIJD DE GEBRUIKSAANWIJZING OP DE VERPAKKING; EN HOUD REKENING 

MET LOKALE RICHTLIJNEN

2.6 OPDOOI

Uit literatuur onderzoek is gebleken dat bij een gemiddelde vorst temperatuur van -4C, 

durende 24 uur, na 5 dagen de vorst een diepte heeft bereikt van 0,50m. Zodra een 

vorstperiode ten einde is, zal de toplaag als eerste ontdooien, gevolgd door een langzame 

ontdooiing van de onder de stabiliteitsmat gelegen lagen. Dit wordt veroorzaakt door de 

stijgende luchttemperatuur en eventueel zonlicht (warmte). Door uitzeting van water in 

bevroren toestand, wordt veelal de kunstgrasmat losgevroren van de fundatielaag. Op deze 

wijze ontstaat er een lozeruimte tussen de onderzijde van de toplaag en de fundatielaag. Dit 

is funest voor het spel. De balstuit is hierdoor zeer minimaal.

Daarnaast bestaat er de kans dat onderbouw en fundatielaag niet volledig ontdooid zijn, 

waardoor de met waterverzadigde fundatielaag los gespeeld of gereden kan worden. Als 

gevolg hiervan kunnen er oneffenheden ontstaan. 

Zolang de vorst niet volledig uit de lagen is verdwenen, blijft de kans op schade bij betreden 

aanwezig. Als vastgesteld is dat de fundatielaag niet meer bevroren is kan de stabiliteit door 

middel van het walsen/rollen van de banen worden verbeterd. 

2.7 OVERZICHT MACHINES EN HULPMATERIEEL

Om het onderhoud van SmashCourt® in goede banen te leiden raden wij u aan om zelf 

materieel aan te schaffen. De indicatieve kosten zijn:

Algemeen:

 Bladblazer € 1.550,00

 Klein gereedschap kruiwagen, kunststof bladhark en schop €    200,00

 Borstelunit voor achter trekker €    550,00

 (2e hands) Trekker met gazonbanden, minimaal 9 pk € 3.500,00

 Rugspuit t.b.v. onkruid- en mosbestrijding €    150,00

 Handwals tweedeling €    750,00

Per baan/blok

 Sleepnet met smalle banden t.b.v. vegen na gebruik baan 

(niet specifiek nodig voor onderhoud wel voor bal-

en voet afdrukken) €    100,00

 Lijnenvegers (bezem of lamel) t.b.v. zichtbaar houden 

belijning indien gewenst door spelers €     150,00

Vermelde bedragen zijn indicatief en exclusief omzetbelasting.
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Het specialistisch onderhoud dient ter aanvulling van het klein en periodiek onderhoud, en 

dient minimaal 1 tot 2 keer per jaar te worden uitgevoerd. Dit onderhoud is erop gericht om: 

verkitting van de toplaag tegen te gaan; droog vuil uit de toplaag te verwijderen en de 

stabiliteitsmat krachtig te borstelen. Uw installateur biedt u hiervoor een 

onderhoudscontract aan. 
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