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De KNLTB hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige en veilige tennisbanen. Om dit te 

waarborgen is in het Competitiereglement en Toernooireglement vastgesteld dat een vereniging 

voor iedere tennisbaan die wordt gebruikt voor wedstrijden en gespeeld onder auspiciën van de 

KNLTB (zoals competitie en toernooien) dient te beschikken over een keurmerkcertificaat (sinds 

1 januari 1997 vastgesteld). Uiteraard is het vanwege de algemene zorgplicht sterk aan te 

bevelen hier altijd aan te voldoen. Voor een nadere uitleg over het keurmerkcertificaat verwijzen 

wij je naar het document ‘Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure’, te downloaden via 

www.centrecourt.nl. Ga vervolgens naar Verenigingsthema’s – Accommodaties en klik 

vervolgens op Tennisbanen – Regelgeving tennisbanen. Ook kun je het document opvragen bij 

de afdeling Verenigingsondersteuning via verenigingsondersteuning@knltb.nl.  

 

In dit document wordt nader ingegaan op de veiligheid van tennisbanen. Het bestuur van een 

tennisvereniging is er voor verantwoordelijk (lees: zorgplicht) dat de leden op kwalitatief goede 

en veilige tennisbanen kunnen spelen en dat de tennisbanen voldoen aan de kwaliteitseisen van 

NOC*NSF/KNLTB. Als we spreken over veiligheidsvoorschriften voor tennisbanen, dan maken 

we onderscheid tussen normen en aanbevelingen.  Hiervoor gelden de volgende definities: 

 

Norm 

De norm is de minimale waarde die voor een bepaald aspect gehanteerd moet worden om van 

de KNLTB goedkeuring te krijgen. Met andere woorden: aan de norm dient te worden 

voldaan. 

 

Aanbeveling 

Een aanbeveling is een voorkeurswaarde van de KNLTB. Opvolging van een aanbeveling leidt 

tot een hoger kwaliteits- en veiligheidsniveau van de tennisbaan. Met andere woorden: een 

aanbeveling is geen verplichting maar wel sterk aan te raden. 
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Normen 

 

Algemeen 

• Het speelveld, inclusief de uitloopruimten moet worden uitgevoerd in één en dezelfde 
constructie 

• In het oppervlak mogen geen open naden voorkomen (tolerantie 5mm) 

• De belijning behoort aaneengesloten, egaal wit van kleur, strak en zichtbaar te zijn 

• De uitlopen mogen in een andere kleur dan het speelveld worden uitgevoerd 
(afhankelijk van het genormeerde baantype) 

• In geval van beregening dient een sproeikop, buiten gebruik, niet boven het 
speeloppervlak uit te steken en op minimaal 2,5 meter uit de zijlijn te worden 
aangebracht 

• Uitloopruimten dienen obstakelvrij te zijn  
 

Hoogteligging 

• De meeste baansoorten mogen geen afschot hebben 

• Indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een eenzijdig afschot worden 
aangebracht 

• Een maximaal afschot van 0,6% is nog juist toegestaan 

• In een lengteraai is geen afschot toegestaan 

• Zowel het lengteprofiel als dwarsprofiel mag over de hele baan geen grotere afwijking 
hebben dan 10mm 

 

Vlakheid  

• Oneffenheden van meer dan 5mm mogen in het baanoppervlak niet voorkomen onder 
een rei van 3 meter 

• Scherpe overgangen (zgn. drempels) mogen niet voorkomen 

• Indien binnen 3 meter meer dan 3 oneffenheden voorkomen, dan mogen al deze 
oneffenheden binnen deze 3 meter niet groter zijn dan 2 mm 

 

Netconstructie 

• De netpalen dienen minimaal 1,07m te zijn en mogen niet hoger zijn dan  
 1,095m 

• Scoreborden mogen niet worden bevestigd aan de netpaal 

• De afstand tussen de netpalen behoort 12,80m te zijn 

• Het punt waar de netkabel de netpaal verlaat mag niet hoger zijn dan 1,07m 
 

Hekwerk 

• Er mogen geen uitstekende puntvormige bevestigingsmiddelen aan het hekwerk zitten, 
(scherpe) afbindingen dienen recht naar beneden te worden aangebracht 

• Een toegangspoort dient naar buitendraaiend te zijn 

• Een toegangspoort dient afsluitbaar te zijn 

• Ballenvangers zijn alleen toegestaan als een tussenuitloop van 7,32m (2 x 3,66m) 
aanwezig is 

• Hekwerk dient te zijn voorzien van meeverend gaas 
 

 

 



 

 

 

Obstakels 

De zij- en achteruitlopen dienen vrij te zijn van obstakels (bijvoorbeeld lichtmasten en 

onderhoudsmateriaal), met uitzondering van: 

• De ruimte pal achter de netpaal ter grootte van 1.5 m² ten behoeve van de 
scheidsrechtersstoel. 

• Aan beide zijden van het speelveld, maar zo dicht mogelijk bij de 
scheidsrechtersstoel een ruimte van maximaal 1 (b) x 2 (l) meter ten behoeve 
van spelersbanken. Deze spelersbanken moeten zo dicht mogelijk tegen de 
grens van de uitloop bij de betreffende baan worden geplaatst. Bij de 
aanwezigheid van een toegangspoort mogen deze ruimten worden verplaatst 
tot naast deze toegangspoort. In de tussenuitloopruimten dienen deze ruimten 
zodanig in het midden van de uitloopruimte geplaatst te worden dat er aan 
weerszijden minimaal 2 meter resteert. 

 

Aanbevelingen 

 

• In geval men het sleepnet wil bevestigen aan het hekwerk, maak dan gebruik van een 
S-haak met een stompe punt en bevestig deze zodanig dat dit geen gevaar voor spelers 
kan opleveren 

• Plaats een watertappunt bij voorkeur buiten het hekwerk of anders tussen de netpalen in 
de tussenuitloop. In geval van het laatste is het aan te bevelen een bescherming om de 
paal heen te doen 

• Bevestig een waterslang op een haspel tussen de banen 

• Bevestig een onderbuis aan de onderkant van het hekwerk om het omkrullen van het 
gaas te voorkomen 

• Lichtmasten dienen bij voorkeur buiten het hekwerk te staan. Indien de lichtmasten 
buiten de uitloop maar binnen het hekwerk staan, adviseren wij de lichtmasten te 
bekleden met schuimrubber. Dit om de speelveiligheid te bevorderen 

• Ter bescherming van de sproeikop kan een mantelpijp om de sproeikop worden 
aangebracht maar deze dient dan niet boven het maaiveld uit te steken (anders is het 
een obstakel). Je kunt ervoor kiezen deze te voorzien van een afgesloten deksel en 
voorzien van een opening, waardoor de sproeikop omhoog kan komen. Bovenkant 
sproeikop en deksel dienen dan wel gelijk te zijn met het maaiveld 
 

Indien jouw vereniging meer inzicht wenst in de (visuele) kwaliteit, bespeelbaarheid en veiligheid 

van de banen dan kun je een gratis KNLTB banenscan laten doen. De scan geeft je inzicht in 

‘hoe de banen erbij liggen’ en welke acties je moet ondernemen om de maximale levensduur 

van de banen er uit te halen. Hiervoor kun je terecht bij jouw KNLTB accountmanager. 

 

 


