Overdekt Tennis in
Bergen NH

Dit rapport is opgesteld door Commissie Nieuw Park
(vertegenwoordiging T.C. Bergen en BSV Tennis)
in samenwerking met KNLTB
(vertegenwoordiging door Herwin Brillemans)
d.d. 4 november 2021

Inleiding
In deze notitie onderbouwen TC Bergen en BSV Tennis het belang en het maatschappelijk effect van
indoortennis aanbod in de gemeente Bergen en regio.
Beide verenigingen zijn gezamenlijk in gesprek met de gemeente Bergen voor de realisatie van een
nieuw tennispark in Bergen aan de Oudtburghweg (IJsbaanterrein). Een nieuw tennispark waar BSV
en TC Bergen samen gevestigd kunnen worden of als een fusie tennisclub verder gaan.
Beide verenigingen hebben sterk de wens om het nieuwe tennispark te voorzien van 3 à 4 overdekte
tennisbanen vanuit de sterke overtuiging dat er behoefte is aan overdekte tennisbanen in de
Gemeente Bergen. Daarnaast is onze verwachting dat het een sterke bijdrage levert aan de
beleidsdoelstellingen van Gemeente Bergen.
In deze onderbouwing behandelen wij de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Standpunt KNLTB Indoortennis
Tennissen als sport in Gemeente Bergen
Indoortennis in de regio
Winterlessen 2021
Baanhuur in winter voor vrij spelen
Sportparticipatie
Maatschappelijke inzet van hal binnen gemeente Bergen
Demografische ontwikkelingen - Leefbaarheid gemeente Bergen
Baansoort vs. indoortennis

Op pagina 14 t/m 16 van dit rapport heeft de heer H. Brillemans, adviseur KNLTB, een aanvulling
geschreven op dit rapport
.
1. Standpunt KNLTB indoortennis
Het indooraanbod van vaste hallen voor tennis neemt de laatste jaren af. Indoortennis daarentegen
is een belangrijk en volwaardig onderdeel van de (Nederlandse) tenniscultuur en historie.
Door de aanleg van indoortennisbanen kan het hele jaar door worden getennist zonder dat deze
uitvallen door weersomstandigheden. Daarnaast draagt indoortennis bij aan het goed leren
tennissen en trainen in de wintermaanden met de nodige comfort en zekerheden. Veel leden (denk
vooral ook aan jeugd/talentontwikkeling) kunnen in de winterperiode lessen blijven volgen zonder
dat ze uitvliegen naar andere locaties of in de winter helemaal niet tennissen. Maar ook voor
(wedstrijd)spelers in het algemeen en de werkomstandigheden van leraren biedt overdekt tennissen
de nodige zekerheden. KNLTB bedoelt met indoortennisbanen: a. de volledig gesloten hal, b. blaashal
die in de winter over banen geplaatst worden en c. de half afgesloten vaste hal (welke aan de
zijkanten open zijn en in de winter aan de zijkanten gesloten kan worden. Leden blijven door
indoortennis (o.a. door het organiseren van extra activiteiten) ook het gehele jaar meer betrokken bij
de vereniging en bij een goede bezetting levert het de vereniging geld op. Het gehele jaar rond
sporten (tennissen) leidt tot meer sporten met alle positieve gevolgen van dien. Belangrijk daarbij is
om niet alleen naar de eigen verenigingssituatie te kijken maar ook naar de ontwikkelingen en
behoeftevoorziening van indoortennis in de regio.
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Indoortennis biedt bij uitstek kansen voor invulling van een meer lokale/regionale
behoeftevoorziening.
Gezien deze ontwikkelingen versterkt de KNLTB aangesloten verenigingen met adviezen voor aanleg
van indoortennis en maken zij zich hard voor behoud van voldoende aanbod van indoortennis op
regionaal/landelijk niveau. KNLTB draagt op allerlei wijze bij aan goede en onafhankelijke
basisinformatie en breekt een lans voor het belang van voldoende indooraanbod in Nederland.
Bron: KNLTB Overdekt tennissen op jouw vereniging, Juli 2021.
2. Tennissen als sport in Gemeente Bergen
Tennis is in Bergen een populaire sport. Wanneer we kijken naar het dorp Bergen Binnen, dan zijn
daar drie tennisclubs te vinden. De grootste is TC Bergen met ongeveer met iets meer dan 700 (*)
leden. De tweede is BSV Tennis met iets meer dan 350 leden. Daarnaast herbergt Bergen Binnen
tennispark De Molenkrocht. Hier spelen ongeveer 100 leden, maar dit is geen vereniging m.a.w. het
zijn privé-banen. Veel van de mensen die een baan huren bij De Molenkrocht zijn ook lid bij TC
Bergen of BSV Tennis.
In totaal beoefenen in het dorp Bergen Binnen ongeveer 1.200 mensen de tennissport. Het totale
aantal bewoners van Bergen Binnen is ongeveer 12.500, wat erop neer komt dat bijna 10% van de
Bergenaren de tennissport beoefent.
Dit is fors meer dan wanneer we dit landelijk bekijken. De KNLTB heeft ongeveer 600.000 leden. In
totaal zijn op 31 mei 2021 85.600 kinderen lid van een tennisvereniging, een stijging van 8,8% ten
opzichte van vorig jaar. In de leeftijdsgroep t/m 12 jaar is dat zelfs 9,7%.Tennis is populair bij de
jeugd, dat blijkt uit deze groei.
De Nederlandse bevolking telt ongeveer 17 miljoen mensen. Hieruit blijkt dus dat ongeveer 3,5% van
de Nederlanders de tennissport beoefent.

In tegenstelling tot het landelijke gemiddelde is het aantal leden van de beide verenigingen samen
sinds 2016 stabiel. Er is een groei bij de 18+ leden te zien en een afname bij de jeugd.

(*) vanwege het aanbod van zomerlidmaatschappen bij TC Bergen fluctueert het aantal leden bij deze
vereniging tussen zomerseizoen (circa 700) en winterseizoen (circa 650).
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3. Indoortennis in de regio
De behoefte aan indoortennis neemt toe bij beide tennisverenigingen. Binnen beide verenigingen
wordt deze behoefte ten eerste gestuwd door de tennisleraren, maar ook de leden hebben behoefte
aan comfort en zekerheid om hun geliefde sport in de winter te kunnen beoefenen.
En zijn een aantal overdekte tennisbanen in de regio die in de behoefte kunnen voorzien. Echter
verschillende ontwikkelingen maken dat het aanbod aan indoortennis is afgenomen in de afgelopen
jaren. De overdekte banen zullen we hieronder verder bekijken.
De Pesiehal is een bekende hal met vier banen. Wij hebben inmiddels begrepen dat de eigenaar
overweegt om recreatiewoningen op de plek van zijn huidige hal te ontwikkelen. Daarnaast is het
vermeldenswaard dat de voorkeurs-tennisschool (TV De Hout) voorrang krijgt op de banen en andere
tennisscholen niet worden toegelaten. De bezetting van de Pesiehal benadert op dit moment (op de
piekuren) de 100%.
De tennishal van Victorie Plaza is recent met 25% verkleind ten behoeve van hun fitnessactiviteiten.
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Er blijven nu drie indoortennisbanen over. Wij hebben vernomen dat Victoria overweegt om in de
nabije toekomst nog 1 van de 3 banen te gaan benutten voor uitbreiding fitnessactiviteiten. De
bezetting van Victorie Plaza benadert op dit moment (tijdens de piekuren) de 100%.
De tennishal De Dors in Heiloo had tot voor kort 4 banen. Deze zijn recent vervangen door 8
Padelbanen. Door het verdwijnen van deze banen zal de vraag naar indoorbanen in de regio
toenemen en hierdoor ook de druk op de overgebleven hallen.

TC Daalmeer heeft een eigen tennishal. Deze hal beschikt over drie banen. De hal is recent neergezet
en ook deze hal benadert op dit moment (op de piekuren) de 100%.
Tenslotte heeft De Blinkerd in Schoorl drie binnenbanen. Deze zijn multifunctionele banen met een
generieke vloer die minder geschikt is voor de tennissport. Deze hal heeft aanzienlijk minder uren
beschikbaar voor tennis in het winterseizoen in vergelijking met de hierboven genoemde hallen.
Desalniettemin benadert deze hal op dit moment ook de 100% bezetting in het winterseizoen. De hal
wordt merendeels gebruikt voor zaalhockey, handbal en zaalvoetbal.
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In onderstaand schema hebben we een onderscheid gemaakt tussen banen die beschikbaar zijn om te
tennissen (dit zijn dus ook de banen die in de praktijk eigenlijk niet geschikt zijn om te tennissen) en
de banen die geschikt zijn om te tennissen.
Resumerend zien we het volgende beeld:
HAL
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TOTAAL
18 ³ (21)
10 ³ (13)
5³ (8)
¹ feitelijk ongeschikt voor tennis
² capaciteit die beschikbaar wordt gesteld aan trainers van andere tennisscholen is beperkt tot nihil.
³ feitelijk beschikbaar voor tennisgebruik
Het aantal indoorbanen is van 18 naar 10 afgenomen. En de kans is dat dit verder afneemt naar 5
banen.

Tennistraining (ook indoor)
Overdekt tennissen biedt tennistrainers zekerheid en betere werkomstandigheden. Binnen onze
recreatieve verenigingen is de vraag naar tennistraining groot.
Tennis is een technische sport. Een enkeling zal zonder ervaring een racket kunnen pakken en een
balletje kunnen slaan, maar het merendeel van de beoefenaars heeft les nodig om zich de sport
eigen te maken en waar mogelijk te verbeteren.
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Wanneer we kijken naar het aantal trainers bij beide verenigingen en het aantal uren dat wordt
lesgegeven dan zien we het volgende beeld (peildatum seizoen 2020/2021):

VERENIGING

AANTAL TRAINERS

AANTAL LESUREN
IN DE ZOMER PER
WEEK

AANTAL LESUREN IN DE
WINTER PER WEEK

TC Bergen

3

115

64

BSV

1

45

25

Bovenstaand schema laat zien dat er in de zomer veel les wordt gegeven en in de winter beduidend
minder.
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren:
•
•
•

lessen in de winter zijn duurder doordat tevens moet worden betaald voor de huur van de
(commerciële) indoorbanen
de reisafstand naar de tennishallen in de regio wordt als onprettig ervaren (ouderen) of
ongewenst (jeugd) (*)
de tijdstippen waarop er wel baanaanbod is zijn niet aantrekkelijk (op werkdagen overdag).

4. Winterlessen 2021
Het tekort aan indoorbanen dat de laatste jaren is ontstaan heeft voor de tennissers in Bergen NH
het komende winterseizoen vergaande consequenties.
Om de komende winterlessen te kunnen verzorgen heeft geen van de 6 tennistrainers van onze
clubs (totaal aanvragen voor 100 lesuren per week!) de beschikbaarheid over indoorbanen.
Simpelweg om dat er geen banen in de regio beschikbaar zijn. Een van de trainers kon weliswaar
totaal 4 uur aan indoorbanen huren maar qua tijd niet aaneengesloten. Onmogelijk om dit efficiënt
in te zetten voor een trainer. Dit toont aan dat er nu op dit moment er een behoefte is aan tenminste
100 indoorlesuren per week in de weken dat er lesgegeven wordt.
Dit is echt een zeer serieus probleem voor beide tennisverenigingen en haar trainers. De trainers
worden door deze situatie zwaar geraakt in hun omzet in de winterperiode en maakt de binding van
deze trainers met zowel TC Bergen als BSV Tennis zeer kwetsbaar in een markt waar er ook nog eens
sprake is van veel vraag is naar tennistrainers. Vertrek van trainers is ook altijd aanleiding (in het
verleden gebleken) voor een aantal leden om lidmaatschap op te zeggen en trainers te “volgen”. Dit
baart de besturen van beide verengingen grote zorgen!!
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5. Baanhuur in winter voor vrij spelen
Uit de beschikbare data bij beide vereniging blijkt dat er een redelijk groot percentage van de senior
leden voor vrijspelen een baan huurt bij tennishallen in de regio (populair zijn Pesie, Victoria en
Daalmeer). Dit gebeurt zowel op daluren door senioren in doelgroep 65+ en op pieken door senioren
in doelgroep 40- 65 jaar.
Wekelijks wordt er in de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) op daluren door leden voor totaal
circa 23 uur gehuurd om in een hal te kunnen vrij spelen.
Wekelijks wordt er in de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) op piekuren door leden voor totaal
circa 48 uur gehuurd om in een hal te kunnen vrij spelen.
De genoemde uren betreffen een voorzichtige (pessimistisch) inschatting verkregen op basis van
onderzoek door navraag onder de meest actieve leden bij beide verenigingen.
Totale behoefte op basis van huidige gegevens: 100 uur voor lessen en circa 70 uur voor vrij spelen
senioren = 170 uur per week is 56 uur per baan!
6. Sportparticipatie
Uit kwalitatief onderzoek (*) onder diverse KNLTB aangesloten tennisverenigingen welke naast
buitenbanen de beschikking hebben over overdekte banen blijkt het volgende:
-

-

Toename winterlessen – winterlesuren t.o.v. zomerlessen/lesuren (zowel onder jeugd als
senioren). Het verschil in zomerlesuren en winterlesuren is nihil bij de verenigingen met hal
zowel onder jeugd als onder senioren. Dit terwijl bij TC Bergen en BSV het aantal lesuren
halveert ten opzichte van zomerlesuren!
Toename van en deelname aan tennisactiviteiten (toernooien e.d.) in winterseizoen (zowel
voor en door jeugd als voor en door senioren)
Stabiliteit in ledenaantal gehele jaar rond door binnen- en buitenbanen en actief zomer en
winteraanbod qua activiteiten
Toename leden door inrichting multifunctionaliteit park (binnen, buiten tennissen en padel):
gemiddeld 40%)
Toename deelname najaarscompetitie (onder jeugd en senioren)

Uit bovenstaande blijkt dat enerzijds de sportparticipatie toeneemt doordat er een jaar rond gesport
kan worden door leden en tevens zien we de sportparticipatie toeneemt door groei in ledental
wanneer er een attractief multifunctioneel park beschikbaar is in een gemeente.
Uit onderzoek en praktijk blijkt dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan de
fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast maakt het mensen sociaal en emotioneel sterker. Ook
verschillende kwetsbare groepen (zoals ouderen, jeugd uit een achterstandssituatie en mensen met
een fysieke of mentale beperking) ervaren hiervan persoonlijke voordelen. Uiteindelijk levert de inzet
van sport en bewegen ook maatschappelijk en financieel iets op.
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We willen hier tot slot de preventieve werking van sporten en bewegen benadrukken. Investeren in
sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde. Door Social Return On Investment wordt er
maatschappelijke winst gerealiseerd door aanleg van een multifunctioneel tennispark.
De maatschappelijke winst van sport en bewegen is in 2021 onderzocht. De resultaten van dit
onderzoek zijn terug te vinden op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?de-sociaaleconomischewaarde-van-sporten-en-bewegen&kb_id=26180&kb_q=

Bron: Publicatie Ecorys - De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen, 04 mei 2021
(*) De volgende vragen (gekoppeld aan de speerpunten uit het Sportakkoord Bergen NH)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Leidt de toevoeging van een hal:
tot meer inwoners die gaan sporten en bewegen?
een stijging van de beweegnorm (bv door het jaarrond sporten)?
positieve ontwikkelingen in relatie tot duurzaamheid?
tot meer multifunctioneel gebruik van de ruimte (bv de sportaccommodaties is
toekomstbestendig en wordt beter en voor meer doeleinden benut)?
tot een versterking van de verengingen?
tot het bevorderen van de beweegkwaliteit?

zijn voorgelegd aan de besturen van o.a. LTC Naaldwijk, PVDV Utrecht, Tie Breakers Amsterdam,
Tennisclub Capelle, Tennisvereniging Chip en Charge Amsterdam, TC Daalmeer Alkmaar. Tevens zijn
deze locaties bezocht door vertegenwoordigers Commissie Nieuw Park en zijn aldaar de vragen aan
parkmanager en/of trainers gesteld.

7. Maatschappelijke inzet van hal binnen gemeente Bergen
Uit ons kwalitatief onderzoek (onder diverse KNLTB aangesloten tennisverenigingen welke naast
buitenbanen de beschikking hebben over overdekte banen (*)) blijkt er een grote diversiteit te zijn
aan maatschappelijke activiteiten welke plek krijgen in de beschikbare hal:
-

Samenwerking met buurtsportcoaches voor diverse activiteiten in de hal met schoolkinderen
uit gemeente.
Beschikbaar stellen van hal aan middelbare school gericht op sportonderwijs.
Beschikbaar stellen van hal voor sport voor ouderen en voor bewegingstraining Fit Tennis
(ter voorkoming van blessures voor 50+ tennissers).
Beschikbaar stellen van hal voor G tennis (oudere jeugd) i.s.m. speciaal onderwijs in
gemeente.
Beschikbaar stellen van hal aan organisatie die een uitwisseling verzorgt met Roemeense
kinderen.
Beschikbaar stellen hal voor bedrijfs- (sponsoren) of familie sportevenementen.
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Alle verenigingen geven aan dat met name het beschikbaar stellen van de hal voor andere
maatschappelijke activiteiten afhankelijk is van de bezetting van de hal voor tennisactiviteiten. ‘Dat
de genoemde maatschappelijke activiteiten met name plaatsvinden in daluren (overdag) en op
incidentele basis in weekenden. Dit is uiteraard ook het uitgangspunt voor de nieuwe
fusievereniging. Daar waar mogelijk zal de nieuwe hal actief ter beschikking worden gesteld voor het
stimuleren van sport en beweging. De samenwerking wordt in dit kader actief voortgezet met de
buurtsportcoaches en het basis- en speciaal onderwijs Gemeente Bergen.
Schaatspret op tennisbaan
De beoogde locatie voor het realiseren van een nieuw tennispark in Bergen aan de Oudtburghweg
(IJsbaanterrein) heeft gevolgen voor de schaatsvereniging van Bergen. Er zijn in Nederland meerdere
voorbeelden van tennisverenigingen die een ijsbaan realiseren (in samenwerking met
schaatsverenigingen) op tennisbanen. Beide verenigingen, TC Bergen en BSV Tennis, gaan graag de
samenwerking aan met de Bergense Schaatsvereniging om dit op het nieuwe park te realiseren en
geven dit ter overweging mee aan de gemeente.

IJspret Tennisvereniging De Zweepslag
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8. Demografische ontwikkelingen - Leefbaarheid gemeente Bergen
De leefbaarheid van de gemeente Bergen wordt, net als bij iedere andere gemeente, voor een groot
deel bepaald door haar bevolkingsopbouw. Over de afgelopen tien jaar is de bevolking van Bergen
gekrompen met 1.180 personen. De huidige bevolkingskrimp heeft een groot effect op de
leefbaarheid en voorzieningen van de gemeente. Als winkels en bibliotheken langzaam uit de kernen
en dorpen verdwijnen, sportclubs het moeilijk krijgen, er onvoldoende leerlingen zijn voor de scholen
en de beroepsbevolking daalt, dan heeft dat direct impact op bewoners, organisaties en bedrijven.
De gemeente vindt het belangrijk in te zetten op de jongeren om de elkaar versterkende werking
tussen vergrijzing gedreven krimp en dalende leefbaarheid te stoppen. Voorzien in de juiste
woningbehoefte in de gemeente Bergen zal de uitstroom van jonge huishoudens naar de directe
omgeving van de gemeente Bergen verlagen (tussen 2009 en 2019 verhuisde 50% van de jonge
huishoudens naar de directe omgeving van de gemeente Bergen). De gemeente acht dat reëel door
in te zetten op het bouwen van de juiste woningen voor de doelgroep jongeren en door beleidsmatig
in te zetten op het behouden en creëren van de juiste voorzieningen. De totale opgave tot 2028 is
het realiseren van 1.133 woningen.
De groep jonge huishoudens is momenteel het kleinst binnen Bergen. De Provinciale prognose gaat
de komende jaren er van uit dat deze groep ongeveer hetzelfde blijft in omvang. Indien door middel
van passend woonbeleid en inzet op het voorzieningenniveau de huidige relatief forse uitstroom van
deze doelgroep kan worden beperkt, kan de groei van deze doelgroep uiteindelijk voor de komende
tien jaar uitkomen op +503 huishoudens tot 2029.
In een gemeente waar de wens om te tennissen onder de bevolking gemiddeld aanzienlijk hoger ligt
dan het landelijke gemiddelde is het realiseren van een aantrekkelijk en multifunctioneel tennispark
waar zowel zomers als in de winter de sport beoefend kan worden een belangrijke en gewenste
voorziening. Het draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente om naast het realiseren
van woningen, aantrekkelijke voorzieningen aan te bieden in de gemeente, ter vergroting van de
leefbaarheid en het maatschappelijke effect hiervan.
De gemeente krijgt ook steeds meer signalen vanuit (sport)verenigingen over een terugloop in jonge
leden en vrijwilligers. In deze laatste groep, het verliezen van de jonge vrijwilligers, is een duidelijke
vicieuze cirkel te bemerken die de vergrijzing versterkt. Het imago van een vrijwilligersorganisatie is
namelijk van grote invloed op het effect van de werving. Aan een vergrijsde organisatie hangt al
gauw een stoffig, oubollig imago en dat motiveert jonge vrijwilligers niet om zich hierbij aan te
sluiten.
Bij de oprichting van de fusievereniging van TC Bergen en BSV Tennis is er sprake van een
ledenaantal van 1000+. De fusievereniging kent dan een diversiteit aan leeftijden en zal door de
multifunctionaliteit van het park (gravelbanen, padelbanen, indoorbanen) aantrekkelijk zijn voor alle
doelgroepen uit de gemeente maar met name voor de nieuwe jonge huishoudens die gaan blijven en
komen in de gemeente op basis van het woningbeleid. Het is zeer realistisch te verwachten dat de
fusievereniging (met de groei aan woningen en inzet op het behouden van jonge huishoudens) uit
gaat groeien tot een sportvereniging met 1250 leden.

Bron:
• Bergense behoefte. Een onderbouwing van de woningbouwbehoefte in de gemeente Bergen
NH, januari 2021, Klaas Valkering.
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9. Baansoort vs indoortennis
TC Bergen en BSV beschikken over gravelbanen en in tegenstelling tot wat er in besluitformulier van
het college van Gemeente Bergen wordt vermeld zijn gravelbanen of gravelbanen onder afschot
geen all-weatherbanen.
De KNLTB stelt dat gravelbanen noodzakelijk zijn voor de toekomst van tennis als wedstrijdsport.
Gravel is naast (slow) hardcourt de inter(nationale) standaard voor het spelen van wedstrijden.
Daarnaast vormt tennis als wedstrijdsport een belangrijk onderdeel binnen verenigingen. Onderzoek
toont aan dat het spelen van wedstrijden meer binding met de vereniging oplevert en daarmee een
belangrijk middel is voor ledenbehoud. In tegenstelling tot veel andere baansoorten zijn gravelbanen
juist geschikt voor elk niveau en ambities. In het kader van leren tennissen, opleiden en spelplezier,
beschouwt de KNLTB de gravelbaan als de meest wenselijke baansoort.
Gravelbanen bieden speltechnisch en vanuit het gedachtegoed goede tennissers te willen opleiden
de meeste mogelijkheden en appelleren het meest aan de technische, tactische, mentale en
conditionele ontwikkeling op alle niveaus. Daarnaast toont onderzoek aan dat de meeste mensen
een voorkeur hebben voor het spelen op gravel. Ook leden van TC Bergen en BSV Tennis hebben zich
in een enquête van enkele jaren geleden overweldigend uitgesproken vóór gravelbanen en tegen
kunstgras.
Voor beide verenigingen is het een vereiste dat een eventueel nieuw tennispark wordt voorzien van
gravelbanen. Gravelbanen hebben een bespeelbaarheid van ongeveer 40 weken per jaar (= 77%
bespeelbaar).
"All-weather"-banen (bijvoorbeeld "smashcourt") halen ongeveer 45 weken per jaar (= 86%
bespeelbaar). Hiermee worden dus 5 extra speelweken gewonnen, maar is voor TC Bergen en BSV
(gravel-clubs) niet wenselijk om het hele park mee uit te voeren.
Conclusie: het nieuwe tennispark voorzien van zgn. "all-weather"-banen kan geen alternatief zijn
voor de aanleg van indoortennisfaciliteiten.
Bron:
•

KNLTB Baansoorten in beeld. Negende druk, januari 2020
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Conclusie
Er is behoefte aan indoortennisfaciliteiten in Bergen NH. Naar onze mening zijn indoortennis
faciliteiten nodig op een nieuw multifunctioneel tennispark voor het succes van de (fusie-)vereniging
in de toekomst, de tennissport in de regio en daarmee het versterken van de leefbaarheid in de
gemeente Bergen NH met het nodige maatschappelijke effect.

Bergen NH, 4 november 2021

Namens TC Bergen
Jolanda Bakker, voorzitter TC Bergen en lid Commissie Nieuw Park
Cees Veerman, penningmeester TC Bergen en lid Commissie Nieuw Park
Jeroen Galavazi, lid Commissie Nieuw Park
Eef de Weijer, lid Commissie Nieuw Park
Marien van Ouwerkerk, lid Commissie Nieuw Park

Namens BSV Tennis
Peter Vonk, voorzitter BSV Tennis en lid Commissie Nieuw Park
Jos Clijnk, secretaris BSV Tennis en lid Commissie Nieuw Park

Namens KNLTB
Herman Brillemans, Adviseur Verenigingsadvies, fusiebegeleiding & belangenbehartiging.
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Toekomstbestendigheid vereniging
Aanvulling KNLTB-adviseur: Herwin Brillemans
Samen met de vereniging hebben we gekeken waar het rapport nog versterkt zou kunnen worden.
Hiernaast geef ik hieronder nog een uitgebreide zienswijze op de ontwikkeling van een
indoortennisaccommodatie op het nieuwe tennispark.
Relevante trends
-

-

-

-

-

-

Tennis in het algemeen: tennis heeft een afname van leden gekend in de afgelopen 10 jaar. De
laatste jaren was vooral in stedelijke gebieden een opwaartse trend te zien. De laatste 2 jaar
is er een landelijke toename geweest van het aantal leden.
Tennis wordt een jaarrond sport. Deze ontwikkeling is in eerste instantie ingezet door de
aanleg van vele allweather banen. Echter, door de zachtere winters en enkele nieuwe gravelachtige baansoorten is deze ontwikkeling landelijk. Deze ontwikkeling zet door omdat
gebleken is dat er behoefte is aan een jaarrond tennis.
Jeugdtennis ontwikkelt zich van een zomersport tot een jaarrond sport. Steeds meer
verenigingen bieden een lidmaatschap aan van september tot de zomer inclusief lessen,
toernooien en zelfstandig spelen. Dit heeft de behoefte aan indoortennisaccommodaties
vergroot. In de winter is tennis o.a. voor de jeugd onaangenaam als buitensport; de kinderen
rennen minder achter een bal aan zoals bij voetbal en hockey omdat tennis veel technischer is
om te leren. Het effect hiervan is dat veel kinderen in de winter niet tennissen.
Steeds meer tennissers spelen competitie en nemen lessen. Er is een intensivering van het
baangebruik waardoor het aantal geadviseerde aantal 18+ leden per baan af aan het nemen
is.
Het aantal volledig gesloten indoortennisbanen neemt af. Daar tegenover staat dat blijkt dat
als aanbod en vraag in evenwicht is, de vraag stabiel blijkt te zijn. Verenigingen zoals TV
Tiebreakers in Amsterdam, LTC Naaldwijk of TV Breukelen runnen hun
indoortennisaccommodatie succesvol. Hier zijn nog vele andere voorbeelden van.
Regionaal lijkt uit de analyse van de vereniging, dat het aanbod van indoorbanen aan het
dalen is en hier staat tegenover dat de bestaande banen binnen de genoemde hallen een
hoge tot zeer hoge bezettingsgraad kennen op de uren dat er vraag is (avonduren
bijvoorbeeld). Dit beeld zien we in veel meer regio’s.

Behoefte aan een indoortennisaccommodatie in Bergen
-

Feitelijk blijkt dat de behoefte voor een indoortennisaccommodatie in Bergen er nu al is. De
clubtrainers kunnen niet meer in de andere hallen terecht. Hiernaast is het zeker dat een groot
gedeelte van de huidige leden die ergens anders tennissen zullen besluiten bij hun eigen
vereniging te gaan tennissen. Uit ervaring is gebleken dat met een indoortennisvoorziening op
of dichtbij de vereniging de vraag stijgt omdat een groep tennissers die gewend was in de
winter te stoppen besluit in de winter te tennissen. Ervaring bij andere verenigingen laat ook
zien dat er een grote groep tennissers is die de voorkeur geeft aan spelen in de buitenlucht.

Overdekt tennis in Bergen - 14

Groeiverwachtingen van de nieuwe vereniging
De volgende opmerkingen kunnen geplaatst worden:
-

-

Uit onderzoek is gebleken dat verenigingen op nieuwe parken vrijwel altijd een groei
doormaken.
De vereniging zal groeien door de toevoeging van padel. Dit hoeft niet alleen een groei te zijn
van het aantal padelleden. Bij sommige verenigingen blijkt dat door toevoeging van padel
vooral de groep tennissers tussen de 25 en 40 toeneemt.
Landelijk groeit het aantal tennisleden. Het tennis in Bergen heeft de laatste 10 jaar een veel
gunstiger ontwikkeling laten zien dan in de rest van het land.
Een indooraccommodatie versterkt het aanbod voor de jeugd in de winterperiode. Het is een
reële verwachting dat het aantal jeugdleden een groei gaat doormaken in de eerste paar jaar.

Positieve effecten voor de tennisvereniging
Er is een aantal positieve effecten voor de tennisvereniging te verwachten:
-

-

-

-

-

Afhankelijk van het soort hal kan de indooraccommodatie een financiële bijdrage leveren aan
de vereniging wat de toekomstbestendigheid van de vereniging vergroot. Dit is
ervaringskennis dat voortkomt uit gesprekken met verenigingen met een tijdelijke of halfopen
indooraccommodatie.
Meer leden op de club gedurende winter verbetert de exploitatie van de kantine en vergroot
de binding van leden omdat ook in deze periode toernooien en verenigingsactiviteiten kunnen
plaatsvinden.
Het veroorzaakt een ledengroei omdat tennis ten eerste als jaarrond sport als alternatief
versterkt wordt, en tweede omdat mensen die een zomersport beoefenen een alternatief in
de winter wordt geboden. Dit is een beeld dat we hebben maar we hebben dit niet
onderbouwd met onderzoek.
Er is een ledengroei bij de jeugdafdeling te verwachten door het versterkte aanbod.
Het zal makkelijker zijn tennisleraren vast te houden omdat de uitval van lessen door regen
sterk verminderd wordt en omdat lessen voor de jeugd in de winterperiode veel meer
continuïteit en aantrekkingskracht krijgen. Hierbij moet bedacht worden dat er een krapte is
aan tennisleraren.
Afhankelijk van het soort overkapping ontstaat er in de zomer een uitbreiding van het aantal
banen doordat de banen van de indooraccommodatie gedurende de zomer ook gebruikt
kunnen worden. Ervaring leert dat dit bij gesloten indooraccommodaties beperkt blijft tot
wanneer het slecht weer is, dit i.t.t. halfopen en tijdelijke indooraccommodaties.

Overdekt tennis in Bergen - 15

Voorlopige conclusies betreffende het nieuwe tennispark
TC Bergen en BSV hebben nu samen 13 banen. Vanuit de KNLTB bezien heeft een vereniging met 10001100 leden uitgaande van een belasting van 80 leden per baan tenminste 13 banen nodig. Een meer
precieze berekening kan gemaakt worden vanuit het aantal 18+ leden (800/60). Ook die berekening
laat zien dat 13 banen een minimum is. Een aanvulling van het aanbod met padelbanen en een indoor
alternatief in de winter zal door het brede palet aan aanbod de aantrekkingskracht van de vereniging
sterk verbeteren. Afhankelijk van de keuze in indooraccommodatie, kan de ruimte optimaal gebruikt
worden en kan gezorgd worden dat de groeimogelijkheden optimaal zijn. De vereniging kan hiermee
een sterke financiële basis hebben voor de toekomst en heeft die hierdoor meerdere mogelijkheden
om in de toekomst mee te bewegen in veranderingen in de vraag.
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