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Graag WILLEN maar niet kunnen
C O L U M N

De regering weet exact hoe het
voelt als je met een banentekort
te kampen hebt. De crisis heeft
dat maar al te duidelijk gemaakt.
Als je in Amsterdam en omgeving
woont en je wilt je aanmelden bij
een tennisvereniging dan kan dat
uiteraard. Maar in negen van de tien
gevallen beland je op de wachtlijst. De
hoofdstad kampt namelijk ook met
een nijpend (tennis)banentekort.
Opmerkelijk, omdat in 2006 de
gemeente al liet doorschemeren met
accommodatieproblemen te zitten
en daar plannen voor te ontwikkelen.
Tien jaar (!) later is de situatie alleen
maar spoedeisender geworden,
zeker voor tennis. En dat terwijl een
Amsterdams opleidingscentrum als
het ter ziele gegane Popeye Goldstar
toonaangevend was in deze tak van
sport. Een aantal van Nederlands
beste spelers (Brenda Schultz, Richard
Krajicek) trainde op dit complex aan
de Boelelaan in Amsterdam-Zuid,
waar 34 binnen- en buitenbanen
lagen, maar dat plaats moest maken
voor commerciële uitbreiding van de
Zuidas.
De Amsterdamse tenniswereld heeft
meer dan eens aan de bel getrokken.
Rob Spaan, ex-directeur van Popeye
Goldstar, heeft een aantal jaren
geleden hemel en aarde bewogen om
op een andere locatie zijn vereniging
te continueren. Het is hem niet gelukt.
Bij TC Kattenlaan in het Vondelpark
betaal je over de 400 euro contributie
om een balletje te mogen slaan en toch
heeft de club een wachtlijst.
Het probleem concentreert zich binnen
de ring rond Amsterdam. Daar buiten
heerst het beeld van een teruggang
in leden of in een enkel geval is het
aanbod aan banen te gering (ZuidOost). Tennispark Buitenveldert besloot

enige tijd terug drie banen op te
geven omdat het lucratiever was een
deel van het park om te bouwen tot
parkeergelegenheid. Dat kan toch niet
de bedoeling zijn.
Vreemd blijft het dat het zolang duurt
voordat de gemeente Amsterdam
actie onderneemt. Voor de tennissport
betekent het in roerige tijden een
gemiste kans. In de hoofdstad liggen
238 banen; dat moeten er volgens het
KNLTB-rapport tenminste 329 zijn. Het
betekent dat Amsterdam kampt met
een tekort aan tennisbanen van rond
de 30 procent. Dat is nogal wat.
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de landelijke overheid dat sporten
gezond is voor lichaam en geest.
Dan moet je zorgen dat er voor - in
dit geval de tennissport - voldoende
faciliteiten en accommodaties
aanwezig zijn. Hopelijk geeft dit
alarmerende rapport een aanzet tot
concretisering van de plannen.
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En dat terwijl de sport in de rest van
het land in zwaar weer verkeert en
heel schuchter opkrabbelt na een
behoorlijke serie uppercuts. Uiteraard
was de KNLTB er alles aan gelegen
om dit probleem aan de kaak
te stellen. En eens temeer
blijkt dat Amsterdam een
aparte status heeft. Dat de
hoofdstad nogal eens afwijkt
van de landelijke trend,
zoals bijvoorbeeld ook
is te constateren op de
huizenmarkt.
Je zult je net binnen
die ring gevestigd
hebben in een –
overgewaardeerd
– koophuis en tot de
ontdekking komen dat
je in de buurt nergens
terecht kunt om een
balletje te slaan.
Het zou de gemeente
Amsterdam sieren
als daadwerkelijk
actie wordt
ondernomen.
Diezelfde gemeente
verkondigt net als
53

