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Haal het maximale uit je  
tennisbaan met Antea Group

Ontwerp, vergunningen, financiën,  
planning en de aanleg: nieuwbouw of 
renovatie van tennisbanen is een klus 
waarbij veel komt kijken. Daarnaast 
vragen we steeds meer van onze tennis-
banen. Betere bespeelbaarheid, langere 
levensduur, efficiënt in onderhoud. 

Goed om te weten dat Antea Group  
tennisverenigingen én gemeenten  
ontzorgt bij deze opgave. We zijn al ruim 
zestig jaar actief als ontwikkelaar en  
bouwer van tennisbanen. Van topbaan 
tot recreatieve baan: tennisverenigingen 
in heel Nederland maken gebruik van 
onze tennissystemen. En in de meeste  
gevallen hebben we ook voor het ont-
werp en de aanleg ervan gezorgd. 

Denkt u na over nieuwbouw  
of renovatie van tennisbanen?  
Win eens vrijblijvend advies in  
bij één van onze specialisten 

Contactpersoon:
Jaap Schuurman
T: (06) 53 41 87 47
E: jaap.schuurman@anteagroup.com 
www.anteagroup.nl/sport 

Hoe hebben jullie deze klus geklaard?
‘De aanleg van 14 tennisvelden is geen productiewerk: de banen komen niet kant en klaar 
uit een fabriek rollen. Het vergt veel denkwerk en overleg. De belangrijkste ingrediënten 
waren een goede voorbereiding en een nauwe samenwerking. Bijna elke week hadden 
we als vereniging een bouwteamvergadering met de mensen van Antea Group. Dit zorgde 
ervoor dat we obstakels snel signaleerden en oplossingen konden bedenken. We wilden 
bijvoorbeeld nieuwe lichtmasten installeren, bij de aanleg van de velden is hiermee  
meteen rekening gehouden. Daarnaast heeft Antea Group alles op alles gezet om per  
1 april 10 banen speelklaar te krijgen. Echt een prestatie’

En nu..?
‘We stonden jarenlang bekend als die vereniging waar je na een regenbui het langst moest 
wachten om de baan weer op te kunnen. Nu is dat andersom. Wij zijn de vereniging waar 
je na een buitje het snelst de baan weer op kunt. Soms al binnen 10 minuten. Daar zijn we 
trots op. We hebben 14 tiptop banen. En we doen er ook écht alles aan om die kwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden. We hebben onze groundsman meer uren gegeven om deze 
banen zo goed mogelijk te onderhouden.’

En qua toekomstperspectief? 
‘We hopen dat we na dit seizoen leden terugwinnen. De voortekenen zijn veelbelovend. 
We hebben onlangs ons jaarlijkse open tennistoernooi gehouden, hier kwamen beduidend 
meer mensen op af dan voorgaande jaren. En niet onbelangrijk, de huidige leden zijn erg 
blij met de nieuwe banen. Daarnaast willen we ons seizoen twee maanden verlengen  
naar acht maanden. We hebben als vereniging een enorme sprong voorwaarts gemaakt. 
Het is een investering die het dubbel en dwars waard is.’

Maar dat mocht natuurlijk niet te lang duren…
‘We wilden koste wat het kost voor de start van het nieuwe seizoen een bespeelbare  
accommodatie hebben. Dit betekende dat we geen tijd te verliezen hadden. De gemeente 
stelde in december een subsidie beschikbaar, als vereniging kregen wij bij dit project het 
stuur in handen. Erg fijn, want zo konden we sturen op kwaliteit. We hadden al offertes 
aangevraagd: Antea Group deed de beste en meest complete aanbieding. We kozen voor 
het Prestige Gravel-systeem. Banen op afschot met fijner gravel: beter voor de drainage én 
uitstekende speleigenschappen. Daarna zijn we met Antea Group om tafel gegaan om onze 
plannen te realiseren…’

Het water stond tennisvereniging A.L.T.C. Aemstelburgh uit Amstelveen eind vorig jaar aan de lippen.  

Letterlijk en figuurlijk. De veertien banen en twee minibanen op het tennispark stonden na een buitje in  

‘no time’ onder water. In augustus werden ze niet meer droog, er kon helemaal niet gespeeld worden.  

Voorzitter Victor Frequin: ‘Een onhoudbare situatie.’ 

Hoe zag jullie situatie er vorig  
jaar uit?
Frequin: ‘Ons bestaansrecht als tennisvereni-
ging stond op het spel. Door slechte drainage 
en een lage ligging van ons tennispark, ston-
den onze tennisvelden na een klein regen-
buitje onder water. En in augustus werden  
ze niet meer droog. Je moet je voorstellen: 
dat nieuws zingt rond in Amstelveen. Het was 
logisch dat een deel van onze 1.250 leden zei: 
we gaan maar eens ergens anders kijken.’ 

Werk aan de winkel dus
‘Absoluut. We hebben de noodklok geluid 
bij de gemeente, de eigenaar van het park. 
Gelukkig erkende men ons probleem. In het 
najaar hebben we Antea Group onderzoek 
laten doen. De conclusie was helder: de 
waterberging en de afvoercapaciteit waren 
onvoldoende, de oude drainage voldeed niet 
meer en we hadden banen op afschot nodig 
met een nieuwe gravellaag.’

Over Prestige Gravel 

Met Prestige Gravel kunnen tennis-
verenigingen sinds kort kiezen voor een 
innovatieve gravelbaan die het outdoor 
tennisseizoen aanzienlijk verlengt.  
Prestige Gravel is een honderd procent 
gravelbaan die beschikt over waterdoor-
latende en -vasthoudende eigenschap-
pen. Hierdoor is het mogelijk om vrijwel 
het hele jaar door buiten op gravel te  
spelen. Door een combinatie van  
drainage en afvoer via lijngoten is de 
baan na een bui snel weer bespeelbaar. 
Prestige Gravel is een initiatief van  
Antea Group en Rekre Sport. 

Aemstelburgh kiest voor Prestige Gravel:

‘We zijn nu de vereniging 
waar je het snelst de baan weer  

op kunt na een bui’ 

‘Met Prestige Gravel kunnen 
we het seizoen verlengen 

van 6 naar 8 maanden’

advertorialadvertorial

Opening 25 juli, vlnr: Rolf Thung, Voorzitter KNLTB. Peter Bot, Wethouder Sport Amstelveen.  
Mirjam van ‘t Veld, Burgemeester Amstelveen. Victor Frequin, Voorzitter A.L.T.C. Aemstelburgh.
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GREENlive is een dynamische 
onderneming bestaande uit 
praktijkdeskundigen op het gebied 
van sportveldaanleg en -onderhoud.

WAT WE DOEN

Tijdens deze editie van GREENlive 
delen we middels praktische seminars 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van kunstgras-sportveldbeheer.

WAAROM WIJ

Als professional wilt u nu eenmaal 
niet stil staan in uw ontwikkeling. 
Tijdens GREENlive zetten we sámen 
met u de volgende stap richting een 
groene toekomst.
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14 Weinig gestuiter in 
de markt voor 
tennisbanen

De markt voor tennisbanen is momenteel in mineur. Vorig jaar werden voor het 

tweede jaar op rij minder tennisbanen aangelegd dan was verwacht.  

Het aantal renovaties steeg echter wel, maar de hoogtijdagen voor de tennis-

baanbouwers lijken voorbij te zijn. Aan het aanbod van baansoorten  

zal het niet liggen. De sportvloerenlijst van NOC*NSF kent maar liefst 178 

producten.  
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Vijf sterren voor five-a-side?

In navolging van met name Zuid-Europa, 

Engeland en Duitsland groeit nu ook in ons 

land de populariteit van futsal en vijf-tegen-

vijfvoetbal. Biedt dit mogelijkheden voor 

clubs en gemeenten waarvan het kunstgras-

veld nog niet optimaal wordt gebruikt, of 

moet men overwegen speciale veldjes aan 

te leggen? 

Communicatiespecialist verruilt baan 
voor groundsmanship: ‘Buiten werken 
geeft vrijheid’

Fabiënne Lansink is vermoedelijk de eerste grounds-

woman in Nederland volgens de KNLTB, dat maakt 

John Donners, de voorzitter van tennisvereniging 

Nijmegen Quick, bekend. Sinds begin dit jaar is 

zij aangesteld om de afgezwaaide groundsman 

van Nijmegen Quick op te volgen. Wat vakblad 

Fieldmanager niét gewend is, is dat het bij de eerste 

kennismaking met de groundswoman wordt getrak-

teerd op haar waterval aan kennis over het uitgevers-

vak.

COLOFON
Fieldmanager -een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt in een gemiddelde oplage van 1.900 
exemplaren verspreid onder sportveldbeheerders 
in dienst van gemeentes, sportclubs en aannemers. 
Fieldmanager is het belangrijkste Nederlandse 
vakblad voor sportveldonderhoud waarbij de 
praktisch ingestelde vakman centraal staat. 
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INHOUD

EN VERDER

Allett RM 34: Fabrikant heeft perfect  
geluisterd naar feedback van Engelse 
voetbalclubs

AZ is de eerste voetbalclub in Nederland waar de Allett 

RM34-cirkelmaaier werd geïntroduceerd. Hier wordt hij 

vooral ingezet om de speelschade na een wedstrijd van 

het eerste elftal op te ruimen in het AFAS AZ-stadion. 

‘Met zijn werkbreedte van 86 centimeter werkt hij veel 

sneller dan onze vorige machine; die was maar 60 cen-

timeter breed. Alleen al wat dát betreft is het een ideale 

machine’, vindt AZ-coördinator groenvoorziening René 

Schouten de Jel. 

Bastiaan Doornewaard: ‘Slecht onderhoud wordt door 
zachte winter dubbel afgestraft’ 

Vorst heeft dit jaar zijn werk niet kunnen doen wat betreft het doden van algen 

en mossen op tennisbanen en hockeyvelden. De winter was er te  

zacht voor. Door het zachte weer blijken slecht onderhouden banen nog sneller 

aan reiniging toe te zijn dan normaal. Fieldmanager zoekt Bastiaan Doornewaard 

van Silica Nova bij een werk.
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Aquaco wint aanbesteding 

Maastricht 
De door de gemeente Maastricht uitgeschreven 
aanbestedingsprocedure Automatische  
beregening natuurgrasvelden Maastricht Sport is 
gegund aan Aquaco. Met deze opdracht worden 
de natuurgrasvelden van maar liefst zes sport- 
parken in de gemeente Maastricht door Aquaco  
voorzien van een volledig automatische  
beregeningsinstallatie. De beregeningsinstallaties 
worden uitgevoerd met het Smartlink-systeem, 
waarmee de beregening van de velden 24/7  
efficiënt en duurzaam online beheerd wordt.  
Het gehele project start binnenkort en wordt 
in fases uitgevoerd, waarbij de overlast voor de 
gebruikers van de velden minimaal wordt  
gehouden.

Van Oosten richt apart 

bedrijf op voor KG Reiniger
Van Oosten Beregening, de beregenings- 
specialist, is sinds anderhalf jaar op de markt met 
KG-Reiniger, een algenbestrijdingsmiddel op basis 
van enzymen. Het product liep volgens Aad van 
Oosten zo goed, dat er voor KG-reiniger een eigen 

bedrijf is opgestart. Begin 2014 kwam Van Oosten 
Beregening op de markt met het niet-chemische 
algendetergent KG-Reiniger, maar de testen  
vonden al plaats vanaf 2013. 
De enzymen die gebruikt worden in de samen-
stelling van KG Reiniger, behoren tot de groep met 
een katalytische werking. Dat houdt in dat deze 
enzymen instaan voor de afbraak van organische 
stoffen. Deze enzymen breken de ketens af die 
moleculaire structuren van organische stoffen in 
stand houden. Het milieu, flora en fauna worden 
niet aangetast wanneer deze enzymen terug in de 
natuur komen. 

Volgens Aad van Oosten dringen de enzymen 
tijdens het reinigingsproces dieper door in de mat 
dan chemische detergenten. 'Als je met een ander 
middel gepoetst hebt, lijkt het schoon. Maar kijk 
je vervolgens dieper in de mat, dan kom je weer 
algen tegen.'

KG-Reiniger wordt aangebracht met een doseer-
pomp of met een tractor met spuitboom. Van 
Oosten: 'Sommige clubs hebben een trekkertje; 
dan kunnen zij het zelf aanbrengen. Dit scheelt de 
inzet van een loonwerker.' 
Van Oosten adviseert gebruikers om KG-Reiniger 
ook preventief in te zetten. 'Het kost meer werk en 

middelen om een veld te reinigen wanneer je er 
al algen op ziet, dan wanneer je het veld vanaf de 
aanleg wekelijks kort reinigt met een lichte  
dosering.' De definitie van een lichte dosering ligt 
niet vast. 'De dosering hangt voor een groot deel af 
van wat voor water er aanwezig is, dus bronwater, 
oppervlaktewater of drinkwater. En van de ligging 
van het veld: als het bijvoorbeeld tussen de bomen 
ligt, is het veld door het neervallende organisch 
materiaal een stuk gevoeliger voor algen.'

Succesvolle accudag 

Stierman de Leeuw
Stierman de Leeuw laat weten tevreden terug te 
kijken op een succesvolle accudag. Woensdag 8 
maart organiseerde het bedrijf een dag die, zoals 
de naam aangeeft, in het teken stond van accuge-
dreven machines. ‘Met dank aan alle deelnemers 
kunnen wij terugkijken op een geslaagde accudag’, 
laat Stierman de Leeuw weten. Meer dan honderd 
mensen bezochten de dag, waarop niet alleen de 
volledige range van merken als Pellenc, Ego en 
Oregon te bewonderen was, maar de aanwezigen 
de machines ook konden uitproberen.
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Bezwaar maken tegen  

OZB loont 
Steeds meer sportclubs zijn geprivatiseerd. Het kan 
handig zijn voor een vereniging om het eigen  
complex in bezit te hebben, maar het heeft 
ook (financiële) nadelen, zoals het betalen van 
de onroerendezaakbelasting (OZB). De Wet 
waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de 
waardering van onroerende zaken ten behoeve 

van diverse belastingen, waaronder de OZB. 
Voetbalverenigingen krijgen hier ook mee te 
maken. Het gaat om de waarde van grond, club-
huis, kleedkamers en andere opstallen. De OZB 
bestaat uit twee gedeelten: het eigenaars- en het 
gebruikersgedeelte. Beide zijn percentages van de 
WOZ-waarde en dat kan per gemeente nogal ver-
schillen. Bij het bepalen van de OZB worden in de 
praktijk nogal wat fouten gemaakt. Voorbeelden 
daarvan zijn: de vereniging wordt ten onrechte als  
eigenaar aangemerkt, de WOZ-waarde is veel te 
hoog, opstallen die worden gewaardeerd,  

terwijl ze al jaren geleden gesloopt zijn.
In de praktijk is het relatief makkelijk om bezwaar 
te maken tegen de OZB-heffing. Een onderzoek 
van de KNVB zou hebben aangetoond dat 60% 
van de verenigingen te veel OZB betaalt. Ditzelfde 
onderzoek geeft hier ook een verklaring voor: de 
waardering van een accommodatie in het kader 
van de Wet WOZ is gecompliceerd. Niet alleen ver-
enigingen hebben moeite met de waardering, ook 
voor een gemeente is dit lastig. Tijdig een  
onafhankelijke expert erbij halen loont vaak. 
Bezwaar maken kan via een gespecialiseerd 
bureau, zoals Previcus, maar is ook zelf op te  
pakken. Zaak is wel dat het tijdig gebeurt. Na 
de aanslag heb je zes weken tijd om bezwaar te 
maken; daarna is de aanslag onherroepelijk. 

De KNVB heeft een uitgebreide handleiding over 
dit onderwerp gepubliceerd met de titel ‘OZB, het 
kritisch bekijken waard’.

New Holland Boomer 3050 

afgeleverd
Het bedrijf De Peinder & Co heeft een nieuwe  
New Holland Boomer 3050 vario-tractor in 
ontvangst genomen van Voets Tractoren & 
Werktuigen. Deze tractor is compact, wendbaar, 
heeft een vario-transmissie met 100% kracht- 
overbrenging en een groot hefvermogen. Tevens 
heeft De Peinder gekozen voor een fronthef met 
pto en uitgebreide hydrauliek, om alle voor-
komende werkzaamheden op sportvelden te  
kunnen uitvoeren.

Nieuw klemsysteem voor 

kunstgrasvelden
Het nieuwe klemsysteem SolidaFix van W&H Sports 
is speciaal ontwikkeld voor de huidige kunstgras-
markt. Het systeem is eenvoudig te monteren 
en zorgt voor een volledige fixatie van de kunst-
grasmat. Voor iedere soort kunstgrasveld kan een 
SolidaFix-systeem gebruikt worden. Het aluminium 
profiel is aan te passen aan elke sporttechnische 
ondergrond: van shockpad tot e-layer en van 
ongebonden tot gebonden funderingen. Als fun-
datie van het systeem wordt vaak een opsluitband 
toegepast. Met SolidaFix wordt gebruikgemaakt 
van reeds aanwezige materialen. Hierdoor zijn 
de installatiekosten lager en worden risico's bij 
toevoeging van een klemsysteem in een veldcon-
structie voorkomen. De kunstgrasmat wordt dub-
bel ingeklemd met een nylon touw, waardoor er 
geen naad zal ontstaan. De ontwikkeling van het 
systeem is in praktijksituaties doorgevoerd.

www.olmix.com/plant-care

Verhoogt de beschikbaarheid 
van nutriënten

Marathon Vitalphos

www.olmix.com/plant-care

Marathon Vitalphos

Snelle dichtgroei door sterke 
wortelontwikkeling

www.olmix.com/plant-care

Bevat 100% teruggewonnen 
fosfaat van Nederlandse bodem

Marathon Vitalphos

Greenfields officiële  

leverancier PSV
Greenfields en PSV zijn een overeenkomst  
aangegaan; Greenfields is vanaf nu de officiële 
leverancier van de club. Beide partijen laten  
weten verheugd te zijn over de samenwerking.  
Het contract werd eind maart, voorafgaand aan 
een wedstrijd, ondertekend door Toon Gerbrands, 
algemeen directeur van PSV Eindhoven, en Ton 
Raaphorst, managing  
director van TenCate en Greenfields. Greenfields, 
een onderdeel van het bedrijf TenCate, zal  
diverse nieuwe kunstgrasvelden aanleggen op  
oefencomplex De Herdgang te Eindhoven.  
Het bedrijf legde hier al eerder velden aan, naar 
tevredenheid van PSV. Greenfields en TenCate  
zullen het PSV-complex daarnaast gebruiken voor 
sportgerelateerd onderzoek en als showcase voor 
internationale klanten. Het contract tussen beide 
partijen loopt tot 2018.
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Domo intensiveert samen-

werking met Rooden 
Rooden Landscape Solutions en Domo Sports 
Grass intensiveren sinds begin maart hun samen-
werking en gezamenlijke marktbenadering. 
Onderdeel van deze samenwerking is de toe-
voeging van Domo's tennisproduct Smashcourt 
aan het productgamma van Rooden. Ook in de 
segmenten hockey en voetbal verbindt Rooden 
zich aan Domo Sports Grass als leverancier van de 
kunstgrassystemen. 

‘Door samen op te trekken en de sportmarkt te 
benaderen, hopen wij ons marktaandeel in de 
Benelux te vergroten’, vertelt Bas Reinds, sales-
directer voor Nederland bij Domo Sports Grass. 
‘Rooden is met zijn vestigingen in Meerssen 
en Nederweert een toonaangevende speler in 
Nederland en België als beheerder en bouwer van 
sportvelden. Rooden heeft een ongelooflijk goede 
reputatie en staat bovenal voor kwaliteit; daarmee 
willen wij graag geassocieerd worden. Door samen 
te werken, verbreden wij beide onze klantenkring 
en vergroot ieder zijn bereik op de Nederlandse en 
Belgische markt.’ 

Reinds vervolgt: ‘Wat de samenwerking met 
Rooden bovendien heel prettig maakt, is dat wij 
dezelfde waarden nastreven. Voor zowel Rooden 
als Domo zijn waarden als kwaliteit, integriteit en 
duurzaam ondernemen leading in de bedrijfs-
voering. En allebei zijn wij gedreven om het beste 
te leveren, om het onderste uit de kan te halen.  
De ervaringen met Rooden in het verleden hebben 
ertoe geleid dat wij blind kunnen vertrouwen op 
de kwaliteit die Rooden aflevert. Dat komt onze 
naam en merkbekendheid weer ten goede’, aldus 
Reinds. 

Ook Rooden is blij met de samenwerking. Roger 
Rooden: ‘Wat wij nodig hebben om onze goede 
naam in de sportwereld te behouden, is een  
leverancier die allereerst producten van top- 
kwaliteit levert tegen een acceptabele prijs. Maar 
net zo belangrijk is het dat een leverancier met ons 
meedenkt, proactief is. Dat zien wij terug in Domo 
Sports Grass. Wij delen dezelfde visie; het werk is 
pas gedaan als de klant 100% tevreden is.’
Rooden vervolgt: ‘Uit ervaring is gebleken dat wij 
te allen tijden terug kunnen vallen op onze partner 
Domo Sports, als er een keer problemen zijn bij 

een klant tijdens of na de aanleg van een sport-
veld. Samen met Domo bekijken wij het probleem 
en komen we tot een oplossing. Domo handelt in 
zo'n geval snel en adequaat; dat maakt het voor 
ons mogelijk om onze klanten tevreden te houden 
en de uiteindelijk gewenste kwaliteit te leveren. 
Dat werkt uitermate prettig.’

NIEUWS

074 2020 258   
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Rotobrush vergroot
GKB Machines heeft een grotere versie van de 
Rotobrush beschikbaar. De bestaande Rotobrush, 
waarmee veldranden van kunstgrasvelden,  
trapveldjes en kunstgras-speeltuintjes worden 

geborsteld, heeft een diameter van 40 centimeter; 
de nieuwe is 60 centimeter in doorsnede. De oude 
borstel kan makkelijk door de grotere borstel  
vervangen worden, waarbij de laatste op het  
oude model gemonteerd wordt.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl
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Berdi Sport & Groen gaat binnenkort werken met het dual dose system, het systeem waarmee Vredo vorig jaar het Gouden Klavertje Vier in ontvangst 

mocht nemen. Het groenbedrijf hoopt dichtere grasmatten met meer veldbeemd te kunnen realiseren door graszaden op twee verschillende diepten te 

zaaien. 

Auteur: Kelly Kuenen

ADVERTORIAL

Eigenlijk geeft de term al aardig wat prijs over 
de werking van Vredo’s innovatie. Het DDS (dual 
dosage/depth system) maakt het mogelijk om twee 
soorten graszaad of -mengsels onafhankelijk van 
elkaar op twee verschillende diepten en in verschil-
lende doseringen in de grasmat te brengen, waar-
door uiteindelijk een dichtere grasmat gerealiseerd 
kan worden. 

Vredo won afgelopen jaar met het DDS het 
Gouden Klavertje Vier op Groen Techniek Holland. 
De innovatie werd geselecteerd uit tientallen 
kandidaten. Met de techniek speelt Vredo in op 
de verschillen in de gewenste zaaidiepte en groei-
snelheid van veldbeemd (Poa pratensis) en Engels 
raaigras (Lolium perenne). Laatstgenoemde soort 
kiemt en groeit snel. Veldbeemd is een grassoort 
die te vaak te diep gezaaid wordt. De kiemsnel-
heid ligt ook nog eens een stuk lager dan die van 
Engels raaigras. ‘Daardoor zie je dat veldbeemd in 
verhouding wat moeilijker opkomt, en wat minder 
kans krijgt ten opzichte van Engels raaigras. Terwijl 

veldbeemd wel wenselijk is, omdat het zorgt voor 
een stevige mat’, vertelt Rienk Bernhard, eigenaar 
van Berdi Sport & Groen. ‘Door dit graszaad minder 
diep te zaaien, geef je het meer kans ten opzichte 
van andere graszaden. Het stoelt daardoor beter 
uit, waardoor je een dichtere grasmat krijgt.’

Aparte bakken
Het DDS-systeem werd ontwikkeld in samenwer-
king met graszaadontwikkelaar Limagrain Advanta. 
Een apparaat met DDS is voorzien van twee aparte 
bakken voor veldbeemd en Engels raaigras, waar-
door alle mogelijke combinaties van hoeveelhe-
den en diepten kunnen worden ingesteld en de 
handelingen in één werkgang kunnen worden 
uitgevoerd. ‘Door in één werkgang te zaaien, kun 
je op arbeidskosten besparen en krijg je sneller 
een betere grasmat’, zo oordeelt de vakjury van het 
Gouden Klavertje Vier.

Fieldtopmaker
Groenaannemer Berdi, die zich onder meer speci-

aliseert in sport- en cultuurtechniek, verzorgt voor 
verschillende gemeenten en verenigingen, vooral 
in het noorden en midden van het land, de aanleg, 
renovatie en het onderhoud van sportvelden. 
Het bedrijf is een van de eerste gebruikers van de 
machine van Vredo. Rienk Bernhard is enthousiast 
over het vooruitzicht. ‘We hebben een aantal vel-
den die we behandelen met de Fieltopmaker. Daar 
zien we gerichte kansen’, vertelt hij. ‘Omdat het 
bovenste laagje van deze grasmatten wordt afge-
schraapt, denken we dat het doorzaaien met DDS 
hier het grootste effect zal opleveren.’

Proeven
Berdi hoopt met het toepassen van DDS voor ‘zijn’ 
verenigingen en gemeenten ook meer speeluren 
te realiseren. De eerste resultaten die Vredo in 
samenwerking met ontwikkelaar Limagrain behaal-
de, waren in elk geval veelbelovend. De techniek 
in combinatie met gecoate graszaden zou voor de 
helft meer veldbeemd zorgen.

Berdi start met doorzaaien op twee 
dieptes voor stevige grasmat
Groenaannemer Berdi investeert als een van de eersten in Vredo DDS
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‘Je merkt dat de trend is dat men op zoek gaat naar 
langer bespeelbare tennisbanen’, vertelt Mathieu 
de Rooij, eigenaar/directeur van Ton de Rooij 
Tennis. ‘Gravel is van oudsher niet het gehele jaar 
door bespeelbaar en vraagt relatief veel onder-
houd, maar heeft op andere vlakken juist voorde-
len ten opzichte van hardcourt. De baansoort is 
populair bij spelers en levert minder blessures op. 
Wil je de periode waarin een baan bespeelbaar 
is verlengen, dan kun je naast traditioneel gravel 
bijvoorbeeld denken aan varianten op deze baan-
soort, zoals gravel onder afschot en het nieuwe 
Claytech. Op deze laatste variant kan gedurende 
het jaar het langst gespeeld worden.’ 

Speelduur
Het geheim van Claytech zit hem in de opbouw. 
De baansoort bestaat uit een vochtregulerend 
membraan, dat wordt vastgelijmd aan een  
verharde ondergrond. De bovenlaag wordt 
afgestrooid met een laag gravel. De permanente 
lijnen worden op het membraan aangebracht 

voordat het gravel wordt ingestrooid. De baan-
soort is gelijkgesteld aan de gravelbanen van 
KNLTB-competitiewedstrijden, omdat speeleigen-
schappen zoals afzet, glijvermogen en balstuit van 
Claytech identiek zijn aan die van een gewone 
gravelbaan. Het onderscheid zit in de kunststof 
ondergrond, waardoor Claytech een andere 
bespeelbaarheid heeft dan andere gravelsoort. 
Door de combinatie van het membraan en de 
geringe laagdikte van het gravel is Claytech twaalf 
maanden bespeelbaar. ‘Op gravel kun je ongeveer 
40 weken per jaar spelen, op gravel onder afschot 
zo’n 45 weken, op Claytech circa 50 weken’, vertelt 
De Rooij. 

Vochtregulerend
Rob Veldhuis, voorzitter van Oudenrijn Tennisclub, 
die gebruikmaakt van enkele Claytech-banen, 
beaamt dat. ‘Alleen bij sneeuw liggen we eruit’, 
aldus Veldhuis. ‘Afhankelijk van het weer kan de  
tijd dat je erop kunt spelen dus iets langer of  
korter zijn. Duidelijk is dat er na hevige regen weer 

‘Claytech is de gravelbaan 
van de 21e eeuw’
Baansoort combineert graveleigenschappen met lange 
bespeelbaarheid van hardcourt

Nu de vraag naar gravel onder invloed van de 

tennisbond weer stijgt, zet specialist Ton de 

Rooij Tennis in op de relatief nieuwe baansoort 

Claytech, een gravelbaan die het gehele jaar 

door bespeelbaar is en weinig onderhoud 

vraagt. Volgens het bedrijf dé gravelbaan van 

deze eeuw.
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snel gespeeld kan worden, veel sneller dan op de 
meeste banen.’ De goede vochthuishouding die 
Veldhuis signaleert, komt tot stand door de vocht-
regulerende functie van het onderliggende  
membraam. Zoals elke gravelbaan dient ook 
Claytech beregend te worden, maar het waterver-
bruik van een Claytech-baan is beduidend lager 
dan dat van traditionele gravelbanen. Het vocht-
regulerende membraan houdt in droge perioden 
bovendien water vast, terwijl het bij regen juist 
water afvoert. Het membraam en de geringe dikte 
van het gravel zorgen er bovendien voor dat het 
voorjaarsonderhoud tot het verleden behoort.  
‘Zo combineert Claytech de voordelen van gravel 
met de lange bespeelbaarheid en het geringe 
onderhoud van hardcourt’, aldus De Rooij.

Pilot
Ton de Rooij Tennis is al enkele jaren bezig met 
Claytech. Eind 2013 draaide het bedrijf een eerste 
pilot. Bij sportcentrum Oudenrijn te Vleuten- 
De Meern, waar Oudenrijn Tennisclub en Balance 
Tennis Academy gevestigd zijn, werden zes 
Claytech-banen aangelegd. In eerste instantie werd 
een pilot gestart om het ISA-keurmerk te behalen. 
Toen de baan na een jaar werd beoordeeld en 
goed bevonden, ging het bedrijf met het product 
de markt op. De Rooij: ‘Bij een nieuw product merk 
je vaak dat mensen wat sceptisch zijn; dat was hier 
niet anders. Maar nu de banen er inmiddels drie 
jaar liggen, zie je dat de reacties erg positief zijn.’ 
Veldhuis: ‘Wij zijn inderdaad erg tevreden over 
deze baansoort. In 2005 waren we net voorzien 

van nieuwe banen, maar die vielen erg tegen. 
Medio 2010 wees De Rooij ons op deze baansoort. 
We zijn in België gaan kijken naar dergelijke banen 
en het viel ons direct op dat dit wel eens hét 
alternatief kon zijn voor gravel, in de all-weather-
variant. Vanaf dat moment zijn we met De Rooij  
in contact gebleven en meerdere keren gaan  
kijken en spelen. Daardoor raakten we steeds meer 
overtuigd. De baan is van echt gravel, heeft dus 
alle graveleigenschappen, maar heeft toch slechts 
minimaal onderhoud nodig en heeft all-weather-
eigenschappen. De baan is goed voor ons top-

tennisprogramma, maar zeker ook voor recreanten. 
Dan zijn er weinig overwegingen meer nodig.’ 
Volgens Veldhuis waren de financiële middelen in 
2010 nog niet voorhanden, maar waar een wil is,  
is een weg. ‘Het resultaat mag duidelijk zijn:  
het is gelukt!’
De voordelen van Claytech en de positieve  
ervaringen ermee werpen kennelijk hun vruchten 
af, want over animo voor de nieuwe baansoort 
heeft Ton de Rooij Tennis vooralsnog niet te  
klagen. Voor 2016 heeft het bedrijf al opdracht 
gekregen voor de aanleg van in totaal elf banen.

De onderlaag wordt afgestrooid met gravel

‘Op Claytech kun je ongeveer 50 weken per jaar spelen,  

op traditioneel gravel zo’n 40 weken’

ADVERTORIAL
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Dat het aantal nieuwe tennisbanen achterblijft bij 
de prognoses van de tennisbaanbouwers, komt 
niet echt als een verrassing. Eind jaren 90 schaften 
verenigingen massaal nieuwe tennisbanen aan. 
Sinds een paar jaar kampt de KNLTB echter met 
een afname van het aantal leden. Ruim 100.000 
leden besloten de afgelopen tien jaar te stoppen 
met actief tennissen. Uit een onderzoek van het 
Mulier Instituut bleek vorig jaar dat één derde 
van de afhakers claimde dat blessures de oorzaak 
waren. Zeventien procent vond dat het tennissen 
te veel tijd vergde, terwijl respectievelijk zeven en 
zes procent als reden aanvoerde dat men was ver-
huisd of het plezier in het spel had verloren. Ook 
gaf 4% als reden de contributie te hoog te vinden. 
De meest recente cijfers van de KNLTB wekken  
echter de indruk dat er een halt toegeroepen is aan 
de daling van het aantal leden. Of dit zal  

betekenen dat er vanaf dit jaar ook weer meer 
nieuwe tennisbanen worden aangelegd, valt nog 
te bezien. ‘Buiten de Randstad hebben veel  
verenigingen het moeilijk. In Noordoost-Nederland 
loopt het aantal verenigingen zelfs terug en  
worden er verenigingen opgeheven’, stelt Gosewin 
Bos van Antea Group Sport. André Ceelen van  
CSC Sport sluit zich bij die zienswijze aan. ‘De  
tennissport heeft het momenteel moeilijk en veel, 
vooral kleinere, verenigingen zijn erg voorzichtig 
met investeren in nieuwe banen. Er komen echter 
steeds meer van dat soort kleinere verenigingen.’ 
John van Gennip van J&E Sports ziet nog een 
andere reden waarom het aantal nieuwe  
installaties lijkt te stagneren. ‘De tennisbond heeft 
de laatste jaren fors ingezet op de promotie van 
gravel, omdat veel verenigingen hun gravelbanen 
wilden laten ombouwen tot zand-, kunstgras- of 

roodzandkunstgrasbanen. Die zijn onderhouds-
armer. De KNLTB lijkt in zijn opzet te slagen.  
Dat komt niet ten goede van de banenbouwers 
die kunstgrasbanen willen aanleggen.’ Van Gennip 
merkt op dat de aanleg van tennisbanen een klein, 
maar zéér belangrijk deel van de bedrijfsvoering is 
voor de tennisbaanbouwers in ons land. ‘Wij  
hebben zo’n 30 installateurs die beziggehouden 
moeten worden. Traditioneel gezien zijn de  
maanden april-mei een periode waarin ze het druk 
hebben met het aanleggen van tennisbanen, voor-
dat de zomer wordt aangegrepen om de velden 
voor veldsporten aan te pakken.’ De afname van 
het aantal nieuwe tennisbanen levert dus een lelijk 
gat op voor de sportveldenbouwers. Harry Pluim 
van Tennisbouw Nederland meent echter dat het 
ergste leed inmiddels wel geleden is voor de  
tennisbaanbouwers. ‘De teruggang van het aantal 

Weinig gestuiter in de markt 
voor tennisbanen
Heropleving gravel zet andere baansoorten onder druk

Nieuwe beregeningstechnieken verbruiken minder 

water om gravelbanen te beregenen

De markt voor tennisbanen is momenteel in mineur. Vorig jaar werden voor het tweede jaar op rij minder tennisbanen aangelegd dan was verwacht.  

Het aantal renovaties steeg echter wel, maar de hoogtijdagen voor de tennisbaanbouwers lijken voorbij te zijn. Aan het aanbod van baansoorten  

zal het niet liggen. De sportvloerenlijst van NOC*NSF kent maar liefst 178 producten.   

Auteur: Guy Oldenkotte
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leden is op het dieptepunt, denk ik. Volgens mij 
zal het zich nu gaan stabiliseren, om vervolgens 
weer iets te gaan oplopen.’ Ook Adrie Markusse 
van FieldTurf denkt dat de markt daarna weer zal 
aantrekken. ‘Verenigingen die al op zandkunstgras- 
of zandkunstgrasroodbanen spelen, gaan bij een 
renovatie uit van de ondergrond waaraan de leden 
gewend zijn en krijgen dus weer dezelfde onder-
grond. Gravelverenigingen zullen zich eerder laten 
leiden door de KNLTB, om bij een gravelonder- 
grond te blijven. Alles blijft afhangen van het 
niveau waarop de vereniging wil spelen, en van  
de beschikbaarheid van vrijwilligers om de gravel- 
banen op de juiste wijze te onderhouden. 
Vrijwilligers worden ouder en dus schaarser.’ 

Gravel graag geziene gast
Iemand die niet klaagt over de malaise in de  
tennisbouwsector is Leon van Leeuwen.  
De coördinator accommodatieadvies van de bond 
heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor 
gravel. ‘Gravel is en blijft internationaal gezien, en 
zeker binnen Europa, de belangrijkste ondergrond. 
Als je als tennisland wilt meedoen in de  
internationale competities, dan zul je veel gravel-
banen moeten hebben. Ook biedt gravel meer 
mogelijkheden als het gaat om het opleiden van 
spelers en het leren tennissen. Het is de beste 

oplossing als je als vereniging alle soorten leden 
wilt blijven binden, omdat het voor iedereen 
geschikt is, terwijl kunstgras meer geschikt is voor 
recreanten.’ Van Leeuwen bestrijdt de claim dat de 
exploitatie van gravel minder interessant is voor 
een vereniging. ‘Als je een afschrijfperiode van 
30 jaar neemt, dan is gravel juist de goedkoopste 
oplossing. Ook heb je als vereniging het onder-
houd bij gravelbanen zelf in de hand, in tegen- 
stelling tot bij kunstgrasachtige systemen. Daar 
ben je voor specialistisch onderhoud meer  
afhankelijk van aannemers. En de afgelopen twee 
winters hebben aangetoond dat ook gravelbanen 
ruim 40 weken per jaar bespeeld kunnen worden.’ 
Om die reden is de KNLTB actiever aan de slag 
gegaan met de verenigingen. ‘Als adviseurs willen 
wij altijd graag betrokken zijn bij verenigingen die 
overwegen hun banen te renoveren. Zo kunnen 
wij hen van objectieve informatie voorzien en hen 
bijstaan bij het nemen van de juiste beslissingen.’ 
Uiteindelijk streeft de bond naar een betere  
spreiding van de gravelbanen over ons land. ‘In 
het zuiden van het land zijn er nog veel kunstgras-
banen. Toch hopen wij dat ook daar verenigingen 
zullen opstaan die zich als gravelvereniging willen 
positioneren. Ons doel is om elke tennisser in een 
straal van vijf tot tien kilometer de mogelijkheid te 
bieden om op gravel te spelen.’ Het ziet ernaar uit 

dat de KNLTB in die opzet zal slagen. Was in 2012 
nog 20% van het totaal aantal gerenoveerde banen 
gravel, in 2015 is dat aantal gestegen naar 38%. 
Adrie Markusse plaatst echter wel een kant- 
tekening bij de cijfers. ‘Verenigingen moeten zelf 
kunnen beslissen wat de beste ondergrond voor 
hen is, op basis van het ledental, de beschikbaar-
heid van vrijwilligers, hun visie op de toekomst 
van de club en de ondergrond die daar het beste 
bij past. Wij krijgen nu weleens de indruk dat ver-
enigingen zich min of meer gedwongen voelen 
om toch voor gravel te kiezen omdat de bond dit 
promoot, en dat kan niet de bedoeling zijn. Een 
vereniging kan bij een baankeuze heel andere 
belangen hebben dan de KNLTB; dat dient  
gerespecteerd te worden.’

Onzin over onderhoud
Tennisbaanbouwers introduceerden de  
afgelopen jaren vele tennisondergronden op basis 
van kunstgras. Ze kunnen wel begrip opbrengen 
voor de wens van de KNLTB om competitief  
tennis op gravel te spelen. Voor de breedtesport 
zien ze echter ondergronden op basis van kunst-
gras als een betere oplossing. Die zouden dezelfde 
speleigenschappen hebben als gravel en tevens 
minder onderhoud vergen. Van Leeuwen noemt 
dat onzin. ‘De speltechnische eigenschappen zijn 
heel anders dan bij gravel. Er zijn verschillen wat 
betreft balsnelheid, balstuithoogte, balrotatie, 
glijden en stroefheid. Veel verenigingen hebben 
hun bestaansrecht te danken aan vrijwilligers. 
En de zogenaamde Losser-methode (zie kader) 
toont aan dat ook vrijwilligers prima in staat zijn 
om een gravelbaan in goede conditie te houden. 
Het aantal uren wekelijks onderhoud is dankzij de 
Losser-methode sterk teruggebracht. Het komt nu 
in de buurt van dat voor roodzandkunstgrasbanen. 
Bij de Losser-methode is per twee gravelbanen zo’n 
drie uur werk per week nodig, terwijl roodzand-
kunstgras tweeënhalf uur onderhoud per week 
vereist.’ Van Leeuwen noemt de methode  
‘de meest innovatieve en nagenoeg volledig  
gemechaniseerde methode’. Of Van Leeuwens 
claim terecht is, blijft voer voor discussie, waarvan 
Fieldmanager verslag zal blijven doen. Toch doet 
André Ceelen een niet geheel onbelangrijke obser-
vatie. ‘De sport vergrijst; dat maakt het leunen 
op vrijwilligers door de vereniging extra lastig. 
Daar komt bij dat banen die minder vaak worden 
gebruikt, juist extra onderhoud vergen. Met andere 
woorden: verenigingen die kampen met een terug-
loop van het aantal leden, zullen juist meer moeten 
leunen op de vrijwilligers om de banen toch in 
optimale conditie te houden.’ Deze tegenstrijdig-
heid kan de inzet van vrijwilligers niet eeuwig blij-
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ven rekken. Bastiaan Doornewaard van Silica Nova 
weet uit ervaring wat de gevolgen zijn. ‘Wij gaan 
dit jaar vier keer zo veel tennisbanen schoonmaken 
als de afgelopen jaren.’ De onderhoudsspecialist is 
dus een van de weinigen aan wie de huidige  
problematiek in de tennisbaanwereld voorbij lijkt 
te gaan. ‘Wij merken dat er bij veel verenigingen 
een professionelere benadering is van het onder-
houd van de banen, vooral bij kunstgrastennis-
banen. Ook het reguliere onderhoud wordt steeds 
beter, evenals de onderhoudscontracten.  
We zien daardoor minder zwaar vervuilde  
tennisbanen die tot panieksituaties leiden, maar 
wel een stijging van het aantal banen dat door ons 
onderhouden wordt.’ Dat het onderhoud steeds 
meer wordt uitbesteed, is volgens John van Gennip 
van J&E Sports ook te danken aan het kleinere 
budget dat verenigingen lijken te hebben voor 

onderhoud. ‘Wij stellen dat tennisbanen ten minste 
tweemaal per jaar specialistisch onderhoud nodig 
hebben. Veel verenigingen doen dat echter maar 
eenmaal per jaar, omdat ze uitgaan van een andere 
definitie van specialistisch onderhoud.’  
De afgelopen twee milde winters lijken de  
professionele onderhoudsbedrijven echter ook in 
de kaart te spelen. ‘Door die zachte winters was er 
een explosieve groei van algen, die moet worden 
aangepakt’, stelt Doornewaard. Hij profiteert 
nu ook van de innovatie die zijn bedrijf de  
afgelopen jaren heeft uitgewerkt. ‘We zijn nu in 
staat om de bovenste 5 mm zand uit de toplaag te 
verwijderen en te vervangen. Dat maakt het voor 
veel tennisverenigingen interessant om grondig 
onderhoud te overwegen. Binnenkort willen we 
instrooimateriaal op locatie gaan wassen. Nu vormt 
het aanvullen van het duurdere instrooimateriaal 
dat bij een renovatie wordt afgevoerd nog zo’n 
30% van de onderhoudsprijs. Als wij het op locatie 
wassen, dan zal dat aanzienlijk dalen, omdat er 
minder nieuw instrooimateriaal hoeft te worden 
aangebracht.’ Doornewaard doelt daarbij vooral op 
de speciale instrooimaterialen die onder meer voor 
smashcourt-banen worden gebruikt.

Beperkte innovatie
Met zijn focus op innovatie lijkt Silica Nova zich 
ook op dat vlak te onderscheiden van de rest van 
de sector. ‘De innovaties die op de markt  
verschijnen, zijn niet echt fantastisch’, erkent John 
van Gennip. Adrie Markusse van FieldTurf denkt 
dat er momenteel voldoende baansoorten op 
de markt zijn. ‘Systemen zoals ClayTech en Match 
Clay, die succes hebben in het buitenland, worden 
nu ook hier gepromoot. Deze producten kunnen 
echter alleen toegepast worden op een harde 
ondergrond, zoals beton, en niet op lava. FieldTurf 
heeft op dit moment geen nieuwe producten, 
omdat wij hier de noodzaak niet van inzien.’ Alleen 

Antea Group Sport lijkt iets nieuws te hebben. 
‘Wij boeken nu succes met ons Prestige Gravel’, 
zegt Gosewin Bos. Deze gravelvariant speelt in op 
de wens om tot later in het jaar te kunnen blijven 
doorspelen. ‘Het is een speciaal ontwikkelde  
gravelsoort die sneller speelt en langer stabiel 
blijft. Het vergt minder handmatig onderhoud en 
de banen zijn sneller bespeelbaar na een regenbui.’ 
Bos claimt dat Antea Group Sport, in tegen- 
stelling tot veel andere tennisbaanbouwers, vorig 
jaar wél meer banen heeft aangelegd dan men had 
verwacht. Prestige Gravel lijkt daarvoor de reden 
te zijn. De baan heeft een zand-lavafundering 
en wordt onder afschot aangelegd. Toch erkent 
ook Bos dat het qua innovatie momenteel slecht 
gesteld is. ‘Ik zie weinig spectaculaire  
ontwikkelingen omtrent kunstgras. En hoewel de 
vraag naar roodzandkunstgras hoog is, blijft de 
baansoort zelf zoals hij is. Waar wij wel naar kijken, 
is het veranderen van de poolbezetting van de 
kunstgrasmat. Dat moet een sneller tennisspel 
mogelijk maken.’ Met de bijna 180 tennisbaan-
varianten die op de Sportvloerenlijst staan, valt  
het echter nog te bezien hoeveel er aan nieuwe  
innovatie gedaan kan worden. ‘Nieuwe onder-
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Het uitblijven van echte 

innovaties wat betreft alter-

natieven voor gravel speelt 

de gravelbanen in de kaart

DE ‘LOSSER-METHODE’
De zogenaamde Losser-methode is een  
onderhoudsmethode voor gravelbanen die is  
ontwikkeld bij de Losserse Tennisclub.  
Geestelijk vader is groundsman Gerard Meijerink.  
Tijdschrift Fieldmanager en zusterblad 
Groundsman hebben veelvuldig  geschreven over 
deze methode, die er kort gezegd op neer komt 
dat gravelbanen onderhouden worden door  
kleine lichtgewicht machines. Zo wordt  
beschadiging van de lavalaag voorkomen.  
Bij deze methode wordt de vervuilde en versleten 
toplaag volledig verwijderd en vervangen door 
zo’n 2.500 kg nieuwe gravel. Meijerink zet daarbij 
vooral in op investering in materiaal boven  
investering in mankracht, om zo de snelheid en 
kwaliteit te verhogen en de afhankelijkheid van 
vrijwilligers terug te brengen. De investering zou 
al binnen één jaar zijn terugverdiend. 
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gronden zijn op dit moment niet van toegevoegde 
waarde voor de bestaande systemen’, stelt Adrie 
Markusse. ‘Deze zijn prima, mits ze goed zijn aan-
gelegd.’ Wel meent Markusse dat beter onderhoud 
altijd een punt van aandacht blijft om het  
maximale uit die investering te kunnen halen.  
De vereniging is daarbij echter wel afhankelijk van 
de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers om 
het onderhoud iedere dag, week of maand op de 
juiste wijze uit te voeren. 

Het uitblijven van echte innovaties wat betreft 
alternatieven voor gravel speelt de gravelbanen 
in de kaart. ‘Gravelbanen en Gravel Plus Premium-
banen zullen populair blijven door het  
enthousiasme van de KNLTB en tevens door de 
gewijzigde onderhoudsmethode’, stelt Harry Pluim. 
Sinds een paar jaar worden de banen ook onder 
afschot aangelegd. Dat lijkt inmiddels aan te slaan 
in ons land. Toch waakt Pluim voor te veel  
enthousiasme. ‘Ik denk dat de te hoge  
verwachtingen van gravel en gravel onder afschot 
een irritatiepunt vormen bij verenigingen. Hun 
idee over spelen in najaar en winter met regen, 
sneeuw en vorst is niet altijd reëel.’ Pluim is het  
met Markusse eens dat meer aandacht voor onder-
houd de banen ten goede zal komen. ‘Het onder-
houd kan op veel tennisbanen nog altijd beter.  
Dat zal ook de levensduur van de banen ten goede 
komen.’  

Beregening lift mee
Nu gravel weer in de lift zit, stijgt ook het aantal 
installaties voor beregeningsinstallaties. Om de 
gravelbanen in goede conditie te houden, is  
beregening onmisbaar. Hoewel het aantal  
gravelbanen de afgelopen jaren afnam, hebben  
de aanbieders van beregeningsinstallaties  
verschillende innovaties doorgevoerd.  
‘De bediening van de beregening per baan is al 
vele jaren mogelijk, maar was relatief kostbaar’, 
stelt Ton Lavrijssen van Smits Veldhoven. ‘Door 
de komst van moderne regenautomaten met 
bediening op afstand (door middel van een 
smartphone-app en/of kantine-pc) is dit echter 
zeer betaalbaar geworden. Die besturing kan ook 
worden geïntegreerd in de veldverlichting, om het 
gemak nog verder te vergroten.’ Lavrijssen meent 
dat de high speed sproeiers de beregening nog 
beter kunnen doseren. ‘Door te sproeien per baan 
in plaats van per kooi, kan water en tijd worden 
bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de 
bespeelbaarheid.’ 
 
Ook maken deze sproeiers het mogelijk om de 
juiste werkdruk en het juiste ontwerp te kiezen, om 
een optimale uniformiteit te behalen met minimale 
energie- en waterverliezen. ‘Pop-upsproeiers met 
rvs risers zijn zeer geschikt voor gravel’, zo merkt 
hij op. ‘En als men kiest voor voor pe-leidingen in 
plaats van pvc, dan is de kans op lekkage kleiner.’

Comfortabelere banen
Misschien moet die innovatie niet gezocht worden 
in de toplaag, maar eerder in de onderbouw.  
André Ceelen merkte eerder al op dat de tennis-
sport vergrijst en dat hij in toenemende mate 
gevraagd wordt voor een comfortabelere onder-
grond te zorgen. Ceelen denkt daarom aan een 
oplossing zoals die bij andere sportvelden wordt 
toegepast. ‘Je moet dan denken aan een onder-
bouw die bestaat uit een combinatie van rubber en 
zand of de toepassing van een speciale foamlaag.’ 
Hij merkt echter op dat een comfortabelere onder-
grond beter kan zijn voor de gewrichten, maar dat 
deze ook invloed zal hebben op de balstuit.  
Dat laatste kan consequenties hebben voor een 
vereniging. ‘Verenigingen hebben er nu eenmaal 
baat bij om veel jeugdleden te hebben. Die  
wensen juist een sneller spel, waardoor hun  
voorkeur uitgaat naar een hardere ondergrond.’ 
Mocht de vraag naar comfortabelere onder- 
gronden toenemen, dan zou dat aangeven, zo 
meent Ceelen, dat de tennissport verder vergrijst. 
Cijfers van NOC*NSF uit 2014 lijken die vrees te 
staven. Uit die cijfers blijkt dat de grootste groep 
van het ledenaantal van de KNLTB in 2014 tussen 
de 23 en 64 jaar was. Zij vormden destijds zo’n 60% 
van het ledenbestand. Daarvan was 28% tussen de 
24 en 43 jaar oud en 32% tussen de 44 en 64 jaar. 
Die kennis, en de wetenschap dat één derde van 
de spelers zou zijn gestopt met tennissen vanwege 

Silica Nova verwacht dit jaar vier keer zo veel tennisbanen te moeten schoonmaken als voorheen
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André Ceelen Bastiaan DoornewaardLeon van Leeuwen

blessures, zouden de tennisbaanbouwers aan het 
denken mogen zetten. De KNLTB lijkt inmiddels 
een koers te hebben uitgezet. De bond  
experimenteert met spelvarianten waarbij  
tegemoet wordt gekomen aan de wensen van 
oudere spelers.  

Moet paddel de tennissport redden?
Als Ceelens vrees waarheid wordt, zouden tennis-
verenigingen er goed aan doen een alternatief te 
overwegen om jongere spelers aan zich te (blijven) 
binden. Uiteindelijk blijft de jeugd de toekomst 
voor de vereniging. Paddel lijkt in dat gat te  
springen. Deze Spaanse tennisvariant combineert 
tennis met squash. Het wordt gespeeld in een kooi, 
waarbij de wanden ook mogen worden gebruikt. 
In Spanje is paddel na voetbal de populairste sport. 
Sinds 2006 probeert deze sport ook voet aan wal te 
krijgen in ons land. Dat lijkt nu langzaam te slagen. 
Dat erkennen ook de tennisbaanbouwers; zowel 
Bos, Van Gennip als Ceelen wijst naar de opkomst 
van deze sport. ‘Het is een sport die vooral jonge-
ren aanspreekt’, zegt Gosewin Bos. ‘Verenigingen 
zouden zo’n baan kunnen aan- 
leggen omdat die een ander soort publiek aan-
trekt.’ Ook Leon van Leeuwen van de KNLTB is 
enthousiast over de sport. ‘Een paddelbaan zou 
een goede aanvulling zijn op de tennis- 
accommodatie, om het aanbod verder uit te  
breiden.’ Serge Bos van Rekre Sport is blij met die 
positieve geluiden. Sinds eind vorig jaar is Rekre 
Sport nadrukkelijk aanwezig in de paddelsport. 
‘Het lijkt wel alsof er een paddelbom is ontploft. 
Plotseling krijgen we heel veel aanvragen vanuit 
het hele land’, zegt Bos. ‘In Spanje is de sport heel 
groot en wordt hij door alle leeftijdsgroepen  
beoefend. In Zweden zijn het vooral de dertigers 
tot vijftigers.’ Volgens Bos is paddel eenvoudiger 
dan tennis. ‘Het nivelleert het niveau van de  

spelers.’ Omdat de Nederlandse maatschappij 
meer weg heeft van de Zweedse dan van de 
Spaanse, zijn de ontwikkelingen in Zweden een 
goede maatstaf voor ons land. ‘Paddel wordt 
vooral gespeeld op kunstgras op een betonnen 
onderbouw. Dat er in Nederland doorgaans op 
een combinatie van zand en lava wordt gebouwd, 
vormt op zich geen probleem. Toch is ons advies 
om een gebonden ondergrond of kunstgras op 
beton te kiezen, om de optimale balstuit te krijgen.’ 
Qua afmetingen is een paddelbaan net wat kleiner 
dan een tennisbaan. Een paddelbaan meet 10 bij 
20 meter en heeft wanden van 3 à 4 meter hoogte.  
Bos heeft hoge verwachtingen van de sport. ‘Je 
kunt het spelen zonder lid te hoeven zijn van een 
vereniging. Behalve de wanden, de baan en de ver-
lichting leveren wij ook software die de exploitatie 
moet vergemakkelijken. Het uitgangspunt is pay 
and play. Daardoor zouden meer mensen bereid 
zijn om de sport te spelen, omdat ze niet langer 
gebonden willen zijn een aan bepaalde vereniging.’ 
Bos meent dat Nederland eigenlijk een overschot 
aan tennisbanen heeft. Toch denkt hij dat er ruimte 
is voor paddelbanen. ‘De investering is zo tussen 
de 25.000 en 30.000 euro, plus de kosten voor de 
baan en de onderbouw. Maar ik weet zeker dat het 
een blijvertje is en het is absoluut een aanvulling 
op de racketsport in ons land.’ 

Dat de KNLTB momenteel is gesprek is met de  
paddelbond, is in dat opzicht dus een goede  
ontwikkeling. Wat dat zal betekenen voor de  
tennisbanen in ons land, moet de toekomst uit-
wijzen. 

Prestige Gravel van de Antea Group Sport oogt net als gravel

Wij stellen dat tennisbanen 

ten minste tweemaal 

per jaar specialistisch  

onderhoud nodig hebben

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5759
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U kijkt en kijkt ... maar wilt blijkbaar niet kopen!
Wie op zoek is naar een nieuwe tennisbaan, kan op de Sportvloerenlijst van NOC*NSF alle types 
vinden die ter keuring zijn aangeboden. Medio maart 2016 bevatte die lijst zo’n 179 constructies. 
Fieldmanager zet de informatie voor u op een rij. 

Nootenboom All Weather Beton (Nootenboom)
Drainbeton (STEDON)
TSN allweatherbaan (TSN-Tennis Totaal)
Poritop (Tennisbouw)
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Roodzand kunstgras
Roodzand kunstgras
Roodzand kunstgras
Roodzand kunstgras
Roodzand kunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras

Gravel (Rekre)
Prestige Gravel (Rekre)
Tennisgroen (Rekre)
Gravel (Reuver)
Gravel (Rooden)
KroAf gravel onder afschot (TSN-Tennis Totaal)
Gravel (TSN-Tennis Totaal)
Gravel (Tennisbouw)
GravelPlus Premium (Tennisbouw)
Gravel (Top Court)
Gravel (Turenhout)
Gravel (Uithol)
Gravel (Haar)
Gravel (Kessel)
Advantage Red Clay (Wijnbergen)
GravelPlus Premium MG (Wijnbergen)
Canada-Tenn (Wijnbergen)
Gravel (Wijnbergen)
GravelPlus (Wijnbergen)
GravelPlus Premium (Wijnbergen)
TennisForce
ClayTech
ClayTech (NS Coral)
AA TennisRood (Agterberg)
AA TennisRood (Traas en Ovaa Sport)
TennisPro Vision (AnteaGroup Sport)
TennisPro Vision (op geb. onderbouw) (AnteaGroup Sport)
FieldTurf TennisRood (Bouma)
SmashCourt (BTL)
SmashCourt (op geb. onderbouw) (BTL)
Classic Court RS (BTL)
Desso Forte Clay (BTL)
Desso Forte Clay (op geb. onderbouw) (BTL)
SmashCourt (op geb. onderbouw) (CSC)
CSC ProCourt (CSC)
SmashCourt (CSC)
Desso Forte Clay (Desso)
Desso Forte Clay (op geb. onderbouw) (Desso)
Domo Topcourt (Domo)
SmashCourt (Domo)
SmashCourt (op geb. onderbouw) (Domo)
Advantage RedCourt (Edel Grass)
FieldTurf TennisRood (FieldTurf Benelux)
FieldTurf TennisRood (op geb. onderbouw) (FieldTurf Benelux)
Procourt (Greenfields)
GM Floor Smash (op geb. onderbouw) (Grontmij)
GM Floor Smash (Grontmij)
HF Tennis SR (Happy Feet)
Huisman Probounce Centercourt Rood (geb. onderbouw) (Huisman)
Probounce Innovation (Huisman)
Huisman Probounce Centercourt Rood (Huisman)
Esch Melbourne Ace (Esch)
Crosscourt 1331 Clay (Lano)
Crosscourt 1331 Clay (op geb. onderbouw) (lano)
Procourt (Nobel Grass)
SmashCourt (Nootenboom)
SmashCourt (op geb. onderbouw) (Nootenboom)
Advantage RedCourt (op geb. onderbouw) (Rooden)
Advantage RedCourt (Rooden)
Advantage TennisCourt (geb. onderbouw) (Rooden)
Sallandse United Tennis Diamond Star (Sallandse)
SmashCourt (op geb. onderbouw) (Tennisbouw)
SmashCourt (Tennisbouw)
TopTennis Red Court (op geb. onderbouw) (Topgrass)
TopTennis Red Court (Topgrass)
Van Kessel Topcourt (Kessel)
Advantage RedCourt (op geb. onderbouw) (Wijnbergen)
Advantage RedCourt (Wijnbergen)
TennisPro (AnteaGroup Sport)
Natural Champion Tennis Systems (Antea)
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*
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Rekré Sport BV
Rekré Sport BV
Rekré Sport BV
Reuver
Rooden Landscape Solutions
Tennis Service Noord - Tennis Totaal BV
Tennis Service Noord - Tennis Totaal BV
Tennisbouw Nederland BV
Tennisbouw Nederland BV
Top Court Sportparken
Turenhout Tennisbaan Onderhoud
Uithol Sportvelden B.V.
Van de Haar Groenvoorzieningen B.V.
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Wijnbergen
Wijnbergen
Wijnbergen
Wijnbergen
Wijnbergen
Wijnbergen
Antea Realisatie BV
Ton de Rooij Tennis
Ton de Rooij Tennis
A. Agterberg B.V.
Aannemersbedrijf Traas en Ovaa B.V.
Antea Realisatie BV
Antea Realisatie BV
Bouma Sport
BTL Realisatie BV
BTL Realisatie BV
BTL Realisatie BV
BTL Realisatie BV
BTL Realisatie BV
C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
Desso Sports Systems B.V.
Desso Sports Systems B.V.
DOMO Sports Grass
DOMO Sports Grass
DOMO Sports Grass
Edel Grass B.V.
FieldTurf Benelux BV
FieldTurf Benelux BV
Greenfields
Grontmij Nederland bv
Grontmij Nederland bv
Happy Feet Sport Systems
Huisman Sportveldinnovatie BV
Huisman Sportveldinnovatie BV
Huisman Sportveldinnovatie BV
J. van Esch BV
LANO Sports
LANO Sports
Nobel Grass BV
Nootenboom Sport B.V.
Nootenboom Sport B.V.
Rooden Landscape Solutions
Rooden Landscape Solutions
Rooden Landscape Solutions
Sallandse Wegenbouw
Tennisbouw Nederland BV
Tennisbouw Nederland BV
Topgrass BV
Topgrass BV
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Wijnbergen
Wijnbergen
Antea Realisatie BV
Antea Realisatie BV

* gebonden onderbouw
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Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
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Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
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Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
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Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras
Zandkunstgras

Natural Champion Tennis Systems (geb. onderbouw) (AnteaGroup Sport)
ARCADIS Ultra Grass T20 MFS (Arcadis)
ARCADIS Ultra Grass T20 of T20 LSR, T22 of T22 LSR (Arcadis)
ARCADIS Ultra Grass T20 of T20 LSR, T22 of T22 LSR (geb. onderbouw) (Arcadis)
Desso Crown Tennis (BTL)
Desso Forte Tennis (BTL)
CSC Tennis 20 (CSC)
Meent Court (Meent)
Desso Forte of Crown Tennis (Desso)
Desso Forte of Crown Tennis (geb. onderbouw) (Desso)
Domo Tiebreak 20 PE (geb. onderbouw) (Domo)
Domo Tiebreak 20 PE (Domo)
Edel Elite PP 8800 of LSR 8800 (Edel Grass)
Edel Elite PP 8800 of LSR 8800 (geb. onderbouw) (Edel Grass)
Edel Elite Soft T (Edel Grass)
Elco Pro Tennis (Elco)
Desso Forte of Crown Tennis (FieldTurf Benelux)
Desso Forte of Crown Tennis (geb. onderbouw) (FieldTurf Benelux)
FieldTurf Tennis (FieldTurf Benelux)
FieldTurf Tennis (op geb. onderbouw) (FieldTurf Benelux)
GCC Tennis Totaal (GCC)
TT LSR 20 of TT LSR 20 mf (gebonden onderbouw) (Greenfields)
TT LSR 20 of TT LSR 20 mf (Greenfields)
HF Tennis S (Happy Feet)
Heijmans Sport en Groen Tennis (geb. onderbouw) (Heijmans)
Heijmans Sport en Groen Tennis (Heijmans)
Tiebreak Pro (geb. onderbouw) (Huisman)
Tiebreak Pro (Huisman)
Huisman Probounce Centercourt (Huisman)
TT PE 20
TT PE 20 (gebonden onderbouw)
Edel Elite PP 8800 of LSR 8800 (geb. onderbouw) (J en E)
Edel Elite PP 8800 of LSR 8800 (J en E)
Desso Forte of Crown Tennis (J en E)
Desso Forte of Crown Tennis (geb. onderbouw) (J en E)
Esch Optimal Tennis (Esch)
VIA SCORE TPE of TPP (Janssen)
VIA-SCORE TPE of TPP (Janssen)
Nootenboom Tennis Combi (Nootenboom)
Nootenboom Tennis (geb. onderbouw) (Nootenboom)
Nootenboom Tennis (Nootenboom)
Advantage TennisCourt (Rooden)
Newgrass T8 15 LSR (Sallandse)
Sallandse United Tennis Gold Star (op geb. onderbouw) (Sallandse)
Sallandse United Tennis Gold Star (Sallandse)
Domo Tiebreak 22 PE (Sportinfrabouw)
Zandkunststof (geb. onderbouw) (TSN-Tennis Totaal)
Zandkunststof (TSN-Tennis Totaal)
Tennisbouw Tennis (Tennisbouw)
Desso Forte of Crown Tennis (geb. onderbouw) (Topgrass)
Desso Forte of Crown Tennis (Topgrass)
TopTennis Pro (Topgrass)
TopTennis 20 (Topgrass)
TTS Court 20 (op geb. onderbouw) (TTS)
TTS Court 20 (TTS)
Tennis TT LSR 20 (Haar)
vdH Future Field Tennis A (Haar)
Van Hinthem Sport tennis (gebonden onderbouw) (Van Hinthem)
Van Hinthem Sport tennis (Van Hinthem)
Van Kessel Tiebreak 20 PE (geb. onderbouw) (Kessel)
Van Kessel Tiebreak 20 PE (Kessel)
Van Kessel Tennis (geb. onderbouw) (Kessel)
Van Kessel Tennis (Kessel)
Edel Elite LSR 8800 (geb. onderbouw) (Wijnbergen)
Edel Elite LSR 8800 (Wijnbergen)
Edel Elite PP 8800 of LSR 8800 (Edel Grass B.V.)
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* gebonden onderbouw

Antea Realisatie BV
Arcadis Regio B.V.
Arcadis Regio B.V.
Arcadis Regio B.V.
BTL Realisatie BV
BTL Realisatie BV
C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
De Meent Bosbouw en Cultuurtechniek B.V.
Desso Sports Systems B.V.
Desso Sports Systems B.V.
DOMO Sports Grass
DOMO Sports Grass
Edel Grass B.V.
Edel Grass B.V.
Edel Grass B.V.
Elco
FieldTurf Benelux BV
FieldTurf Benelux BV
FieldTurf Benelux BV
FieldTurf Benelux BV
GCC Sport Surfaces B.V.
Greenfields
Greenfields
Happy Feet Sport Systems
Heijmans Infra BV afdeling Sport
Heijmans Infra BV afdeling Sport
Huisman Sportveldinnovatie BV
Huisman Sportveldinnovatie BV
Huisman Sportveldinnovatie BV
Infra Holland BV
Infra Holland BV
J en E
J en E
J en E
J en E
J. van Esch BV
Janssen de Jong Infra
Janssen de Jong Infra
Nootenboom Sport B.V.
Nootenboom Sport B.V.
Nootenboom Sport B.V.
Rooden Landscape Solutions
Sallandse Wegenbouw
Sallandse Wegenbouw
Sallandse Wegenbouw
Sportinfrabouw NV
Tennis Service Noord - Tennis Totaal BV
Tennis Service Noord - Tennis Totaal BV
Tennisbouw Nederland BV
Topgrass BV
Topgrass BV
Topgrass BV
Topgrass BV
TTS The Turf Specialist
TTS The Turf Specialist
Van de Haar Groenvoorzieningen B.V.
Van de Haar Groenvoorzieningen B.V.
Van Hinthem Sport BV
Van Hinthem Sport BV
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Wijnbergen
Wijnbergen

ACHTERGROND
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ADVERTORIAL

Ook voor kunstgras tennisbanen is het verstandig 
in het voorjaar extra aandacht te besteden aan het 
onderhoud van de banen.

Alle vervuilingen welke in herfst en winter- 
maanden in de banen ontstaan door bladresten, 
mossen en algen e.d. dienen in deze periode goed  
aangepakt te worden.

Los borstelen  met de Courtmaster is dan een zeer 
effectieve manier van onderhoud, met als gevolg 
sneller opdrogen van de baan. Ook vorming 
van mossen en algen worden mede hierdoor op 
natuurlijke manier bestreden.

Bovendien wordt compactie van het infillzand met 
de Courtmaster voorkomen, met name  voor en 
achter de baselijn kan dit voor problemen zorgen, 
welke na enige tijd alleen op een zeer agressieve 
manier van bewerken kan worden verwijdert, 
met als gevolg hoge kosten en onnodige slijtage.

Door de unieke werking van de Courtmaster 
(losborsten , egaliseren en naslepen van het zand) 
in één werkgang, ontstaat een zeer goed en 
schoon speloppervlak .

Met een demonstratie laten wij u graag zien,  
waar de Courtmaster zo al toe in staat is.

Voorjaarsonderhoud  
kunstgras tennisbanen met  
behulp van AT Courtmaster 

Los borstelen  met de 

Courtmaster is dan een zeer 

effectieve manier van  

onderhoud, met als  

gevolg sneller opdrogen 

van de baan 
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Communicatiespecialist verruilt 
baan voor groundsmanship: 
‘Buiten werken geeft vrijheid’
Eerste vrouwelijke groundsman van Nederland bij een tennisclub

Fabiënne Lansink is vermoedelijk de eerste groundswoman in Nederland volgens de KNLTB, dat maakt John Donners, de voorzitter van 

tennisvereniging Nijmegen Quick, bekend. Sinds begin dit jaar is zij aangesteld om de afgezwaaide groundsman van Nijmegen Quick op te volgen. 

Wat vakblad Fieldmanager niét gewend is, is dat het bij de eerste kennismaking met de groundswoman wordt getrakteerd op haar waterval aan kennis 

over het uitgeversvak.

Auteur: Santi Raats
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6 min. leestijd

‘Heb je een exemplaar van jullie vakblad bij je?’ is 
de eerste vraag. Helaas niet, maar online kan ze 
wel een indruk opdoen voor dit moment. ‘O, staat 
het op ISSUU? Nee? Is het online doorbladerbaar? 
Ga je vaak op reportage? Alles zelf waarnemen is 
toch wezenlijk anders dan wanneer je iemand via 
de telefoon interviewt.’

Opmerkelijke verschijning
Voor mij zit een lange blonde vrouw van 32 jaar 
met rode sportschoenen aan. Ze is sinds vier jaar 
lid van de tennisvereniging. Daarvoor tenniste zij al 
bij een andere vereniging. De plaatselijke krant had 
haar al opgemerkt als eerste vrouwelijke grounds-
man. In het krantenartikel stond dat zij na haar 
studies sportmanagement en communicatieweten-
schappen jarenlang bij een communicatiebureau 
had gewerkt. Tijdens het interview blijkt dat de 
rollen ook omgedraaid konden zijn, dat zij net zo 
goed op mijn plek als interviewer of bladmanager 
had kunnen zitten.

Bladmanager
Lansink werkte als bladmanager bij de redactie 
van een communicatieadviesbureau, PSH. ‘Ik deed 
branded content’, vertelt ze. Voor grote bedrijven als 
Jumbo, Staatsbosbeheer en het Wereldnatuurfonds 
maakte zij de magazines. Als bladmanager op 
kantoor stuurde zij alle freelancers aan om met het 
blad tot een eindresultaat te komen. Ze droeg de 
verantwoording voor de bladen van de redactie-
vergadering tot aan de druk. ‘Ik vond het leuk om 
de strategie van de opdrachtgevers in een maga-
zine tot uiting te brengen en op communicatief 
vlak mee te denken’, legt Lansink uit. ‘Maar de drie-

hoek bureau-lezer-klant werd mij te complex. Als 
bladenmaker had ik maar weinig vrijheid, omdat 
ik altijd in opdracht van klanten bezig was. De 
laatste jaren ben ik meer gaan schrijven; dat was 
leuk. Maar de opkomst van social media vraagt een 
andere manier van communiceren en dat lag mij 
niet. Ik wilde graag achter mijn computer vandaan 
komen en naar buiten.’

Privé en werk in balans
Een betaalde baan in de sport lag niet voor het 
oprapen; dat wist Lansink al vanaf het moment 
dat ze afstudeerde in sportmanagement. En haar 
interesse lag niet in de fitness- of voetbalwereld. 
Uiteindelijk kreeg ze de kans om bij Nijmegen 
Quick aan de slag te gaan, 18 uur per week. Ze is in 
haar nopjes met haar functie. ‘Ik heb nu vrijheid op 
verschillende vlakken: ik ben vooral buiten aan het 
werk, ik kan mijn werktijden zelf indelen en ik heb 
genoeg tijd over voor mijn privéleven.’
Sinds anderhalf jaar heeft Lansink een dochtertje. 
‘Ik wil zo veel mogelijk bij haar zijn. Ik werk om 
te leven, niet andersom. Tegenwoordig is er veel 
stress onder jonge werknemers omdat zij zich ver-
plicht voelen om zich over de kop werken. Ik kies 
daar bewust niet voor, want ik word er niet geluk-
kig van. Ik kon bij het communicatiebureau niet 
twee of drie dagen werken; dat was niet te verant-
woorden tegenover de klant in wiens opdracht ik 
werkte.’

Ze lacht: ‘Ik werk op vijf minuten fietsen van mijn 
huis; beter kan toch niet? Ik werk vast op maandag, 
dinsdag en donderdagmiddag en ben er graag bij 
speciale activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel en 
de algemene ledenvergadering. Is er ’s avonds of 
in het weekend een probleem op de club, dan kan 
ik vaak wel even komen. Mijn partner kan dan op 
onze dochter letten. Wij hebben ’s ochtends en ’s 
avonds geen stress met halen en brengen van en 
naar de gastouder, omdat mijn begin- en eindtij-
den flexibel zijn.’ 

Groundsvrouw
Lansink doet het hele parkbeheer, de ledenad-
ministratie, het baanonderhoud en ondersteunt 
de commissies. Bij binnenkomst van het clubhuis 
is haar invloed al direct zichtbaar: overal aan het 
plafond en langs de muur hangen paaseieren, 
gekleurde linten, haasjes en kippetjes en op tafel 
staan gekleurde kaarsjes. Ze glimlacht: ‘Een vrijwil-
liger vond het leuk om het clubhuis voor Pasen aan 
te kleden. We hebben dat samen gedaan.’ 

Persoonlijkheid staat als een huis
Ook al is Lansink nog maar een paar maanden 

aan de slag, ze staat haar mannetje behoorlijk. 
Aannemer Silica Nova is bezig om baan één en 
twee te revitaliseren. Kleine zaken zitten tegen, 
zoals een pomp die niet loopt zoals het hoort, en 
de vorst van de afgelopen dagen heeft de plan-
ning van de aannemer wat in de war gebracht. Er 
is later begonnen en het werk zal later klaar zijn. 
Bastiaan Doornewaard komt Lansink dat persoon-
lijk vertellen. Lansink is geen jaknikker; ze luistert 
met volle aandacht en neemt de informatie in zich 
op. Daarna neemt ze de tijd om een mening te vor-
men. Even later geeft ze duidelijk aan dat het werk 
toch echt vrijdag klaar moet zijn. Ze legt uit: ‘Dit 
weekend hebben we een jeugdtoernooi en een 
ledenmiddag. Bovendien duurt het enkele weken 
voordat de gerevitaliseerde baan zich ‘zet’, en dat is 
belangrijk voordat de competitie begint op 8 april. 
Het werk moet dus vrijdag gewoon klaar zijn, dat 
was de afspraak. Vertraging is niet wenselijk. De 
aannemer had de weersomstandigheden en data 
van bespeling moeten incalculeren door de inzet 
van een extra zzp’er.’

Manager
De mate waarin Lansink naar haar rol als beheerder 
moet zoeken, valt mee. ‘Ik heb nog technische 
onderhoudszaken te leren, vanzelfsprekend. Hoe 
meer ik meemaak, hoe beter ik het werk van de 
onderhoudsmensen zal kunnen beoordelen. Maar 
ik laat me als nieuweling niet voor het blok zetten. 
Dat valt te omzeilen door aan te geven dat ik er 
even rustig over wil nadenken of dat ik een second 
opinion wil. Als manager ga ik hetzelfde te werk als 
in mijn vorige baan. Ik heb begrip voor de mensen 
die het werk moeten doen, maar het moet wel 
op tijd af zijn en in hoofdlijnen gebeuren zoals ik 
het heb uitgezet. Omgaan met mensen vergt een 
beetje tact. Als je iemand afsnauwt, gebeurt er 
helemaal niks.’

Het Lansink-effect
Een maand lang is Lansink door haar voorganger 
ingewerkt. Ze heeft onderhoudsadviezen opge-
vraagd bij de KNLTB en leest zo nu en dan vaklite-
ratuur. Ze borstelt en sleept de tennisbanen, ruimt 
het park op en houdt de kantine netjes. Die wil ze 
gezonder maken. ‘Ik ga zorgen voor verse broodjes 
tijdens de competitieweekenden, volkorentosti’s, 
fruit en limonadesiroop met minder suiker. Ik heb 
de plaatselijke groenteboer gevraagd om met ons 
samen te werken.’ Door haar communicatieachter-
grond vindt ze het ook leuk om de commissies te 
ondersteunen: ‘Ik denk graag mee, bijvoorbeeld 
over hoe je een evenement gezelliger maakt. Dat 
kan door kleine dingen, zoals het opzetten van de 
tafeltennistafel en het ophangen van de vlaggen.’

Lansink doet het hele 

parkbeheer, 

de ledenadministratie, 

het baanonderhoud en 

ondersteunt de commissies
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Doedagen
Lansink is gestart met een soort ‘doemiddagen’ op 
maandag. Ze roept de leden op om dan mee te 
helpen met het repareren van bankjes, het oprui-
men van rommel, het ophangen van winddoeken, 
met viooltjes in potten zetten, klein onderhoud 
aan het groen en het voorjaarsklaar maken van de 
perken. En met succes. ‘Wanneer leden meehelpen, 
zorg ik voor koffie en bak ik thuis een taart. Dat is 
het minste waar ik voor kan zorgen. De doemidda-
gen zijn vooral erg gezellig.’

C’est le ton qui fait la musique
Het verenigingsleven is belangrijk voor Lansink. 
‘Lid zijn van een sportvereniging is meer dan een 
uurtje sporten en dan weer naar huis. In onze maat-
schappij is al genoeg individualisme.’ Maar ze beseft 
dat verandering van een bestaande verenigingscul-
tuur niet afgedwongen kan worden. ‘Het is de toon 
die de muziek maakt’, weet ze vanuit haar commu-
nicatieachtergrond. ‘De een moet anders benaderd 
worden dan de ander.’ Met haar vaardigheden doet 
ze wat ze kan om activiteiten op de club te ont-
plooien; zo ook bij haar werk rond de ledenadmi-
nistratie. ‘Hierdoor heb ik inzicht in wie er lid willen 
worden of weg willen gaan. Ik neem persoonlijk 
contact met hen op. Dat maakt soms een groot 
verschil. Zo heb ik onlangs een potje getennist met 
een nieuw lid en haar wegwijs gemaakt in de ver-
eniging. Daardoor raakt zo iemand sneller thuis op 
de tennisvereniging.’
Deze benadering verschilt van die van de door-
snee-groundsman, die in de regel liever op zichzelf 
is. ‘Dit werk trekt wellicht mensen aan die wat indi-
vidualistisch zijn’, aldus Lansink. Ze werkt op het 
tennispark dan ook vaker alleen dan bij het com-
municatiebureau. Maar dat vindt ze niet erg. Ik ben 
overdag nog niet alleen geweest. Er is altijd wel 
iemand; nu jullie vakblad en de werkmannen van 
de aannemer, maar vaak ook vrijwilligers.’

Dankbaar werk
‘Als ik zie dat iedereen tevreden staat te spelen op 
de baan of gezellig wat drinkt in de kantine, dan 
heb ik het idee dat ik iets tastbaars doe. Het maken 
van bladen was een concreet proces, waarbij ik aan 

het eind van het traject een blad in handen hield. 
Dit werk is dat ook.’

Mannenwereld
Lansink werkt op een tennisbaan, waar ze alleen 
te maken heeft met de leden, de commissies en 
het bestuur; mannen én vrouwen dus. Toch is er 
wel een verschil met haar oude werk als het om 
collega’s gaat: ‘In de communicatiebranche werken 
allemaal vrouwen. Dat is een wereld op zich. Hier 
komen vooral mannen langs als het gaat om de 
klussen op het sportpark en in het clubgebouw. 
Een verademing! Mannen zijn vaak lekker recht-
doorzee.’
Lansink merkt er dus weinig van dat de sport-
veldenwereld een mannenwereld is. Wie weet, 
inspireert zij met haar werk ook andere meisjes en 
vrouwen om groundsman te worden.

‘Lid zijn van een 

sportvereniging is meer 

dan een uurtje sporten 

en dan weer naar huis

Be social 
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www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5762
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Geen vervanging kan tegen een nettenboeter op. Want kapotte netten op of rond een sportveld hoéven niet meteen vervangen te worden. Als 

nettenboeter Jaap van de Bent het kapotte net repareert, is dat stukken goedkoper én het net ziet er daarna weer uit als nieuw! Doelnetten, 

ballenvangers, tennisbaannetten en hekwerken kan hij in een handomdraai in levensduur verlengen.

Auteur: Santi Raats

Netten knopen als ambacht
Katwijker Jaap van der Bent is uniek: in Nederland 
is hij de enige die netten op en rond sportvelden 
repareert. Hij doet dat op de ouderwetse netten-
boetwijze zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in de 
visserij. Daar slepen netten achter de schepen aan 
en raken nogal eens beschadigd omdat ze achter 
een rots of een ander scherp voorwerp blijven 
haken. Omdat het onpraktisch is om telkens nieu-
we netten te kopen, worden de kapotte stukken 
geheeld met allerlei verschillende, ingewikkelde 
knopen en verbindingen. Een vak dat men zich pas 
over een hele lange tijd echt goed eigen maakt. In 
de visserij heeft Van der Bent zich ruimschoots in 
zijn ambacht bekwaamd. Hij knoopt netten in het 
tempo waarmee je met je ogen knippert.

Actief aan wal
Sinds jaren geleden besloot Van der Bent om 
definitief aan wal te blijven, maar bleef zich 
richten op netreparatie. Hij repareert overal net-
ten. Momenteel is hij in het buitenland voor een 
megaopdracht, waarbij hij nettenrelingen herstelt 
op een vloot van tientallen cruiseschepen. Omdat 
de zee geen geheimen meer voor hem kent en hij 
weet aan wat voor omstandigheden het materiaal 
wordt blootgesteld, voert Van der Bent vanaf de 
wal hoogste kwaliteit reparaties uit, niet alleen 
voor sport en industrie maar eigenlijk voor alle 
takken van sport: ‘overal worden netten gebruikt,’ 
aldus Van der Bent.

Sport- en speeltoestelnetten
Een paar jaar geleden was Van der Bent met zijn 

ambacht door vakblad Fieldmanager nog geno-
mineerd tot Innovatie van het Jaar. Hij tovert 
voor sportvelden alles weer om als nieuw: bal-
lenvangnetten, doelnetten, smoornetten, slag- en 
discuskooien, tennis- en volleybalnetten, honkbal 
backstops, hijs- en spankabels voor netophanging, 
of ondersteuningskabels. Ook voor kinderspeel-
plaatsen heeft hij tal van oplossingen paraat. 
Al zijn klanten, van gemeenten tot zware indu-
strie, zijn het over een ding eens: ze zijn allemaal 
uitermate tevreden over de diensten die de net-
tenboeter biedt. Want in de tussentijd blinkt hij als 
reparateur uit in ambachtelijke veelzijdigheid.

Alleen vervangen bij uitzonderingen
Alleen in uiterste noodgevallen hoeven netten 
vervangen te worden. Van der Bent neemt ten-

Netten boeten: vakmanschap is 
meesterschap!
Jaap van der Bent: ‘Op tijd repareren is de helft goedkoper dan 
een net vervangen’
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nisnetten als voorbeeld: ‘Aan de onderkant van 
zo’n net bevindt zich een gestikte band. Als deze 
versleten is en hard is door vervuiling van de baan, 
dan is het verstandig om een nieuw net te nemen. 
Want de naalden van een naaimachine slaan kapot 
op deze hard geworden band, dus die kan niet 
hersteld worden. Maar buiten deze banden om 
kan elk tennisnet weer als nieuw worden gemaakt 
met pleksgewijze reparatie.’ Van der Bent repareert 
vooral veel ballenvangnetten rond sportvelden en 
tennisbanen. ‘Als je een nieuw net wilt laten bezor-
gen en bevestigen, is het losmaken van de netten 
uit de spankabels meer werk dan de reparatie zelf 
en zijn de montagekosten heel hoog. Het net laten 
boeten is dan veel kosten efficiënter, met hetzelfde 
eindresultaat.’

Van der Bent merkt dat veel sportverenigingen blij 
zijn met hem omdat zij ten eerste vaak een krap 
budget hebben en ten tweede vaak onbewust hun 
materiaal te vroeg afschreven. Na inspectie door 
Van der Bent blijken bestaande materialen vaak 
nog prima mee te kunnen, waardoor de kosten 
voor een club aanzienlijk te drukken.
Binnen bewaren onder gure omstandigheden
Van der Bent geeft één tip om zo lang mogelijk 
met netten te doen: ‘Netten die demontabel zijn, 
kun je het beste ’s winters opbergen wanneer 
het kan.’ Verder is er niets aan te doen: netten zijn 
nu eenmaal onderhevig aan verval. ‘Het hangt er 
natuurlijk wel vanaf of een net in de wind of achter 
een wal hangt en hoe vaak er op het veld of de 
baan wordt gespeeld.’

Hekwerken
Van der Bent repareert ook hekwerken rond sport-
velden, tennisbanen en sportcomplexen. Vaak gaat 
het om vernieuwen van gaas, waar deuken zijn 
ingeslagen door een bal. Als het echt niet anders 
kan, zal Van der Bent geheel vernieuwen. Tegen 
relatief lage kosten. Soms moet hij bijvoorbeeld 
een nieuw hek plaatsen dat is uitgezakt omdat er 
bijvoorbeeld op is geleund door toeschouwers. 

Nettenimport
De vraag naar zijn werk in de sportveldenbran-
che is de laatste jaren gestegen door bestaande 
klanten en door mond-op-mond reclame. 
Opdrachtgevers zijn gemeenten, maar ook sport-

verenigingen. Klanten kunnen ook terecht bij Van 
der Bent voor de inkoop van netten, touwen en 
kabels, die stuk voor stuk met de hand en op maat 
zijn vervaardigd. Sinds december 2015 importeert 
Van der Bent ook doelnetten. Hij is van plan om 
daar later tennisnetten aan toe te voegen. Zijn 
website www.jaapbent.nl is sinds dit jaar ver-
nieuwd. 

Na inspectie door 

Van der Bent blijken 

bestaande materialen vaak 

nog prima mee te kunnen, 

waardoor kosten 

aanzienlijk te drukken zijn

Ballenvangnetten en hekwerken langs de tennisbaan.
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Vorst heeft dit jaar zijn werk niet kunnen doen wat betreft het doden van algen en mossen op tennisbanen en hockeyvelden. De winter was er te  

zacht voor. Door het zachte weer blijken slecht onderhouden banen nog sneller aan reiniging toe te zijn dan normaal. Fieldmanager zoekt Bastiaan 

Doornewaard van Silica Nova bij een werk.

Auteur: Santi Raats

Bastiaan Doornewaard: ‘Slecht 
onderhoud wordt door zachte 
winter dubbel afgestraft’ 
Algenexplosie op tennisbanen en hockeyvelden door lang uitgebleven vorst

Revitalisering
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Bastiaan Doornewaard schiet naar de bar van de 
tenniskantine bij Nijmegen Quick en tovert een 
longdrinkglas tevoorschijn. Hij loopt ermee naar 
buiten en neemt een monster van het roodzand 
van het smashcourt, dat op dat moment juist een 
revitalisatie krijgt door Silica Nova. De machine 
kruipt brommend over baan 1, waarbij het zand tot 
op de backing uit de mat wordt geblazen. Via een 
slurf komt het in een kleine opvangbak terecht. 
Eén bestuurder zit op de machine; een ander rijdt 
af en aan met de volle opvangbakken naar een 
grote container op de parkeerplaats. 

De proef
Weer binnen zegt Doornewaard: ‘Dit is het oude 
zand. Maar lét op.’ Hij trekt weer een sprintje naar 
de bar en maakt met water uit de kraan een  
modderige substantie van het zandmonster.  
Eén derde zand en twee derde water; daarna goed 
roeren met een lepel. Dan, het glas op tafel, is het 

afwachten. Een halve minuut tot een minuut. ‘Kijk! 
Boven in het glas wordt het water steeds helderder, 
want het zand zakt naar de bodem. De algen, die 
voorheen in de zandporiën zaten, komen als een 
donker laagje sediment op het zand te liggen.’  
Het is maar al te duidelijk te zien. 

‘Voor een leek is het moeilijk om te zien hoe 
schoon de baan nog is. Daarom trekken  
verenigingen vaak te laat aan de bel. Maar dit  
is een makkelijke en duidelijke proef om te  
controleren of de tennisbaan of het hockeyveld 
vervuild is met alg en mos en aan een schoon-
maakbeurt toe is’, legt Doornewaard uit. ‘Dit  
monster, dat bestaat uit een halve centimeter 
algen op twee centimeter zand, toont al aan dat 
de mat gereinigd moet worden. Maar dit monster 
komt onder uit de mat; het is al door onze machine 
heen geweest. Onder in de mat is het altijd  
schoner dan bovenin. Eigenlijk moet een  
vereniging deze proef doen door met een  
eetlepel een halve centimeter zand boven uit 
de mat te peuren. De Universiteit van Oxford en 
Grontmij hebben onderzoek gedaan met behulp 
van deze proef.’ 

Doornewaard moet nog even kwijt, ter lering van 
de lezer: ‘Een monster dat we eerder hier onder de 
bomen genomen hebben op deze manier, bestond 
voor de helft uit zand en voor de helft uit algen! 
Bomen boven een veld of baan zijn funest. Algen 

hebben de eigenschap om zich vol te zuigen met 
water. Ze zwellen op. Als de verhouding 50 procent 
alg - 50 procent zand is, betekent het dat er totaal 
geen water meer door de mat heen kan; alle water-
doorlaatbare ruimte is dan opgevuld met alg.’

Tweewekelijks borstelen en bio spuiten
De reinigingsspecialist snapt dat een ongetraind 
oog niet direct ziet hoe vies een veld of baan is, 
maar dringt erop aan om dan in elk geval goed 
klein onderhoud te plegen: ‘Revitalisatie – feitelijk 
het verversen van het zand en het reinigen van 
de mat – is een laatste redmiddel. Het onderhoud 
kan vaak al voor een paar honderd euro verbeterd 
worden door aankoop van hardere borstels. De 
borstelfrequentie moet echt eenmaal in de twee 
weken zijn.’ Vaak wordt Silica Nova erbij geroepen 
wanneer de tennisbaan of het hockeyveld al in 
een zeer vervuilde staat verkeert. ‘De vereniging 
zegt dan vaak dat het onderhoud goed is geweest. 
Maar als ik doorvraag, blijkt bijvoorbeeld dat 
de groundsman drie maanden uit de roulatie is 
geweest.’ Doornewaard adviseert om naast het 
borstelen te spuiten met het biologische anti-
algenmiddel Biomix Vitaal. 

Dubbele afstraffing
Maar de explosie van gladde, vieze velden en 
banen is dit jaar vooral terug te voeren op de 
zachte winter. Algen en mos verdwijnen door vorst, 
maar dit jaar konden ze maar al te lang floreren. 

4 min. leestijd TECHNIEK

Afzetting van algen op zandEven roeren



 

 

Aanleg en renovatie sportvelden

Een goed sportveld begint bij de basis: een gezonde 

bodem! Vos Capelle adviseert, levert en verzorgt alles 

voor het aanleggen, onderhouden en renoveren van 

sportvelden.  

Voor meer informatie over het VOSCA Aanleg- en Renovatie-
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‘Door deze zachte weersomstandigheden wordt 
slecht onderhoud feitelijk dubbel afgestraft’, aldus 
Doornewaard. Revitalisatie is nog mogelijk bij een 
minimale vezellengte van 8 millimeter, ook al mag 
een vezel van de KNLTB afslijten tot 5 millimeter. 
‘Maar we willen de garantie kunnen geven dat men 
nog twee jaar gebruik kan maken van die mat.’ 

Wanneer is een baan niet meer te redden?
Pas wanneer een baan een jaar of twaalf oud is, 
raakt hij langzamerhand ‘op’. Die veroudering gaat 
in de jaren daarna extra snel. ‘Een tennisbaan of 
hockeyveld werkt als een filter, raakt langzamer-
hand verzadigd met bladresten, zand, stofresten 
en vezelresten door slijtage. Dan gaat de baan of 
het veld exponentieel achteruit. Ik ben weleens bij 
een heel oude baan geroepen die het ene moment 
nog prima bespeelbaar was, maar binnen drie 
weken absoluut niet meer te betreden was.’ 

Speelgarantie
De problemen op (semi)watervelden lost Silica 
Nova sinds dit jaar op in een packagedeal met 
garantie op een goed bespeelbaar veld. ‘Normaal 
gesproken komen we bij een veld als het te laat is, 

met bijbehorende kosten als gevolg. Maar omdat 
we het onderhoud zelf kunnen sturen en dicht op 
het veld zitten, kunnen we snel aan de bel trekken 
als het mis dreigt te gaan met een veld.  
Dan stoppen we met het biologisch spuiten en 
gaan we direct schoonmaken.’

Deze vorm van ontzorgen wordt volgens 
Doornewaard steeds meer kenmerkend voor de 
markt. ‘Mensen willen sporten en geen gezeur aan 
hun hoofd. Een voorzitter wil alleen rekening  
hoeven houden met de wetenschap dat een baan 
hem 500 euro per jaar kost.’ Als de garantie- 
regeling voor (semi)watervelden goed loopt,  
start Silica Nova met hetzelfde concept voor  
tennisbanen.

TECHNIEK

Makkelijke proef om te zien of de baan vies is

Afvoer van vuil zand uit Smash court bj de  
revitalisering van banen

Be social 
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www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5764
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Reinigingsmachines
Zijn vlakroterende Rototine-machine van SMG 
bevat schijven met verende kraspennen die over 
het speeloppervlak schrapen en daarmee de algen 
en het mos afscheiden van het zand. Het schrapen 
kan ingesteld worden  tot op de backing naar 
gelang de graad van vervuiling. De machine is in 
hoogte verstelbaar. Hierdoor wordt het mos tot op 
de wortel verwijderd. Na het verwijderen van de 
algen en het mos volgt een werkgang met een rei-
nigingsmachine voor kunstgras sportvelden, waar-
door stof en resterende vervuiling uit de infill ver-
wijderd wordt. Met de borstelmachine verwijdert 
Wittouck het vuil.  Deze methode is chemievrij, en 
kan gecombineerd worden met een preventieve 
anti-mosbehandeling met een milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar middel. Het beste werkt de 
werkwijze met de Rototine als het buiten droog 
is, dan laten de mossen en algen zich goed van de 
infill scheiden zonder veel zandverlies.

Met de Rototine van SMG kan Wittouck ook 
decompacteren. Het maakt het verharde speelveld 
weer open en los en  oude vezelrestantjes die 
de mat dicht en hard maken kunnen hierna met 
de reinigingsmachine opgeruimd worden. ‘De 

verharde baangedeelten achter de baseline bij 
Smashcourts zijn zo perfect op te lossen,’ verklaart 
Wittouck. ‘Ik frees al het oude Smashcourt tot 
op de backing eraf. Daarna passen we er nieuwe 
Smashcourt op toe. Zo zorg ik ervoor dat de wacht-
tijd na een regenbui flink beperkt wordt bij de 
iets ouder banen.’ Ook zet Wittouck de reinigings-
machine Turfking TK1502 in, getrokken door een 
Ferrari Raptor en voorzien van AT Sitemaster om de 
randen van de velden extra schoon te maken.

Wekelijks onderhoud
Niet alleen reinigt Wittouck tennisbanen, maar 
ook kunstgrasvelden en alle typen hockeyvelden. 
Daarnaast verzorgt hij wekelijks onderhoud op 
hockeyvelden. Hij beschikt over gespecialiseerde 
veegmachines voor de zand- en semiwaterhoc-
keyvelden die op een statische manier borstelt en 
daardoor dieper in de mat reikt. De mat blijft hier-
door goed open. Voor watervelden heeft Wittouck 
een roterende borstel die de mat openhoudt en 
organisch vuil opraapt en meeneemt.

Advies voor wekelijks onderhoud
Het grootste onderhoudadvies voor tennisbanen 
dat Wittouck dagelijks geeft aan klanten: gebruik 

géén strooizout tegen mos en algen. Het doodt de 
mossen en algen wel op korte termijn , maar net 
zoals na het spuiten met biologische middelen, 
blijven de dode algen en mosresten in de mat lig-
gen. Deze worden compost en vormen later voed-
sel voor nieuwe algen en mossen. Het kristal in het 
zout houdt bovendien vocht vast, wat de groei van 

‘Wekelijks onderhoud en groot 
onderhoud zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden’

Danny Wittouck (Wittouck Kunstgras Onderhoud 

Support) werkt door heel Nederland en België. 

Hij is gespecialiseerd in jaarlijks groot onder-

houd en de verwijdering van algen en mossen 

op kunstgras sportvelden, maar vooral op all 

weather tennisbanen. Hij vindt het prachtig 

om voor clubs weer strakke velden en banen 

te maken. Zijn perfectionisme reikt zo ver, dat 

hij elk hoekje goed afgewerkt wil hebben. Hij is 

altijd aanspreekbaar, ook buiten kantooruren. 

‘Een goed sportoppervlak is een kwestie van 

goed samenwerken met alle betrokken partijen 

er omheen,’ aldus Wittouck.

Danny Wittouck
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nieuwe algen extra stimuleert. ‘Gebruik dus onder 
geen beding strooizout,’ is Wittoucks devies. Daar 
voegt hij nog een andere lijfspreuk aan toe over 

wekelijks onderhoud: ‘borstelen, borstelen, borste-
len. Wekelijks, met een harde borstel, dan blijft de 
mat goed open en blijft hij zo veel mogelijk water 
doorlatend. Het veld wordt dan sneller droog en 
de alg groeit dan minder snel. Na het vegen is het 
belangrijk om na te blazen. Waarom? Algen en vuil 
springen samen met het zand op achter de borstel. 
Doordat ze licht zijn, komen ze bovenop het zand 
te liggen. Als je na het vegen even oppervlakkig na 
blaast, dan zie je het als een stofgolf over het veld 
gaan. Hiermee voorkomt men dat alg en stofresten 
bij regen terugzakken tot op de backing.’
Persoonlijk aanspreekpunt
Danny Wittouck wil op elk werk aanwezig zijn. 
‘Goed contact met de klant betekent persoonlijk 
contact. Alleen op deze manier kan ik een goed 
inzicht geven in het belang van gedegen wekelijks 
onderhoud. Wekelijks onderhoud en groot onder-
houd hangen samen. Het een kan niet zonder het 
ander.’

Jarenlange ervaring
Wittouck heeft al sinds 2006 ervaring met de aan-
leg van kunstgras, en het onderhoud ervan. Sinds 
vorig jaar trad hij uit loondienst en begon voor 
zichzelf, vanuit Maastricht. ‘In loondienst kun je 
vaak niet de punten op de i zetten. En ik ben zeer 
nauwkeurig van karakter. Ik wil de tijd nemen om 
werk goed af te maken. Liever met de trekker nog 
een keer de baan over om een hoekje nog goed af 
te werken dan denken ‘laat maar zitten, het is wel 
goed zo’.’ 

Verdere informatie over de diensten van Wittouck zijn 
te vinden op de site www.wittouck.nl 

Decompacteren

Raptor

Verstening achter baseline.

Rototine

Verstening smashcourt.

Turfking

Niet alleen reinigt Wittouck 

tennisbanen, maar ook 

kunstgrasvelden en alle 

typen hockeyvelden
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‘De omvang van de speelschade 
op voetbalvelden zal nooit echt 
wennen voor een greenkeeper’
Martin Brummel brengt zijn greenkeeping-kennis in bij het Ajax-fieldmanagement 

Martin Brummel, in 2015 genomineerd voor de Greenkeeper of the Year-verkiezing, werkt sinds vorig jaar op De Toekomst bij Ajax. Een curieuze stap, 

aangezien hij vijftien jaar lang werkte op Golfclub Zwolle, eerst als hoofdgreenkeeper en later als golfbaanmanager. Op jeugdcomplex De Toekomst 

onderhoudt Brummel nu de trainingsvelden, waarvan er een naast de Arena ligt, en het hoofveld, waarop Jong Ajax, Ajax A1 en Ajax B1 spelen. 

Auteur: Santi Raats
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Brummel werkte als (hoofd)greenkeeper en golf-
baanmanager, maar had ook al ervaring opge-
daan als fieldmanager. Hij werkt namelijk al een 
aantal jaren als vrijwilliger op sportcomplex De 
Wachtelenberg van SV Epe, in het stichtingsbe-
stuur en als groundsman. Sinds de privatisering in 
2013 probeert hij met relatief weinig middelen de 
veldkwaliteit te verbeteren en dit begint beetje bij 
beetje zichtbaar te worden. 

Topveld voor topclub
Maar het opereren van een fieldmanager bij een 
topclub zoals Ajax is totaal andere koek dan het 
beheren van sportvelden op welke andere plek 
dan ook. Brummel moet zich tegenover de techni-
sche staf proactief opstellen wat betreft het onder-
houd en regelmatig afstemmen met Ajax welke 
wensen er zijn ten aanzien van veldcondities en 
onderhoud. Omdat de meeste trainingsvelden in 
de ochtenduren handmatig worden hersteld door 

het grasteam en Brummel daarin meedraait, is het 
niet altijd even makkelijk om tijd te vinden voor 
een overlegmoment met hoofdtrainer Frank de 
Boer. Alles, dus ook het gras, moet in een zo kort 
mogelijke periode maximaal presteren. Dit levert 
geregeld een behoorlijke werkdruk op. Gelukkig 
kent Brummel het klappen van de prestatiezweep. 

Takenpakket
Brummels huidige taak ziet er compleet anders uit 
dan zijn werk op de golfbaan in Zwolle. Daar deed 
hij het onderhoud en beheer van de golfbaan, 
maar ook de communicatie en de financiële plan-
ning, stuurde hij elf medewerkers aan én deed hij 
de coördinatie van de restaurantpachters. Hij was 
meer een regisseur, omdat hij veel uitbesteedde. 
Met het onderhouden van de voetbalvelden op 
De Toekomst is Brummel weer terug bij de basis 
van het vak en doet hij alles weer zelf. Elke dag 
loopt hij over de velden. ‘Mijn roots liggen in het 
grasonderhoud. Het voelt fijn om daar weer mee 
in contact te zijn.’ De teamleden raken nu wat meer 
aan elkaar gewend. ‘Het is een hecht team, dat al 
langer samenwerkte’, begrijpt Brummel. ‘In hun 
ogen komt er ineens een vreemde bij, die ook nog 
eens sturing gaat geven aan de invulling van het 
onderhoud.’

Plan opstellen
Om de velden op De Toekomst ook op topniveau 
te krijgen, is het van belang dat er planmatigheid 
in het onderhoud zit. Brummel is aangetrokken om 
het onderhoud meer te standaardiseren en vast 
te leggen. Hij legt uit: ‘In het golfbaanonderhoud 
wordt er gebenchmarkt op basis van kengetallen 
door verschillende soorten banen naast elkaar te 
leggen. Zo worden er dus geen appels met peren 
vergeleken. Daar geldt bijvoorbeeld dat een bos-
baan compleet ander onderhoud vergt dan een 
parkbaan. In de voetballerij is deze manier van 
kengetallen vergelijken voor zover mij bekend 
niet aanwezig. Om het specifieke onderhoud per 
veld te kunnen bepalen, heb ik de trainingsvelden 
laten onderzoeken, bijvoorbeeld de opbouw en 
korrelgrootte van het zand, door bodemmonsters 
te nemen en dit zowel granulair als chemisch in 
bemestingsschema’s verder uit te werken. Er werd 
een standaardbemestingsplan gebruikt op basis 
van analyses van enkele jaren geleden; dit is nu 
wat meer uitgebalanceerd. Welke kwaliteit is wen-
selijk én haalbaar per veld en wat kost dat? Door 
alles op papier te zetten, kun je het antwoord op 
deze vragen onderbouwen. Als er een hogere kwa-
liteit gewenst wordt voor een veld, kun je met de 
bestaande cijfers berekenen hoeveel extra handen 
of budget voor middelen of materialen nodig zijn 

om een dergelijk resultaat te kunnen bereiken.’

Van standaard naar kwaliteitgericht
Tot nu toe heeft Brummel bodemmonsters geno-
men en een bemestingsplan voor de verschillende 
velden gemaakt. Tevens is de Pogo Turf Pro-
bodemmeter aangeschaft. Uit de monsters kwam 
bijvoorbeeld naar voren dat de natriumwaardes, 
vooral op het hoofdveld, veel te hoog waren, dus 
heeft de fieldmanager de waterkwaliteit van het 
beregeningswater onderzocht. ‘We pompen het 
beregeningswater uit tocht; dat is open water. In 
de zomer zit hier weinig tot geen stroming in, dus 
dan is er weinig verversing. Het afgevoerde regen-
water van wegen en bestrating komt uiteindelijk 
ook in de tocht, wat betekent dat er ook pekel-
water in terecht kan komen. We oriënteren ons 
momenteel op een osmose-zuiveringsinstallatie. 
Maar wellicht zijn er ook nog andere of goedko-
pere zuiveringsmethoden. Ook hebben we op De 
Toekomst te maken met vier verschillende inna-
mepunten van de waterpompen. We moeten toe 
naar één innamepunt voor de waterzuivering en 
beregening. Van daaruit is alles dan centraal aan 
te sturen.’ Bij zijn werk wordt Brummel bijgestaan 
door het adviesbureau Lumbricus van Maurice 
Evers. Brummel zou meer tijd willen besteden aan 
het onderzoek, maar momenteel helpt hij vooral 
de rest van het grasteam met de dagelijkse werk-
zaamheden, ook omdat één werkkracht langdurig 
ziek is.

Machinepark
Het machinepark van het zeskoppige Ajax-
fieldmanagementteam is redelijk geoutilleerd, 
zowel voor natuur- als kunstgras, maar dient op 
enkele onderdelen nog wel geüpgraded te wor-
den. Brummel geeft aan dat het zijn grote wens 
is om greenkeepingkennis in te brengen in het 
voetbalveldonderhoud. ‘We zijn onder andere 
meer gaan bezanden tegen vervetting. De aanwe-
zige bezandingsmachine was sterk verouderd, dus 
die hebben we vervangen. Tot op heden zet het 
bezanden nog niet genoeg zoden aan de dijk. Er 
is een redelijk percentage organische stof in het 
bovenste deel van de toplaag aanwezig. In combi-
natie met vervilting en een nogal fijne zandtextuur 
geeft dat vooral onder natte omstandigheden een 
te vet speeloppervlak, waardoor snel uitgebreide 
schade ontstaat’, zegt Brummel met spijt. ‘Waar we 
ook mee te maken hebben, is dat we op enkele 
velden niet dieper kunnen prikken dan 17 centi-
meter, omdat op 20 centimeter diepte de veldver-
warming ligt. Onder die diepte kun je geen enkele 
bodembewerking uitvoeren. Het is dus van groot 
belang om te zorgen voor een goede en snelle 
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waterafvoer in de 1 tot 20 centimeter toplaag die 
je hebt. Zeker nu door klimaatverandering de 
neerslagintensiteit toeneemt, zodat een veld dus in 
korte tijd veel neerslag moet kunnen afvoeren.’

Alle ogen op Ajax gericht
Gras blijft natuurlijk een plantje. Als het hevig heeft 
geregend in de dagen voor een wedstrijd en het 
plantje er door een sliding half ontworteld bij ligt 
na afloop van een wedstrijd, wordt het in de rust 
of na de wedstrijd weliswaar terug de bodem in 
gedrukt door de groundsmen. Maar een stevige 
mat tovert zelfs een supergroundsman dan, zelfs 

met aandachtige verzorging, niet meer uit zijn 
hoge hoed. Ondanks de terugkerende cyclus trai-
nen – schade herstellen – trainen – schade herstel-
len is het de grote uitdaging om te zorgen dat de 
velden er zo goed mogelijk bij liggen. 
Het onderhoud van de trainingsvelden en het 
wedstrijdveld in de Arena wordt niet door dezelfde 
organisatie uitgevoerd. De Arena heeft een eigen 
fieldmanagementteam, dat geheel losstaat van 
Ajax. Het fieldmanagementteam van de trainings-
velden is wel van Ajax. Het dus belangrijk dat beide 
partijen goed communiceren om de trainings-
velden en het wedstrijdveld qua speltechnische 
eigenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te 
brengen.

Een slechte green is vaak nog wel uit te leggen aan 
spelers na een periode met slecht weer en veel 
bespeling, maar groundsmen worden er over het 
algemeen snel op afgerekend wanneer spelers uit-
glijden of de plaggen door de lucht vliegen. Het is 
begrijpelijk dat men klaagt, want de veiligheid van 
de spelers staat voorop en de kwaliteit van het spel 
moet natuurlijk hoog blijven. Brummel realiseert 
zich dit, ook al hoeft hij zich niet altijd persoonlijk 
aangevallen te voelen. ‘We proberen om de kwa-
liteit van alle velden op De Toekomst in korte tijd 
te verhogen. Ook al dwingt de natuur en zware 
betreding ons als fieldmanagers vaak in een positie 
waarbij de veldkwaliteit over een langere periode 
opgebouwd moet worden.’ 

Onderhoudsbudget
Hoofdtrainer Frank de Boer was als speler erg 

onder de indruk van de trainingsvelden bij buiten-
landse topclubs. Dat zijn stuk voor stuk dikke en 
volle grasmatten. Kan Brummel dit ook voor elkaar 
krijgen? ‘Succes is voor een groot deel budgetaf-
hankelijk’, zegt Brummel. ‘In het voetbal loopt het 
budget gelijk op met het seizoen. Men kijkt een 
jaar vooruit. Als de club zich bijvoorbeeld plaatst 
voor de Champions League, kan dat miljoenen 
euro’s aan extra inkomsten genereren. Ook dat kan 
invloed hebben op het budget voor het veldon-
derhoud.’ 

Bovendien krijgen voetbalclubs in Engeland veel 
geld voor de televisierechten; die budgetten liggen 
behoorlijk wat hoger dan in Nederland. Ook heerst 
er in Engeland een andere grascultuur dan in ons 
land. De groundsmen in het Verenigd Koninkrijk 
worden, net als greenkeepers, veel meer gewaar-
deerd vanwege hun vakmanschap, zeker bij de 
topclubs. Zij hebben de autoriteit over het veld. 
Moet een veld herstellen, belucht, geverticuteerd 
of doorgezaaid worden, dan wordt er pertinent 
niet op getraind; er zijn voldoende andere velden 
beschikbaar. Brummel vindt het zeer interes-
sant om te kijken hoever hij met de velden kan 

Overdekte kunstgrashal.

Het onderhoud van de 

trainingsvelden en het 

wedstrijdveld in de Arena 

wordt niet door dezelfde 

organisatie uitgevoerd
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komen: ‘Ik ben benieuwd welk resultaat er behaald 
kan worden met de middelen die er zijn. Ook 
de opkomst van de hybridevelden zie ik als een 
welkome verbetering. We gaan ons de komende 
weken oriënteren bij enkele buitenlandse topclubs 
door diverse hybridematten te bekijken en te 
vernemen wat hun ervaringen zijn. Daarna wegen 
we af wat er dit jaar nog mogelijk is op trainings-
complex De Toekomst. Al zijn de omvang van het 
onderhoud van deze velden en de manier waarop 
het plaatsvindt wel wat anders dan bij een gewoon 
natuurgrasveld, er zijn ook significante pluspunten.’

Inspiratie
Brummel is er voorstander van om wat meer 
gebruik te maken van flexibele arbeid. Het her-
stellen van speelschade is heel belangrijk voor 
het behoud van de kwaliteit van de velden, maar 
bestaat relatief gezien uit simpele handelingen. 
Ook bij Ajax is het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen geïmplementeerd. De club wil zijn 
sociale gezicht laten zien door mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden 
te laten uitvoeren op het complex. Ze worden 
ingezet voor klein dagelijks onderhoud. Hieronder 

valt papier prikken, kantjes knippen en andere 
randzaken, maar ook het veldherstel met onder-
steuning van enkele groundsmen kan daar onder-
deel van zijn. Het fieldmanagementteam kan zich 
dan nog meer richten op het structureel verbete-
ren van de veldkwaliteit. 
‘Begin maart draaien we een proef met SeeGrow. 
Dat is een geconditioneerd groeisysteem voor 
stadiongras, maar ook voor trainingsvelden, vooral 
voor de kwetsbare en sterk aan slijtage onderhevi-
ge terreingedeeltes (doelgebieden, middenstrook 
en schaduwstukken). Het gras wordt overdekt met 
een relatief kleine mobiele tent (12 x 5 m) met 
daarin een iets verhoogde CO2-concentratie en 
assimilatielampen ter bevordering van de groei. 
Het idee van groeilampondersteuning komt uit de 
tuinderswereld. FC Groningen heeft het SeeGrow-
systeem een jaar of acht geleden als eerste in 
Nederland toegepast in stadion de Euroborg. 
Volgens metingen gedijen de wortels er goed bij, 
groeit het gras sneller en is de weerbaarheid hoger. 
‘Je kunt er niet het hele veld mee behandelen, 
want daarvoor zijn de tenten op dit moment niet 
groot genoeg, maar ook daarin zullen de ontwik-
kelingen niet stilstaan.’ 

Wennen
Voor Brummel is er het afgelopen jaar een nieuwe 
wereld opengegaan bij Ajax, maar eigenlijk is er 
maar één ding waaraan de ex-greenkeeper écht 
moet wennen: de omvang van de speelschade. 
‘Op de golfbaan was de schade aan het gras vooral 
op de tees, bij divots op fairways en pitchmarks 
op greens, maar er was ook schade door schim-
mels en spikes. Ik weet dat de gevolgschade door 
engerlingaantasting ook heel rigoureus kan zijn, 
maar dat is een relatief korte periode. Over het 
algemeen lag de golfbaan er het grootste gedeelte 
van het jaar mooi groen en glooiend bij. De voet-
balvelden zijn na intense bespeling of training 
soms volledig opengespeeld.’ Hij lacht. ‘Voor een 
greenkeeper went dat vast nooit helemaal!’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5766
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Tennisbouw Nederland uit het Brabantse Elsendorp introduceert een nieuwe baansoort op de Nederlandse markt. ‘Matchclay’ is een all weather-gravel-

baan die minimaal onderhoud vraagt en daardoor tijd bespaart, en anderzijds tijd oplevert door een langere periode van speelplezier. Directeur Harry 

Pluim en Peter Schijf lichten toe wat het inhoudt.

Auteur: Kelly Kuenen

Familiebedrijf Tennisbouw Nederland legt al veer-
tig jaar banen aan. Het assortiment bestaat onder 
meer uit gravelbanen, Gravel Plus Premium-banen, 
kunstgrasbanen en SmashCourt-tennisbanen. 
Hiervan is gravel nog altijd de meest gebruikte 
baansoort in Nederland. Van oudsher hebben de 
meeste verenigingen in Nederland gravelbanen; 
volgens de KNLTB is ongeveer 45% van de tennis-
banen voorzien van een toplaag van gravel.
Net als in andere sporttakken zijn ook in het tennis 
kunstgrasbanen en afgeleiden hiervan in opkomst. 
‘Maar de laatste twee jaar zie je dat er iets meer 
vraag is naar gravel. Dat komt onder andere door-
dat de KNLTB graag ziet dat verenigingen hierop 

spelen. De belangrijkste redenen zijn dat men 
vindt dat je beter op gravel kunt leren tennissen, 
dat dit de toplaag is waarop alle officiële wedstrij-
den gespeeld worden, en dat men dus ook wil trai-
nen op dezelfde ondergrond. Het balgedrag en de 
balstuit zijn goed en altijd gelijk. De bal heeft de 
gewenste effecten, de topspin gaat naar wens, bij 
slice blijft de bal mooi laag en een kickservice stuit 
zoals hij moet stuiten, vertelt Peter Schijf. 
‘Het nadeel van traditionele graveltennisbanen is 
dat je er niet het hele jaar op kunt spelen.’ Dat is 
anders voor de nieuwe baansoort Matchclay. Deze 
gravelbaansoort vraagt weinig onderhoud en is 
vrijwel het hele jaar door bespeelbaar. De enige 

uitzondering hierop vormt sneeuw. Bovendien is 
de baan na een regenbui snel weer bespeelbaar en 
blijven de speeleigenschappen gedurende het hele 
jaar gelijk, ongeacht de weersomstandigheden. 

Poreus-systeem
In Frankrijk en Spanje liggen al diverse banen met 
Matchclay; het eerste exemplaar werd aangelegd 
in 2002 in Barcelona. Het poreus-systeem van 
de baan is ontwikkeld door de Engelse fabrikant 
Playrite. Tennisbouw Nederland is een samenwer-
king aangegaan met deze partij en heeft sinds kort 
exclusief het Nederlandse dealerschap in handen. 
Het poreus-systeem geeft de baan de speelei-

‘Eindelijk mogelijk … Het hele jaar 
tennissen op gravel!’
Tennisbouw Nederland wordt dealer van nieuwe gravelbaansoort Matchclay
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genschappen en het uiterlijk van een traditionele 
gravelbaan. Matchclay kenmerkt zich bijvoorbeeld 
door een constant stuitgedrag van de bal, waar-
door de speler direct kan anticiperen. Ook is het 
mogelijk om op een dergelijke baan, net als op tra-
ditionele banen, te ‘glijden’. ‘Je speelt dus gewoon 
op een echte graveltennisbaan met dezelfde speel-
eigenschappen als gravel. 

De baansnelheid valt in dezelfde klasse als bij 
traditionele gravelbanen, te weten ITF Category 1 
(slow), en er worden internationale ITF-wedstrijden 
op gespeeld’, aldus Schijf.
‘Matchclay is een polypropyleen naaldvilttapijt met 
een dikte van 11 millimeter, geproduceerd met een 
speciaal patroon. Het tapijt voelt zacht aan, maar is 
superslijtvast. De rollen worden geïnstalleerd met 
een breedte van vier meter en aan elkaar verlijmd. 
Ze liggen dus los op de gebonden ondergrond.’ 
Matchclay wordt alleen rondom de tennisbaan ver-

lijmd op de ondergrond. Het stabiele, waterdoor-
latende tapijt wordt vervolgens ingestrooid met 
speciaal gravel. De permanente lijnen worden met 
een speciale witte PU-coating op het tapijt oftewel 
membraan aangebracht en dienen eens per drie à 
vier jaar opnieuw aangebracht te worden. 
Een conventionele gravelbaan bestaat uit een 
laag gravel van zo’n 2,5 centimeter dik (in de 
praktijk is dit vaak veel meer), maar de gravellaag 
bij Matchclay is slechts enkele millimeters dik. Zo 
wordt er meer op de top-infill gespeeld, terwijl de 
baan wel graveleigenschappen meekrijgt. 

Onderhoud
Eén voordeel van Matchclay is dus dat het langer 
bespeelbaar is dan gravel, waarbij het speelseizoen 
loopt van april tot en met september. Een ander 
voordeel zit hem volgens Tennisbouw Nederland in 
het feit dat Matchclay als baansoort onderhouds-
arm is. Traditioneel gravel is onderhoudsintensief; 
het vereist uitgebreid voorjaarsonderhoud, dage-
lijks onderhoud en regelmatige beregening. Met 
Matchclay behoort voorjaarsonderhoud tot het 
verleden. De hoeveelheid werkzaamheden die nog 
moet worden uitgevoerd, is volgens Tennisbouw 
Nederland hetzelfde als bij kunstgras. De baan 
heeft alleen kleine onderhoudswerkzaamheden 
nodig en moet zo nu en dan worden beregend.
Een van die kleine onderhoudswerkzaamheden 
is het slepen met een net na het spelen, om de 
bovenlaag egaal te verspreiden. Daarnaast moet 
het gravel ten gevolge van bespeling en weers-
omstandigheden eenmaal per week vanuit de 
hoeken terug de baan op worden gebracht. Dat 

kan met de hand, maar ook met een tractor en 
driehoeksborstel. Door de bewegende gravellaag 
is er minder kans op algen- en mosgroei, mits er 
wordt gesleept na de partijen. Vier- tot vijfmaal per 
jaar moeten er twee zakken gravel per baan wor-
den uitgestrooid; het eerste halfjaar vaker, totdat 
de mat is verzadigd. Het groot onderhoud, waarbij 
de lijnen worden hersteld en het gravel wordt ver-
vangen, vindt eens per vijf à zes jaar plaats. ‘Dit is 
de verwachting. Wij hebben banen gezien waaraan 
in tien jaar tijd nagenoeg niets hoefde te worden 
gedaan’, aldus Schijf. 

Matchclay wordt aangebracht op een gebonden 
onderbouw (Mateco, zoab, drainbeton). Door de 
combinatie van membraan en gravel zijn deze 
baansoorten net als kunstgras het hele jaar door 
bespeelbaar. Net als bij kunstgras en andere baan-
soorten mag er bij dooi en sneeuw niet getennist 
worden.

Levensduur
‘De Matchclay-mat vertoont na een jaar of veertien 
lichte slijtage op de baseline. Het membraan kan 
op die plekken simpelweg vervangen worden. Zo 
kan het geheel circa 20 tot 25 jaar mee’, vertelt 
Schijf. ‘Deze ingreep is eenvoudig, omdat de mat 
niet is vastgelijmd aan de Mateco-onderbouw. 
Dit gedeeltelijke herstel is mogelijk doordat het 
horizontaal geweven membranen zijn en geen 
verticale kunstgrasmatten. De membranen slijten 
nagenoeg niet, zeker in vergelijking met de gebrui-
kelijke kunstgrastoplagen.’
De eerste banen in Nederland zullen rond de 
zomer worden aangelegd. Deze baansoort is 
gemakkelijk aan te leggen, zodat bestaande hard-
court (Mateco)-tennisbanen eenvoudig kunnen 
worden omgebouwd tot Matchclay-gravelbanen. 
Harry Pluim en Peter Schijf zijn heel enthousiast 
over de vooruitzichten. ‘Wij zijn heel blij met deze 
all weather-graveltoplaag in ons assortiment. We 
verwachten er veel van.’

‘Uitgebreid voorjaars-

onderhoud is niet meer 

nodig’ De gravellaag is 

bij Matchclay slechts 

enkele millimeters dik



2 - 201640

Overzicht meststoffen
 Merk                  Type                  NPK-samenstelling      Sporen mineralen?                              Toepassingsmoment              Toepassing                                Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Haifa

Orgapower

Agrifirm Plant

Ecostyle

Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
MultiVero 

Orgapower 
Bomenstarter
Orgapower uitgerijpte 
keurcomposten
Orgapower 
Boomspiegelstrooisel

Top Mix
Top Mix
Top Mix
Entec
Top Organic

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional

Product 1

Product 2

Product 3

Standaard
Sport
Sport allround
Entec 26
Hi-Mag

Myco-Gazon met 
ProtoPlus

Myco-Sport met 
ProtoPlus
Nutri-Basis
OpMaat K15

OpMaat Kalk

OpMaat Mgo+

OpMaat N11
OpMaat P10
Terra-Actif
Terra-Fertiel

Complete mix voor
eerste 5 jaar
0,6- 0,3-0,5

0,5-0,2-0,4

17,0 - 0 - 17,9 + 26,8So3
17,9 - 8,8 - 7,8 + 3,1MgO + 26,2SO3
10,4 - 8,5 - 18,0 + 5,2MgO + 23,6SO3
26,0 - 0 - 0 + 32,5So3
3 - 2 - 3 + 2,2Mgo + 3,3 So3

8-3-6

8-3-6

7-4-6 + 4,5% S
1-0-15

10-0-0
3-10-0

Complete mix voor 
eerste 5 jaar
Breed aanwezig

Breed aanwezig

Fe + Mn + B + Zn + Cu + Mo + Si

Met micro-organismen

Met micro-organismen

Met micro-organismen
Met micro-organismen

Met micro-organismen

Ja, en sporenelementen: 51% SiO2 
21% MgO, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B
Met micro-organismen
Met micro-organismen
Met micro-organismen
Met micro-organismen - zeewier, 
kalk en kleimineralen.

Bij  aanplant opmengen met 
plantaarde
Volgens bestek

Na aanplant

Zandgrond: 1e bemesting: mrt 
t/m mei, 2e  juni t/m juli, 3e 
aug t/m sept. Kleigrond: 1e mrt 
t/m juni, 2e  juli t/m sept.
Vanaf mrt. hele groeiseiz.

Onderhoud: voorjaar en zomer
Onderhoud voorjaar/
zomer. K-tekort sportvelden. 
Najaarsbemesting: aanleg/ 
onderhoud. Begin/tijdens 
groeiseiz. bij behoefte aan kali
Jaarrond. Frequentie/duur afh. 
van bodemgesteldheid.
Jaarrond  

Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond

Magic Somero
Magic Autuno
Classic Printempo
Classic Somero
Classic Autuno
Sprint
Start
Renovation
28-5-9+2MgO
30-8-8
13-0-46

21-10-19
15-0-35+2MgO
24-6-14+3MgO
26-5-20
18-0-30+3MgO
22-5-8+7MgO
30-5-8+3MgO
23-24-10
28-5-9+2MgO
30-8-8
13-0-46

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Voorjaar-zomer-najaar
Najaar
Voorjaar
Voorjaar-zomer-najaar
Najaar
Voorjaar
Voorjaar
Herstel/Nieuwe aanleg
Voorjaar
Voorjaar
Voorjaar-zomer-najaar

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport 
Sport 
Sport 
Sport en golf
Sport
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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Een mooie mat zonder goede meststoffen is bijna ondenkbaar. Maar het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in welke meststoffen er zoal voorhanden 

zijn. Met het voorjaar in aantocht vroeg Fieldmanager daarom enkele producenten, leveranciers en dealers welke meststoffen zij hebben, inclusief de 

daarbij horende samenstelling, werking en toepassing.

 Merk                  Type                  NPK-samenstelling      Sporen mineralen?                              Toepassingsmoment              Toepassing                                Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Haifa

Orgapower

Agrifirm Plant

Ecostyle

Strooisel

Strooisel

Strooisel

Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch

100% organisch/100% natuurlijk
100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% natuurlijk

100% organisch
100% organisch
100% organisch
100% organisch

Ja

a-meststof

a-meststof

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Volledig v. eerst 5 jaar 
bij > 20 % inmengen
Meerjarig

1 à 2 jaar

10 weken
10 weken
8 weken
10 weken
3 maanden

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk
van grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort

3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort

Al belangrijke punten rondom aangroei, qua, biologie, vocht, voeding, lucht en 
structuur vloeden
Bodemleven voeden

Bescherming, vochtvasthouden en bodemleven voeden

Gazon. Verrijkt met micro-organismen voor een gezonde bodem en sterkte grasmat.

Onderhoud/aanleg  sportvelden. Verrijkt met micro-organismen voor gezonde 
bodem/sterkte grasmat.
Alle voedingsstoffen en sporenelementen die planten van nature nodig hebben
Enkelvoudige, 100% organische meststof met  hoog gehalte K,  verrijkt met 
micro-organismen en bacteriën.

Ph-waarde verhogen. CO2-neutrale kalk met grote bufferende werking.

Bij onderhoud en bij gebreksverschijnselen als gevolg van een magnesium- 
en/of sporenelemententekort
Onderhoud/gebrekverschijnselen t.g.v. stikstoftekort. Groeiseizoen m.n. bij stikstofbehoefte.
Fosfaattekort. Bij jonge aanplant t.b.v.  Beworteling. Groeiseizoen m.n. bij fosfaatbehoefte. 
Bodemverbeteraar
Stimuleert/activeert bodemleven. Gebruik bij structuurproblemen.

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport 
Sport 
Sport 
Sport en golf
Sport
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Snelwerkend

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

4-5 maanden
4-5 maanden
3-4 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3maanden
8-9 maanden
4-5 maanden
3-4 weken

Intensief bespeelde velden, gecoate N en K op basis van kaliumnitraat
Najaarsmeststof met hoog aandeel gecoate kalinitraat en stikstof
Voorjaarsbemesting sportvelden, gecoate stikstof
Gebalanceerde bemesting hoog aandeel N en K, breed toepasbaar
Najaarsbemesting met hoog aandeel kalium voor sterke grasmat
Voorjaarsbemesting voor sportvelden met hoog aandeel MgO
Voorjaarsbemesting voor sportvelden met hoog aandeel (deels gecoate) N
Herstelbemesting door uitzonderlijk hoog fosfaatformule
Jaarrond bemesting met 1 strooibeurt door lange werkingsduur, laag onderhoud velden
Voorjaarsbemesting met hoog aandeel gecoate N (85%)
Unieke mini kaliumnitraat korrel voor instant groene kleur
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 Merk                  Type                  NPK-samenstelling Sporen mineralen?             Toepassingsmoment    Toepassing             Type meststof                                  Biologisch?         Werkingsduur           Doel meststof

Melspring

Vitalbase
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Melstar S
Melgreen
Melgreen
Melgreen

Vitalbase
Marathon Vitalphos
Marathon IJzervoeding
Marath. Allround 12-4-6
Marathon Golf 16-4-8
Marathon Golf 7-13-9
Marathon Golf 10-0-15
Marathon Golf 5-0-27
Marathon Sport 16-4-8
Marathon Sport 7-13-9
Marathon Sport 10-0-15
Marathon Sport 7-0-21
Melstar S
MelgreenMn
MelgreenSi
MelgreenCu

Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof tablet
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. mests. mini korrel
Gecontr. vrijkom. mests. mini korrel
Gecontr. vrijkom. mests. mini korrel
Gecontr. vrijkom. mests. mini korrel
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Organische meststof

35-0-14+Fe
15-0-43+Fe
28-5-19+TE
4-0-15
25-0-0+2MgO+TE
10-0-10+TE
3-3-10+TE
Trace Element Package
12-4-6+TE
8-0-0+11CaO+TE
0-0-0+6.3Fe
24-5-10+2Fe
22-0-20
14-5-21+2MgO+TE
16-8-16+5MgO+Fe
31-5-7
16-25-12
28-5-5+Fe
27-5-5+Fe
20-0-7+3CaO+3MgO
18-0-7+3CaO+3MgO
21-5-6+2.5CaO+2.5MgO
15-5-15+2CaO+2MgO
12-5-20+2CaO+2MgO
15-9-9+3MgO
16-6-25
18-0-17+3MgO+0.5Fe
26-5-11+2MgO+Zn
23-23-5
16-6-25
15-5-15+2CaO+2MgO
20-5-10+2MgO
10-5-21+2CaO+2MgO
19-19-5+2MgO
8-12-8+6CaO+2.5MgO
4-12-12+7CaO+3.5MgO
12-6-9+3CaO+2MgO
9-7-7
12-0-9+5CaO+2MgO
0-0-14+13CaO+6MgO
6-0-12+4CaO+5MgO
13-5-20

Fe
Fe
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
6.3Fe
Fe

Compleet sporenpakket
MgO, Fe

Fe
Fe
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
MgO

MgO, Fe
MgO, Zn

CaO, MgO
MgO
CaO, MgO
MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO

CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO

Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Vitalbase
Marathon Vitalphos
Marathon IJzervoeding
Marath. Allround 12-4-6
Marathon Golf 16-4-8
Marathon Golf 7-13-9
Marathon Golf 10-0-15
Marathon Golf 5-0-27
Marathon Sport 16-4-8
Marathon Sport 7-13-9
Marathon Sport 10-0-15
Marathon Sport 7-0-21
Melstar S
MelgreenMn
MelgreenSi
MelgreenCu

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

Maart t/m september
Maart t/m september
Hele jaar wanneer noodz.
Maart t/m september
Maart t/m september
Februari t/m maart
April t/m september
September t/m februari
Maart t/m september
Februari t/m maart
Mei t/m september
September t/m februari
Hele jaar wanneer noodz.
April t/m mei
Juni t/m september
Juni t/m maart

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
ProTurf
ProTurf
ProTurf
ProTurf
ProTurf
Landscaper Pro CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Organic

ICL Specialty Fertilizers (Voorheen Everris)
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 Merk                  Type                  NPK-samenstelling Sporen mineralen?             Toepassingsmoment    Toepassing             Type meststof                                  Biologisch?         Werkingsduur           Doel meststof

Melspring

Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. Meststof, tabletvorm
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Organische meststof

Organische bodemverbeteraar
Fosfaatmeststof
IJzervoeding
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
IJzervoeding
Micronutriënt meststof
Micronutriënt meststof
Micronutriënt meststof

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Gedeeltelijk

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
5-6 maanden
8-9 maanden
2 maanden
3 maanden
4 maanden
5 maanden
6 maanden
12-14 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

3-6 maanden
3-4 maanden
4-6 weken
2-3 maanden
6-10 weken
6-10 weken
6-10 weken
6-10 weken
2-3 maanden
6-10 weken
2-3 maanden
2-3 maanden
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken

Voorraadbemesting met langdurige werking
Duurzame effectieve fosfaatlevering voor sterke wortelontwikkeling (in-/doorzaai)
Granulair, goed strooibaar ijzersulfaat voor afharden in stressvolle situaties
Stimulering van bacterieel bodemleven voor hard gras en dichte zode
Snelle opstart en stimulering bacterieel bodemleven
Sterke wortelontwikkeling voor snelle zodevorming
Stimulering van bacterieel bodemleven voor verhoging van stresstolerantie
Perfecte NK verhouding voor hard gras en dichte zode
Snelle opstart en stimulering bacterieel bodemleven
Sterke wortelontwikkeling voor snelle zodevorming
Stimulering van bacterieel bodemleven voor verhoging van stresstolerantie
Afgehard de winter in
IJzersulfaat voor afharden van fijne grassen
Mangaanmeststof voor een snelle start in het voorjaar
Vloeibare mix van micronutriënten ter versterking natuurlijke weerstand v.d. plant  
Micronutriënt meststof voor duurzame en efficiënte levering van koper

Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

ICL Specialty Fertilizers (Voorheen Everris)
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?            Toepassingsmoment                   Toepassing                                                    Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Mivena

Compo

DCM

Granucote CRF

Granupermanent CRF
Granuperm. Universal CRF

Granusports SRF

Granusports Traces
Granuform SRF

Granusol WSF

Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux

Compo Expert Benelux

Compo Expert Benelux

DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Fertilis Speed
Fertilis Swing NK
Ferro Top 
COMPO Kali Gazon
COMPO Anti-Stress
Vitanica P3
Vitanica RZ
Vitanica Si
Floranid 32
Floranid Gazon
Floranid Gazon + 
Bacteriën
Floranid Permanent
Floranid Club
Floranid Master Extra
Floranid Eagle Start
Floranid Eagle NK
Floranid Eagle K
Nitro Super Iron
Easygreen mini 18
Basatop Fair
Agrosil LR Fysische 
bodemverbeteraar
Floranid Turf+ Herbicide

DCM Sport-Mix
DCM Grass-Care
DCM PN-Mix
DCM Vital-Green
DCM Start
DCM Vivifos
DCM Vivisol
DCM Zeewierkalk
Solafida
DCM Vivikali
DCM Micro-Mix
DCM Olega Complex
DCM Olega Fer

18-5-10*
15-3-20*
6-0-12*
0-0-27*
5-0-22*
5-0-10*
5-0-5*
5-3-7*
32-0-0*
20-5-8*
20-5-8*
16-7-15*
10-5-20*
19-5-10*
18-24-5
20-0-18
12-6-24
15-0-0
18-5-10
23-6-10

20 P2O5-36 Kiezelzuur
15-5-8

8-3-12 + 3Mgo
6-3-20 + 3Mgo + Fe
10-15-0
14-4-8 + 3Mgo + Fe
18-3-3 + 2MgO
4-30-0

45% CaO
0-0-10 + 15 Ca + 10% MgO
2-0-20
Sporenelementen
03/06/2004
3N + 3 Fe

Aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

Aanwezig

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vroege voorjaar tot midzomer
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Jaarrond
Vroege voorjaar tot midzomer
Vroege voorjaar tot midzomer
Voorjaar tot najaar
Late zomer en najaar
Vroege voorjaar tot midzomer

Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Bodemlevenstimulator
Kalk
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof

CRF

CRF
CRF

SRF

SRF
SRF

WSF

23+5+12+2MgO+TE
15+0+22+2MgO+TE
18+7+15+2MgO+TE
21+5+11+1MgO
22+5+9+2MgO+TE
20+5+10+3MgO+TE
8+0+26+3MgO+TE
Spoorelementen
14+7+10+2MgO+TE
6+0+10+2MgO+4Fe
27+15+12+MgO+TE
10+10+30+6MgO+TE

Fe+Mn
Fe+Mn
Fe

Fe
Fe
Fe
Ca + Mg
Fe
Fe
Spoorelem. in chelaat
Spoorelem. in chelaat

voorjaar / zomer
najaar
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
Najaar
jaarrond
voorjaar / zomer
najaar
jaarrond
jaarrond

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Grasvelden

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?            Toepassingsmoment                   Toepassing                                                    Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Mivena

Compo

DCM

Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Gecontroleerd
Gecontroleerd
Gecontroleerd
Snelwerkend
Snelwerkend
Gecontroleerd

Gecontroleerd

Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Bodemlevenstimulator
Kalk
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
ja

4 weken
4 weken
4 weken
6 weken
6 weken
3 weken
3 weken
3 weken
4 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden

2-3 maanden

3-4 maanden

100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen

100-150 dagen
100-150 dagen

Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Snel op kleur brengen grassen
Afharding grassen
Afharding grassen
Vitaliteit grassen
Vitaliteit grassen
Vitaliteit grassen
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit

Groen Gras
Afharden gras
Wortelstimulatie voor snelle dichtgroei
Snel groen/hergroei
Boost in het voorjaar/na doorzaai
Hoge P, ideale beworteling
Stimuleren van het bodemleven
Zacht en snelwerkende calcium
Bodembalansverbeteraar 
Organische kalibemesting
Organische sporenelementen mix
Universele bladvoeding
IJzer bladvoeding

Duration coating
Duration coating
Duration coating
Duration coating
Duration coating
Slow release MU
Slow release MU
Slow release
Slow release MU
Slow release MU
Kristallijn poeder
Kristallijn poeder

Nee 2/3, 3/4, 5/6, 8/9m
2/3, 3/4, 5/6, 8/9m
2/3, 3/4, 5/6m
2/3 maanden
2/3, 3/4 m
2/3 maanden
2/3 maanden
6/8 maanden
2/3 maanden
2/3 maanden
10-14 dagen
10-14 dagen

Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?            Toepassingsmoment                   Toepassing                                                    Type meststof                            Biologisch?    Werkingsduur    Doel meststof

Greenmixgolf

Vos Capelle

Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix 
Greenmix 
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix 
Maxstim

Aqua Aid
Compo
Culterra
Culterra
Culterra
Culterra
Haifa
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
K&S
Vosca
Vosca
Vosca
Vosca
Vosca
Vosca

Lawnsand
Iron Plus
Summer
Potash
Autumn
Tees
NPK Fairway
XCU Turf
XCU Sport
XCU Sport+
XCU Fairway
Liquid N
Liquid NK
Liquid Season
Liquid N2K
Liquid Turf
Ferrosol
Porthcawl
Maxstim

Aqua Aid VerdeCal G 
Compo-producten, zie Compo
Culterra Groen 10-4-6   
Culterra SP 10-4-8   
Culterra SP 7-6-12  
Culterra SP 7-3-4  
Hafia-producten, zie Haifa
Headland Greentec 6-5-18 
Headland Greentec 13-3-13
Headland Greentec 4-0-10+9Fe
Headland C-complex 4-3-4 
Headland C-complex 7-0-7 
Headland Calci Complex
Headland Protec N-Sure 28-0-0
Headland Sulphur 80%S    
Headland Seamac Proturf Fe 
Bitterzout Kali & Salz  
VOSCA Humigrow 18-4-7    
VOSCA Humistabiel 20-12-0
VOSCA Humistrong 15-2-19 
VOSCA Humiterra 15-10-0  
VOSCA VosCote 4-5M 15-5-15 
VOSCA Sporenmix   

5-0-0
1-0-0
10-4-4
5-0-28
6-5-10
12-3-9
13-5-10
25-5-10
14-5-14
14-5-28
15-4-10
28-0-0
15-0-15
20-4-8
10-0-20
12-6-12
15-0-0
Zeewier
4-1-3

12-8-16
10-4-6
10-4-8
7-6-12
7-3-4

6-5-18
13-3-13
4-0-10
4-3-4
7-0-7

28-0-0

18-4-7
20-12-0
15-2-19
15-10-0
15-5-15

3Fe
9Fe
3,5Fe
1Mg-2Fe
6Fe
0,5Mg-1Fe
2Mg-1,5Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
1Mg-1Fe

6Fe

Zeer veel sporenelem.

19%Ca + 17%S 
 
 
 
 
 

4Fe 
2MgO + Humus- en fulvozuren
9Fe 
3MgO 
2MgO 
17%Ca + 1,8%Mg 
 
80%S
6% IJzerchelaat +  zeewier 
15MgO + 31S 
6MgO + Humus- en fulvozuren
2MgO + Humus- en fulvozuren
5MgO + Humus- en fulvozuren
Humus- en fulvozuren
8MgO
IJzer, Zwavel, Koper, Mangaan, 
Borium, Molybdeen

Voorjaar
Voor- en najaar / Winter
Voorjaar
Voor- en najaar
Najaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen
Voorjaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen / Winter
Gehele seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Voor- en najaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen

Gehele jaar

Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Gehele jaar
Gehele jaar

Voorjaar, zomer en najaar
Voorjaar, zomer en najaar
Voorjaar, zomer en najaar
Gehele jaar.
Gehele jaar.
Gehele jaar.
Voorjaar en zomer.
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Voorjaar en zomer
Bij in- en doorzaai en aanplant.
Najaar.
Bij in- en doorzaai en aanplant.
Voorjaar en zomer
Gehele jaar

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport/golf
Sport/golf

Basagro

Liqweed
spuitzwavel

Product 2
Product 3

0,4-0,05-12,8
0,14-0,05-0,01

planthormonen
zwavel

Seizoen
Seizoen

Sport
Sport

Orgaplus

Orgaplus
Orgaplus

Hi-Cal
Hi-Mag

2,8 1,9 3
3 2 3

Stand. met extra Ca
Stand. met extra Mg

Voor het planten
Voor het planten

Sport/golf
Sport/golf
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?            Toepassingsmoment                   Toepassing                                                    Type meststof                            Biologisch?    Werkingsduur    Doel meststof

Greenmixgolf

Vos Capelle

Granulair, Chemisch Mineraal, Zandbasis
Granulair, Chemisch Mineraal, Zandbasis
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Chelaat
Vloeibaar, Zeewier
Vloeibaar, Bodemverbetering, Aaltjes bestrijding

Minigran met wetting agent

Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof

Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Oplosbare meststof
Langzaamwerkende meststof
Langzaamwerkende meststof
Langzaamwerkende meststof
Langzaamwerkende meststof
Harsgecoate meststof
Organische meststof

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Organisch

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch

Organomineraal
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Organomineraal
Mineraal
Organisch

3-4 weken
3-4 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-5 maanden
4 maanden
4 maanden
2-3 maanden
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
2-3 weken
2-3 weken
2 weken

4-8 weken

6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken

4-6 weken
6-8 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
3 maanden
2-3 maanden
3 maanden
6-8 weken
4-5 maanden
N.v.t.

Opstart van het seizoen, mosverwijdering
Mosverwijdering, zeikteresistentie in de winter
Snelle opstart
Afharding vd plant, groene kleur, ziekteresistentie
Ziekteresistien, afharding vd plant
All round tee mestof, groene kleur
Snelwerkende fairwaysmestof
Langwerkende fairwaymeststof, opstart seizoen
Langwerkende fairwaymeststof, geen groeipieken, evt. als winterbemesting
Langwerkende fairwaymeststof, geen groeipieken, afharding, evt. winterbemesting
Langwerkende fairwaymeststof, gedurende het seizon inzetbaar
Siktsof gift, 60% langzaamwerkend
Allround, 60% langzaamwerkend
Allround
High K vloeibare mestof, afharding
All round
IJzerchelaat, groene kleur
Zeewier toepassing, bodemleven activator, plantgroet
Bodemverbeteraar, Nematodebestrijding, stimuleert fotosynthese en wortelgroei 

Langwerkende stikstofbron voor goede groei  voorjaar/zomer.
Met extra fosfaat voor snelle vestiging van ingezaaid gras.
Met langzaam werkende stikstof/ extra kali voor afharden in najaar.
Snelle, stevige doorgroei jong  gras, m.n.b. renovaties/ in doelgebieden.
Gecoate meststof; ideaal v. minder intensief betreden delen.
Aanvulling van sporenelementen

Basagro

Ja
Ja

7 tot 9 dagen
1 maand

Bladvoeding/kleur
Voeding/bescherming 

Orgaplus

Organisch bemestingsproduct
Organisch bemestingsproduct

Nee
Nee

4 maanden
4 maanden

Onderhoudsbemesting en extra calcium
Onderhoudsbemesting en extra magnesium



Innogreen

Prograss

Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen

ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra

ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra

ProGrasS/PTS
ProGrasS/PTS

Snelmix  
Agrimix  
VaBomix 1  
VaBomix 2   
Bloedmeel 12-0-0 korrel
Beendermeel extra 4-25-0
Sti-Ka-mix 6-0-12
Vinassekali 2-0-30
Kieseriet 25% MgO
Optie-bodem (sporen mix)
Korrelkalk (zachte kalk)
Maerl kalk korrel 
BioBodem (enting bodemleven)
Basaltmeel/lavameel 
Bentoniet (edasil) granulaat
Zeolite
Wormzz  wormencompost 

Sport Prills Allround
Sport Prills Herstel
Sport Prills Hoog K
Sport Prills Hoog P
Sport Prills Doorzaai
Sporenmix

Special Prills Allround
Special Prills Herstel
Special Prills Hoog K

CaS (gips)
Soil TE

16-3-8 + 2 MgO 
7-6-12 + 4 MgO
 10-4-8 + 3 MgO 
3-8-18 + 2 MgO
 12-0-0 korrel
4-25-0
6-0-12
2-0-30
25% MgO
nvt

10+4+8
16+4+8
6+3+18
4+30+0
14+14+0

10+4+8
16+4+8
6+3+18

5%K2O

sporen + bact. 
sporen
sporen
sporen

bacterien
sporen

sporenmix speciaal

3MgO

3MgO

Compleet sporenpakket

3MgO

3MgO

34%CaO, 56%SO3
Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, 
Mo, Co, B, Si, S, 

Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar

Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
zomer, najaar
Inzaai, groot onderhoud
Groot onderhoud
Hele groeiseizoen

Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Zomer, najaar

Voorjaar
Hele groeiseizoen

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

 Merk                  Type   NPK-samenstelling                     Sporen mineralen?           Toepassingsmoment         Toepassing                                                    Type meststof                            Biologisch?    Werkingsduur    Doel meststof

Vitagro

Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio

Bio Spring 
Bio Sport
Bio Autumn
Bio MO
Bio Summer
Bio Pre-Seed 
Basic F
Basic F
Bio Tree Allround

Bio Fos
Bio Kali
Basic Sport Plus
Basic Fall
Basic Start
Basic NP
Bio Org mix 1
Bio Org mix 2
Bio Org mix 3
Bio Korrelkalk 25, 600 of 1000 kg
Bio Spring 
Bio Sport
Bio Autumn
Bio Kali
Bio Pre-Seed 

18+3+3+3 
10+4+6+3 
6+3+20+3+1 
5+5+20+3+15  
7+6+12+4+10 
10+10+0+HF+10
16+4+7 
BASIC F + MAGNESIUM
10+4+6+3+10 
Bio Soil 
2+20+0
2+0+20+15
9-3-12+(3)
5-5-20+ (3)
18-3-3
10-17
9+3+3 
6+5+10+(4) 
 3+6+12+(3) 

18+3+3+3 Micro 
10+4+6+3 Micro 
6+3+20+3+1 Micro 
2+0+20+10 Micro
10+10+0+HF+10 Micro

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

Voorjaar
Voorjaar/zomer
Najaar
Najaar
Najaar
Zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Zomer
Zomer
Najaar
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar

Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer



Innogreen

Prograss

Organisch-mineraal
Organisch
Organisch-mineraal
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Delfstof
Delfstof

Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal

Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal

Mineraal
Mineraal

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee

90 dagen
90 dagen
90 dagen
100 + dagen
60 dagen
100 dagen
90 dagen
80 dagen
60 dagen
80 dagen

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
N.v.t.

2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden

N.v.t.
N.v.t.

Gazon/ sportveld
Algemene meststof
Bbomen/heesters/gras
Gazon en siertuin
Stikstof gift
Fosfaat gift
Stikstof /kali gift
Kali gift
Magnesium gift
Sporen mix
Calcium en pH
Calcium + sporen +  pH
Bodemleven enting
kleigrondverbetering
Zandgrondverbetering
Zavelgrondverbetering
Bodemverbetering

 Merk                  Type   NPK-samenstelling                     Sporen mineralen?           Toepassingsmoment         Toepassing                                                    Type meststof                            Biologisch?    Werkingsduur    Doel meststof

Vitagro

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch

Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5770



Alles zit erop.
De duurzame en chemievrije oplossing 
voor onkruidbestrijding 

Nu u nog!

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 
 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!

All things considered the best in weed control.

Chemievrij

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl
www.waveonkruidbestrijding.nl
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Als Fieldmanager of the Year ben ik voorstander van een combinatie van 
natuurgras én kunstgras, want zij versterken elkaars capaciteit. Ik heb ze dan 
ook beide liggen in ’s-Hertogenbosch. Maar ik vind breedtesport andere koek 
dan topsport. 

In de breedtesport hebben fieldmanagers hun velden er nagenoeg allemaal 
prima bij liggen. Wij Nederlanders zijn toch ook dé ambassadeur van innova-
tie, met de Fieldtopmaker voorop? Machines van Nederlandse makelij gaan de 
hele wereld over! In Amerika, in Engeland houdt men de Nederlandse innova-
tiemarkt met smart in het oog. Toch is het niet anders: de Nederlandse high-
end cultuurtechnische innovaties worden vol trots gebruikt in het buitenland 
en worden er grif verkocht, maar in Nederland zelf importeren we liever kunst-
gras! Het betaalde voetbal geeft dit signaal in elk geval af aan het buitenland. 
Dat doen wij niet door gebrek aan vakkennis. Voorbeeld: Ado Den Haag. Daar 
heeft men een kunstgrasmat ingelegd, ondanks alle kennis van fieldmanager 
Cees Kortekaas. Die kreeg bijkans een beroerte door het genomen besluit. 
De aanleg van kunstgras gebeurt ook niet vanwege de voorkeur van de sup-
porters en spelers; zo wilde De Graafschap geld besparen met kunstgras, maar 
hielden de supporters het tegen. Vitesse neigde naar kunstgras, maar legde 
vervolgens bewust een hybride veld aan vanwege de beeldvorming. Trainers 
en spelers laten zich sowieso geregeld negatief uit over kunstgras.
Nee, de aanleg van kunstgras bij BVO’s in Nederland is budgetgestuurd. Het 
draait allemaal om geld. Ajax, PSV, Feyenoord zullen altijd genoeg geld hou-
den voor natuurgras, maar de middenmoters en laagvliegers in het betaalde 
voetbal niet. 

Hoe zit dat in het buitenland? In Engeland genereren de televisierechten zo 
veel geld dat men daarvan ruimschoots biljartlakens kan neerleggen. Maar… 

ontvangen clubs in Nederland niet óók tv-gelden, die gelijkelijk over de clubs 
worden verdeeld? 

Misschien zou men van dit geld standaard een bedrag moeten reserveren 
voor het onderhoud van de velden, zodat alle BVO’s gegarandeerd op natuur-
gras kunnen spelen en dus op dezelfde ondergrond. Dan kunnen wij ons ook 
internationaal blijven meten met de top, want in de internationale top is het 
aanleggen van kunstgras uit den boze. En waar is de KNVB? Zij zouden een 
beleid kunnen opstellen waarin BVO’s alleen nog natuurgras mogen aanleg-
gen. Ik gooi maar wat balletjes op.

Ik heb de oplossing ook niet direct, maar zouden we op zijn minst niet wat 
harder kunnen nadenken over de toekomst en de uitstraling van onze BVO-
velden? We willen toch een rolmodel zijn voor onze jeugd? Waarom doen we 
er dan niet alles aan om de sport net zo fantastisch te laten ogen als hij is?
Intussen kijken de Engelse grasmeesters met ongeloof naar onze kunstgrasvel-
den. Ze snappen er geen moer van!

Henrie Bekkers
Sportveldbeheerder ’s-Hertogenbosch en Fieldmanager of the Year 2016

Kortekaas kreeg zowat 

een beroerte door het 

kunstgrasbesluit

Export: Nederlandse machine-
innovaties, import: kunstgras

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5771
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Gevolgen van de herziene 
Aanbestedingswet 

De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 ja 

gezegd tegen een herziening van de 

Aanbestedingswet 2012. Wij vroegen 

aanbestedingsadvocaten mrs. Anja van den 

Borne en Peter van Limpt van Born Legal welke 

belangrijke gevolgen deze herziene 

Aanbestedingswet heeft voor de sector.

Auteurs: Anja van den Borne en Peter van Limpt 
(Born Legal)

In 2014 is er een drietal nieuwe Europese 
Richtlijnen aangenomen voor overheidsopdrach-
ten (Richtlijn 2014/24/EU), speciale sectoren 
(Richtlijn 2014/25/EU) en concessies (Richtlijn 
2014/23/EU). De eerste twee genoemde Europese 
Richtlijnen vervangen de Richtlijnen uit 2004. Deze 
Europese Richtlijnen vormen een uitbreiding van 
de Europese Richtlijnen die in 2004 zijn aangeno-
men en geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 
2012. Richtlijn 2014/23/EU inzake concessies is 
geheel nieuw. Concessieopdrachten zijn op basis 
van deze nieuwe Europese Richtlijn voortaan ook 
aanbestedingsplichtig.
De nieuwe Europese Richtlijnen (die dateren 
uit 2014) moeten uiterlijk 18 april 2016 in de 
Nederlandse Aanbestedingswet zijn geïmplemen-
teerd. Minister Kamp heeft recent aangegeven die 
deadline niet te halen. Zijn streven is om de nieu-
we Aanbestedingswet in juli 2016 te laten ingaan.

Wat verandert er?
Niet alleen de Aanbestedingswet 2012 wordt 
herzien. Ook worden het Aanbestedingsbesluit, 
de Gids Proportionaliteit 2013 en het ARW 2012 
(Aanbestedingsreglement Werken) herzien. De 
komende tijd zal het ministerie deze regelgeving 
aanpassen en vervolgens zal de Eerste Kamer haar 
akkoord moeten geven voor de nieuwe regels.

Welke voor de sector relevante nieuwigheden?
De nieuwe Europese Richtlijnen kennen verschil-
lende nieuwigheden. Hierna volgen enkele wijzi-
gingen die relevant zijn voor de sector.

Onderscheid 2A- en 2B-diensten
Voor de sector is het van belang dat het onder-
scheid tussen 2A- en 2B-diensten verdwijnt. Een 
gemeente hoeft 2B-diensten op basis van de 
huidige Aanbestedingswet 2012 nu niet Europees 
aan te besteden, maar kon op basis van het ver-
lichte regime de 2B-procedure uit de artikelen 
2.38 en 2.39 Aw 2012 volgen. Voor onderhoud van 
sportvelden, bijvoorbeeld, werd in het verleden 
vaak een meervoudig onderhandse procedure 
gebruikt. Opdrachten voor 2B-diensten, zoals 
het onderhoud van sportvelden met een waarde 
gelijk aan of boven de Europese drempel van € 
209.000,- excl. btw, moeten vanaf 18 april 2016 wél 
Europees worden aanbesteed. Als er bijvoorbeeld 
een raamovereenkomst voor de duur van vier jaren 
wordt gesloten en de opdrachtwaarde is totaal € 
209.000,- excl. btw of hoger, dan moet er Europees 
worden aanbesteed. Gemeenten en ondernemers 
in het groen zullen in de toekomst waarschijnlijk 
sneller geconfronteerd worden met een Europese 
aanbestedingsprocedure. 
Wanneer 2B-diensten in de markt worden gezet 
en het totaalbedrag van de opdracht onder de 
drempel blijft, dan zal de opdracht zeer waarschijn-
lijk toch moeten worden aanbesteed. Op basis 
van de Gids Proportionaliteit dient het merendeel 
van de opdrachten onder de drempel – waaron-
der 2B-diensten – te worden aanbesteed via een 
meervoudig onderhandse of nationale aanbeste-
dingsprocedure. Alleen kleine opdrachten kunnen 
enkelvoudig onderhands worden opgedragen.

Nieuwe aanbestedingsprocedures
Aan de nieuwe Aanbestedingswet worden twee 
nieuwe aanbestedingsprocedures toegevoegd. 
Dit zijn de mededingingsprocedure met onder-
handeling en het innovatiepartnerschap. Deze 
procedures lijken deels op de concurrentiegerichte 
dialoog, die bedoeld is voor complexe en innova-
tieve projecten. Ook de mededingingsprocedure is 
bedoeld voor complexe en innovatieve projecten. 
Tijdens een concurrentiegerichte dialoog zoeken 
gemeenten samen met ondernemers naar de beste 
middelen om tot een oplossing van het probleem 
te komen. In een mededingingsprocedure kan 
de overheid ook daadwerkelijk onderhandelen 
met inschrijvers over hun inschrijvingen. Deze 
onderhandelingen kunnen betrekking hebben 
op alle aspecten van de gevraagde producten of 
diensten en moeten zijn gericht op verbetering 
van de inschrijving. Denk hierbij aan zaken als 
de kwaliteit en hoeveelheid, maar ook aan soci-
ale, milieu- en innovatieve aspecten. Er kan niet 
worden onderhandeld over de minimumeisen en 
gunningscriteria. Ook mag er niet worden onder-
handeld over de definitieve inschrijving. Waar een 
concurrentiegerichte dialoog focust op de mid-
delen (het proces) om te komen tot een oplossing, 
is de mededingingsprocedure meer geschikt om te 
kunnen onderhandelen over het product zelf. 
Naast de mededingingsprocedure is ook het inno-
vatiepartnerschap nieuw. Het innovatiepartner-
schap is specifiek bedoeld voor de ontwikkeling 
én aanschaf van innovatieve oplossingen. Stel dat 
een gemeente wil samenwerken met een onder-
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nemer om nieuwe c.q. innovatieve oplossingen 
voor multifunctioneel ruimtegebruik binnen 
sportaccommodaties te ontwikkelen, dan zou het 
innovatiepartnerschap daarvoor geschikt kunnen 
zijn. Markt en overheid kunnen samen oplossin-
gen ontwikkelen en de overheid kan ‘het product’ 
direct afnemen, zonder daarvoor een tweede aan-
bestedingsprocedure te moeten optuigen. Ook bij 
het innovatiepartnerschap kan er tussen overheid 
en ondernemer(s) worden onderhandeld. 

Wijziging van de Gids Proportionaliteit 
Een belangrijke verduidelijking die in de Gids 
Proportionaliteit wordt verwacht, is dat er meer 
duidelijkheid komt over het clusterverbod. Op 
basis van de huidige regelgeving mogen opdrach-
ten niet onnodig worden samengevoegd. Op basis 
van de Aanbestedingswet 2012 en van rechtspraak 
is er echter geen absolute duidelijkheid over de 
vraag wanneer een opdracht mag worden samen-
gevoegd en wanneer niet. Als een gemeente nu 
een sportpark of sportstraat zou willen realiseren, 
dan moet de gemeente zich steeds afvragen of 
bepaalde werkzaamheden, zoals het inrichten van 
een parkeerterrein, het onderhoud van een plant-
soen, de exploitatie van de accommodatie etc., wel 
samen met de realisatie van een sportaccommoda-
tie kunnen worden aanbesteed. 
Ook kan de verduidelijking van het clusterverbod 
zorgen voor verdere opheldering over het wel of 
niet kunnen samenvoegen van opdrachten van 
verschillende gemeenten, zoals het aanbesteden 
van de realisatie van een groot aantal sportvelden 
in één keer. Voor inkoopbureaus of gemeenten die 
gezamenlijk willen inkopen (zoals kunstgrastender.
nl) zal het zeer relevant zijn om te weten wat de 
grenzen zijn. Waarschijnlijk weten we rond de 
zomer meer.

Elektronische communicatie per 1 juli 2017
Onder de Aanbestedingswet 2012 is de overheid 
al verplicht om aankondigingen te publiceren via 
TenderNed. Het verstrekken van aanbestedings-
stukken en de communicatie via de nota van 
inlichtingen kan ook nu al digitaal, maar dat is niet 
verplicht. Ook is het nu nog mogelijk om inschrij-
vers op papier te laten inschrijven. Dat verandert 
vanaf 1 juli 2017. Vanaf dat moment is de overheid 
verplicht om de gehele aanbesteding van opdrach-
ten boven de Europese drempelbedragen elektro-
nisch te laten verlopen. Dit betekent dat niet meer 
per fax of post mag worden gecommuniceerd. Ook 
het inschrijven verloopt digitaal. De bus met enve-
loppen zal dus verdwijnen.

Kink in de kabel
Uiterlijk 18 april 2016 moet de Aanbestedingswet 
zijn aangevuld met nieuwe Europese aanbeste-
dingsregels. Minister Kamp heeft aangegeven dat 
hij verwacht dat de nieuwe Aanbestedingswet pas 
in juli 2016 – dus te laat – in werking zal treden. Dit 
levert een praktisch probleem op. Als gemeenten 
tussen 18 april 2016 en de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet willen aanbesteden, dan dienen zij 
zich te houden aan de Aanbestedingswet 2012 én 
aan de Europese Richtlijnen die op 18 april 2016 
hadden moeten worden geïmplementeerd. Om 
het nog moeilijker te maken: alleen de bepalingen 
in de Europese Richtlijnen die voldoende duide-
lijk en nauwkeurig zijn, mogen worden gebruikt. 
Praktisch heeft dit tot gevolg dat opdrachten 
boven de drempelwaarde voor bijvoorbeeld 
onderhoud van sportvelden per 18 april 2016 wel 
al Europees moeten worden aanbesteed. Nieuwe 
aanbestedingsprocedures, zoals het innovatiepart-
nerschap, mogen daarentegen pas worden toege-
past als de wet in werking treedt.

45111200-0 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen  45112722-2 Landschappelijk ontwerp voor paardrijterreinen 
45111220-6 Verwijderen van begroeiing op bouwterreinen  45112723-9 Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
45111230-9 Grondstabilisatie     45112730-1 Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen 
45111240-2 Gronddrainage     45112740-4 Landschappelijke vormgeving op luchthavens
45112200-7 Afgraven van grond     77310000-6 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45112210-0 Afgraven van teelaarde     77311000-3 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
45112300-8 Landophoging en -winning    77312000-0 Diensten voor het wieden van onkruid
45112710-5 Landschappelijk ontwerp voor groenzones   77312100-1 Onkruidverdelging
45112711-2 Landschappelijk ontwerp voor parken   77313000-7 Parkonderhoud 
45112712-9 Landschappelijk ontwerp voor tuinen   77314000-4 Onderhoud van terreinen
45112713-6 Landschappelijke vormgeving van daktuinen   77314100-5 Aanleggen van gazons
45112714-3 Landschappelijk ontwerp voor begraafplaatsen   77315000-1 Zaaiwerkzaamheden
45112720-8 Landschappelijk ontwerp voor sport- en recreatieterreinen 77320000-9 Onderhouden van sportvelden
45112721-5 Landschappelijk ontwerp voor golfbanen   77340000-5 Snoeien van bomen en heggen

Enkele voorbeelden van diensten die per 18 april 2016 niet langer als 2B-dienst worden aangemerkt (en dus boven de drempelwaarde Europees moeten worden aanbesteed):

**Anja van den Borne en Peter van Limpt zijn 
advocaten bij Born Legal. Zij zijn specialisten op 
het gebied van aanbesteden en de contracten 
die daaruit voortvloeien. Zij treden met regel-
maat op voor gemeenten en ondernemers bij 
de ontwikkeling en realisatie van sportcom-
plexen en sportvelden.
Op korte termijn zullen zij u middels een 
workshop informeren over de belangrijkste 
wijzigingen in de Aanbestedingswet, de Gids 
Proportionaliteit en het ARW. Bent u geïnteres-
seerd in het volgen van deze workshop? Neem 
dan contact op met anja@bornlegal.nl.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5761
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Wij zijn GRAS!

EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels

EUROGRASS mengels staan voor kwaliteit. 
Met ons label voor Integrated Quality 
staat DSV zaden garant voor kwaliteit van 
research tot veredeling en van productie 
tot advies.
 
• Innovatieve toepassingen
• Hoogwaardige genetica
• Uitgebalanceerde mengsels
• Eerlijk advies
 
DSV zaden heeft met EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels alles in huis voor een 
perfecte grasmat.

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

De nieuwe ‘Standaard’ in sportveldbelijning

ACTIE!
GRATIS iGO
belijningsmachine
als u nu overstapt
op

(Informeer naar de voorwaarden)

Kant & Klaar
Eenvoudiger
Goedkoper
Sneller
Witter

 
 

Linemark Nederland B.V.
Banterij 18    1046 AN Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 663 91 84 www.linemark.nl
Mob.: +31 (0)6 270 611 30 info@linemark.nl
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Perfect Pitches part VIII
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest 

bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u alle info.

RenoVAtIe AtletIekbAAn WoeRden

Bij Atletiekvereniging Clytoneus in Woerden zijn in 2015 de toplaag en de 
goten van de atletiekbaan vervangen. Plaatselijk moest ook het asfalt vervan-
gen worden. De baan werd een jaar eerder uitgebreid met een discuskooi, een 
kogelstootsector en een extra verspringbak. De baan ligt in een zeer zettings-
gevoelig gebied en daar is bij de renovatie specifiek rekening mee gehouden.

Aanneemsom: € 390.000,-

Opdrachtgever: Gemeente Woerden
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. R. van der Marel

Contactgegevens opdrachtgever: 0348-428911

Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl, 06-50648883

Aannemer: Nootenboom Sport / Infra Holland
Contactpersoon aannemer: dhr. D. Nooteboom
Contactgegevens aannemer: d.nootenboom@infraholland.nl, 0180-615400
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AAnleG kunstGRAsVelden tAVV teR AAR

De gemeente Nieuwkoop wil het terrein van de voormalige rioolwaterzui-
vering gaan gebruiken voor de ontwikkeling van een brede school. Om 
optimaal en gecombineerd gebruik te kunnen maken van het naastgelegen 
sportcomplex van TAVV, wil de gemeente hier 2 kunstgrasvelden aanleggen 
ter vervanging van het huidige kunstgraspupillenveld en het natuurgras-
hoofdveld. Het complex ligt in een zeer zettingsgevoelig gebied. Er zijn bere-
keningen gemaakt voor een zettingsvrije onderbouw en er zijn berekeningen 
gemaakt voor de voorbelasting van een sloot.
 
Aanneemsom: € 1.200.000,-
Opdrachtgever: Stibuni 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. H. Mank
Contactgegevens opdrachtgever: secretaris@stibuni.nl
Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl, 06-50648883
Aannemer (voorbelasting): Anthea
Contactpersoon aannemer: dhr. F. Groeneveldt
Contactgegevens aannemer: floor.groeneveldt@antheagroup.com

InRIchtInG tAlentencAmPus oss

De Talentencampus Oss ligt midden in de stad. Een fraaie, eigentijdse locatie voor 
wonen, leren, werken, welzijn en ontspannen. Gemeente, scholen voor voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en sportinstellingen werken er op 
innovatieve wijze samen om de ontwikkeling van specifieke talenten bij zowel 
jong als oud te stimuleren. Op de Talentencampus komen meerdere onderwijs-
instellingen dichterbij elkaar te liggen waardoor het voor de leerlingen mak-
kelijker wordt om hun vervolgopleiding daar te volgen, denk aan het mbo. Ook 
het samenwerken met de gemeente Oss en de (top)sportorganisatie FC Oss krijgt 
vorm op de Talentencampus, wat weer ten goede komt aan de scholieren. Your 
Sport Deal heeft hier de completen inrichtingen (o.a.doelen en dug-outs) geleverd 
voor 3 voetbalvelden.

Opdrachtgever: Your Sport Deal BV
Contactpersoon opdrachtgever: Michael Oogink
Contactgegevens opdrachtgever: m.oogink@yoursportdeal.nl
Aannemer: Heijmans Wegen BV Regio Midden
Contactpersoon aannemer: Hans Pennings
Contactgegevens aannemer: hpenningsheijmans@live.nl

modeRnIseRInG sPoRtPARken Gemeente Rheden

De gemeente Rheden heeft in samenwerking met Kybys fase 1 en 2 van de modernisering van alle sportpar-
ken binnen de gemeente tot uitvoering gebracht. Deze modernisering bestond uit de aanleg van diverse 
kunstgrasvelden voor diverse voetbalverenigingen. Fase 3 is het slot van de modernisering en betreft de 
aanleg van vier kunstgras voetbalvelden, twee hockeyvelden, een half verharde atletiekbaan, renovatie van 
een korfbal- en handbalveld, aanleg van parkeervoorzieningen en diverse aanpassingen aan een viertal 
sportparken. Vanwege onevenredige draagkracht van de ondergrond op één van de sportparken is hier het 
kunstgras voetbalveld op een EPS constructie aangelegd.

Aanneemsom: e1.800.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Aannemer: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
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RenoVAtIe bestAAnde kunstGRAsVelden de WestmAAt

Vanaf 2007 voetballen SV Spakenburg en VV IJsselmeervogels uit Bunschoten-
Spakenburg op kunstgras. In het seizoen 2013/2014 kwamen er meldingen 
binnen van 1e selectie-spelers over verslechtering van het kunstgras op 
sportcomplex De Westmaat. Na constructief overleg tussen gemeente en clubs 
werd eind 2014 besloten om over te gaan tot vervanging van de bestaande 
kunstgras(hoofd)velden (2 stuks). De gemeente Bunschoten ging aan de slag 
om de vervanging van de toplagen te realiseren. Voor het advieswerk werd 
een beroep gedaan op buro Boot. Onderzoek, inventarisatie, afstemming met 
KNVB en marktonderzoek met beide clubs (eindgebruikers) resulteerde in de 
keuze voor een geweven kunstgrasveld met een schokdempende foamlaag. 
Na aanbesteding werd het werk gegund aan Greenfields B.V. Daarna begon 
het werk op beide hoofdvelden. In goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen werden de bestaande kunstgrasmatten verwijderd, de sporttechni-
sche laag opnieuw geprofileerd, de schokdempende foamlaag aangebracht, 

de geweven kunstgrasmat aangebracht, en het zand en de "groene" SBR-
rubber ingestrooid. Tot slot werd de belijning gespoten. Het resultaat mag er 
zijn. Het veld oogt natuurlijk. Daarnaast is door de groene rubber-infill het veld 
in de zomer minder warm. De huidige “zaterdag topklassers” hebben weer een 
topveld. Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld bijzondere technieken): 
Toepassen van een toplaag van een schokdempende foamlaag en geweven 
kunstgrasmat. SBR rubber is gecoat in groene kleur.

Aanneemsom: € 439.500,- exclusief B.T.W. en projectbegeleidingskosten.
Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten
Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. de Bourgraaf
Architect: BOOT
Contactpersoon architect: de heer W. Hendriks
Aannemer: GreenFields B.V.
Contactpersoon aannemer: mevrouw M. Lasersoms

RenoVAtIe hooFdVeld AlkmAARse mIxed hockey

Het hoofdveld van de Alkmaarse Mixed Hockey was aan vervanging toe, de 
oude mat is verwijderd en afgevoerd en er is een Greenfields TX mat , als water-
veld constructie geïnstalleerd. De bestaande shockpad is ook vervangen.  Het 
veld is vastgelegd met de nieuwe klemgootconstructie van Erma Sports. Deze 
werkzaamheden zijn in combinatie uitgevoerd met de renovatie van het kunst-
gras veld Koedijk en de aanleg van een kunstgras oefenhoek bij Alkmaarsche 
Boys totale aanneemsom bedroeg € 740.000,-.

Opdrachtgever: Alkmaar Sport NV.
Ontwerpende partij: HB Adviesbureau BV
Aannemer: Ceelen Sport Constructies BV

PROJECTEN



Sportsfi ll Eco+: 
groen licht voor 
de sterren van 
morgen
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morgen

Jong geleerd, oud gedaan. Veel jeugdteams spelen op 

Sportsfi ll Eco+, een SBR rubber infi ll. Het perfecte een- 

tweetje tussen  sportieve prestaties én duurzaamheid. 

De certifi caten van ISA sport en Milieukeur zijn hét 

bewijs. Sportsfi ll Eco+ is niet duurder dan regulier 

SBR rubber infi ll. Aan het eind van de levensduur van 

uw kunstgrasveld nemen wij Sportsfi ll Eco+ bovendien 
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PROJECTEN

sPeedsocceR FootyPARk In AmsteRdAm

Speedsoccer zit in de lift en de speedsoccervelden schieten als 
paddenstoelen uit de grond. De lay-out van een Speedsoccer 
Court zorgt er voor, dat de bal continue in het spel blijft. 
Hierdoor is Speedsoccer erg intensief en ligt het speeltempo 
hoog. Inmiddels is het Footypark in Amsterdam ook weer een 
drietal velden rijker. Erma Sport heeft deze drie geschakelde 
outdoor speedsoccer velden in september 2015 opgeleverd 
en gemonteerd. Erma Sport levert maatwerk op het gebied 
van Speedsoccer en heeft een concept ontwikkeld voor 
Speedsoccervelden waarbij de klant begeleid wordt van ont-
werpfase tot eindproduct

Opdrachtgever: Footy Amsterdam BV
Contactpersoon opdrachtgever: Mart Nijland
Aannemer: Erma Sport

sPoRtPARk de WAteRtoRen ZAltbommel

Voetbalvereniging Nivo Sparta en hockeyclub MHC Bommelerwaard gaan 
verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Middelsteeg in Zaltbommel. In 2015 
is het terrein bouwrijp gemaakt, zodat de 3 hockeyvelden en 6 natuurgrasvoet-
balvelden en 1 kunstgrasvoetbalveld aangelegd kunnen worden. In 2016 zal de 
aanleg van het voetbalcomplex plaatsvinden. Het complex ligt in een voormalig 
agrarisch gebied met zware klei en meerdere gedempte sloten. 

Aanneemsom: € 1.200.000,- (€ 300.000,- bouwrijp maken, € 900.000,- voor het 
voetbalcomplex.
Opdrachtgever: NIVO Sparta 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. B. Wernke
Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Aannemer: CSC
Contactpersoon aannemer: dhr. T. Ceelen

RenoVAtIe sPoRtVooRZIenInGen In dIVeRse PenItentIAIRe 

InRIchtInGen

Kybys heeft voor het Rijksvastgoedbedrijf de voorbereiding verzorgd voor de 
renovatie van een 7-tal sportvoorzieningen in diverse penitentiaire inrichtingen 
(Heerhugowaard (2x), Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Arnhem, Almelo) in het 
land. Het betrof hier voornamelijk de renovatie en ombouw van muticourts naar 
voetbalvelden en een hardloopbaan rondom een kunstgrasveld.  Bijzonder zijn 
de omstandigheden waarin gewerkt wordt. Het zijn allemaal gevangenissen 
waarbij alleen onder strikte veiligheidseisen gewerkt mag worden met minimale 
overlast voor de werknemers en gedetineerden. 

Aanneemsom: Ca. e 330.000,-
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Aannemer: KSP Kunstgras
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PROJECTEN

VoetbAlontWIkkelInGen sPooRdIjk In tIlbuRG

Waar verenigingen in de gemeente Tilburg kampen met capaciteits- en/of 
financiële problemen, streeft de gemeente Tilburg naar grote, sterke en vitale 
voetbalverenigingen; “een voetbalbolwerk in elke windstreek”. Een van deze 
voetbalbalbolwerken wordt gerealiseerd in het oosten van Tilburg op het 
sportpark aan de Spoordijk. Tot voor kort had alleen de voormalige profclub 
‘Longa’ hier zijn thuisbasis, maar inmiddels maakt ook de voetbalacademie van 
Willem II gebruik van de velden en zijn er gesprekken met NOAD. Om alle ver-
enigingen te faciliteren wordt het bestaande sportpark gerenoveerd en uitge-
breid naar 6 velden met 3 verschillende typen voetbalondergronden, te weten 
natuurgras (2 vld), kunstgras (3 vld) en hybride (1 vld). Kragten verzorgd daar 
de totale gefaseerde uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

Aanneemsom fase 1: € 913.800,-
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Frank van der Schoot
Architect: Kragten
Contactpersoon architect: Dhr. Peter de Wolf
Aannemer: Ceelen Sport Constructies
Contactpersoon aannemer: Dhr. Silvio van Doorn

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5772
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Allett Rm 34:  
Fabrikant heeft perfect  
geluisterd naar feedback 
van engelse voetbalclubs
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Milati Grass Machines BV uit Papendrecht is de 
officiële importeur van Allett, Fleet Linemarkers, 
True Surface en Foley United & Neary. Allett is 
vooral bekend als fabrikant van aangedreven 
duwkooimaaiers, maar sinds 2015 is ook de Allett 
RM 34-stadionmaaier – een cirkelmaaier – op de 
markt. De machine werd volgens Arjen Spek, direc-
teur van Milati Grass Machines BV, ontwikkeld in 
samenspraak met grote Engelse voetbalclubs. 
‘De Allett RM 34-stadionmaaier is een Engels pro-
duct en hij is inderdaad ontworpen met de feed-
back van clubs als Manchester City en Manchester 
United in het achterhoofd. Daar heeft deze 
fabrikant heel goed naar geluisterd. Zo moest de 
machine liever niet te zwaar zijn, de werkbreedte 
mocht breder, diende hij een achterrol te hebben 
en verschillende standen qua maaisnelheid.’

Behoorlijke capaciteit
Vorig jaar kwam hij dan op de markt, deze met 
twee hoogliftende messen uitgevoerde cirkel-
maaier. De Allett RM 34 maait en zuigt met een 
behoorlijke capaciteit. Daardoor kunnen de onder-
houdsmedewerkers van de voetbalclubs na een 
wedstrijd snel en efficiënt maaien en opruimen, 
of hoog maaien tijdens de ingroeiperiode na het 
zaaien. Hij maait 86 centimeter breed en heeft een 
grasopvangzak van 90 liter. Wie met deze cirkel-
maaier werkt, heeft de keuze uit vijf versnellingen. 
De grote maaibreedte wordt gehaald met twee 
roterende messen naast elkaar. De maaihoogte 
van de Allett RM 34 is traploos instelbaar tussen 
15 en 75 millimeter en is af te lezen op een schaal-
verdeling. De maaimessen worden aangedreven 
door een benzinemotor.  

Gedemonstreerd om de hoek
Toen de machine in 2015 op de markt kwam, belde 
importeur Arjen Spek van Milati-dealer John Ruiter 
van B. v.d. Meij de Bie Noord uit Alkmaar met de 
vraag of er in zijn gebied geen klant zat die hier-
voor eventueel interesse zou hebben. Ruiter:  

‘Het AFAS AZ-stadion zit bij ons om de hoek en  
wij hebben hier toen vrijblijvend de machine  
gedemonstreerd.’ Bij AZ werken vier meewerkend 
coördinatoren groenvoorziening, die de hele week 
worden ingezet op het stadion en ook op het  
trainingscomplex van AZ. Zij waren uiteraard bij de 
demonstratie aanwezig. René Schouten de Jel is 
een van hen. ‘Wat wij van de RM 34 zagen, beviel 
ons goed. Daarna hebben wij hem een aantal 
maanden op proef gehad.’ 

Werkt sneller door werkbreedte
‘Het grote verschil met onze vorige machine is toch 
wel de werkbreedte en de werksnelheid. Deze is 
86 centimeter breed, onze vorige machine slechts 
60 centimeter; dat scheelt nogal. Deze werkt veel 
sneller. We hebben het behoorlijk druk met zo veel 
velden; wat dat betreft is het een ideale machine.’
Zijn collega Jan Dijkhuizen kan dit alleen maar 
beamen. ‘Toen we nog smallere maaiers hadden, 
waren we met drie man en drie maaiers anderhalf 
uur bezig; nu met één man anderhalf uur. Nu  
hebben de anderen dus tijd om andere werkzaam-
heden te doen.’  Matthieu van Borkulo, eveneens 
medewerker groenvoorziening, vindt dit wel pret-
tig: ‘Je komt nu meer aan andere dingen toe, zoals 
de verlichting. Vaak beginnen we zes uur voor een 
wedstrijd al om alles in orde te maken. Rond  
wedstrijden maken we dagen van zo’n elf uur.’

Mooie strepen over het gras
De RM 34 is dus stukken sneller, maar waarin 
onderscheidt de machine zich nog meer?
Arjen Spek: ‘De machine is ook uniek door zijn  
achterrol, de snelheid van de messen, zijn zuig-
kracht en de mogelijkheid om op versnellingen te 
werken, afhankelijk van de hoeveelheid materiaal 
die je op dat moment moet verwerken. Als er meer 
ligt dan gemiddeld, moet je je snelheid  
aanpassen en iets rustiger rijden. Die mogelijk-
heid is er bij deze machine. Bij andere machines is 
dat niet zo divers. Het concept van deze machine 

was er eigenlijk nog niet. Vandaar dat de field-
managers van stadions in Engeland zeiden dat ze 
een machine wilden met al deze eigenschappen: 
de breedte, de achterrol, de combi, het vangen en 
de snelheid. Aan de voorkant heeft de maaier twee 
wielen, achter een rol met een grote diameter over 
de volledige maaibreedte. Hierdoor krijg je geen 
insporing. Stadions willen van die mooie strepen 
over het gras zien, geen insporing van wielen.  
Ten opzichte van een normale cirkelmaaier heeft 
deze machine zo’n hoge snelheid dat hij goed 
zuigt en dus de rommel snel opvangt.  
De maaihoogte kan traploos worden ingesteld,  
op de millimeter nauwkeurig. In veel Europese 
voetballanden is de machine inmiddels  
geïntroduceerd. Er is behoorlijk veel vraag naar.’ 

Opruimen speelschade
Hoewel de RM 34 een cirkelmaaier is, wordt deze 
bij AZ niet voor het maaien ingezet. Daarvoor  
worden andere machines, kooimaaiers, gebruikt. 
Hij wordt dus puur ingezet om de boel op te  

4 min. leestijd TECHNIEK

AZ is de eerste voetbalclub in Nederland waar de Allett RM34-cirkelmaaier werd geïntroduceerd. Hier wordt hij vooral ingezet om de speelschade na 

een wedstrijd van het eerste elftal op te ruimen in het AFAS AZ-stadion. ‘Met zijn werkbreedte van 86 centimeter werkt hij veel sneller dan onze  

vorige machine; die was maar 60 centimeter breed. Alleen al wat dát betreft is het een ideale machine’, vindt AZ-coördinator groenvoorziening René 

Schouten de Jel. 

Auteur: Sylvia de Witt

‘Met zijn werkbreedte van 

86 centimeter werkt hij veel 

sneller dan onze vorige 

machine’
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ruimen. Hij zuigt kluiten op, gras dat eruit getrapt 
is. Het gaat eigenlijk om het opschonen van het 
veld na wedstrijden en trainingen. ‘Clubs als 

Manchester United maaien wel wat frequenter 
met deze maaier’, weet Arjen Spek. ‘Maar goed, dat 
is per gebruiker verschillend. De velden van AZ 
worden gemaaid met kooimaaiers. Onze machine 
wordt dus voornamelijk gebruikt voor het  
opruimen van de speelschade na een  
wedstrijd of training en daar heeft hij werk genoeg 
aan.’Sportclub Feyenoord is ook een zeer  
enthousiaste gebruiker van de RM34. Patrick de 
Klerk: ‘Wij gebruiken de RM34 niet alleen na een 
voetbalwedstrijd, maar maaien er ook onze velden 
mee, naast onze kooimaaier. Hij is zeer snel,  
effectief, geeft een mooi maaibeeld en geen  
insporingen.’ 

Tank iets groter
Hoe vaak de RM34 bij AZ wordt gebruikt, is  
afhankelijk van hoe er wordt gespeeld tijdens de 
wedstrijden. Jan Dijkhuizen: ‘In januari en februari 

waren er bijvoorbeeld vier wedstrijden in elf dagen 
tijd. Dat is veel. Na een wedstrijd is het zaak om 
alles zo snel mogelijk weer schoon te hebben, 
waarna we kunnen doorzaaien. Het gras moet 
immers weer hersteld worden. Het trainingsveld 
wordt ook iedere dag behandeld, maar niet met de 
RM 34.’  Hoe lovend alle medewerkers ook zijn over 
de RM 34, er is toch iets wat misschien nog beter 
kan. Zo heeft de benzinetank een capaciteit van 
1,1 liter, wat de groenmedewerkers van AZ wel wat 
weinig vinden. ‘Halverwege de werkzaamheden 
moeten we weer tanken’, vervolgt Dijkhuizen.  
‘Die tank mag iets groter, want de machine  
verbruikt twee tanks brandstof als we het stadion 
schoonmaken. Het zou mooi zijn als bij een  
volgend type de tank groter wordt, of als er nog 
twee machines bij zouden worden aangeschaft.’
Verder is Dijkhuizen, evenals zijn andere collega’s, 
zeer tevreden over de RM 34. ‘En niet te vergeten: 
ook de service van Van der Meij de Bie Noord is 
uitstekend. We hebben een paar keer meegemaakt 
dat er vlak voor een wedstrijd iets was met de 
machine, maar hij werd dezelfde dag nog  
gerepareerd. Wat dat betreft is het een groot 
voordeel dat de dealer hier dichtbij zit.’

John Ruiter van B. v.d. Meij de Bie Noord Arjen Spek AZ-coördinator groenvoorziening René Schouten de Jel

‘Na een wedstrijd is het  

zaak om alles zo snel  

mogelijk weer schoon  

te hebben, waarna we  

kunnen doorzaaien’
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Dick Rietveld, Fieldmanager vv. Sliedrecht
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Hierdoor kunnen bewerkingen tegelijkertijd en op 
maat worden uitgevoerd. Dat bespaart tijd, zonder 
dat er ingeleverd wordt op de kwaliteit van de han-
deling. Omdat de gebruiker zelf kan kiezen welke 
onderdelen hij erop monteert, kan de Quadraplay 
zowel voor het onderhoud op natuurgrasvelden, 
kunstgrasvelden en golfbanen worden ingezet. 
Omdat het frame verkrijgbaar is in twee werk-
breedtes, 183 en 244 centimeter, is hij bovendien 
breed inzetbaar.  
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘genezende 
werking’ van een verticuteermachine, heeft 
de Quadraplay ook een preventieve werking.  
Verschoor: ‘Als je vaak over een weg rijdt, vormt 
zich daarop geen onkruid. Hetzelfde geldt bij 
sportvelden: wanneer je een sportoppervlak flink 
in beweging en luchtig houdt door verschillende 
bewerkingen, bouwen organische materialen zich 
niet op en kunnen zich dus ook geen schimmels 
aan het organische materiaal hechten.’ Met andere 
woorden; beter voorkomen dan genezen.
Een van de plekken waar gebruik wordt gemaakt 
van de Quadraplay is v.v. Sliedrecht, met wie VGR 
al enige tijd op goede basis mee samenwerkt. 
Veldbeheerder Rinus van der Leeden toont zich 
enthousiast over de producten en de samenwer-
king met VGR. ‘Onlangs hebben we bij VGR allerlei 
nieuwe producten aangeschaft voor het onder-
houd van onze kunstgrasvelden en natuurgras-
velden, waaronder een Quadraplay. Als de velden 

te hobbelig zijn dan is het hiermee bijvoorbeeld 
mogelijk om te rollen en beluchten in één werk-
gang. Als er onkruid opkomt, dan kun je ook nog 
de pennen gebruiken.’ 

Het is een handig apparaat, vindt Van der Leeden. 
‘Wat ook fijn is, is dat je de werktuigen tegelijk kunt 
gebruiken maar wel apart kunt instellen, zodat je 
de behandeling zwaarder of lichter kunt maken. 
Sowieso zijn we heel tevreden over het producten 
die we hebben ontvangen. Bovendien krijgen we 
goede back-up van de mannen van VGR.’

‘je kunt werktuigen 
tegelijk gebruiken, 
maar evengoed apart 
instellen’
v.v. sliedrecht content met aanschaf sisis Quadraplay 
via VGR equipment

De Quadraplay is een werktuig  dat het veld efficiënt kan onderhouden doordat meerdere onder-

houdswerkzaamheden gecombineerd worden  in één werkgang. De machine bestaat uit een 

universeel frame waaraan maximaal vier onderhoudstools (12 varianten) kunnen worden 

gemonteerd. Denk hierbij aan borstels en beluchtingspinnen.

Dat bespaart tijd, 

zonder dat er ingeleverd 

wordt op de kwaliteit van 

de handeling
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BELeef DE TOEKOMST...
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2014.
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Kunstgras is een fantastisch product. Met kunstgras kun je een kwalitatief 
hoogstaande sportvloer realiseren die optimaal te gebruiken is. Gemeentes 
willen hun burgers aan het sporten en bewegen krijgen. Hiertoe worden 
sportparken in toenemende mate ook opengesteld voor scholen en burgers, 
waardoor het aantal gebruiksuren toeneemt. Juist met kunstgras lijken de 
mogelijkheden hiervoor nagenoeg onbeperkt.
Jammer genoeg is het niet alles goud wat er blinkt en zijn er nogal wat zaken 
die een positieve ontwikkeling van kunstgras bedreigen. Mijn stelling is dat de 
sector hier constructief mee aan de gang moet, in plaats van alles onder een 
mist van commerciële belangen te bedekken. 
Zomaar een artikel, een paar weken geleden in de Volkskrant. Per jaar zou er 
1000 ton microplastics van Nederlandse kunstgrasvelden het milieu in verdwij-
nen. Bevat het artikel, nog los van een aantal onjuistheden, onzin die eenvou-
dig genegeerd kan worden? Nee, natuurlijk niet, al was het alleen maar omdat 
het artikel heeft geleid tot vragen in de gemeenteraad van mijn eigen stad 
Den Haag en in de Tweede Kamer. Uit de sector hoor ik weinig. Aannemers en 
producenten van kunstgras oordelen waarschijnlijk dat struisvogelpolitiek de 
beste verdediging is. In het artikel wordt weliswaar een fabrikant geciteerd, 
maar dan over een non-infill-product dat nog in een experimentele fase ver-
keert en nog niet geschikt is voor de markt.
In dit kader hebben wij als gemeente Den Haag, samen met enkele andere 
grote gemeenten en branchevereniging BSNC, de koppen bij elkaar gestoken 
om een onderzoek op te zetten. Hiermee willen wij deze problematiek in kaart 
brengen, zodat waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden op basis 
van feiten, niet van emotie.
Helaas is dit niet de enige bedreiging voor kunstgras. De ‘Big Seven’ (een 
samenwerkingsverband van zeven grote gemeenten) hebben recent een stan-
daardbestek kunstgras op de markt gebracht. Jammer genoeg is dat nodig. 
Het belangrijkste probleem is dat vraag en aanbod steeds minder op elkaar 
aansluiten.

Zo hebben de gemeentelijke opdrachtgevers behoefte aan kunstgrasvelden 
die optimaal gebruikt kunnen worden, waarbij men moet denken aan ca. 3000 
gebruiksuren per jaar, met een lange levensduur van ca. twaalf jaar.
De markt en leveranciers zijn nog onvoldoende bezig met dit vraagstuk, zo 
werd nogmaals duidelijk tijdens een marktverkenning die begin dit jaar werd 
georganiseerd door de gemeente Den Haag met dit vraagstuk als uitgangs-
punt.
Zo blijkt onder meer uit een onderzoek van de BSNC dat de velden die in 2008 
zijn aangelegd, zonder uitzondering binnen vijf jaar niet meer voldoen aan 
de FIFA-normering, en dat veel minder dan de helft nog aan de gebruiksnorm 
voldoet. Let op: het gaat hier om vele tonnen kostende constructies, die op 
papier verkocht worden met een garantie van tien jaar of meer. Trek dat eens 
door naar auto’s, koelkasten of cv-installaties. Nederland zou te klein zijn en 
programma’s als Radar of Tros Kieskeurig zouden overuren draaien. En wat 
gebeurt er in kunstgras-Nederland? Weinig: ook hier lijkt de beste strategie 
struisvogelpolitiek te zijn. Begraaf je kop diep onder het infill in de hoop dat 
het probleem vanzelf weggaat. Natuurlijk bestaat er een garantieregeling. 
Maar de regeling die nu bestaat, is nog veel te vrijblijvend en voorziet in het 
geheel niet in de nieuwe behoefte. 
Ik roep op tot beter overleg tussen opdrachtgevers en aannemers, waarbij 
vraag en aanbod weer dichter bij elkaar komen en het hoofd kan worden 
geboden aan de bedreigingen voor het mooie product dat kunstgras zeker is.
Het is tijd voor echte actie, niet voor halve compromissen.

Roy Roijakkers
Roijakkers is projectmanager sport 
van de afdeling bouw en techniek 
bij de gemeente Den Haag en daar-
naast secretaris van de Big Seven. 
 

Jammer genoeg is het niet 

alles goud wat er blinkt

kunstgras, let op uw zaak!
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Eigen branche is zoekende
Binnen de eigen branche is een open discussie 
over de functie en positie van werkgroepen. De 
aannemers in de sportveldenbranche organiseren 
zich in het Platform Aannemers, kunstgras-leve-
ranciers heroriënteren zich op hun marktpositie 
en voor natuurgras en hybride gras wordt om 
nieuwe normering gevraagd. Deze ontwikkelingen 
staan niet op zichzelf. Ceelen: “Ik ben van mening 

dat – na zeven jaren crisis - nu weer ruimte komt 
voor kwaliteit. De laatste jaren was vooral laagste 
prijs bepalend en dat verlegt zich in rap tempo 
naar de beste prijs-prestatie-verhouding voor de 
hele levensduur van een sportveld, natuurgras 
of kunstgras. Opdrachtgevers en gebruikers wil-
len klantwaarde, liefst af te rekenen per uur.  Dit 
vraagt aanpassing van onze dienstverlening. Wij 
sorteren al voor op ontwikkelingen, die wijzen naar 

zogenaamd ‘Total Cost of Ownership’. Van ontwerp 
realisatie, beheer en renovatie.”

Totaalconcept, beter en goedkoper
Rondom Total Cost of Ownership positioneert CSC 
momenteel dienstverlening om volledig maat-
werk te kunnen leveren. Een van de producten 
is het (beeld)prestatiecontract voor onderhoud 
en beheer van sportcomplexen. CSC heeft sinds 

de sportveldenmarkt 
gaat op de schop
theo ceelen: “Voorsorteren op klantwaarde voor gemeenten en clubs”

De eerste kunstgrasvelden in Nederland werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gebouwd. Intussen zijn we ruim drie decennia verder, maar de we-

reld van aanleg en onderhoud van sportvelden was nog nooit zo in beweging als nu. Theo Ceelen, directeur van marktleider C.S.C. Ceelen Sport 

Constructies B.V.: “FIFA introduceert de FIFA Quality Pro- en de FIFA Quality-standaard, inclusief een compleet nieuwe methode van testen en 

certificeren. De KNVB introduceert een nieuwe garantieregeling en kwaliteitskeurmerken. Leveranciers van sportvelden moeten dus aan de bak.
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enkele jaren drie pilotprojecten in uitvoering met 
uitstekende resultaten, zoals een hogere kwaliteit 
van de sportvelden (natuur en kunstgras), tevreden 
gebruikers, langere levensduur en een verbeterde 
verhouding van prijs en prestatie. Theo Ceelen ver-
klaart: “Met ons totaalconcept voor het onderhoud 
van complete sportparken zien we als één van de 
belangrijkste verbetering dat het natuurgras kwa-
litatief vooruit gaat. En dat betaalt zich weer terug 
in lagere onderhoudskosten. Natuurgrasvelden 
worden niet meer elk seizoen ‘kapot’ gespeeld. 

Dure renovaties kunnen achterwege blijven en 
velden worden beter benut met een hogere bespe-
lingscapaciteit.”

Garantie van 15 jaar?
De hele markt worstelt met nog een ander feno-
meen, de garantie. Hoe lang gaat een veld mee? 
Tien jaar? Twaalf jaar? Vijftien jaar? De KNVB heeft 
nu het initiatief genomen tot een nieuwe garantie-
regeling. Ceelen: “Wij komen tot de conclusie dat 
aan deze garantieregeling nog wel geschaafd moet 
worden, maar ook wij vinden dat wij onze verant-
woordelijkheid moeten nemen en moeten staan 
voor een garandeerde kwaliteit. De relatie met vak-
kundig en volledig onderhoud en gecontroleerd 
gebruik is dan van groot belang om een gebruiks-
periode van 15 jaar na te streven.”

Pilots gebruiksvergoeding
“We gaan naar een nieuwe structuur, waar 
gemeenten en clubs gaan kiezen voor het afreke-
nen van een veld per uur, of per training. Het is dan 
aan ons om ervoor te zorgen dat het veld met die 
prijs blijft voldoen aan de nieuwe FIFA- en KNVB-
eisen. Daarom organiseren we op dit moment de 
samenwerking met sterke partners in de branche, 
zoals TenCate en GreenFields, banken en financiers. 
In 2016 willen we enkele pilots starten.” 

FIFA Quality Pro- en Quality-standaard
De nieuwe normen van de FIFA, gecombineerd 
met de nieuwe testmethoden, zoals de LISPORT 
XL. resulteren in een compleet nieuwe sportvloe-
renlijst: “Wij zijn hier een groot voorstander van, 
omdat nu de sportvloerenlijst een grote gemene 
deler is zonder onderscheid in kwaliteit. Wij ver-
wachten dat veel producten niet meer zullen 
terugkeren op de sportvloerenlijst, omdat ze niet 
kunnen voldoen aan de nieuwe normen. Met de 
nieuwe producten kunnen we ook een langere 
levensduur garanderen.” De introductie van de 
nieuwe normen zal wellicht in het seizoen 2017 
plaatsvinden, maar CSC zorgt dat er ook in 2016 
al producten beschikbaar zijn die voldoen aan 
de nieuwe eisen. De testen lopen al volop en de 
eerste resultaten zien er goed uit: “Vanaf juni 2016 
plaatsen we FIFA Quality Pro- en FIFA Quality-
systemen op de sportvloerenlijst.” 

Nieuwe en opgewaardeerde vezels
Naast nieuwe dienstverlening verwacht CSC in 
2016 ook nieuwe systemen te introduceren, zoals 
een nieuwe gevormde vezel, als opvolger van de 
fantastische Evolution XQ, die zelf overigens ook 
een opwaardering zal krijgen. “Daarnaast verwach-
ten we een revival van de LSR XL vezel. Ook met 

het infill-materiaal zijn er nieuwe ontwikkelingen 
op komst zoals verbeterd SBR, combinaties met 
kurk-infill en dergelijke. TenCate introduceert een 
nieuw shockpad, de Sign, en tevens ontwikkelen 
wij met TenCate nieuwe sporttechnische lagen 
omdat de huidige sporttechnische lagen in de toe-
komst misschien beperkter beschikbaar zullen zijn.”

Zicht op kwaliteit
Volgens CSC komt er na jaren van ‘overleven’ weer 
een toekomst waarin kwaliteit en performance 
beslissend zijn voor succes: “Wij zijn er klaar voor. 
Dankzij alle ontwikkelingen, waar we de afgelopen 
tijd keihard aan gewerkt hebben, blaken we van 
zelfvertrouwen. Nieuwe inzichten, om de kwaliteit 
van producten en dienstverlening een forse impuls 
te geven.” In Zeewolde en Boxtel kunnen ze niet 
wachten. 

Theo Ceelen

MEER INFORMATIE?
Bent u ook geïnteresseerd, kijk dan op de website 
www.cscsport.nl of bel 036-5489320.

ADVERTORIAL

Wij verwachten dat veel 

producten niet meer zullen 

terugkeren op de 

sportvloerenlijst, omdat ze 

niet kunnen voldoen aan 

de nieuwe normen
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Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden ver-
bonden. ‘Dankzij deze subsidie kunnen sportver-
enigingen zo’n 30% van de kosten vergoed krijgen 
wanneer ze overstappen op LED baanverlichting. 
Maar dat geldt alleen wanneer ze voor LED arma-
turen kiezen die aan de voorwaarden voldoen.’ De 
belangrijkste voorwaarde die het Ministerie stelt is 
dat het LED armatuur moet beschikken over een 
LM-79 certificaat. ‘Zo’n certificaat wordt versterkt 
wanneer een onafhankelijk testinstituut vaststelt 
dat het armatuur een lichtrendement heeft van 
tenminste 90 Lumen per Watt.’ Van Dooren noemt 

die vaststelling door een onafhankelijk testinstituut 
een stap in de goede weg. ‘Fabrikanten roepen van 
alles in hun datasheets. Een onafhankelijk testin-
stituut kan die claims bevestigen of ontkrachten. 
In dat laatste geval wordt voorkomen dat een 
vereniging een inferieur product koopt.’ Toch zou 
het, volgens de Marketing & Sales manager van ’s 
werelds meest vooruitstrevende LED fabrikant, nog 
beter kunnen. ‘Tijdens het testen wordt de lichtaf-
gifte voor het hele armatuur bekeken. Deze bestaat 
uit honderden LED-jes. De armaturen die AAA-LUX 
laat testen door het internationale testinstituut 

Dekra worden echter getest op de lichtafgifte door 
elke individuele LED. Zo weten we zeker dat het 
armatuur beter en langer voldoet aan de eisen 
die worden gesteld.’ Dankzij die benadering weet  
AAA-LUX tenminste 20 jaar de benodigde licht-
kwaliteit produceren. Die benadering is belangrijk 
geweest voor de positie van marktleider die AAA-
LUX heeft. ‘In 2009 lukte het AAA-LUX als eerste 
ter wereld om een tennisbaan volgens de norm te 
verlichten met LED armaturen. Sindsdien hebben 
wij verschillende andere primeurs gehad en zijn 
onze armaturen in ruim 500 projecten in 31 landen 

tennisverenigingen omarmen 
massaal led baanverlichting
belangstelling voor subsidie enorm

Het Ministerie van Economische Zaken stelt 

subsidie beschikbaar om baanverlichting te 

vervangen door LED baanverlichting. Tijdens de 

Dag van de Sportaccommodaties wees AAA-LUX 

Marketing & Salesmanager Michel van Dooren 

z’n toehoorders op valkuilen die ze tegen 

kunnen komen bij hun selectie en aanschaf van 

LED armaturen. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Dankzij LED verlichting kunnen tennisverenigingen tot zo’n 80% van hun energieconsumptie besparen.
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KENNIS

toegepast.’ Voorbeelden daarvan waren de World 
Hockey League in 2015 en de voetbalstadions van 
SPAL 1907 in Italië of de trainingsaccommodatie 
van AZ. 

Verschil in kwaliteit
Het LM-79 is belangrijk document, zegt Van 
Dooren. Toch vind hij dat zo’n certificaat niet het 
enige uitgangspunt moet zijn. ‘De vaststelling dat 
een armatuur een bepaald lichtrendement heeft 
zegt weinig tot niks over de lichtkwaliteit die het 
veld bereikt. ‘De kwaliteit van de lens van de LED-
jes en de helderheid van de glasplaat die de LED-
jes beschermt kan de lichtkwaliteit die de lichtbron 
produceert met zo’n 20% doen afnemen. Daarom 
benadrukken wij altijd dat de gewenste lichtkwa-
liteit op de baan het uitgangspunt moet zijn.’ De 
berekening van de lichtkwaliteit vraagt de input 
van lichttechnici. Om offertes en technische gege-
vens inzichtelijk en begrijpelijk te houden voor 
de eindgebruiker, heeft de Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde (NSVV) eind vorig jaar een 
‘gedragscode lichtberekeningen geïntroduceerd’. 
AAA-LUX juicht dat toe, merkt Van Dooren op. 
‘Omdat er géén uniforme regels bestaan voor het 
berekenen van een lichtplan zijn er nu een aantal 
basisvoorwaarden vastgelegd.’ Bij de ontwikkeling 
van de gedragscode heeft het NSVV nauw samen-
gewerkt met de Nederlandse Lichtassociatie (NLA). 
‘Partijen die de gedragscode hebben ondertekend, 
gebruiken dezelfde uitgangspunten voor hun 
berekeningen en het documenteren hun input. 
Daardoor kunnen berekeningen door verschillende 
aanbieders onderling beter worden vergeleken. 
Zo kan de eindgebruiker appels met appels ver-

gelijken,’ merkt hij op. In de gedragscode is ook 
vastgelegd dat de NSVV de rol van arbiter op zich 
kan nemen wanneer er een conflict zou ontstaan 
en dat ze steekproeven mag uitvoeren. ‘Wanneer 
verenigingen dus kiezen voor bedrijven die de 
gedragscode hebben ondertekend dan zijn ze er 
van verzekerd dat ze samenwerken met betrouw-
bare partners die professionalisering van lichtplan-
nen en adviezen nastreven, maar die ook kwaliteit, 
service en ondersteuning hoog in het vaandel heb-
ben staan.’ Ondertekenaars van de gedragscode 
mogen een speciaal logo voeren. ‘Daarmee kan 
de vereniging onmiddellijk het kaf van het koren 
scheiden,’ aldus Van Dooren. 

Let op de kleine lettertjes
Ook de subsidie zelf kent verschillende aanvul-
lende voorwaarden zo bleek uit de presentatie van 
Van Dooren. ‘De subsidie-aanvraag dient onder-
steunt te worden door verschillende aanvullende 
documenten.’ Van Dooren wees zijn toehoorders 
daarom op het boekje ‘LED verlichting in de schijn-
werpers’ (zie kader). ‘Samen met uitgeverij NWST 
heeft AAA-LUX dit handige boekje uitgebracht 
zodat verenigingen alle belangrijke informatie over 
de subsidie en LED armaturen op één plek kunnen 
vinden.’ Zo staat in het boekje helder beschreven 
welke zaken wel of niet in aanmerking voor subsi-
die komen.  ‘De subsidie wordt alleen verstrekt op 
materialen en apparatuur en niet op de voorberei-
dende werkzaamheden.’ Armaturen, masten, dyna-
mische lichtschakeling en schakelmateriaal wordt 
door de subsidie dus wel vergoed. Het maken van 
lichtplannen, installeren, richten en afstellen van 
de armaturen echter niet.‘ Het nut van dynamische 

lichtschakeling mag niet worden onderschat. 
‘Dynamische lichtschakeling kan er aan bijdragen 
dat besparingen tot 80% op de energieconsumptie 
worden bereikt.’ Dankzij de dynamische schake-
ling kunnen verenigingen, ongeacht het niveau 
van de spelers of het moment van gebruik, altijd 
beschikken over voldoende licht. ‘Dynamische 
lichtschakeling maakt het mogelijk dat dezelfde 
LED armaturen kunnen worden gebruikt voor het 
verlichten van zowel wedstrijden als trainingen. 
Voor trainingen worden de armaturen gedimd zon-
der dat dit invloed heeft over de uniformiteit en 
kwaliteit van het licht terwijl de armaturen minder 
energie verbruiken.’ De dynamische lichtschakeling 
van AAA-LUX gaat echter nog verder. ‘Die staat ook 
toe dat de armaturen onmiddellijk het gewenste 
lichtniveau produceren wanneer ze worden inge-
schakeld. Daarnaast kan de verlichting worden 
geïntegreerd met een digitaal afhangsysteem. 
Zo worden banen alleen verlicht wanneer het 
noodzakelijk is en, nog belangrijker, wanneer er is 
betaald.’ In dat geval zou de gemiddeld ROI van 9 
jaar per baan aanzienlijk kunnen worden verlaagd. 
‘Dan is het zelfs mogelijk om al binnen 3 jaar de 
investering in LED armaturen van AAA-LUX terug 
te verdienen.’ 

LED verlichting in de schijnwerpers
Uitgeverij NWST en LED armaturenfabrikant 
AAA-LUX hebben eind vorig jaar samen het 
boekje LED verlichting in de schijnwerpers 
uitgebracht. Dit handige boekje bevat alle 
belangrijke informatie over de subsidie, LED 
armaturen en waar men op moet letten wan-
neer met LED verlichting wil aanschaffen 
om een sportondergrond te verlichten. Het 
boekje kan gratis worden aangevraagd door 
het aanvraagformulier op de website van 
AAA-LUX in te vullen.

De tennisbanen van de Universiteit van Queensland in Australië worden allemaal verlicht met AAA-LUX LED armaturen.
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Van 18 tot en met 31 mei worden er vijf bijeen-
komsten gehouden op diverse locaties. Op 18 mei 
doet de tour Ridderkerk aan, op 19 mei Groningen, 
op 24 mei Amsterdam, op 25 mei Epe en op 31 mei 
Nuenen. Het evenement wordt georganiseerd door 
Fieldturf Benelux, GKB Machines en de gezamen-
lijke John Deere-dealers. Verschillende sprekers 
van de organisatoren verzorgen een seminar: Arjan 
Knottnerus spreekt namens Fieldturf Benelux, 
evenals Adrie Markusse. Gert-Jan Kieft spreekt 
namens ISA Sport en Jan-Willem Kraaijeveld 
namens GKB machines. Uiteraard is uw lokale con-
tactpersoon namens John Deere aanwezig.
‘Het programma van de dag is tweeledig’, vertelt 
Rudolf Molenaar, Business Development Manager 
bij GKB Machines. ‘Aan de ene kant wordt er 
aandacht besteed aan het aanleggen van kunst-
grasvelden en de eisen waaraan zo’n veld moet 
voldoen. Daarnaast geven we advies over de 

machines die kunnen worden ingezet voor het 
onderhoud en de manier waarop de kwaliteit van 
de velden gewaarborgd kan blijven.’ 

Fieldturf Benelux en ISA Sport zullen tijdens hun 
presentaties vertellen over de aanleg van velden 
en de eisen daarvoor. Daarna verzorgen John 
Deere en GKB machines demonstraties en gaan ze 
in op onderhoud en beheer. ‘De tour is gericht op 
beleidsmakers die al bezig zijn met de aanleg van 
kunstgrasvelden of overwegen om er een aan te 
leggen’, vertelt Molenaar. ‘Maar ook mensen van 
verenigingen voorzien we graag van advies over 
de aanpak van bepaalde zaken.’

Greenlivetour kunstgras: 
‘onderhoud is behoud’
tour laat beleidsmaker in één dag kennismaken met aanleg, onderhoud en 
machines kunstgrasvelden

In mei vindt er een Greenlivetour voor kunstgrasonderhoud plaats met als thema ‘Onderhoud is behoud’. Door middel van praktische seminars en 

demonstraties komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstgras- en sportveldbeheer aan bod. Het kunstgrasthema van deze keer: 

‘Onderhoud is Behoud’.

HET PROGRAMMA VAN DE DAGEN ZIET ER 
ALS VOLGT UIT: 
10.00-10.30:  Ontvangst
10.30-12.30:  Seminars Fieldturf Benelux en  
      Kiwa ISA Sport
12.30-13.30:  Lunch
13.30-15.00:  Live demo GKB machines / 
          John Deere
15.00-15.30:  Afsluitende borrel
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Kunstgrasvelden zijn populair, maar hebben de 
nodige nadelen. Het is bijvoorbeeld bijna niet 
mogelijk om goede slidings te maken. Bij de oude-
re velden gaat de kunstspriet soms zelfs plat liggen 
na verloop van tijd. Ook zijn de aanschafkosten van 
kunstgrasvelden hoger, met als gevolg dat er vaak 
bezuinigd wordt op het onderhoud van de overige 
velden. Genoeg redenen om te kiezen voor natuur-
gras. Natuurgras heeft in verhouding tot kunstgras 
een relatief lage bespelingscapaciteit, maar door 
gebruik te maken van de hybridecombinatie kan 
de bespelingscapaciteit van natuurgras behoorlijk 
opgerekt worden.

Het is dan ook verbazingwekkend dat gemeenten 
soms te roekeloos veel investeren in kunstgrasvel-
den. Bij een groot aantal speeluren per veld per 
jaar is de keuze logisch, maar als je als voetbalclub 

zo’n 600 à 700 uur per jaar per veld nodig hebt, 
dan kun je met een hybrideveld ook prima uit de 
voeten. Een hybrideveld is verder een duurzamere 
optie, omdat het voor ruim 95% uit natuurgras 
bestaat. Bovendien is deze variant in de zomer 
beduidend koeler dan een kunstgasveld. Daarmee 
warmt de aarde ook minder op. Daarnaast is de 
spelbeleving veel natuurlijker. De meeste spelers 
spreken duidelijk hun voorkeur uit voor natuurgras. 
Helaas kunnen ze vaak niet zelf kiezen en wordt de 
keuze hun meestal opgelegd.

Als Plantum adviseren wij budgethouders van vel-
den om bij de keuze tussen kunstgras en natuur-
gras de optie van een grashybrideveld serieus mee 
te nemen. Ook is het bij kleinere verenigingen 
zeker het overwegen waard om een groter budget 
voor onderhoud vrij te maken. Dit verdient zich in 

de toekomst vanzelf terug. Kunstgrasvelden wor-
den op den duur een molensteen om de nek van 
menige vereniging. 

Gras-hybrideveld biedt 
natuurlijke speelervaring 
De afgelopen decennia is menig voetbalclub overgestapt op een kunstgrasveld. Zonde, want spelen op natuurgras heeft een betere beleving en meer 

voordelen dan menigeen denkt. De bespelingscapaciteit van natuurgrasvelden kan opgerekt worden door gebruik te maken van de juiste grasmengsels 

en beter veldonderhoud, wat zorgt voor een dichtere grasmat, en/of te kiezen voor de combinatie met een hybrideveld.

Auteur: Hendrik Nagelhoud, DLF namens Plantum 
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Vijf sterren voor five-a-side?
Groeiende populariteit van vijf-tegen-vijfvoetbal biedt nieuwe mogelijkheden

In navolging van met name Zuid-Europa, Engeland en Duitsland groeit nu ook in ons land de populariteit van futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal. Biedt dit 

mogelijkheden voor clubs en gemeenten waarvan het kunstgrasveld nog niet optimaal wordt gebruikt, of moet men overwegen speciale veldjes aan te 

leggen? 

Auteur: Guy Oldenkotte



77www.fieldmanager.nl

5 min. leestijd ACHTERGROND

De toename van de populariteit van voetbalvari-
anten met kleine teams en op kleine veldjes wordt 
door menig trainer en welzijnswerker toegejuicht. 
Veel trainers wijzen op de hoge snelheid waarmee 
spelers moeten reageren, de goede balbeheersing 
en omschakeling die nodig zijn voor deze varian-
ten en de bijdrage die ze leveren aan de conditie 
van de spelers. De opzet van het spel vereist dat 
de spelers continu bewegen om het maximale uit 
het spel te kunnen halen. Bovendien, zo zeggen 
sociaal-pedagogen, is de kans dat men aan de bal 
komt bij deze voetbalvarianten aanmerkelijk groter 
dan in het ‘gewone’ voetbal. Daar kunnen spelers, 
bewust of onbewust, in de ruimte opgaan en over 

het hoofd worden gezien. Dat is bij voetbal op een 
kleine ruimte haast onmogelijk, omdat daarmee 
een enorme belasting wordt gelegd op de overige 
teamleden. De mogelijkheden zijn ook de voet-
balbond KNVB niet ontgaan, zegt woordvoerder 
Bram Groot. ‘Meer dan ooit kijken we naar een 
voetbalaanbod dat anders is dan de traditionele 
elf-tegen-elfvorm. Sporters in het algemeen heb-
ben steeds veranderende behoeften en dat is voor 
voetballers niet anders. Als sportbond is het onze 
plicht om in die constant veranderende behoeften 
te blijven voorzien en dat doen we op dit moment 
al goed. We zijn ons zeer bewust van het bestaan 
en de populariteit van five-a-side-voetbal. We 
pakken de introductie van een nieuwe voetbal-
vorm echter grondig aan, door middel van een 
behoefteonderzoek en overleg met belangheb-
benden. Door die grondige aanpak zijn we wel-
licht niet altijd de eerste die in een nieuw aanbod 
voorzien, maar zijn we er van wel overtuigd dat 
we inspelen op een bestaande behoefte.’ Wie wel 
nu al inspeelt op die groeiende populariteit, zijn 
de ondernemers. Zo is ondernemer Ben Tichem, 
ooit manager van het stadion van ADO Den Haag, 
bezig een leegstaande bedrijfshal in Zoetermeer 
om te toveren tot een futsalparadijs. Het 4.500 
vierkante meter grote complex moet straks vier 
kunstgrasvelden, een tribune en een restaurant 
omvatten. ‘Voetbalclubs in de regio kampen met 
wachtlijsten om hun leden een balletje te kunnen 
laten trappen. Ik erger mij daar zo aan, dat ik op 
zoek ben gegaan naar investeerders voor mijn 
plan’, zo motiveert Tichem zijn stap. In 2014 zouden 
zo’n 250 kinderen door clubs op een wachtlijst zijn 

geplaatst, terwijl vorig jaar meer dan 30 bedrijven-
teams in de regio Zoetermeer nergens gelegen-
heid kregen om te spelen.  De ondernemer hoopt 
dat het Indoor Soccerdome deze zomer al open 
kan gaan, om een oplossing voor de sportbehoefte 
te kunnen bieden. Powerleague in Amsterdam 
heeft al wat langer ervaring. Op het Olympiaplein 
in Amsterdam-Zuid beschikken ze over zes kunst-
grasveldjes om aan de spelbehoefte te kunnen 
voldoen. Powerleague beschikt wereldwijd over 
50 accommodaties, waar jaarlijks zo’n 8 miljoen 
mensen vijf-tegen-vijf komen spelen. Het complex 
in Amsterdam is het eerste in ons land. Het feit 
dat vijf-tegen-vijfteams sneller gevormd kunnen 
worden dan twee elftallen, is volgens directeur 
Willem Stoutenbeek het grote pluspunt van het 
spel. ‘Veel voetballers hebben het op een gegeven 
moment te druk om zich te binden aan vaste, 
wekelijkse trainingssessies. Daarbij kost het steeds 
meer moeite om in het weekend een team van 
elf personen samen te stellen. Powerleague biedt 
flexibele speelmogelijkheden en lidmaatschap 
of een abonnement is niet nodig.’ Stoutenbeek 
wijst daarbij op de populariteit van de sport in het 
Verenigd Koninkrijk. Daar spelen nu wekelijks meer 
mensen vijf-tegen-vijf dan er deelnemen aan het 
traditionele elf-tegen-elf. 

Vijf-tegen-vijf 50% kans?
Ondernemers zoals Willem Stoutenbeek en Ben 
Tichem zien de opkomst van het vijf-tegen-
vijfvoetbal als een kans. Nu de KNVB toestaat dat 
kunstgras wordt gebruikt waarop lijnen van andere 
sporten of spelvormen zichtbaar zijn, rijst de 

Voetballen in kleinere teams neemt uit praktische overwegingen enorm in populariteit toe.
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vraag of hier mogelijkheden liggen voor clubs die 
al beschikken over een kunstgrasvoetbalveld en 
die gebruik willen maken van mobiele boarding. 
‘Uiteraard kan dit gespeeld worden op bestaande 
voetbalvelden’, zegt Arjan Knottnerus van FieldTurf 
Benelux. ‘Maar als de ruimte er is, dan zou ik kiezen 
voor aparte velden’, is zijn advies. Theo Ceelen 
van Ceelen Sport Constructies valt Knottnerus bij. 
‘Als je het goed wilt aanpakken, moet je het ook 
losmaken van veldvoetbal.’ Volgens Ceelen lenen 

vooral oude tennishallen zich er uitstekend voor 
om omgetoverd te worden tot een waar vijf-tegen-
vijfparadijs. ‘Het gaat vooral om de sfeer op de vel-
den en eromheen. Tennishallen zijn hier bijzonder 
geschikt voor, maar ook oude bedrijfshallen.’ Hij 
wijst erop dat het spelen van vijf-tegen-vijf gelijk-
staat aan een sportief avondje uit met vrienden en 
dat het door de gezellige sfeer fijn is om deel te 
nemen aan teamsporten. Wat betreft hun advies 
over de ondergrond lijken Ceelen en Knottnerus 
eensgezind. ‘Het veld moet in ieder geval veilig 
zijn en mag zeker niet stroef zijn’, merkt Ceelen 
op. Gebruik van non-infill-kunstgrasvelden raadt 
hij daarom sterk af. Ook Knottnerus is van mening 
dat voor vijf-tegen-vijfvoetbal hoge kwaliteit 
kunstgrasvelden gebruikt moeten worden. ‘Ik ben 
van mening dat men velden van hoogwaardige 
kwaliteit moet gebruiken, waarop met verschil-
lende soorten schoeisel gespeeld kan worden.’ 
Knottnerus denkt daarbij aan kunstgrasvelden die 
voldoen aan de FIFA*- of zelfs de FIFA**-standaard.

Schoeisel speelt een rol
Met zijn laatste opmerking stipt Knottnerus een 
heikel punt aan. Schoeisel heeft een grote invloed 
op de kwaliteit en levensduur van kunstgras. Bij 
het huidige clubvoetbal mag verwacht worden dat 
de spelers alleen het veld betreden met het juiste 
schoeisel, en is dat ook eenvoudig te controleren. 
Dat ligt bij andere competities toch wat anders. 
Het is lastig om spelers die recreatief voetbal wil-
len spelen te verplichten de juiste schoenen te 

dragen. Vanwege de snelheid van het spel en de 
mogelijkheid om snel te kunnen keren of sprinten, 
verkiezen veel spelers schoenen met korte noppen. 
Omwille van het kunstgras zijn blades en metalen 
noppen daarbij uit den boze. ‘Vanwege de vlakke 
zolen en zware belasting is het daarom extra raad-
zaam om kunstgras van de hoogste kwaliteit te 
kiezen’, zegt Knottnerus daarover. Die keuze moet 
voorkomen dat het veld voortijdig verslijt. 

Onderhoud blijft belangrijk
Volgens John van Gennip van J&E Sports valt 
snellere slijtage van een bestaand kunstgrasveld 
echter niet te voorkomen. ‘Vooral de vezel krijgt 
het zwaarder te verduren. Bovendien is het nog 
belangrijker om de infill op de juiste hoogte te 
houden.’ Extra belasting van delen van een kunst-
grasveld leidt er doorgaans toe dat instrooimate-
riaal uit het veld wordt gespeeld of gaat zwerven. 
‘Maar je ziet dat ook bij gewone kunstgrasvoet-
balvelden waar trainers altijd loopoefeningen of 
sprintjes op hetzelfde stuk doen. Op die plekken 
onstaat al snel een egaal slijtpatroon.’ Volgens Van 
Gennip is wekelijks onderhoud noodzakelijk om de 
infill op zijn plaats te houden. Theo Ceelen vindt 
dat echter niet genoeg. ‘Ik ben van mening dat 
het dagelijks schoonhouden van de matten erg 
belangrijk is.’ Ook over de soort infill die gebruikt 
moet worden, heeft hij een uitgesproken mening. 
‘Infill zoals TPE, PE of SBR is geschikt. In het laatste 
geval dient het wel gecoat te zijn.’ De noodzaak 
van gecoat SBR vloeit ook voort uit de regelgeving, 

Arjan Knottnerus John van GennipTheo Ceelen

Sporters in het algemeen 

hebben steeds 

veranderende behoeften 

en dat is voor voetballers 

niet anders
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die toepassing van SBR in binnensportaccom-
modaties verbiedt. Vanwege de aanwezigheid van 
aromatische oliën wordt SBR gezien als brandbaar 
materiaal. Ondernemers en gemeenten die over-
wegen een futsalveld te realiseren, zijn dus ver-
plicht alternatieve infill-materialen te overwegen. 
Bij futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal moeten de 

spelers snel reageren. Bovendien zijn de sprintaf-
standen kort. Een goede demping is daarbij zeer 
belangrijk, zodat de spelers comfortabel kunnen 
spelen zonder hun enkels en knieën zwaar te 
belasten. Ook in dat opzicht speelt het infill een 
belangrijke rol, eventueel in combinatie met een 
sporttechnische laag. 

Tijdens het Voetbalcongres in december vorig jaar 
spraken ook vertegenwoordigers van de KNVB 
en enkele toptrainers hun tevredenheid uit over 
de opkomst van futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal. 
In hoeverre deze varianten echt zullen aanslaan, 
zal de komende jaren blijken. Wel is duidelijk dat 
ondernemers een kans zien, maar dat ook clubs en 

gemeenten relatief eenvoudig op de nieuwe trend 
kunnen inspelen. 

WAT IS FUTSAL EN FIVE-A-SIDE-VOETBAL?
Zowel futsal als five-a-side-voetbal wordt 
gespeelt met twee teams van vier spelers en 
een keeper. De afmetingen van het veld zijn 30 
bij 15 meter. Het grote verschil met ‘gewoon’ 
voetbal is dat het veld en het doel kleiner zijn 
en dat de wedstrijden korter duren. Ook speelt 
het spel zich af op een veld dat voorzien is van 
wanden. De bal kan in feite dus niet over de 
zij- of de achterlijn gaan. Gebruik van die wand 
is toegestaan. Ook zijn de regels voor penalties 
anders dan bij het gewone voetbal. 
Futsal is een door de FIFA geaccepteerde vari-
ant op voetbal. De Wereldvoetbalbond heeft 
de regels van het spel officieel vastgelegd. 
Futsal kent ook zijn eigen WK en wordt indoor 
gespeeld. Five-a-side daarentegen is niet offici-
eel geaccepteerd en wordt buiten gespeeld.

Ook de binnenvoetbalvariant, futsal, wordt steeds populairder.

Be social 
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Gras zorgt voor een stabiel, vlak en veilig veld. Hoe meer gras er op het veld staat, hoe langer het veld stabiel, vlak en veilig blijft. Daarnaast heeft gras 

nog enkele andere functies, zoals het vastleggen van CO2, het verminderen van stadshitte en het leveren van een bijdrage aan de sfeer van de sport. 

Kortom: hoe langer gras op een sportveld staat, 
hoe beter, gezonder en uiteindelijk goedkoper het 
wordt. 

De keuze van grassoorten en -rassen legt een 
belangrijke fundering voor het resultaat. Er is maar 
één kans om te kiezen voor deze fundering en zo 
de basis te leggen voor de rest van het jaar. Kies 
dus juist nu voor het beste graszaad! 
 
Maxima-lijn
EUROGRASS Maxima-mengsels bestaan al jaren uit 
dé toprassen uit de Grasgids. Van de afgelopen tien 
jaar hebben er maar liefst zes jaar lang rassen van 

DSV zaden op nummer 1 in de Grasgids gestaan. 
Deze constante factor in kwaliteit is gebundeld 
in de EUROGRASS Maxima-lijn. Dit zijn sportveld-
mengsels die volledig bestaan uit de toprassen van 
de Grasgids. 

Bespelingstolerantie
Langer behoud van gras op de velden en daardoor 
meer bespeelbaarheid en minder onderhoud, dat 
is toch wat elke fieldmanager wil? 

EUROGRASS Maxima-mengsels onderscheiden 
zich door kwaliteit. Maakt deze kwaliteit verschil? 
Jazeker! Alleen al de bespelingstolerantie ligt bij de 

Het belang van goed gras

Het resultaat spreekt voor 

zich: minder beschadiging 

door ziekte = meer gras = 

minder onderhoud
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ADVERTORIAL

Maxima-mengsels stukken hoger dan bij de gemid-
delde Grasgidsrassen. De bespelingstolerantie 
bepaalt voor een groot deel hoe gesloten de mat 
blijft tijdens het seizoen. Dit heeft grote invloed op 
de vlakheid, stabiliteit en veiligheid van een veld. 
In figuur 1 is duidelijk te zien wat het verschil is 
tussen twee veldbeemdrassen qua bespelingstole-
rantie: links duidelijk een ras dat is aangemeld voor 
de Grasgids, maar niet behoort tot de top, rechts 
een van de toppers van de Grasgids. 

Ziektegevoeligheid
Naast betreding heeft men te maken met schade 
door ziektegevoeligheid van het gras. Ook daarin 
zijn duidelijke verschillen waar te nemen. Figuur 
2 geeft een duidelijk beeld van het trainingsveld 
van Werder Bremen, waar een proef is aangelegd 
met EUROGRASS-mengsels. De golfballen geven 
de ziektedruk aan. Het resultaat spreekt voor zich: 
minder beschadiging door ziekte = meer gras = 
minder onderhoud. 
Niet alleen betreding, maar ook ziektegevoelig-
heid. 

Duurzame toekomst
Met EUROGRASS SV7 Maxima en EUROGRASS 
SV100 Maxima zet DSV zaden in op een duurzame 
toekomst. Minder gewasbeschermingsmiddelen, 
minder en wellicht specifieker onderhoud en goed 
gesloten, veilige en bespeelbare velden. Maxima 
verzekert u elk jaar van deze onafhankelijk bewe-
zen kwaliteit.

Figuur 1. Verschil in bespelingstolerantie bij veldbeemdrassen (officieel proefveld Grasgids).

Figuur 2. Ziektegevoeligheid proefveld Werder Bremen.

De bespelingstolerantie 

bepaalt voor een groot deel 

hoe gesloten de mat blijft 

tijdens het seizoen
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Importeur Jean Heybroek springt met een netwerk 
van servicedealers inmiddels ruimschoots in op die 
trend. Het beleid van de marktleider in machines 
voor golfbanen, sportvelden en openbaar groen 
is erop gericht om zo veel mogelijk zekerheid in te 
bouwen met garantietermijnen van vijf jaar, uren-
beurten, onderhoudscontracten en servicecenters. 

IJsberg
Sales- en marketingmanager Jan Plooij van Jean 
Heybroek: ‘De tijd is voorbij dat je met een  
monteur van drie tientjes een hoogtechnologische 
machine kunt onderhouden. Een machine  
verkopen is niet moeilijk; daarna begint het werk 
pas.’ Volgens Bart Megens, een van de Heybroek-
dealers, is hier sprake van een trend en gaat het 
hard. ‘Dat een machine 70.000 euro in aanschaf 
kost, zegt eigenlijk nog niets. Afschrijving, diesel-
verbruik, onderhoudskosten, dat zijn natuurlijk 
dingen die allemaal óók meetellen. Je kunt voor 
het goedkopere product gaan, maar de hamvraag 
is: waar sta je bijvoorbeeld na zeven jaar?’ zegt 
Megens. Hij is directeur van Megens Oirschot,  

dat maaiers als corebusiness heeft. Dat gaat van 
maaiers van vijf meter breed tot loopmaaiers van 
vijftig centimeter. Hoofdmerk is Toro. ‘Wij zijn 
eigenlijk de golfcenterservice van Zuid-Nederland’, 
zegt Megens. Het Brabantse familiebedrijf bestaat 
dit jaar een eeuw. 
Dat betekent overigens niet dat de duurste  
machine van de beste kwaliteit en met de minste 
onderhoudskosten ook altijd de juiste keuze is.  
‘Je hebt gemeenten die een tractor vooral kopen 
om wat zout te strooien in de winter en de  
planten water te geven in de zomer. Dan voldoet 
een Kubota van 35.000 euro prima’, aldus Megens. 
‘Ik noem het altijd het ijsbergprincipe. De aanschaf 
is het stukje wat je boven water ziet.’

Bruntink & Velco maakt deel uit van het netwerk 
van Jean Heybroek in het oosten van het land. 
Het bedrijf levert bos-, tuin-, park- en golfbaan-
machines, evenals reinigingsmachines en  
transportvoertuigen. Directeur André Bruntink, 
samen met zijn broer eigenaar, ziet het ijsberg-
principe ook: ‘Daar probeer je als servicedealer alle-

‘Hé Bart, breng er nog maar een!'
Machines verkopen is allang geen dozen schuiven meer

De verkoop van machines in sport en groen 

begint te lijken op de automotive sector.  

Waar vroeger de aanschafprijs doorslaggevend 

was, wordt nu nadrukkelijk gekeken naar het 

toekomstige onderhoud en verbruik. Klanten 

zijn allergisch voor downtime en onverwachte 

kosten. Bart Megens van Megens Oirschot:  

‘Ik maak het tegenwoordig mee dat je machines 

helemaal niet meer hoeft te verkopen. Dan  

bellen ze op: Bart, breng nog maar een Toro.’     

Auteur: Peter Voskuil
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maal op in te springen. Klanten ontzorgen.’ Vooral 
in overheidskringen is dat momenteel hot, is zijn 
ervaring. Plooij: ‘Vroeger had je een  
reservemachine staan; tegenwoordig is dat niet 
meer zo en moet er dus veel adequater worden 
gereageerd op stilstand. Om dat te kunnen, moet 
je grondige knowhow hebben van de machines.’ 

Crisis
Met tools om rente, afschrijving en onderhoud te 
berekenen, springen dealers in op een trend die 
in gang is gezet door de sector zelf. Daar wordt 
steeds meer geregistreerd, meer aan materieel-
beheer gedaan. Soms heeft men hele modules 
draaien die tot op de komma inzichtelijk maken 
hoeveel storingen er zijn geweest, hoe hoog de 
onderhoudskosten waren en hoeveel liter diesel 
machine X verbruikte in de jaren A, B en C. 

Plooij denkt dat de crisis die omslag in een stroom-
versnelling heeft gebracht. ‘Het draait steeds 
minder om de aanschafprijs en steeds meer om de 
total cost of ownership. Wat is het gebruiksgemak 

en wat betaal je voor het gebruik? Dat zijn kosten 
die je jaarlijks op moest hoesten. Ik vergelijk het 
altijd met het isoleren van gebouwen. Dat is ook 
prijzig in aanschaf, maar toch algemeen  
geaccepteerd, omdat dat aan de andere kant op de 
verwarmingsrekening weer wordt terugverdiend. 
Waarom zou je bij maaimachines, beluchting,  
spuiten, sportvelden, oprapen, verticuteren en  
verhardingen de exploitatiekosten van het  
machinepark niet op dezelfde manier berekenen? 
Iets kan tien procent meer in aanschaf kosten,  
maar aan het eind van de rit 30% goedkoper zijn.’  
Megens: ‘Je zag het langzaam komen. Bij landelijke 
aannemers is de aanschafprijs allang niet meer 
bepalend. En je merkt dat de kleine partijen nu 
ook komen. Het wereldje is klein, natuurlijk. Men 
kijkt naar elkaar, praat elkaar bij.’ Dozenschuivers 
– bedrijven die alleen gericht zijn op verkoop en 
minder op after service – hebben het volgens hem 
moeilijk: ‘Dat hoor ik van collega’s en ook via de 
importeur. Er wordt niet meer zomaar iets gekocht.’  
Plooij: ‘De aanschaf van een machine wordt niet 
meer op de achterkant van een sigarendoos door-

gerekend. Wij maken offertefases van een jaar mee.’ 
Uitzonderingen zijn er altijd. Maaimachines en 
tractoren zijn uiteraard iets anders dan kleinere 
machines, vertelt Theo van de Eijden. Hij is bij Jean 
Heybroek verantwoordelijk voor onkruidmachines, 
borstelmachines en bestrijdingsapparatuur.  
Dat zijn apparaten die, als ze eenmaal goed 
ingesteld zijn, redelijk storingsvrij zijn. Is er een 
probleem, dan kan de eigen afdeling van de aan-
nemers dat meestal wel oplossen. Bij die machines 
en apparaten speelt de aanschafprijs nog steeds 
een belangrijke rol. 

Full power
De machinemarkt voor golfbanen, sportvelden, 
parken en campings zit ingewikkeld in elkaar.  
Net als in de automotive sector wordt er bij de  
leveranciers van Jean Heybroek momenteel full 
power gewerkt om het energieverbruik en de 
milieu-uitstoot van motoren verder omlaag te 
brengen. Fabrieken denken hard na hoe ze per pk 
meer power kunnen leveren, zonder het milieu 
daarbij onevenredig te belasten. Er wordt fors  
geïnvesteerd en er gaat nog veel verbeterd  
worden, voorspelt Plooij: langere intervallen,  
minder onderhoud, robots, het uitleveren van  
 services op afstand. 

Nu al kan veel meer dan vroeger via de telefoon 
worden opgelost. Megens: ‘Het is net als met 
BMW’s en Mercedessen. Die breng je ook naar  
de dealer en niet meer naar een handige garage op 
de hoek. Het repareren is specialistenwerk  
geworden. Wij kunnen dat gewoon veel sneller.  

ACHTERGROND
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Wij hangen de laptop eraan en lezen alles uit.  
Het uurloon ligt misschien hoger, maar het  
probleem is veel sneller opgelost.’
Plooij: ‘Machines worden slimmer. De elektronica 
groeit daardoor. Wij verkopen een drievoudige 
cirkelmaaier van bijna een ton. Dat ding zit vol met 
software. Dan kun je niet eens meer zonder back- 
up.’ De technologische ratrace heeft nog een groot 
bijkomend voordeel. Het opleidingsniveau van 
machinisten, dat de laatste decennia daalt,  
kan ermee opgevangen worden.  

Megens Oirschot zag de verkoop van machines  
die duurder in aanschaf zijn de afgelopen jaren  
stijgen. Van types waarvan er zestig per jaar  
werden verkocht in heel Nederland, verkocht 
Megens er het afgelopen jaar ineens dertien alleen 
al in zijn gebied, terwijl dat er normaal gesproken 
zes per jaar waren. Megens: ‘Ik maak het mee dat je 
machines niet eens meer hoeft te verkopen, omdat 
ze zichzelf in de praktijk bewezen hebben. Dan  
bellen ze op: Bart, breng nog maar een Toro.’    

Megens gebruikt de speciale tool om de kosten na 
aanschaf inzichtelijk te maken nu zo’n jaar of vier. 
Hij merkt dat dat de keuze voor de soort machine 
beïnvloedt. ‘Het is eigenlijk een heel andere manier 
van verkopen. Vroeger werden vragen over de kos-
ten na de aanschaf nog weggewoven met  
“ach, dat valt allemaal wel mee”. Tegenwoordig 
kom je daar niet meer mee weg. Je moet eerlijk  
zijn over je product.’

Plooij: ‘Ik ben geen waarzegger of futurist, maar  
de techniek schrijdt voort. Er zijn nog hele slagen 
te maken. Dit verhaal begint pas.’  

4 min. leestijd

Andre Bruntink Bart MegensJan Plooij
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Kleinschalige assemblagefabriek 
komt met praktische minishovel
Elektrische Norbert FM-120 van Frisian Motors

Op Groen Techniek Holland was al een impressie te zien van de minishovel Norbert FM-120 van Frisian Motors. Inmiddels is de machine productierijp en 

worden de eerste veertien machines opgebouwd in de assemblagefabriek in Bakkeveen.

Auteur: Santi Raats
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Frisian Motors is een kleinschalige assemblage-
fabriek waar praktische, elektrisch aangedreven 
werk- en voertuigen worden ontwikkeld. Daarbij 
heeft dit bedrijf als missie dat deze voertuigen het-
zelfde prijsniveau hebben als brandstofmodellen. 
Voor de minishovel Norbert beoogt de fabrikant 
vooral kleinere hoveniers als klant, en bijvoorbeeld 
maneges en mensen die werken in de nabijheid 
van dieren. Ook kunnen nu klussen in dichte ruim-
tes gemakkelijk worden uitgevoerd.

Techniek beproefd in de praktijk
De minishovel Norbert FM-120 is volgens Frisian 
Motors zeer milieu- en onderhoudsvriendelijk. Hij 
is elektrisch-hydraulisch en er zijn standaard al 
twaalf werktuigen beschikbaar. Er is geen uitstoot 
van schadelijke gassen en er is minder onderhoud 
nodig. De Norbert heeft 24 pk aan continu vermo-
gen en een piekvermogen van 40 pk. 
Theo de Jong van Frisian Motors: ‘Je tankt hem vol 
voor nog geen 3 euro. Er zijn ook subsidiemogelijk-
heden voor bedrijven als ze gebruikmaken van bio-
logisch afbreekbare olie in het hydraulieksysteem, 
waarvoor een gunstige Mia-Vamil-regeling is. De 
werktijd van de machine varieert tussen drie en zes 
uur. Maar dit is sterk afhankelijk van de werktuigen 
die je gebruikt. Later dit jaar komt er ook een versie 
met lithiumtechniek, die een grotere actieradius 
zal hebben en tussendoor kan snelladen op kracht-
stroom.’

Digitaal besturingssysteem
De shovel heeft een volledige digitaal besturings-
systeem, dat met een 7 inch-touchscreen bediend 
kan worden. Men kan zelf alle waardes aflezen 
en eventueel bijstellen, zoals verbruik, accustand, 
gebruikte ampères en draaiuren.

Europese bodem
De techniek die men gebruikt, komt vooral van 
Europese bodem en is beproefd in de praktijk. De 
hydrauliekpompen zijn van Casappa, de accu’s 
en laders van Zenith. ‘De Norbert is gebaseerd op 
een bestaand en bewezen benzinemodel’, legt De 
Jong uit. ‘Dat wordt nu door de toeleverancier als 
klant-en-klaar chassis geleverd en in onze eigen 
werkplaats afgemonteerd. Daarna wordt het 
voorzien van alle elektronische componenten en 
afgeregeld. We maken gebruik van onderhouds-
vrije AGM-accutechniek, wat meteen dient als extra 
contragewicht voor deze machine. De shovel is 
vóór introductie langdurig in het veld getest bij 
twee eindgebruikers. Op basis van de feedback zijn 
er nog enkele verbeteringen doorgevoerd.’ t

2 min. leestijd ACTUEEL

TECHNIsCHE spECIFICaTIEs vaN DE 
MINIsHOvEl NOrBErT FM-120

• Vermogen: 15-30 kW 72 V
• Werktijd zonder werktuigen: 4 - 6 uren
• Werktijd met werktuigen: 2,5 - 4 uren
• Hefvermogen: maximaal 500 kg
• Trekkracht: 2000 kg (rollend gewicht)
• Bio-Synth hydrauliekolie, 21 L/min- 180 bar
• Vierwielaandrijving
• Draaicirkel: 3650 mm
• Hefhoogte: 1700 mm
• Snelheid: 0 - 12 km per uur (traploos)
• Totale lengte: 2270 mm
• Breedte: 1170 mm
• Wielbasis: 1210 mm
• Gewicht accu: ± 250 kg
• Oplaadtijd van 0-100%: 8 uren (230 V/10 A)
• Nettogewicht: 1120 kg (incl. accu’s)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5781



Groen: C:75 M:0 Y:100 K:0
Blauw: C:100 M:45 Y:0 K:30 

Verhoeve watertechniek is één van de marktleiders in NL en BE op gebied van irrigatie 
op golfbanen, sportvelden, tuinen/parken en waterkunstwerken. 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van beregenings-
installaties. Je hebt affiniteiten met PE leidingen, pompen en elektrische schakelingen. 
De beregeningsinstallaties worden aangelegd bij golfbanen, sportvelden, particulieren 
en parken.
Takenpakket:
• Zelfstandig aanleggen van beregenings- en pompbesturingssystemen.
• Oplossen van storingen.
• Ontwikkelen van nieuwe ideeën en het vertalen hiervan in bruikbare toepassingen.
• Klantgericht service verlenen.
• Samenwerken met collega’s en/of inleenpersoneel.
Wat bieden wij:
• Een collegiale werksfeer waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd.
• Grote diversiteit aan werkzaamheden binnen het vakgebied.
• Mogelijkheid tot groei in vakkennis en verantwoordelijkheden.
Wie ben jij:
• Je hebt als opleidingsniveau MTS E, dan wel MTS WTB/MIT.
• Je houdt van je vak, bent ambitieus en hebt geen “9 tot 5 mentaliteit”. Je bent 
    klantgericht, collegiaal en vindt het leuk op wisselende locaties en omgevingen te  
    werken. Je hebt affiniteiten met pompen, PE leidingen en elektrische schakelingen. 
• Je houdt er van je kennis te verbreden en houdt deze up-to-date. Je woont of gaat 
    wonen in een straal van maximaal 50 kilometer van het bedrijf.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B (E) 
Sollicitatieprocedure:
Zowel ervaren als beginnende monteurs nodigen wij uit om te solliciteren.
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar: Verhoeve Watertechniek bv, 
Industrieweg 23, 4762 AE  Zevenbergen, t.a.v. M. Oomens – Rademaker (PZ). 
E-mail: m.oomens@ahademan.com.

(allround technicus watertechniek)
BEREGENINGSMONTEUR
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Smits SSI is een webbased automaat met een gratis 
online irrigatie-applicatie. Deze biedt een unieke 
oplossing om de beregening op sportaccom-
modaties te beheren. Dankzij besturing via zowel 
de app als de website kan de automaat overal en 
altijd worden aangestuurd. Dit maakt het mogelijk 
om vanaf de werkplek, maar ook onderweg vel-
den meer of minder te beregenen. Dat scheelt in 
beheerkosten, maar levert ook een besparing op 
water en energie op. 

De werking van het systeem is eenvoudig. Met een 
persoonlijke login op de internetpagina van Smits 
zijn in één oogopslag uitgebreide beheersfuncties 
voor alle sportvelden te zien. Ook krijg je zicht op 
het werkelijke watergebruik en eventueel de ferti-
gatie. Verder is het mogelijk om met een smartp-
hone-app de beregening te starten of te stoppen. 
Deze cloud-gebaseerde app is gratis en eenvoudig 
in gebruik, zodat computersoftware niet nodig is 
en periodieke fees niet van toepassing zijn. De SSI 
wordt geleverd inclusief een eenmalige serverfee 
en exclusief simkaart. Ook is hij voor hockeyvelden 
leverbaar met uitgebreide functies voor het beheer 
van een doseerinstallatie voor algenbestrijding.

Tijdsbesparing
‘We hebben het programma vorig jaar geïntrodu-

ceerd en sinds die tijd gaat het hard’, vertelt Ton 
Lavrijssen van Smits. ‘Dat komt doordat het field-
managers tijd bespaart. Zij hebben meer hand-
vatten om de beregening aan te passen aan hun 
behoefte. Vooral voor fieldmanagers met veel vel-
den onder hun beheer scheelt dit enorm veel tijd. 
Zo is het bij meer of minder regenval niet meer 
nodig om alle parken langs te rijden, maar volstaat 
aansturing via pc of app. Die extra tijd kunnen 
ze goed gebruiken, aangezien er vaak beregend 
wordt in het seizoen waarin fieldmanagers het 
sowieso al druk hebben.’ 

De eerste gebruikers van SSI zijn enkele gemeen-
ten. Ook Henrie Bekkers, fieldmanager van de 
gemeente 's-Hertogenbosch en Fieldmanager of 
the Year 2016, werkt met de applicatie. Met het 
beheer over tientallen velden, verdeeld over vijf-
tien accommodaties, weet Bekkers hoeveel werk 
er komt kijken bij het goed afstemmen van de 
beregening. ‘Sinds 2015 zijn er op drie accommo-
daties SSI-systemen geplaatst. Het systeem werd 
in dat jaar als zeer positief ervaren, vanwege de 
snelheid en de makkelijke bediening via de app. 
Daarom is besloten om op de andere elf locaties 
de Telemanager te vervangen voor SSI’, vertelt 
Bekkers. Bekkers beheert 55 natuurvelden en 4 
waterhockeyvelden met het systeem. ‘Deze laatste 

kunnen bediend worden door enkele mensen van 
de vereniging.’ Bekkers is positief over het systeem. 
‘Als er een storing is, krijg ik dit eerder binnen. 
Ook voor de machinebedieners werkt het goed; zij 
krijgen beperkt toegang, om de sproeiers aan te 
zetten om ze te verklikken.’

Gemeente Kerkrade gebruikt het systeem ook 
sinds 2015. Marco Szalata, beheerder van alle 
buitensportaccommodaties: ‘Het systeem is per-
fect, heel fijn om mee te werken, heel gebruikers-
vriendelijk. Het grote voordeel is dat je gewoon 
vierentwintig uur per dag kunt sproeien. Je bent 
niet afhankelijk van medewerkers die overdag iets 
moeten installeren om ’s nachts te kunnen sproei-
en. Daarnaast kun je alles precies zien, bijvoor-
beeld als er ergens een stroomstoring is. Dat wordt 
gelijk geregistreerd en dan krijg je er een mailtje 
van. Bij de installatie is ook een tablet geleverd. Als 
het droog is, loop je één keer per week ’s morgens 
een rondje over de velden en doe je even het 
testprogramma aan om te kijken of alle sproeiers 
nog goed lopen. Dan heb je in één ochtend alles 
gecheckt. Normaliter zou je daar een hele dag mee 
bezig zijn geweest. Dit scheelt echt heel veel tijd. 
Eerst had ik voor dit soort bezigheden een aantal 
medewerkers nodig; nu doe ik alles zelf.’ 

‘Met deze applicatie is het niet meer 
nodig om zelf langs de parken te rijden’
Op afstand bedienbare beregening met SSI 

Het goed afstemmen van de beregening kan een 

behoorlijke klus zijn, helemaal voor de fieldmanager 

met een groot aantal velden onder zijn beheer. Het 

beheersysteem ssI van beregeningsspecialist smits uit 

veldhoven moet dit proces vergemakkelijken.

Auteurs: Sylvia de Witt / Kelly Kuenen
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Nu de Green Deal sportvelden in zicht komt, nemen veel beheerders verschillende methodes en de gebruikte producten nogmaals onder de loep.  

Niet alleen het chemievrij beheren van sportvelden, ook het realiseren van een stevige mat mét veel speeluren is de laatste tijd een terugkomend 

thema. DlF speelt daarop in met mengsels die de mat extra verstevigen. 

Auteur: Kelly Kuenen

Het chemievrij beheren van sportvelden maakt  
de vraag naar sterke sportvelden met de juiste  
grassen belangrijker dan ooit. Volgens DLF ligt de 
basis hiervoor onder meer in een goede  
beworteling, zodat de mat letterlijk tegen een 
stootje kan. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden 
door te kiezen voor het juiste graszaad met 4turf-
mengsels (XtraMaster), door extra veldbeemd toe 
te voegen met het mengsel BeemdMaster of door 
te kiezen voor gecoate veldbeemdgraszaden in het 
mengsel BalanceMaster. 

apart inzaaien
Engels raaigras is onveranderd populair in de 
sportbranche. Bij het realiseren van een sterke mat 
speelt naast dit veelgebruikte gras echter ook veld-
beemd een grote rol. Niet voor niets wordt deze 

soort door DLF ‘het betonijzer van de grasmat’ 
genoemd; het wortelt diep en vormt ondergrondse 
uitlopers, waardoor een eventueel gat in de gras-
mat snel wordt opgevuld. Veldbeemd is bovendien 
droogtetoleranter, waardoor het in drogere  
periodes beter presteert dan Engels raaigras. 
Veldbeemd is te verkrijgen in mengsels met  
Engels raaigras, zoals ProMaster SV7. 

Bij het inzaaien van veldbeemd en Engels raaigras 
op gelijke diepte komt de soort veldbeemd  
minder goed naar voren. ‘Dat komt doordat het 
zaad van veldbeemd veel fijner is dan dat van 
Engels raaigras, en daardoor in verhouding ook 
minder energie meekrijgt’, legt manager  
recreatiegrassen Hendrik Nagelhoud uit. ‘Als je 
beide zaden op de diepte van Engels raaigras 

zaait, dan komt Engels raaigras veel gemakkelijker 
boven de oppervlakte. Bovendien kiemt Engels 
raaigras al binnen zes tot zeven dagen, terwijl veld-
beemd bijna drie weken nodig heeft.’ Veldbeemd 
ontwikkelt zich dus wel, maar de kans is kleiner 
dat het grasplantje op tijd het oppervlak bereikt. 
‘Daarnaast is veldbeemd een echte lichtkiemer en 
moet je dus niet te diep zaaien. Om dit te onder-
vangen, moet je het veldbeemd dus eigenlijk een 
extra handje helpen’, aldus Nagelhoud. 

BeemdMaster en QuickMaster
Reeds in 2005 bleek uit proeven van DLF (toen 
nog Innoseeds) in samenwerking met IPC Groene 
Ruimte, dat het gescheiden inzaaien van Engels 
raaigras en veldbeemdgras al snel 30% tot 40% 
meer veldbeemdplanten oplevert. Tot op heden 

‘Door te kiezen voor de juiste 
sportveldmengsels speel je nú  
al in op de Green Deal’
Mengsels DLF geven het ‘betonijzer van een goede grasmat’ meer kans
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miste de praktijk de juiste systemen die apart 
inzaaien mogelijk maken. Daar is nu verandering in 
gekomen met het nieuwe DDS-systeem van Vredo, 
welke het mogelijk maakt om beide zaden in één 
werkgang op verschillende dieptes te zaaien. Het 
veldbeemd kiemt daardoor sneller en beter en 
komt veel eerder boven, wat een extra stevige 
grasmat en meer speeluren tot gevolg heeft. Voor 
deze toepassing kan men het beste de mengsels 
QuickMaster, bestaande uit 100% Engels raaigras, 
en BeemdMaster, bestaande uit 100% veldbeemd, 
inzetten.

BalanceMaster en BeemdMaster
De resultaten van het gescheiden inzaaien zijn 
veelbelovend. Maar omdat niet iedere beheerder 
het budget heeft om direct een nieuwe machine 
aan te schaffen, is het ook mogelijk om voor 
een stevige grasmat het nieuwe mengsel DLF 
BalanceMaster te gebruiken. Dit mengsel bestaat 
uit twee rassen Engels raaigras en veldbeemdgras 
(25%). Dit type SV7 bevat de sterke component 
4turf en het aandeel veldbeemdgras is gecoat 
met ProNitro. De ProNitro-coating bevat stikstof, 
wat het veldbeemd een extra groeispurt geeft. 
Het gecoate veldbeemd is bovendien zwaarder en 
maakt daardoor veel beter grondcontact. Ondanks 
het feit dat Engels raaigras en veldbeemd met dit 

mengsel op gelijke diepte worden ingezaaid, krijgt 
het veldbeemd door de extra coating meer kans 
om door te groeien. BalanceMaster is bovendien 
zeer geschikt om ook gedurende het seizoen door 
te zaaien, waardoor de kwaliteit van de  
grasmat op peil blijft. Wie meer veldbeemd in zijn 
mat wil zien, kan natuurlijk ook gebruikmaken van 
het reeds genoemde mengsel BeemdMaster.  
Dit mengsel bestaat volledig uit veldbeemdgras-
zaad. Door dit mengsel in een aparte werkgang 
ondiep te zaaien, kiemt het zaad goed en wordt de 
grasmat snel gevuld. 

4turf
Het mengsel ExtraMaster, met de reeds bekende 
4turf-technologie, is een derde sterke optie voor 
het realiseren van een grasmat met veel speeluren. 
4turf is ontwikkeld door DLF en is geschikt voor 
doorzaaien bij lagere temperaturen. De soort is 
bovendien veel beter bestand tegen stresssituaties. 
DLF heeft 4turf al een tijd in het programma, maar 
de vraag naar dit product zit dit voorjaar extra 
in de lift. ‘We merken nu duidelijk dat de markt 
ziet dat het werkt, helemaal met de aankomende 
Green Deal. Een echte doorbaak is dat het product 
tegenwoordig ook vaak benoemd wordt in bestek-
teksten’, aldus Nagelhoud. 

“BalanceMaster bevat 75%

Engels raaigras en 25%

Veldbeemd met een ProNitro

coating, dat veldbeemd

een extra groeispurt geeft”

“Veldbeemd zorgt voor 

ondergrondse uitlopers en 

dus voor extra stevigheid”

Uitlopers voor een sterkere grasmat.

BalanceMaster bevat een graszaadcoating (ProNitro) voor 

een nog dichtere zode.
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Volautomatische slijpbank voor 
cirkelmaaiermessen 
F33-machine doorbraak in precisieslijpen van mulchingmessen

Mes inspannen, artikelnummer ingeven, deuren van de slijpbank sluiten en klaar is Kees. Bruntink & velco heeft een regelrechte Nederlandse primeur 

met de F33. Bijzonder is dat de slijpbank, die onlangs in gebruik is genomen, volautomatisch ook mulchingmessen met een verzet of verhoging kan 

slijpen. andré Bruntink: ‘Dit is een kunstje wat anderen niet kunnen.’

Auteur: Peter Voskuil

Het was op de beurs in Hardenberg of op een 
beurs in Duitsland – de exacte locatie weet André 
Bruntink niet meer precies. Maar het moment dat 
hij de Automatischer Messerschärfer F33 voor het 
eerst in actie zag, staat hem nog wel helder voor 
ogen. ‘Ik dacht: slijpen kan iedereen. Wat is daar 
nou zo speciaal aan?’ vertelt hij. ‘Tot ik zag dat hij 
niet alleen vlak kon slijpen, maar ook in allerlei 
opstaande hoeken.’

Millimetermaaien
De voordelen voor de klant zijn volgens Bruntink 
legio. Messen worden exact volgens de fabrieks-
voorwaarden geslepen. Dat betekent dat er bij-
voorbeeld geen trillingen en bijkomende slijtage 
van mespotten meer optreden. Dat de maaier 
totaal in balans is tijdens het werk, vertaalt zich in 

brandstofbesparing. Tegelijkertijd profiteren het 
maairesultaat en het maaibeeld ook nog eens mee. 
Bruntink daarover: ‘De afstelling luistert natuurlijk 
heel nauw. Als jij op dertig millimeter wil maaien, 
dan moet een cirkelmaaier ook exact op dertig mil-
limeter maaien.’

Open armen
Bruntink & Velco is al dertig jaar actief in de ver-
koop en het onderhoud van machines. In die tijd 
groeide het bedrijf uit tot specialist in de professi-
onele tuin- en parkbranche. Het bedrijf, dat vijftien 
medewerkers heeft, is onder meer dealer van Toro. 
Vanuit twee vestigingen wordt het middenoosten 
van Nederland (grofweg van Kampen tot aan Grave 
en van Amersfoort tot aan Lochem) bediend. 
De machine is inmiddels door het personeel van 

Bruntink & Velco met open armen ontvangen. In 
principe was hij op proef gekocht, maar de werk-
nemers zijn er zo enthousiast over dat de F33 niet 
meer weg mag van hen. ‘Het grote voordeel is 
natuurlijk dat je hem aan kunt zetten en dan weg 
kunt lopen. De machine doet het werk en onder-
tussen is er ruimte om wat anders te doen.’
Die snelheid en dat gemak vertalen zich volgens 
Bruntink ook in de prijs die Bruntink & Velco vraagt 
voor het slijpen. 

Blote oog
Belangrijker nog dan gemak, snelheid en prijs is 
volgens Bruntink de kwaliteit van het slijpen. ‘Het 
is zo’, aldus Bruntink, ‘dat je vaak met het blote oog 
niets kunt zien aan pas geslepen messen. Er kun-
nen bijvoorbeeld breukvlakken of torsie in zitten.’ 

André Bruntink met compagnon en broer Johan: ‘Als jij op dertig millimeter wil maaien, 

dan moet een cirkelmaaier ook exact op dertig millimeter maaien.’



Om doelgericht en professioneel vakkennis te vergaren op 

het gebied van onderhoud, beheer, aanleg en renovatie 

sportvelden en –accommodaties biedt IPC Groene Ruimte 

de opleidingen (assistent) Terreinmeester en Beheerder 

Sportvelden. De uitdagende en modulaire opleidingen 

worden verzorgd door vakexperts uit de praktijk. De insteek 

is praktisch en toegespitst op de nieuwste ontwikkelingen 

en trends.
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t: 026 355 50 100 of kijk op www.ipcGroeN.Nl
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R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G
onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

Silica Nova | 0525-621223 | www.silicanova.nl | Zwarteweg 62 Oosterwolde (GLD)

Revitalisatie 
Revitalisatie is een goede oplossing als 
de technische eigenschappen van een 
kunstgrasveld zijn afgenomen. Door het 
veld te revitaliseren kan het weer 3 tot 5 
jaar mee.

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan tot 
hockeyveld en van korfbal- tot voetbalveld. 
Wij verzorgen de meest effectieve 
onderhoudsmethode. 

Demontage 
Een intensief bespeeld kunstgrasveld gaat 
ongeveer 12 jaar mee. Na deze periode zal 
het kunstgras moeten worden verwijderd 
voor recycling of hergebruik. Wij nemen 
dit proces graag voor u uit handen. 

Professionele
cirkelmaaiers

Zonna B.V., Markt 12, 9411 KP Beilen
Tel: 0593 582 444

E: info@zonna.nl   www.zonna.nlBel vandaag nog voor een demonstratie!

De nieuwe Major 
Swift Rollermower 
is een professionele 
maaimachine voor park 
en sport.  Leverbaar in 
diverse uitvoeringen. 

Werkbreedtes van 
1,90m tot 5,50m.

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!
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Iedereen in de branche kent de verhalen van mes-
sen die onder maaiers vandaan vliegen, met alle 
gevaren van dien. Dat wil niemand, ook niet het 
gezeur met verzekeringsmaatschappijen of de 
messen wel helemaal conform de normen gesle-
pen waren.  
Tot nu toe is de ervaring van Bruntink & Velco dat 
niemand de perfectie van de slijpmachine kan 
overtreffen. De juiste slijphoek, de juiste leng-
ten (vaak zijn er afwijkingen naar achteren) zijn 
eigenlijk niet met de hand en het oog goed in te 
schatten. ‘Als wij door zeer ervaren en goede vak-
mannen geslepen messen op de band leggen, dan 
merken we dat de machine toch opnieuw begint.’ 

Fleet management
Lang werd de slijptijd van messen amper bijgehou-
den. Nu komt dat wel naar de oppervlakte door 
fleet management en materieelbeheermodules. 
Plotseling wordt duidelijk hoeveel tijd daar onge-
merkt in gaat zitten. ‘Laten we eerlijk zijn’, zegt 
Bruntink. ‘Slijpen is rotwerk; je staat stof en fijnstof 
te happen. Daar heb je met deze afgeschermde 
machine geen last meer van.’
Een geoefende slijper is met een bandslijper of 
slijptol al gauw vijftien minuten bezig. Met een 
professioneel machinepark kun je zomaar vijftig 
messen in de week hebben.
In principe moeten maaiermessen elke week ver-
wisseld en geslepen worden. De neiging is groot 
om dat niet te doen vanwege haast of geen zin. 
‘Dat is de valkuil, ja. Maar het verschil tussen maai-
en met een plat ijzer of een scherp mes is natuurlijk 
enorm.’ Het eindresultaat is niet alleen minder 
mooi, de brandstofkosten kunnen ook met 25 tot 
30% omhoog gaan.

Bruntink beschouwt het slijpen van cirkelmaai-
ermessen als een extra service. ‘De machine is in 
november gekomen; vanaf 1 januari hebben we er 

nu een x-aantal messen mee geslepen. Het is een 
meerwaarde, wij willen een volwaardig partner 
zijn. Ons doel is om een route op te bouwen. Een 
of twee keer per week rijden we dan een rondje en 
halen we alle messen op, waarbij we ervan uitgaan 
dat het wisselen door de klant zelf gedaan wordt.’

Demodagen
De firma van de broers Bruntink heeft net twee 
onkruiddemodagen achter de rug. Daarop was 
de belangstelling voor de nieuwe slijpbank, die 
ook gedemonstreerd werd, groot. ‘Het was bijzaak 
natuurlijk, maar hij is door heel wat mensen beke-
ken en iedereen was enthousiast.’   

Bruntink kende de Duitse leverancier van de 
machine al jaren. Johannes Franzen leverde hem 
al eerder apparatuur om kettingen te slijpen. ‘Het 
is niet zo’n grote machinefabriek, maar het zijn 
technische uitvinders daar. Hij bouwt ze zelf, met 
veel elektronica en een robotarm om het mes in de 
juiste hoek te krijgen.’

Eigenlijk is de volautomatische slijpbank helemaal 
van deze tijd, vindt Bruntink. Als er iets actueel is, is 
het wel kritisch kijken naar kosten, zegt hij. Als dan 
in één moeite door het milieu ook nog gespaard 
kan worden door minder brandstofverbruik, is een 
en een voor hem twee. Golfclubs en overheden 
hebben meer aandacht voor het milieu dan ooit 
tevoren en lopen daarbij voorop. ‘Ik verwacht dat 
het volautomatisch slijpen van maaiermessen de 
komende jaren een vlucht gaat nemen’, voorspelt 
Bruntink. 

Kooimaaiers
Voor Bruntink & Velco is de F33 overigens al de 
tweede automatische slijpbank die in gebruik is 
genomen. De firma heeft al sinds een jaar of acht 
een machine die kooien kan slijpen zonder die 
te demonteren. De maaiunit wordt daarbij in zijn 
geheel ingespannen en kan meteen in gebruik 
genomen worden. ‘We stellen hem af, meten hem 
na en hangen hem aan de kooimaaier. Het grote 
voordeel voor de klant is dat het allemaal meteen 
goed is en dat hij niets meer hoeft af te stellen. Het 
is wegrijden en maaien.’ 
Dat nu ook cirkelmaaiers volautomatisch geslepen 
kunnen worden, is volgens Bruntink een grote 
vooruitgang in de bedrijfsvoering. Kooimaaiers 
worden lang niet overal gebruikt. ‘Tegenwoordig 
zijn het vooral cirkelmaaiers die bijvoorbeeld in het 
openbaar groen gebruikt worden. Het is heerlijk 
dat we die messen nu beter aankunnen.’

De F33 is geschikt voor het slijpen van alle soorten 
cirkelmaaiermessen met een maximale meslengte 
van 840 mm en een mesbreedte tussen de 50 en 
80 mm.

4 min. leestijd TECHNIEK
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Vanuit Geldermalsen voert het bedrijf van  
Van der Haeghe al tien jaar het merk Hörger. 
‘Slechte kunstgrasreinigers worden niet meer 
gemaakt’, zegt Aard Pennings namens Van der 
Haeghe. Hij is werkzaam voor deze importeur en 
als rayon-vertegenwoordiger in Zuid-Nederland 
medeverantwoordelijk voor de verkoop van het 
merk Hörger. Wat de Hörger volgens hem anders 
maakt, is dat de roterende borstel schoksgewijs 

draait en niet met een permanente snelheid. 
Pennings: ‘Het werkt dus niet via een schud-
systeem. Ook wezenlijk anders is dat de infill  
weer actief de mat in wordt geborsteld.’ Met de 
machine kunnen drie verschillende reinigings-
behandelingen worden uitgevoerd: normale 
onderhoudsreiniging, intensieve reiniging met  
losmaken en reactivering van een gedurende 
meerdere jaren onbehandeld oppervlak.

schoksgewijs
De infill met de verontreiniging wordt door de 
schoksgewijs draaiende borstel beter gescheiden, 
zegt Pennings. Naast grove verontreinigingen als 
bladeren, takken, steentjes, peuken, kauwgom en 
snoeppapiertjes haalt de Hörger SKU 1500 Pro ook 
fijn materiaal van de mat af. Micro-organismen als 
haren, pollen en fijnstof belanden in een aparte 
stofzak. ‘Dat weghalen van het fijne materiaal is 

‘Hörgeren’ inmiddels een begrip
Borstelmachine volledig ingeburgerd in kunstgraswereld

seminars, kunstgrasdagen en beurzen brachten in de nieuwe eeuw het besef dat kunstgrasvelden onderhoud nodig hebben.  

Marktleider in kunstgrasreinigers is Hörger. Dat gaat zover dat beheerders onderling het werkwoord ‘hörgeren’ gebruiken. De sKU 1500 pro is  

inmiddels uitgegroeid tot een klassieker. Maar wat is dat eigenlijk voor machine? vertegenwoordiger aard pennings en gebruiker sander Engelen  

van de gemeente Eindhoven nemen hem onder de loep.  

Auteur: Peter Voskuil



97www.fieldmanager.nl

oorspronkelijk een vinding van Hörger’, vertelt Aard 
Pennings. ‘Andere partijen zijn dat na gaan doen, 
maar Hörger loopt daar nog steeds mee voorop.’ 

Gründlichkeit
Toch was dit alles niet de aanleiding voor de 
gemeente Eindhoven om een Hörger aan te  
schaffen. Voorafgaand aan de aankoop van de 
Hörger maakte de gemeente kennis met alle 
machines. Redixum en het Duitse merk SMG zijn  
de grote concurrenten van Hörger. In Eindhoven 
gaf de Duitse Gründlichkeit en het daaraan  
gekoppelde gebruiksgemak de doorslag, vertelt 
Sander Engelen. ‘De machine is gemakkelijk af te 
stellen. Daardoor kan iedereen ermee werken  
zonder dat je eerst een hele uitleg moet geven of 
moet oefenen.’ Engelen is facilitair medewerker 
bij de afdeling maatschappelijk, vastgoed, sport. 
In totaal werken er zo’n twintig collega’s op de 
afdeling, die ongeveer tien sportparken in de stad 
beheert. In principe wordt in Eindhoven elk kunst-
grasveld één keer per jaar gereinigd. ‘Velden die 
vervuilingsgevoeliger zijn of intensiever gebruikt 
worden, doen we twee keer per jaar. Of pleksgewijs 
zelfs vaker.’ Dat laatste gebeurt onder meer op 
velden die grenzen aan een tribune; daar liggen 
peuken, kauwgom en snoeppapiertjes. 

algen
Pennings legt nog maar eens uit waarom kunst-
grasreiniging zo belangrijk is. ‘Je verlengt de 
levensduur en kwaliteit van de mat. Elk veld is 

onderhevig aan weersinvloeden, bladval en  
vervuiling. In de loop der tijd nestelt dat zich in  
de mat. Het grote gevaar is dat alle holle ruimtes  
worden opgevuld en de mat zich verdikt. 
Uiteindelijk vormt dit een ideale voedingsbodem 
voor algen en mos. Algen, bijvoorbeeld, wil  
niemand zien op kunstgras. Dat vergroot de kans 
op uitglijden, met alle gevolgen van dien.’ 
De mat moet er losjes bovenop liggen, poreus zijn. 
Dat is ook nodig om de bal goed te laten stuiteren 
en water te laten weglopen. Bij het reinigen van 
zo’n veld wordt niet alleen de verontreiniging  
verwijderd; de mat wordt ook weer luchtig en  
de vezels worden weer rechtop gezet. 

Nieuwste type
De Hörger SKU 1500 Pro van de gemeente 
Eindhoven is onderhand zes jaar oud en het type is 
verouderd. Het nieuwste type Hörger van dezelfde 
machine is sinds drie jaar op de markt. Er zijn een 
paar kleine aanpassingen aan de machine gedaan. 
De diepte-instelling van de borstel is nu eenvoudig 
tot op de millimeter afleesbaar en instelbaar. Ook is 
er een extra afdekplaat voor de zuigmonden voor 
het fijnstof. Daardoor komt er in de stofzuigerzak-
ken voor de fijne vervuiling minder infill terecht en 
ander materiaal dat daar niet hoort. Eindgebruiker 
Engelen daarover: ‘Dat vind ik wel een wezenlijke 
verbetering ten opzichte van ons type.’
Daarnaast is er de optie van een extra rij hark-
tanden voorop, die de mat enigszins openbreekt 
voor de borstel eroverheen gaat. Deze in diepte 
verstelbare hark houdt de gemoederen bezig in 
kunstgrasland. Sommige aannemers en beheerders 
gruwelen ervan, omdat daarmee schade aan de 
mat zou worden toegebracht. Anderen moedigen 
het gebruik juist aan, omdat de mat extra goed 
wordt opgeschud en dus dieper wordt gereinigd. 
Engelen draagt als gebruiker nog een nieuwe 
mogelijke verbetering aan voor de toekomst. Hij 
moet nu de stofzakken voor in de machine met 
de hand leegzuigen om ze te hergebruiken. In die 
zakken wordt de fijne verontreiniging opgevangen. 
Engelen zou daar op termijn wel wegwerpzakken 
willen zien: ‘Dichtritsen, eruit en nieuwe erin.’ 

Hörger-weer
De machine laat volgens Engelen een prachtig, 
mooi egaal beeld na: ‘Mits de omstandigheden 
droog zijn; vooral het fijnstof pakt hij anders veel 
minder. Het is net als met een gewone stofzuiger. 
Daarmee ga je ook niet iets nats zuigen.’ 
Het ideale weer om te hörgeren is voor hem tien 
graden (of hoger) in een droge week met een  
zonnetje erbij. Vocht in de mat, dauw of regen gaat 
ten koste van de effectiviteit. Over sommige 
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velden doet hij een halve dag, over andere een 
hele. De zeefplaat, de soort infill, de leeftijd van 
de mat en de vervuiling bepalen hoe hard hij kan 
rijden. Pennings: ‘De machinist is belangrijk. Die 
moet goed voor of achter zich kijken naar het eind-
resultaat en van daaruit maatwerk leveren.’ 

Natreinigen
Hörger is naast dit alles ook goed thuis in het  
natreinigen van kunstgrasvelden en atletiekbanen. 
In Nederland zijn echter maar een handvol Hörger-
natreinigers voor kunstgras actief. 
De natreiniger spuit onder hoge druk water in 
de grasmat, waarna water met verontreiniging 
weer wordt opgenomen. Natreinigen wordt 
vaak toegepast bij hockeyvelden en velden met 
achterstallig onderhoud of om oudere velden 
een boost te geven. Pennings heeft geen hoge 
verwachtingen van de verkoop van natreinigers, 
omdat er in Nederland steeds minder sprake is van 
achterstallig onderhoud. Pennings: ‘Tien of vijftien 
jaar geleden werd er nog nauwelijks geborsteld en 
bladgeblazen. Nu worden velden per week in de 
gaten gehouden door de beheerders.’ 
In lang niet alle gemeentes is het rendabel om de 
duurste kunstgrasreinigers aan te schaffen.  
Een machine met tractor kost zomaar enkele tien-

duizenden euro’s. Een unit van het nieuwste type 
komt momenteel al snel op 19.000 euro. Daarom is 
er nog een goedkopere, eenvoudigere variant (de 
1500 Basic) die rond 14.000 euro kost. Pennings: 
‘Deze heeft een borstel met een kleinere diameter 
en werkt minder grondig.’ Links en rechts worden 
daarom ook aannemers ingehuurd om kunstgras 
te reinigen. 

vechtmarkt
Het effect van de toegenomen aandacht voor 
kunstgrasonderhoud moet nog aan de oppervlakte 
komen. ‘Je zult zien dat sommige velden veel  
langer meegaan’, aldus de Hörger-importeur, die  
er meteen de waarschuwing bij afgeeft dat dat niet 
geldt voor alle velden. 
Buiten zaken als de soort infill en de intensiteit 
van het gebruik zitten er tegenwoordig ook grote 
verschillen in de kwaliteit van de matten zelf. 
Pennings: ‘Het is natuurlijk een vechtmarkt, waarin 

elk dubbeltje wordt omgedraaid. De kwaliteit lijdt 
wel eens onder die spanning in de markt. Ik hoor 
en zie in de praktijk dat sommige kunstgrasvelden 
de tien jaar niet eens halen. Dat vind ik schrijnend. 
Op zulke velden kun je onderhoud plegen wat je 
wilt, maar een veld dat op en versleten is, daar kan 
geen enkele machine tegenop. Je kunt het hooguit 
wat rekken, maar meer niet.’ Traditioneel probleem 
bij kunstgrasonderhoud is dat je niet altijd alles 
ziet wat er aan de gang is. Op natuurgras worden 
slechte plekken geel of bruin; bij kunstgras blijft 
alles gewoon groen. 
Sander Engelen: ‘De finetuning blijft altijd  
doorgaan als het om kunstgrasreiniging gaat.  
Maar revoluties gaan er zo een, twee, drie niet 
meer plaatsvinden, denk ik.’ 

5 min. leestijd

Aard Pennings 

Tekening functioneren SKU

Het nieuwste type Hörger 

van dezelfde machine 

is sinds drie jaar op de 

markt

HET vIsITEKaarTJE vaN DE aFDElING
Sander Engelen (gemeente Eindhoven):  ‘Als je 
aan een veld begint en het ligt er aan het eind 
van de dag strak in de banen bij, dat is voor 
mij nog altijd een kick. Die banen afwisselend 
licht en donker, dan is het net natuurgras dat 
is gemaaid. Dat geeft een goed gevoel. Het is 
het visitekaartje van de gemeente Eindhoven 
ten opzichte van de verenigingen. Dat is het 
moment dat ze echt zien dat er op een goede 
manier aan wordt gewerkt.’ 
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Je koopt een nieuwe auto, elektrische tandenborstel of koelkast. Dan komt er 
onvermijdelijk ook een moment dat je weer afscheid neemt van je aankoop. 
Een auto wordt misschien twee of drie keer doorverkocht, maar uiteindelijk 
komt aan alles een eind. Helemaal niet erg, want al die afgeschreven koel-
kasten, tandenborstels en auto’s zitten boordevol waardevolle grondstoffen 
waar weer nieuwe auto’s of tandenborstels van gemaakt kunnen worden. En 
doordat er een kleine verwijderingsbijdrage in de aankoopsom is opgeno-
men, hoeven producenten niet te beknibbelen op de kosten voor recycling. 
Verantwoorde verwerking in de afvalstroom is gegarandeerd. De koper betaalt 
een verwijderingsbijdrage, de verkoper verplicht zich tot terugname en de 
verwerking in de afvalstroom geschiedt volgens kwaliteitsstandaarden.
Voor veel producten is de recycling zo keurig geregeld. Daarom is het eigen-
lijk heel merkwaardig dat voor de recycling van kunstgras nog steeds geen 
verwijderingsbijdrage bestaat. De komende jaren komen naar schatting vele 
honderden tonnen kunstgras, zand, lava en infill in de afvalstroom terecht. Dat 
is een zorgwekkend idee, als we ons realiseren dat verschillende afvalverwer-
kers al hun tanden stuk hebben gebeten op de recycling van kunstgras. Dat 
begon al vijftien jaar terug, in 2001, toen Paex Nederland failliet ging en grote 
hoeveelheden onverwerkte kunstgrasmatten achterliet. Later overwoog Vink 
Recycling in Barneveld serieus om te stoppen met kunstgrasrecycling, en nu 
trekt Attero zich terug uit die markt.

Afvalverwerkers hebben kennelijk grote moeite om zich in de markt voor 
kunstgrasrecycling staande te houden. Het is een vechtmarkt, waarin de prij-
zen zwaar onder druk staan. De lage olieprijs draagt daar bepaald niet aan bij. 

Die lijkt de kunstmatrecycling nu de nekslag te geven. Het is beduidend goed-
koper om nieuwe grondstoffen te gebruiken voor producten dan het 
granulaat dat uit de recycling komt.

Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat er een hausse begon in de aanleg 
van kunstgras. In de goede jaren werden meer dan 200 velden per jaar aan-
gelegd. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar wie even aan 
het rekenen slaat, schrikt van de volumes gebruikte materialen. Eén enkel 
kunstgrasveld staat garant voor vele tientallen vrachtwagenbewegingen met 
zand, infill, lava en uiteindelijk natuurlijk ook nog eens de mat. Hetzelfde geldt 

Er moet een level playing field gecreëerd 

worden voor alle marktpartijen die zich 

met de recycling van kunstgrasmatten 

bezighouden en dat kan alleen door het 

invoeren van een verwijderingsbijdrage
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Een tweede   leven voor kunstgras
uiteraard voor de verwijdering. Voor al die materialen moet een bestemming 
gevonden worden, als de mat of de constructie aan het eind van zijn levens-
duur is gekomen.  

Zo’n tien jaar na de start van de kunstgrashausse is  de markt van kunstgras-
sportvelden steeds meer een renovatiemarkt geworden. Voor vrijwel elk veld 
dat wordt aangelegd, moeten eerst honderden tonnen materiaal afgevoerd 
worden. Anders dan bij auto’s of koelkasten is het laatste stukje van de keten 
niet goed geregeld. Vakblad Fieldmanager vroeg opdrachtgevers wat ze 
vinden van de huidige praktijk, dat ophalen en verwerken van de oude mat 
dient te geschieden door een ‘erkende verwerker’. Veel beheerders geven aan 
dat ze verlegen zijn met de eisen en pleiten voor een nieuw systeem, waarin 
de verwijdering beter geregeld is, maar dat de rigide aanbestedingseisen dat 
in de praktijk verhinderen. Hierdoor geldt dat de laagste prijs eenvoudigweg 
leidend is. 

Veel veiligheid biedt zo’n eis niet. De processen van een ‘erkend verwerker’ 
moeten weliswaar aan een aantal ISO-standaarden voldoen, maar daarmee is 
de kwaliteit van de verwerking onvoldoende gewaarborgd, zo is al gebleken. 
Zo klaagden vertegenwoordigers van het toenmalige VAR, nu Attero, al in 
2012 in vakblad Fieldmanager over lacunes in de regelgeving en het verdwij-
nen van reststoffen in ‘illegale circuits’. En ook Ruud Willems, voormalig direc-
teur van Tuf Recycling, bevestigde eerder in ditzelfde vakblad het bestaan van 
zulke schimmige afvalstromen.

Het probleem is tweeledig. Enerzijds laat de regelgeving met betrekking tot 
de verwerking van kunstgrasmatten inderdaad te wensen over. De kwaliteits-
normen moeten aangescherpt worden, specifiek  gericht op de verwerking 
van dit product. Er mag geen ruimte meer zijn voor uitstroom van restproduc-
ten in schimmige, oncontroleerbare afvalstromen. 

Daarnaast moet er een level playing field gecreëerd worden voor alle markt-
partijen die zich met de recycling van kunstgrasmatten bezighouden. Dat 
kan alleen door het invoeren van een verwijderingsbijdrage. Zo’n verplichte 
reservering vooraf maakt dat leveranciers elkaar niet langer beconcurreren op 
de kosten van recycling. Verantwoorde verwerking maakt dan geen deel meer 
uit van het ingewikkelde spel van prijsvorming. Iedereen heeft voldoende 

geld op zak om zich volgens de regels van de kunstgrasmatten te ontdoen, en 
bedrijven kunnen investeren in slimme technieken om de meeste waarde uit 
de afvalstroom re halen. 

Die twee maatregelen zijn urgent, omdat de branche de komende jaren een 
enorme afvalstroom te verwerken krijgt. Doen de overheid en de afvalverwer-
kingsindustrie niets, dan ligt het voor de hand dat schimmige afvalverwer-
kingsbedrijfjes de komende jaren massaal de markt bestormen om munt te 
slaan uit de lacunes in de regelgeving. Wie wil weten hoe dat eruit ziet, hoeft 
niet ver te zoeken. De Italiaanse maffia is er groot mee geworden.  
Op het moment dat een kunstgrasveld wordt aangelegd, worden er meer 
diploma’s, certificaten en vergunningen van de bouwers gevraagd dan u en ik 
kunnen torsen. Bij verwijdering, afvoer en verwerking, waarbij de risico’s voor 
mens en milieu veel hoger zijn, is dat klaarblijkelijk niet nodig. Daar moeten 
we nu dringend anders over gaan denken, anders zitten we straks niet alleen 
met een groot afvalprobleem, maar ook met een groot milieuprobleem.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r 
o f  t h e  y e a r ?

Wie wordt de opvolger van
Henrie Bekkers als
Fieldmanager of the Year 2017?

www.fieldmanageroftheyear.nl

Het vakblad Fieldmanager organiseert in november 2016 voor de zevende keer 

op rij, de verkiezing van de Fieldmanager of the Year. Met dank aan de sponsors 

Jean Heybroek, Melspring en DLF gaat een deskundige jury dit jaar weer opzoek 

naar de beste sportveldbeheerder van Nederland. Verder zal de jury, dit jaar 

voor de vierde keer, de FM High Potential Award uitreiken, een prijs voor het 

aanstormend talent op de sportvelden.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

sportveldbeheerder waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is?

 

Geef dan vandaag nog naam en sportveldcomplex per e-mail door aan 

de redactie. Er wordt met name ook gezocht naar jong talent en 

sportveldbeheerders in dienst van aannemers en adviesbureau’s. 

Kijk voor meer informatie op www.fieldmanageroftheyear.nl 

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde 

via project@nwst.nl
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wordt gemaakt samen met onze partners.

Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Fieldmanager gelezen heeft.
Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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