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Onlangs leverde AAA-LUX de LED verlichting bij TSV Dort-

mund. Het betreft een hockeyveld wat ook voor lacrosse 

gebruikt wordt met daar omheen een sintelbaan, 

volleybalvelden en diverse kleinere sportvelden.

 

De LED verlichting kan voor de verschillende sporten 

individueel worden gekozen op het gewenste 

verlichtingsniveau voor training of wedstrijden. De 

besturing wordt gedaan vanuit het prachtige clubhuis 

en op het terrein zelf door middel van een smartphone 

AAApp.

De verlichting op het hoofdveld voldoet op wedstrijd-

niveau aan Klasse II hockeyverlichting.

 

AAA-LUX introduceert op dit moment Generatie 6 LED 

armaturen. Vanuit de hoofdvestiging (en productie) in 

Eindhoven, is AAA-LUX actief in ruim 30 landen ter 

wereld. Hockeyreferenties zijn terug te vinden in onder 

andere Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, 

Australië, Nieuw-Zeeland en het Midden-Oosten.  

 

Voor meer informatie: www.aaa-lux-lighting.com

Flexibiliteit bij Hockeyvereniging TSV Dortmund



TRIPLE A LIGHTING

SMART. FLEXIBLE. LED.
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built by  

Passie voor voetbal begint met plezier.
En de wil om je talent met hard werken te 
ontwikkelen en het maximale uit jezelf te halen. 
Het beste materiaal is daarbij van onschatbare 
waarde. Om blessures te voorkomen en te
kunnen presteren op jouw topniveau.

Edel Grass kunstgrasvelden voor voetbal bieden al 
decennia lang constante en perfecte speelomstandigheden; 
ook bij hoge belasting en Nederlands weer.

        edelgrass.com/soccer
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The best
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to nature
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www.dsv-zaden.nl

IN 2018: MINIMAAL 

5% EURODIAMOND IN ALLE 

EUROGRASS SPORTMENGSELS

Fieldmanagers opgelet!
Van de laatste elf edities stond DSV zaden maar liefst zeven keer 

op nummer 1 in de Grasgids©. En ook in 2018 hebben we met het 

ras EURODIAMOND de lijstaanvoerder in huis. EURODIAMOND 

zorgt voor veel speeluren per veld dankzij de combinatie van zeer 

goede bespelingstolerantie en standvastigheid. Daar zijn we natuurlijk 

trots op! Om dit te vieren hebben we EURODIAMOND in 2018 

toegevoegd aan alle topmengsels van DSV zaden.

Meer informatie over de sportmengsels van DSV zaden vindt 

u op www.dsv-zaden.nl. Onze grasspecialisten geven u graag 

advies op maat over de keuze van het juiste sportmengsel.

De lijstaanvoerder van 2018!

EURODIAMOND
✓ Standvastigheid 8,3*

✓ Herstellings vermogen 8,2*

✓ Bespelingstolerantie 7,9*

 * Tabel Grasgids© 2018 Engels raaigras Sport

172096 DSV Adv_lijstaanvoerder_210x297mm_FC.indd   1 30-11-17   11:53



94 ‘Elk jaar worden we 
beter! We staan al 
derde in de strijd om 
de VVCS-schaal’

Stadion-fieldmanager Paul Baas van De Enk Groen & Golf van de Amsterdam 

Arena, binnenkort Cruyff Arena, heeft op 17 en 18 april zijn verhaal gehouden 

voor ESSMA, de Europese vereniging van stadionmanagers. Hij is proactief 

bezig om ‘zijn’ veld optimaal te laten presteren en op de kaart te zetten. Is de 

VVCS-schaal de volgende stap?
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‘We proberen de kikkers wakker te 
kussen, zodat het allemaal mooie 
prinsen en prinsessen worden’

Kinderen duidelijk maken wat een teamsport voor 

hen kan doen, dat is één van de intenties van HC 

Zevenbergen. Ook wil de club een familieclub zijn, 

waarin alle doelgroepen worden bediend. ‘Ouders, 

zoontjes, dochters, vriendjes van, opa’s en oma’s: 

iedereen moet zich hier kunnen vermaken’, meent 

voorzitter Guus Govaart.

Mooi blauw is niet lelijk... 
toch?

Begin dit jaar heeft de Internationale Hockey 

Federation (FIH) besloten dat internationale 

hockeytoernooien voortaan op blauw kunst-

gras gespeeld moeten worden. Nederland 

doet regelmatig een gooi naar de rechten 

voor het gastheerschap van zo’n toernooi. 

Ook is er een duidelijk streven om 
internationaal bij de top te horen qua spel, 

maar ook qua accommodaties. Maar is er 

voldoende reden om nu massaal over te 

stappen op blauwe velden?

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 sportveld-
onderhoud waarbij de praktisch ingestelde vakman 
centraal staat. 

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.fieldmanager.nl
M info@fieldmanager.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)
     Nino Stuivenberg 
Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout  
Advertenties:    Alberto Palsgraaf
     (alberto@nwst.nl)
     Rik Groenewegen 
     (rik@nwst.nl)
Sales support:    Lieke van der Weijde
     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van  
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en  
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  
abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2212-4314

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. Deze berusten bij Fieldmanager c.q. de betreffende  
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke  
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Precisiebeheer op de baan in al zijn 
facetten’ 

De Enk Groen & Golf is zeer content met de Combinator, 

de Sandfiller en de bezandingsmachines van GKB die 

staan te pronken bij Golf Club Prise d’Eau in Tilburg. Het 

zijn in eerste instantie standaardmachines, maar ze zijn 

verrijkt met de aanpassingen die De Enk nodig acht. ‘En 

GKB is er heel goed in om onze ideeën in techniek om te 

zetten’, zegt Peter Koop, regioleider van De Enk Groen & 

Golf in Drachten.

Page one boys Arjan en Adrie blikken terug

De kunstgrasmarkt consolideert. Dat betekent dat de grote bedrijven groter 

worden en een steeds groter deel van de koek veroveren. Je zou kunnen zeggen 

dat die ontwikkeling in Nederland gestart is met de overname van het bedrijf 

AAsportsystems van Knottnerus en Markusse in 2011. 
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Lumosa LED
Ekkersrijt 7055

5692 HB Son en Breugel
T: +31499785063
info@lumosa.eu
www.lumosa.eu

Holland Sport Systems B.V.
Postbus 67 - NL-3958 ZV  

AMERONGEN
Bezoekadres: Storkstraat 1c 
NL-3905 KX  VEENENDAAL

T: +31 343 461 199 
www.hollandsportsystems.nL

www.hss-online.nl

Nootenboom Sport B.V.
Achterzeedijk 57 unit 7

2992 SB Barendrecht

Bezoekadres:  
Achterzeedijk 57 unit 3b

T: 0180-820320

Intergrass b.v.
Wethouder Kuijersstraat 7 
7951 SL Staphorst
T: +31 522 463250
M: +31 652171515
F: +31 522 461055
E: rolfkorterink@intergrass.nl

Kieskurk
Lombardenstraat 22   

4611 VZ  Bergen op Zoom     

06 - 53 150 351

www.kieskurk.nl

Happy Feet Sportsystem
Burg. Martenssingel 29

2806CL Gouda
Nederland

T: 06 480 633 61
E: henk@happyfeetsports.nl

Verlengde Hoogeveense vaart 58
7864 TC Zwinderen, Nederland

T: 0524 291 222
E: info@tennistotaal.nl
www.allfor.nl/tennis

Tegra Nederland BV
Rob Bolsius
Passestraat 35, 8081 VJ Elburg
T: 0650 - 203 250

MILATI GRASS MACHINES BV
Buitendijks 49  -  3356LX Papendrecht  -  Nederland

ATCO 
ONDERDELEN 

NODIG?

www.milati.nl

Milati H&T BE 2016.indd   1 21-01-16   10:26
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Buitendijks 49  -  3356LX Papendrecht  -  Nederland
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ONDERDELEN 

NODIG?
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LMB Sports BV

T +31(0) 475 488 580
M +31(0) 621 603 970

arthur.bink@lmb-sports.com
www.lmb-sports.com

Huisman 
Sportveldinnovatie BV

Lisse
0252-418141

www.huismansportveldinnovatie.nl

connecting
green professionals

Ton de Rooij Tennis 
Think.Feel.Tennis.

Europaweg 1A
2381 GR  Zoeterwoude-Dorp
(071) 58 02 491 
www.tonderooij.nl 
facebook: tonderooijtennis
twitter: thinkfeeltennis

Graniet Import 
Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam

The Netherlands
+31 (0)20 33 44 868

info@graniet-import.nl

Zonna B.V.
Markt 12, 9411 KP Beilen
T: 0593-582 444
E: info@zonna.nl
www.zonna.nl

AHA de Man
uw golfbaan op zijn best

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Klaas van Ommen 
beregeningstechniek

Zuiderzeestraatweg 541
8091CP Wezep
06 - 20456702

www.klaasvanommen.com

GRANIET IMPORT
B E N E L U X  B V
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Amsterdam krijgt 
nieuw sportpark op 
Zuidas
Vanaf 2019 krijgt AFC uit Amsterdam de beschik-
king over een nieuw sportpark op de Zuidas. Na 
lange onderhandelingen tussen de gemeente en 
AFC is een samenwerkingsovereenkomst gete-
kend, waardoor de plannen gerealiseerd kunnen 
worden. Het sportpark krijgt vijf kunstgrasvelden, 
een tribune en een clubhuis. Alle vijf velden 
krijgen bovendien verlichting, waardoor ook 's 
avonds gespeeld kan worden. De ontwikkeling en 
realisatie van het sportpark zijn in handen van de 
gemeente. Door een gefaseerde aanpak kan er ook 
tijdens de bouw gevoetbald worden. Nu al wordt 
gestart met de realisatie van een tijdelijk extra 
kunstgrasveld. In 2017 gaat de schop de grond 
in om te beginnen met de aanleg van een onder-
grondse parkeergarage. In 2019 moet alles af zijn. 
Na oplevering wordt AFC huurder van de velden 
en eigenaar van het clubhuis.
Voor het ontwerp van het clubgebouw is Paul de 
Ruiter Architects geselecteerd. De bijgebouwen 
en de omheining worden ontworpen door M3H 
architecten. Nophadrain levert drainagesystemen 
voor de nieuwe kunstgrasvelden. Op basis van de 
te verwachten belasting en de beperkte afwate-
ringsmogelijkheden heeft Nophadrain samen met 
Royal Haskoning, de gemeente Amsterdam en Van 
der Werff Infra besloten hier het ND 900hd-draina-
gesysteem toe te passen.

Bigmow Connected 
geïnstalleerd in 
Schildwolde
Bij graszodenkweker Groenwold in Schildwolde 
zijn drie Bigmow Connected-maaiers geïnstal-
leerd. Het gaat om de eerste nieuwe modellen 

van de Bigmow, die via een app een digitale ver-
binding hebben met de fabriek. Tiny Buijtels van 
Belrobotics: 'Deze drie exemplaren uit de Bigmow 
Connected line, geleverd door onze dealer Everts 
Tuinmachines, kunnen ieder een gebied van 
24.000 vierkante meter bestrijken. Dat komt dus 
neer op een oppervlakte van 72.000 vierkante 
meter in totaal.' De nieuwe Bigmow-modellen kun-
nen elk 4.000 vierkante meter meer bestrijken dan 
de Bigmow Classic, die een gebied van 20.000 vier-
kante meter aankan. De Bigmow Connected heeft 
meer voordelen, volgens Buijtels: 'Daarbij komt 
ook nog dat hij robuuster, veiliger en nog stiller is 
dan de Classic.'

Sportpark Reijerpark 
Ridderkerk geheel 
gerenoveerd

In Ridderkerk wordt het sportpark Reijerpark 
momenteel geheel gerenoveerd. De werkzaamhe-
den, uitgevoerd door Antea Group Sport, zijn naar 
verwachting geheel voltooid in augustus dit jaar. 
Op het sportpark zijn momenteel handbalvereni-
ging Saturnus, VV Slikkerveer en korfbalvereniging 
Ten Donck gehuisvest. Floor Groeneveldt van 
Antea Group Sport: 'De bedoeling is dat ook korf-
balvereniging KCR zich later bij deze clubs aansluit. 
Om dat mogelijk te maken, worden vanaf begin 
januari nieuwe kunstgraskorfbalvelden aangelegd, 
inclusief de gehele infrastructuur. Deze bestaat 
onder meer uit toegangswegen, terrassen, riole-
ring, veldverlichting, ov, hekwerken en dug-outs.' 
Volgens Groeneveldt kan KV Ten Donck momen-
teel al gebruikmaken van de korfbalvelden, die in 
maart gereed kwamen. De overige korfbalvelden 
worden na de verhuizing van KCR in de zomer in 
gebruik genomen. Naast de korfbalvelden worden 
door Antea ook de jeu de boules-banen en een 
sprintlaan met verspringbak aangelegd. Antea 
kreeg de opdracht voor de herinrichting van sport-
park Reijerpark in december 2017. Naar verwach-

ting kunnen de korfbalverenigingen en de scholen 
vanaf augustus 2018 volop gebruikmaken van het 
geheel gerenoveerde sportpark.

Domo installeert 
tiende Ultimate-
waterveld
Team Durham (uit het Verenigd Koninkrijk) kiest 
ook voor zijn tweede hockeyveld een Domo 
Ultimate-waterveld. Daarmee staat de teller van 
het totale aantal Domo Ultimate-velden op tien. 
Met Domo Ultimate richt de kunstgrasproducent 
zich op het hoogste segment in de hockeywereld: 
professionals. Domo noemt het Ultimate-veld dan 
ook zijn 'paradepaardje'. Domo Ultimate beschikt 
over een zogenaamd aqua saving system. Dit 
systeem houdt in dat het veldoppervlak autonoom 
zijn vochtgehalte kan reguleren. Onafhankelijk van 
de weersomstandigheden blijft het veld daardoor 
optimaal vochtig tijdens de hele wedstrijd. De PA/
ASBF-vezelcombinatie houdt het water langer 
vast in de vezel. Daardoor hoeft er minder vaak 
gesproeid te worden, wat de nodige hoeveelheid 
water kan besparen. Er liggen nu Domo Ultimate-
watervelden op verschillende complexen in 
Europa. Ze worden onder meer gebruikt door de 
nationale ploegen van Duitsland, Engeland, Ierland 
en België.

Juliana '31 gaat op 
Promax-infill spelen
Een kunstgrasveld van voetbalclub Juliana '31 
uit Malden wordt komende zomer gereno-
veerd. Het veld krijgt daarbij Promax-infill. Het 
kunstgras, veld 5 van de club, was voorheen 
ingestrooid met rubbergranulaat. De gemeen-
te Heumen wilde bij de renovatie graag een 
ander type infill. In eerste instantie werd Pro-
Gran overwogen, maar de keuze viel uiteinde-
lijk op Promax (PE)-infill.
De keuze voor Promax betekent wel dat de 
kosten van de renovatie hoger uitvallen. De 
gemeente gaat hiervoor de portemonnee trek-
ken. De meerkosten van Promax ten opzichte 
van renovatie met rubbergranulaat bedragen 
voor de aanleg 114.950 euro en voor het 
onderhoud 29.524 euro. De totale meerkosten 
bedragen dus 144.474 euro. Deze komen vol-
ledig voor rekening van de gemeente. Saillant 
detail: Juliana '31 is de club waar het beruchte 
onderzoek van Industox plaatsvond in 2006.
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re-bounce® shockpads voor de beste 
sportprestaties, comfort en veiligheid
re-bounce® shockpads zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende 
soorten sportvelden. Ze zijn eenvoudig te installeren en hebben een 
levensduur van meerdere kunstgrasmatten. Onze shockpads zorgen 
voor een uniforme sportbeleving over het volledige veld, efficiënte 
warmtegeleiding in geval van veldverwarming, koeling in warme klimaten 
en optimale waterdoorlaatbaarheid.

Een perfecte combinatie van prestatie en duurzaamheid.

OUTDOOR - Indoor - Equipment

Recticel Flexible Foams
info@re-bounce.com - www.re-bounce.com
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We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud
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Middenterrein 
Olympisch Stadion 
gerenoveerd
Nadat het Olympisch Stadion in Amsterdam 
enige tijd was omgetoverd tot 'Coolste Baan van 
Nederland', moest de ijsbaan ook weer ontman-
teld worden. Daarbij werd het middenterrein 
onlangs gerenoveerd. Van 18 januari tot en met 
28 februari werd er geschaatst in het Olympisch 
Stadion. Tijdens het evenement 'Coolste Baan van 
Nederland' lag er een schaatsbaan, waar sport 
en entertainment enerzijds en breedtesport en 
topsport anderzijds op een unieke wijze konden 
samenkomen. 
Op grond van ervaringen van de vorige keer was 
volgens Jaap Schuurman van Antea Group Sport 
na het evenement duidelijk dat het middenterrein 
van het stadion niet meer was te gebruiken; het 
moest worden gerenoveerd. Schuurman: 'Door 
de drukke activiteitenagenda van het Olympisch 
Stadion was er geen tijd om bij de renovatie het 
middenterrein in te zaaien. Om tijd te besparen, 
hebben we gekozen voor het aanbrengen van big 
slabs. Met deze graszoden kan het middenterrein 
weer snel in gebruik worden genomen.'
Gelijktijdig met de renovatie van het middenter-
rein vernieuwde de Stichting Olympisch Stadion 
de automatische beregening. De uitvoering was 
volgens Schuurman gekoppeld aan een zeer 
strak tijdschema, om zo snel mogelijk na het 
ontmantelen van de ijsbaan het middenterrein 
speelklaar te hebben. 'Zo kon het stadion weer 
in gebruik worden genomen voor evenemen-
ten. Dankzij de goede samenwerking met de 
gemeente Amsterdam en Stichting Olympisch 
Stadion Amsterdam (SOSA) en de inzet van extra 
materieel lukte het ondanks het slechte weer om 
het middenterrein op tijd gereed te krijgen. Voor 
ons was het een mooie uitdaging met een goed 

eindresultaat en tevreden klanten.'  Antea Group 
Sport was vanaf de ingebruikname van het gere-
noveerde Olympisch Stadion in 2000 betrokken bij 
het onderhoud van het middenterrein. Op basis 
van haar beschikbare kennis kreeg Antea Group 
opdracht van de gemeente Amsterdam om het 
middenterrein te renoveren en te voorzien van big 
slabs.

Voorstel nieuwe norm 
paks in rubber-
granulaat komt in juli
In juli moet er een nieuw voorstel komen voor 
de normering rond paks in rubbergranulaat. Dat 
meldt de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).
Eerder werd verwacht dat het voorstel voor een 
nieuwe norm in april ingediend zou worden. 
Omdat er tijdens de openbare consultatieronde 
veel nieuwe informatie is ontvangen die beoor-
deeld moet worden, wordt het voorstel ingediend 
in juli. Samen met het Echa werkt het RIVM 
momenteel namens Nederland aan een voorstel 
voor strengere normen voor paks in rubbergra-
nulaat op sportvelden. Het RIVM concludeerde 
in 2016 dat de concentratie van paks in het rub-
bergranulaat dat nu op de velden ligt onder de 
toegestane norm valt. Over die norm bestaat 
echter discussie. SBR valt momenteel nog onder de 
ruimere mengselnorm, maar criticasters beweren 
dat rubbergranulaat zou moeten vallen onder de 
norm voor speelgoed, die aanzienlijk strenger is. 
De Vereniging Band en Milieu reageerde eerder 
al op deze onrust door per 1 maart 2017 nieuwe 
normen voor Nederland in te voeren. Het is de 
bedoeling dat een soortgelijke norm straks voor de 
hele EU geldt.
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‘Wij trekken ons eigen plan’
Almere City als eerste BVO van kunstgras naar natuurgras

Het deed een hoop stof opwaaien begin januari: de aankondiging van Almere City om over te stappen van kunstgras naar natuurgras. Algemeen 

directeur John Bes deed die mededeling op de nieuwjaarsreceptie van de club. Het maakt van Almere City de eerste profclub die ‘teruggaat’ naar 

natuurgras. John Bes: ‘De kunstgrasdiscussie heeft ons aan het denken gezet. Wij wachten echter niet op beslissingen van andere clubs of de 

voetbalbond; wij trekken ons eigen plan.’

Auteur: Nino Stuivenberg

Het Yanmar-stadion: nu nog kunstgras, volgend seizoen 

natuurgras (foto: Ron Baltus)

Over kunstgras in het betaald voetbal is de laat-
ste maanden veel gesproken en geschreven. Tot 
concrete daden kwam het tot nu toe maar zelden. 
Almere City is de eerste betaaldvoetbalorganisatie 
(BVO) die de daad bij het woord voegt en de over-
stap van kunstgras naar natuurgras maakt. Extra 
bijzonder aan deze overstap is dat City sinds zijn 
oprichting in 2005 (destijds als FC Omniworld) uit-
sluitend op kunstgras gevoetbald heeft. Komende 
zomer komt er dus een einde aan dit tijdperk als 
‘kunstgrasclub’.

Ambitie
Het roept vanzelfsprekend vragen op hoe een 
kunstgrasclub als Almere City tot deze beslissing 
gekomen is. Algemeen directeur John Bes geeft 
ons tekst en uitleg: ‘Almere City is een jonge club 
die nog volop in ontwikkeling is. We zitten intern 
regelmatig bij elkaar om onze progressie door te 
nemen en onze stip aan de horizon te bepalen. 
Daarbij kwamen we tot de conclusie dat natuur-

gras een belangrijk aspect is in het realiseren van 
onze ambitie: promotie naar de Eredivisie.’ Bes 
geeft toe dat de discussie over kunstgras in het 
betaald voetbal daarbij ook een rol heeft gespeeld. 
‘Die discussie heeft ons wel aan het denken gezet. 
Er wordt bij clubs veel over gesproken en gespecu-
leerd, maar beslissingen blijven uit en zo blijf je in 
rondjes draaien. Wij doorbreken die cirkel nu.’

Bes benadrukt dat hij persoonlijk niets tegen 
kunstgras heeft. ‘Wij zien in het betaald voetbal nu 
een ontwikkeling richting gras, en daar anticiperen 
we op. Ik ben helemaal geen tegenstander van 
kunstgras. Ik vind ook dat er in de discussie veel 
argumenten aangehaald worden die niet helemaal 
opgaan. Zo hoor je vaak dat het Nederlands voet-
bal achterloopt op de rest van Europa doordat een 
aantal clubs in het betaalde voetbal op kunstgras 
speelt. Maar als dit werkelijk een belangrijke reden 
is voor de mindere sportieve prestaties, dan zullen 
we ook naar de jeugdopleidingen moeten kijken. 

Daar spelen de meeste teams namelijk nog 
wekelijks op kunstgras.’

Geen hybride
Toen de beslissing om het kunstgras vaarwel te 
zeggen eenmaal genomen was, kwam het volgen-
de vraagstuk aan de orde: hybride- of natuurgras. 
Almere City gaat voor honderd procent natuurgras 
en dus niet voor hybride. Veel andere profclubs 
doen dat wel. Almere heeft echter goede redenen 
om op natuurgras te gaan spelen, legt Bes uit. 
‘Hybride is voor ons zeker een afweging geweest, 
maar gaandeweg het traject zijn we steeds meer 
de voordelen gaan inzien van natuurgras. We heb-
ben verschillende kenners geraadpleegd en zijn 
uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat natuur-
gras de beste optie was.’ Als ik Bes vraag wie deze 
kenners dan waren, noemt hij onder andere de 
naam van Theo Ceelen. In het kader bij dit artikel 
vertelt Theo Ceelen over het plan van aanpak dat 
CSC Sport hierbij bedacht heeft.
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John Bes, algemeen directeur Almere City (foto: Ron Baltus).

6 min. leestijd

CSC Sport is tevens de aannemer die de volledige 
ombouw voor zijn rekening zal nemen. Bes licht 
deze keuze toe: ‘We hebben vier à vijf partijen 
gesproken, maar Ceelen is uiteindelijk de partner 
geworden voor het hele project. CSC heeft hier in 
het verleden ook onze kunstgrasvelden aangelegd. 
We kennen ze eigenlijk uitsluitend als kunstgras-
partij en waren daarom wat sceptisch. Na verschil-
lende gesprekken hebben zij ons overtuigd van 
hun kunnen op het gebied van natuurgras.’ Bes 
noemt daarbij onder meer de ervaring die CSC 
vorig jaar opdeed op Het Kasteel in Rotterdam. 
Daar had het bedrijf de taak om een tijdelijk 
natuurgrasveld aan te leggen en een kunstgrasveld 
te verplaatsen.

Financiële plaatje
Een overstap naar natuurgras betekent vanzelf-
sprekend dat er aan de accommodatie van de 
Jupiler League-club het nodige zal moeten veran-
deren. Het huidige kunstgrasveld wordt honderd 
meter verderop het hoofdveld van de Almere City 
Football Academy: een plek waar alle jeugdelftal-
len van Almere gaan spelen. Zij spelen nu nog 
regelmatig in het Yanmar-stadion, maar wisselen 
die thuisbasis dus in voor een andere bestemming. 
Om de Academy meer aanzien te geven, krijgt 
het veld ook een overdekte tribune. Daarnaast 
krijgt het trainingsveld een upgrade. Bes: ‘We heb-
ben nu al een natuurgrastrainingsveld naast het 
stadion, maar dat gebruiken we alleen als we bij 
uitwedstrijden op natuurgras spelen. Het doel is 
om het niveau van het trainingsveld te verhogen, 

zodat het veld van hetzelfde niveau wordt als ons 
stadionveld.’

Almere City heeft de ruimte en mogelijkheden om 
zijn accommodatie aan te passen. Bes erkent dat 
de club daarmee in een luxepositie verkeert. ‘Veel 
andere clubs kunnen deze beslissing niet nemen 
omdat zij er de ruimte niet voor hebben. Wij 
hebben die wel, waardoor de mogelijkheid er was.’ 
Een ander veelgenoemd euvel betreft de financiën: 
veel clubs geven aan dat een overstap naar natuur-
gras te duur is. De ombouw van het stadionveld is 
ook voor Almere City een flinke kostenpost. Bes: 
‘Wij proberen ieder jaar budget te reserveren voor 
de uitbouw of optimalisatie van onze accommoda-
tie. Dit jaar gaat dat budget naar een nieuw veld. 
Het betekent tevens dat we daardoor veel andere 

THeo Ceelen: ‘een mooie uiTDAGinG’
Theo Ceelen is namens CSC Sport nauw betrok-
ken bij het project rond Almere City. Ceelen ver-
telt dat de keuze voor natuurgras in goed over-
leg tussen beide partijen gemaakt is. ‘Almere 
City wil zich onderscheiden met innovatie en 
ondernemen, wat geheel past bij de jonge stad 
Almere. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de omstandigheden in het Yanmar-stadion van 
Almere City juist een goede kans bieden om dat 
imago te bevestigen. Met natuurgras, gecom-
bineerd met goed onderhoud en fieldmanage-
ment, is dat mogelijk’, legt hij uit. ‘De hoogte 
van de tribunes is beperkt, waardoor het veld 
weinig schaduw krijgt en het gras dus veel zon-
licht heeft. Bovendien ligt het stadion in de pol-
der en heb je altijd wind, wat ook gunstig is.’ De 
keuze van Almere City viel na een uitgebreide 
afweging dan ook op natuurgras.

Natuurgras en hybridegras hebben beide spe-
cifieke voordelen, aldus Ceelen. ‘Je kunt met 
een natuurgrasveld makkelijker corrigeren. 
Daarnaast zijn aanpassingen zoals herbezoden 
en het installeren van veldverwarming eenvou-
dig te realiseren. Een hybrideveld geeft daar-
entegen meer zekerheid en biedt een hogere 
capaciteit. Hybride functioneert beter als de 
groeiomstandigheden minder zijn. Natuurgras 
vraagt ook intensiever onderhoud en fieldma-
nagement.’ Ceelen vervolgt: ‘De aanschafwaarde 
van een hybrideveld ligt hoger dan van een 
natuurgrasveld. Natuurgras heeft een hoger 
onderhoudsbudget en de bespelingscapaciteit 
is geringer. De keuze tussen natuurgras en 
hybride is dus sterk afhankelijk van specifieke 

omstandigheden, keuzen en ambities. Wij gaan 
deze uitdaging met Almere City graag aan en 
samen bouwen we een mooi resultaat.’

Almere City realiseert gelijktijdig met het 
natuurgraswedstrijdveld een gelijkwaardig 
trainingsveld. Het kunstgras zal worden ver-
plaatst naar buiten het stadion en dienstdoen 
als wedstrijd- en trainingsveld. Daarnaast reali-
seert Almere City nog een ‘zwaar’ trainingsveld. 
Deze combinatie van velden ondersteunt de 
keuze voor natuurgras op het hoofdveld. Het 
totale concept biedt mogelijkheden met veel 
capaciteit en diverse trainingsondergronden 
gedurende het hele seizoen. CSC Sport is ver-
antwoordelijk voor de realisatie van het natuur-
grasveld en de ombouw van het kunstgrasveld, 
evenals het onderhoud en fieldmanagement. 
Almere City en CSC Sport werken met een vast 
onderhoudsteam, dat wordt bijgestaan door 
een aantal ervaren adviseurs.

‘Hopelijk kunnen we hiermee 

de kunstgrasdiscussie een 

bepaalde kant op duwen’
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investeringen zullen moeten uitstellen. Daar moet 
je keuzes in maken: het kan niet allemaal tegelijk.’

initiatief nemen
Dat Almere City nu de eerste BVO is die overstapt, 
maakt Bes trots. ‘Ik vind het mooi dat wij initiatief 
kunnen en durven nemen. Hopelijk kunnen we 
hiermee de kunstgrasdiscussie een bepaalde kant 
op duwen.’ Hij heeft veel reacties gehad in de 
afgelopen maanden. ‘Die zijn eigenlijk uitsluitend 
positief. We krijgen reacties van supporters uit het 
hele land. Ook andere clubs weten ons te vinden. 
Zij zijn vooral benieuwd hoe we dit voor elkaar 
gaan krijgen.’

In verschillende media werd de overstap van 
Almere City gelinkt aan de beslissing van Ajax 
om geen spelers meer te verhuren aan clubs met 
kunstgras. Almere heeft immers regelmatig spelers 
van Ajax gehuurd in het verleden. Bes doet die 
verhalen af als onzin. ‘De Ajax-huur heeft hier niets 
mee te maken. Dat zou ook heel kortzichtig zijn en 
niet stroken met ons technische beleid. We maken 
deze overstap puur op basis van onze intrinsieke 
argumenten.’ 

Strakke planning
De overstap naar natuurgras vindt plaats in de 
zomer van 2018. In een kleine drie maanden moet 
het hele project gerealiseerd worden, aldus Bes. 
‘Eind mei is de finale van de play-offs en die zou-
den we kunnen halen. Daarna kunnen de 
werkzaamheden dus pas beginnen. De 
voorbereiding van het eerste elftal begint op 1 juli; 
dan moet in ieder geval het trainingsveld gereed 
zijn. De jeugdelftallen beginnen iets later, eind juli, 
dus dan moet het Academy-veld klaarliggen. De 
eerste competitiewedstrijd spelen we op 17 augus-
tus en we willen voor die tijd nog een oefenwed-
strijd in het stadion afwerken, dus begin augustus 
moet ook het stadionveld opgeleverd worden. Een 
strakke planning, maar zeker haalbaar.’

Het hoofdveld gezien vanaf het andere doel (foto: Ron Baltus).

‘Wij zien in het betaald 

voetbal een ontwikkeling 

richting gras’

Be social 
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www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7518
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CCGrass voorziet Maastricht 
van nieuw voetbalveld
Het amateurvoetbal in nederland profiteert al jarenlang van kunstgrasvelden. De maastrichtse club VV Scharn heeft nu voor zijn vele elftallen en 

spelers een splinternieuw voetbalveld van CCGrass.

Als een van de zes voorkeursleveranciers van FIFA 
heeft CCGrass de afgelopen tien jaar waarschijnlijk 
meer voetbalvelden geleverd dan enige andere 
fabrikant. Het veld van VV Scharn werd geïnstal-
leerd volgens de kwaliteitsnormen van FIFA. Voor 
de grasmat werd Superb-garen geselecteerd. 
Superb is het garen van CCGrass dat berekend is 
op de zwaarste betreding, met een garengewicht 
(dtex) dat veel hoger is dan dat van de meeste 
kunstgrasvezels. Dit geeft een zachter gevoel, zon-
der dat er concessies worden gedaan aan de pres-
taties. Maar VV Scharn zal vooral profiteren op het 
gebied van duurzaamheid. Bij de Lisport-test, de 
industriële testnorm, wordt het oppervlak kunst-
matig aan slijtage onderworpen. Van een goed 
product wordt verwacht dat het 100.000 rondgan-
gen aankan. Superb-garen van CCGrass heeft al 
250.000 rondgangen doorstaan en vertoont nog 
geen tekenen van slijtage.

CCGrass ondersteunt dit met een garantie van 
twaalf jaar, wat ongekend is in de kunstgraswereld. 
De productmanager van CCGrass legt uit: ‘Al onze 

testen en ervaringen wijzen uit dat Superb-garen 
ongelofelijk lang meegaat. Het is dus de perfecte 
keuze voor VV Scharn, die wij nog eens ondersteu-
nen met een lange garantieperiode.’

Het nieuwe veld van VV Scharn is geïnstal-
leerd door de plaatselijke partner van CCGrass, 
TOP Sport & Groen, en zal worden gebruikt door de 
49 elftallen van de club. Nimo Chen, salesmanager 
bij CCGrass, zegt hierover: ‘Voetbal is zo’n populaire 
sport; elke speler verdient het om op het beste 
oppervlak te spelen. Clubs willen hun velden niet 
te vaak vervangen. Daarom is het belangrijk dat 
ze een hoogwaardig kunstgrasoppervlak krijgen, 
waarbij speelprestaties, duurzaamheid en kosten in 
evenwicht zijn.’

CCGrass is de grootste kunstgrasproducent ter 
wereld, met een jaarlijkse productie van ruim 40 
miljoen vierkante meter en met velden in meer 
dan honderd landen overal ter wereld. Als een 
van de zes voorkeursleveranciers van FIFA voldoet 
CCGrass aan de strengste fabricagenormen en 

biedt het volledige ondersteuning bij iedere instal-
latie door zijn wereldwijde partners.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7534
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Page one boys Arjan en Adrie 
blikken terug
Knottnerus en Markusse zijn nu gewone loonslaven, maar voelen zich 
nog ondernemer

De kunstgrasmarkt consolideert. Dat betekent dat de grote bedrijven groter worden en een steeds groter deel van de koek veroveren. Je zou kunnen 

zeggen dat die ontwikkeling in Nederland gestart is met de overname van het bedrijf AAsportsystems van Knottnerus en Markusse in 2011. 

Auteur: Hein van Iersel

Arjan Knottnerus en Adrie Markusse. In hun hand de Fieldmanager uit 2011, 

met op de cover het verhaal over de overname van AAsportsystems.
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‘Kun jij een geheim bewaren?’ Zo begon Arjan 
Knottnerus meer dan zeven jaar geleden zijn 
telefoontje met de redactie van Fieldmanager. 
‘Wij gaan een deel van onze aandelen overdoen 
aan Fieldturf Tarkett, met het uiteindelijke doel 
om over vijf jaar de rest van de aandelen te ver-
vreemden. Vind jij het leuk om ons daarover te 
interviewen en de primeur te hebben?’ Die vijf jaar 
zijn uiteindelijk iets van zeven jaar geworden, maar 
afgelopen januari hebben A & A hun handtekening 
gezet onder de overdracht van de laatste aandelen. 
Als je het verhaal uit 2011 terugleest, herinner je 
je al snel weer de onderliggende reden van die 
overname: een stoelendans in de kunstgraswereld, 
waardoor Fieldturf Tarkett dringend verlegen zat 
om een nieuwe sterke partner om zijn producten 
af te zetten in Nederland, een kunstgrasland bij 
uitstek. Die partner bleek AAsportsystems.

Ondernemers
Een extreem lange ondernemerscarrière had-
den beide heren op dat moment niet achter de 
rug. In 2008 maakten zij zich los van Arcadis om 
voor zichzelf te beginnen met AAsportsystems. 
Knottnerus: ‘Wij zijn op het hoogtepunt van de 
markt in de business gestapt. In 2008 hadden we 
nog helemaal niets; in 2010 zaten we al op 250.000 
meter.’ De opstart van AAsportsystems verliep dus 
stormachtig. Dat wil niet zeggen dat er geen pro-
blemen waren. De belangrijkste uitdaging was de 
keuze van een betrouwbare partner. Aanvankelijk 
had AAsportsystems het idee om onder eigen 
merknaam kunstgrassystemen te ontwikkelen en 
te laten tuften door loontufters zoals Intercarpet 
Raalte. De garens kwamen van partijen als Bonar 
Yarns. Arjan Knottnerus: ‘Onder eigen merknaam 
producten ontwikkelen leek aanvankelijk een goed 
keuze, maar als er problemen zijn met de kwaliteit, 
zit je altijd aan de laatste mem. Daarnaast zag je 
al snel dat de markt verzakelijkte. Voor die tijd 
was het makkelijker om in de relationele sfeer een 
project binnen te halen. Dat werd steeds lastiger. 
Daarbij waren wij gewoon te klein om groot te 
groeien. We hadden dat werkkapitaal eenvoudig 
niet. We hebben ook nog enige tijd met Limonta 
gewerkt in een niet-exclusieve samenwerking. Ook 
dat was niet de oplossing, omdat je daar nooit 
de specialties kreeg waarmee je mooie projecten 
kunt winnen.’ Ook een ontwikkeling als Sportgroep 
Nederland verliep niet helemaal zoals Knottnerus 
en Markusse hadden voorzien. Dit was een samen-
werkingsverband van een aantal zelfstandige aan-
nemersbedrijven dat in het voorjaar van 2008 werd 
ontwikkeld. Terugkijkend oordeelt Knottnerus 
daarover: ‘Het idee was goed. De aangesloten 
aannemers zouden de onderlaag bouwen en wij 
waren verantwoordelijk voor het kunstgras. In de 
praktijk werkte dat niet, vooral omdat een aantal 
bedrijven voor hun eigen belang kozen.’

Tarkett
Toen Tarkett in 2011 aan de deur klopte, was de 
keuze daarom snel gemaakt. Markusse: ‘Wij waren 
ambitieus en wisten dat we op eigen kracht niet 
konden doorgroeien. Met Tarkett kon dat wel. 
Tarkett was en is een van de gezondste bedrijven 
in deze industrie en was op zoek naar een sterke 
partner voor de Nederlandse markt.’ 
Knottnerus: ‘Voor ons was ook belangrijk dat we 
meer dingen konden blijven doen naast alleen 
kunstgras in Nederland. Wij konden ons blijven 
richten op de advisering aan topclubs en onze 
natuurgras activiteiten’.’ Die dubbele focus op 
kunst- en natuurgras zal ook in de toekomst blij-
ven bestaan. Tarkett heeft in 2015 het in zwaar 
weer verkerende Desso gekocht, en met name 
Knottnerus heeft als taak om te ondersteunen bij 
de internationale uitbouw van het ultieme hybride 
systeem: Grassmaster. En verder te werken aan 
de uitrol van Playmaster. Knottnerus is minder 
optimistisch over de kansen van hybridesystemen 
dan veel anderen in de markt. ‘Hybride is gewel-
dig, maar volgens mij niet altijd geschikt voor de 
breedtesport. Hybride is te duur en te arbeidsin-
tensief in vergelijking met kunstgras. Daarbij geldt 
dat er nog steeds meer wordt beloofd dan er kan 
worden waargemaakt. Je kunt op een hybridemat 
echt geen 1000 uur spelen, zonder dat het veld 
kaal wordt, maar er zijn nog steeds aanbieders die 
beloven dat je er 1000 tot wel 1500 uur op kunt 
spelen. Wij hebben als Tarkett naast Grassmaster 
nu ook het Playmaster-systeem, dat onder 
andere in de Johan Cruijff Arena ligt. Een gewel-
dig systeem, maar in onze visie niet geschikt om 
ergens tien jaar te blijven liggen. Hybride is gewel-
dig maar geen vervanger voor kunstgras dus niet 
altijd even geschikt voor de breedtesport.  Hybride 
is qua investering gelijk aan een kunstgrasveld 
maar is arbeidsintensief en vraagt om specialistisch 
onderhoud en kennis.’

Ondernemers 
Door de overdracht van die laatste pluk aandelen 
zijn Knottnerus en Markusse niet langer onderne-
mers, maar ‘gewone loonslaven’. Voor Markusse 
maakt dat allemaal niet zoveel uit: ‘Ik voel me niet 
anders dan voor die tijd en wil als ondernemer op 
de markt aanwezig blijven. Dat is ook wat Tarkett 
nodig heeft; zij hebben behoefte aan onderne-
mers.’

Tarkett zat dringend 

verlegen om een nieuwe 

sterke partner om zijn 

producten af te zetten in 

Nederland
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Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 
maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.
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De hetze tegen 
de rubberkorrels

Nieuws over kankerverwekkende stoffen is notoir onbetrouwbaar. Dat komt 
omdat iets al “kankerverwekkend” heet wanneer het bij bacteriën een veran-
dering in het genetisch materiaal teweegbrengt. Of, gevoed aan knaagdieren, 
tot tumoren leidt. Wanneer je die doses echter omrekent, doet zich pas een 
risico voor bij de dagelijkse consumptie van pakweg 80.000 flesjes limonade, 
355 broden of 269 kilo pinda’s.

Bruce Ames, de hoogleraar biochemie die met de naar hem vernoemde 
bacterietest aan de wieg stond van de niet-aflatende stroom berichten over 
kankerverwekkende substanties, zei toen ik hem opzocht aan de Berkeley-
universiteit: ‘Kankerverwekkende stoffen verwekken in werkelijkheid bijna 
nooit kanker.’

Dat blijkt. In 1960 voorspelde de Amerikaanse biologe Rachel Carlson in haar 
boek Silent Spring dat de mensheid zou verdrinken in de kankerverwekkende 
zee die de chemische industrie over ons uitstort. We zijn zo’n zestig jaar verder 
en wanneer de sterfte wordt gecorrigeerd voor de stijgende leeftijd neemt 
kanker niet toe, maar af. Toch blijft de paniekfabriek maar doordraaien. In de 
veertig jaar dat ik over wetenschap schrijf, heb ik een imposante reeks geturfd. 
Benzopyreen in zonnebloemolie, dioxine in paling, linolzuur in margarine, 
chlooramfenicol in garnalen, acrylamide in chips en brood, enzovoorts. Om 
het half jaar een nieuwe hype. In 2016 schaarde het tv-programma Zembla 
zich in die rij: uit de rubberkorrels op kunstgrasvelden, afkomstig van gemalen 
autobanden, komen polycyclische aromatische koolwaterstoffen, weekmakers 
en nitrosaminen vrij en die zijn kankerverwekkend.

Wetenschappelijke autoriteiten (RIVM, het Europese ECHA) stelden dat er geen 
gevaar is. In 2018 bekrachtigde het tijdschrift Cancer Epidemiology dit met 
een onderzoek waarin geen verband kon worden ontdekt tussen sporten op 
velden met rubbergranulaat en kanker. Al die tijd trekt Zembla zich niets aan 
van dergelijke, even gezaghebbende als geruststellende research. In februari 
2017 volgde een tweede alarmerende uitzending, in oktober een derde. Mag 
je dit “wetenschapsontkenning” noemen, zoals de bakfietsmoeders die hun 
kinderen niet laten inenten? Zo simpel is het niet. Het programma liet soms 

wel echte deskundigen aan het woord. Zo zat in de tweede uitzending een 
experiment met embryo´s van zebravisjes. Die gingen dood ten gevolge van 
stoffen uit rubberkorrels, waarna een hoogleraar toxicologie sporten op kunst-
gras afraadde. 

De ontbrekende kanttekening is dat alles kankerverwekkend is wanneer je het 
in rare hoeveelheden aan embryo´s voert. Het gaat om de dosis. Altijd om de 
dosis. 

Ik lunch wel eens met hoogleraar biochemie Aalt Bast. Een amusante, zij het 
licht verwarrende ervaring. Zo consumeerde hij een keer met zichtbaar genoe-
gen zeebaars met cantharellen en merkte op dat in die paddenstoelen het 
kankerverwekkende hydrazine zit. Hij wees op het geroosterde randje aan de 
zeebaars. ‘Dat zit werkelijk vol met kankerverwekkende stoffen, zoals hetero-
cyclische aminen en benzopyreen. Het is overigens een perfect klaargemaakte 
vis.’ Dat is de nuancering die ontbreekt in de hetze tegen de rubberkorrels. De 
wijsheid dat onze leefomgeving vol zit met kankerverwekkende stoffen. De 
essentie is hoe we daar mee omgaan. Dat het wel gezond is om te sporten – 
op echt dan wel nagebootst gras - maar niet aanbevelenswaardig is om de 
boterham te beleggen met rubberkorrels. 

Simon Rozendaal, wetenschapsjournalist

Simon Rozendaal was wetenschapsredacteur voor NRC Handelsblad en Elsevier 
Weekblad, werkte mee aan wetenschapsprogramma’s voor de VARA, VPRO en 
NCRV en schreef zo’n 25 boeken. Hij studeerde scheikunde aan de TU Delft en is 
erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
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‘We proberen de kikkers 
wakker te kussen, zodat het 
allemaal mooie prinsen en 
prinsessen worden’
Kinderen duidelijk maken wat een teamsport voor hen kan doen, dat is één van de intenties van HC Zevenbergen. Ook wil de club een familieclub zijn, 

waarin alle doelgroepen worden bediend. ‘Ouders, zoontjes, dochters, vriendjes van, opa’s en oma’s: iedereen moet zich hier kunnen vermaken’, meent 

voorzitter Guus Govaart.

Auteur: Sylvia de Witt
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Hockeyclub Zevenbergen is opgericht op 7 decem-
ber 1978 door het viertal Max Gehéniau, Betty 
Gehéniau, Hanny Petit en Ernst Ridder. Annemarie 
Coenen, al meer dan dertig jaar wedstrijdsecretaris 
en ook trainer van de Benjamins, weet nog hoe 
het begon. ‘Aan de andere kant van het dorp, bij 
de atletiekvereniging, lag een grasbaan. Daar werd 
begonnen met een aantal teams. Elke zaterdag-
morgen moesten de lijnen uitgezet worden met 
een wit karretje. Dat was echt pionieren, maar alle 
neuzen stonden dezelfde kant op. Op een gegeven 
moment werden er sportvelden verplaatst binnen 
de gemeente. De voetbalclubs zaten in die tijd 
nog bij het station; die werden naar deze locatie 
verplaatst. Wij kregen hier twee grasvelden en een 
oude bouwkeet; dat waren twee oude directieke-
ten die aan elkaar vast zaten. Dat was ons clubhuis, 
supergezellig! Later hadden we een wat grotere 
directiekeet en daarna is het huidige clubhuis hier 
neergezet door Oakwood, destijds sponsor van HC 
Zevenbergen.’

De club had dus twee natuurgrasvelden, maar 
wilde uiteindelijk graag een kunstgrasveld. 

Hiervoor moest er flink gelobbyd worden. Door 
een ‘foutje’ kwam dit er ook. 

Annemarie Coenen: ‘Voor het onderhoud van deze 
natuurgrasvelden was er 120 kuub zand gestrooid 
in plaats van 20 kuub. Om dit zand er weer af te 
halen, werd er met grote tractoren over een dras-
sig veld gereden. Door de enorme spoorvorming 
werd het veld direct afgekeurd. Uiteindelijk ging 
de gemeente overstag, want de aanleg van een 
nieuw natuurgrasveld kost ook behoorlijk wat. We 
hadden toen nog de insteek dat de voetbalclubs er 
ook op konden trainen, maar dat is nooit gebeurd.’

Keuring aangevraagd
Vele jaren later heeft HC Zevenbergen heeft twee 
kunstgrasvelden: een waterveld en een zandveld. 
Het waterveld ligt er nu voor het tweede seizoen; 
het zandveld ligt er inmiddels elf jaar en is aan 
vervanging toe. De gemeente Moerdijk, waartoe 
Zevenbergen behoort, heeft toegezegd dat dit ook 
een waterveld wordt. Maar wanneer dat gebeurt, is 
nog de vraag.

‘De gemeente zei destijds dat het veld na de 
onderhoudstermijn van tien jaar vervangen zou 
worden’, legt voorzitter Guus Govaart uit. ‘We zijn 
nu in discussie over de vraag wanneer dat zou 
moeten gebeuren. De gemeente wil dat de vezels 
eerst versleten zijn. Maar door de harde, slechte 
ondergrond en de slecht bespeelbare mat veroor-
zaakt het veld zoveel blessures bij de spelers, dat er 
nauwelijks nog op gespeeld wordt. Op die manier 
slijten de vezels natuurlijk niet, terwijl een goed 
bespeelbaar tweede veld node gemist wordt door 
de hockeyclub.’ 

Wim van Broekhoven, als bestuurslid verantwoor-
delijk voor het terrein- en materiaalbeheer van de 
club, kan dit alleen maar beamen. ‘Toen het water-
veld was aangelegd, wilden alle teams alleen nog 
maar op dit veld spelen. Ook kwamen hockeyclubs 
uit de omgeving vragen of ze bij ons trainingstijd 
konden huren. Hun eerste teams spelen in een 
klasse die normaal gesproken op een waterveld 
speelt; dat vereist een andere techniek. Als je daar 
niet op kunt trainen, krijg je een achterstand. 
Omdat iedereen hier op het waterveld wil trainen, 
gaat het nu om en om. De teams die twee keer per 
week trainen, doen dat één keer op het waterveld 
en één keer op het zandveld.’

Stuiterballen
Veel clubs kiezen tegenwoordig voor een water-
veld. Voor clubs waarbij Dames 1 of Heren 1 in 
de hoofdklasse speelt, is het zelfs verplicht. Het 
voordeel van zo’n veld is dat de ballen veel sneller 
gaan. Doordat er sneller gehandeld moet worden, 
kan er op hoger niveau gehockeyd worden. Verder 
kunnen bepaalde technieken op zand niet gebruikt 
worden, zoals lifttechnieken. Op zand stuitert de 
bal niet. Op een waterveld tik je de bal even op zijn 
kop en dan stuitert hij al.
De 20-jarige Jorn de Koning zit al vanaf zijn 
zevende bij de club. Sinds dit seizoen is hij coach 
bij Dames 1. Naast Dames 1 traint en coacht hij 
ook meisjes A1. Eerder coachte hij meisjes B1 en 
daarvoor jongens B2, jongens C1 en jongens D1. 
Tijdens de trainingen coacht hij heel gericht op 
het aangeven met stuiterballen, hoge aannames. 
‘Ook trainen we lage aannames, hoewel die minder 
vaak voorkomen op een waterveld. Als ze dan weer 
een wedstrijd op zand moeten spelen, moeten ze 
weer wennen; dat zie je meteen. Op zand moet je 
meer naar de bal toe komen; op water rolt de bal 
gewoon vol door, dan kun je bijna blijven staan.’ 
Ook de aanname verschilt. Op een waterveld moet 
je letten op hoge aannames, anders stuit de bal 
over de stick heen; op een zand heb je aan een 
lage aanname al voldoende.

10 min. leestijd

‘Voor een betrekkelijk kleine 

club hebben wij nog 

behoorlijk wat senioren-

teams. Bij een heleboel 

verenigingen is dat aantal 

bijna gereduceerd tot nul’

club
in beeld
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Steeds meer waterveldgericht
Met de verschillende technieken op de velden 
kunnen teams ook hun voordeel doen. Zo speelde 
voorzitter Guus Govaart met de Veteranen A tot 
voor kort in de Hoofdklasse tegen de topteams uit 
de regio, waarin ook oud-internationals zaten. ‘Wij 
hadden hier toen nog alleen het zandveld. We wis-
ten het de landskampioen van het jaar daarvoor 
nog vrij moeilijk te maken, omdat dat team nooit 
meer op zand speelde. Zij gokten erop dat de bal 
zou stuiteren, wat echter niet het geval is op zand.’ 
Jorn de Koning vindt dat je uiteindelijk veel meer 
voordeel kunt halen uit een waterveld. ‘In de toe-
komst wordt het hockey steeds meer waterveld-
gericht. Op een zandveld loop je gemakkelijk een 
achterstand op. Vroeger speelde ik voornamelijk 
op een zandveld. Als ik dan een keer een wedstrijd 
op een waterveld moest spelen, had ik geen idee 
hoe dat moest. Dan ga je gewoon af tegen de 
tegenstander. Nu wij dit waterveld hebben, dragen 
wij meer bij aan het spel. Tegenstanders die alleen 
trainen op een zandveld, gaan hier bijna kansloos 
af in mijn ogen.’

Put van 100 meter diep
Het waterveld, dat in 2017 is opgeleverd, was eer-
der een gewoon zandveld. De gemeente Moerdijk 
wilde alleen de kosten dragen voor een nieuw 
zandveld; de meerprijs voor een waterveld, 70.000 
euro, heeft de vereniging zelf gedragen. In totaal 
kostte het veld 230.000 euro, inclusief de waterin-
stallatie. Voor elke wedstrijd wordt er gesproeid. 
Of er verder nog gesproeid moet worden, hangt af 
van de weersomstandigheden. 

‘Soms sproeien we ook in de rust’, vertelt 
Annemarie Coenen. ‘En ook ‘s zomers moet er veel 
gesproeid worden, want dan droogt het veld snel 
op. ’s Winters is dat veel minder. Het ligt er ook aan 
wie erop speelt. Als de jongste jeugd traint, hoeft 
het niet heel nat te zijn. Die hebben al moeite 
genoeg met de stick en de bal.’

Een waterveld kan worden gesproeid met leiding-
water, maar dat is bijna onbetaalbaar, want er gaan 
nogal wat liters doorheen. Slootwater kan ook, 
maar dat wordt al voor de voetbalvelden gebruikt. 
Guus Govaart: ‘Dan ga je op zoek naar iets anders. 
Het werd een bron. Hier hebben we een put gesla-
gen van 100 meter diep en wordt er grondwater 
opgepompt.’

Streethockey-elementen in een training 
Bij de club zijn de meisjes veruit in de meerder-
heid: een derde van de leden zijn jongens, twee 
derde meisjes. Hierin staat HC Zevenbergen niet 

alleen. Het is bij elke hockeyclub het geval, iets 
waar de KNHB zich al jaren het hoofd over breekt. 
Toen de kinderen van Annemarie Coenen hier gin-
gen hockeyen, was het aantal jongens en meisjes 
nog gelijk, maar het aantal jongens werd steeds 
kleiner. ‘Jongens zijn volgens de hockeybond snel 
verveeld. We kregen workshops over hoe je ze kunt 
binden. Zo is de bond bezig om streethockey-ele-
menten in de training in te brengen. Dan werk je 
met autobanden of kliko’s, of je neemt de kinderen 
mee naar een parkeerplaats. Alles wat je hebt aan 
materiaal, zou je moeten gebruiken. Als jongens te 

‘Als jongens te lang 

stilstaan tijdens een training 

gaan ze klieren, omdat ze 

zich vervelen’

Annemarie Coenen

Guus Govaart

Wim van Broekhoven
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lang stilstaan tijdens een training (en die ervaring 
heb ik, want ik train zelf ook jongetjes), gaan ze 
klieren, omdat ze zich vervelen.’

Veel meer prikkels
Ook de coach merkt tijdens zijn trainingen dat 
jongens wat vaker klieren dan meisjes. ‘Meisjes kun 
je nog wel een opdracht geven, die ze dan gewoon 
uitvoeren. Jongens moet je wat meer achter de 
broek zitten. Daarom vind ik het ook makkelijker 
om meisjes te trainen dan jongens.’ Even kijkt 
hij bedenkelijk. ‘Hoewel, af en toe heb je van die 
dagen dat de meisjes alleen maar aan het praten 
zijn. Maar dat krijg je er wel uit.’
Annemarie Coenen vindt dat praten niet het erg-
ste, maar wel dat je sommige meisjesteams niet in 
beweging krijgt. ‘Dan zeg ik: We gaan lopen. Dan 
moet je je ene voet voor de andere zetten. En dan 
steeds sneller, dan ga je rennen.’

De voorzitter hockeyt al zo’n dertig jaar en ziet een 
duidelijke verandering in mentaliteit. ‘Vroeger was 
je meer gefocust; je deed aan hockey en daar ging 
je vol voor. In de zomer klom je met je vriendjes 
het hek over en ging je nog even een bal op het 

doel slaan. Nu zijn er veel meer prikkels, waardoor 
mensen veel meer dingen naast elkaar doen. 
Daarom hebben we vorig jaar als bestuur gezegd 
dat we alle doelgroepen moeten gaan bedienen, 
zodat iedereen hier bezig gehouden wordt. Dan 
doel ik op de papa’s, mama’s, zoontjes, dochters, 

vriendjes van, opa’s en oma’s, zodat iedereen zich 
hier kan vermaken.’

Rijden, bar, fruit
Alle doelgroepen bezighouden, dat is een 
mooi streven, maar alle activiteiten vallen of 
staan natuurlijk met vrijwilligers. Wat zou HC 
Zevenbergen bijvoorbeeld moeten zonder 
Annemarie Coenen? Terecht werd zij in 2014 uitge-
roepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Al bijna 35 jaar 
is zij wedstrijdsecretaris voor zowel de junioren als 
de senioren. Op zaterdag is zij bijna altijd te vinden 
achter de wedstrijdtafel of langs het veld, en op 
vrijdagmiddag traint zij de Benjamins. Veel club-
leden hebben bij haar leren hockeyen. Als er één 
persoon is die alles weet van het reilen en zeilen bij 
de club en de vrijwilligers, dan is zij het wel. 

‘Op zaterdag draaien de ouders bardiensten. De 
bardiensten kunnen niet worden afgekocht. Op 
zondag draaien de teams zelf bardiensten, maar op 
zaterdag moeten de ouders dat doen. De ouders 
moeten ook om de beurt rijden en voor fruit zor-
gen. Het is ook prima als iemand een keer extra wil 
rijden en zijn bardienst door iemand anders laat 
overnemen. De coach maakt aan het begin van het 
seizoen een schema: rijden, bar, fruit. Iedere ouder 
weet dan wat hij wanneer moet doen.’

Onderhoud en verbouwing
Allemaal prachtige zaken, maar … zonder velden 
geen hockey. Het onderhoud van de velden heeft 
de gemeente Moerdijk uitbesteed aan Bras Fijnaart 
en het onderhoud rondom de velden aan mensen 
van Werkplein Hart van West-Brabant. Zij legen 
de kliko’s, ruimen de rotzooi op. ‘Alles binnen het 
hek is voor de gemeente; alles buiten het hek is 
voor ons’, vat Wim van Broekhoven het onderhoud 
samen. En vrijwilligers helpen mee als bijvoorbeeld 
de netten van de doelen moeten worden ver-
vangen. Afgelopen winter heeft het clubhuis een 
opknapbeurt gehad. Alle muren zijn geschilderd; 
de bar is verbouwd. Voorheen omschreef iedereen 
het clubhuis volgens Guus Govaart als een beetje 
kil, wat grijs, met van die traanplaten op de bar. 
‘Het was er niet warm. Ook de verlichting was niet 
fantastisch. We misten sfeer. We wilden eigenlijk 
het hele clubhuis verbouwen, maar voor het zover 
is (want de gemeente moet ook bijdragen) hebben 
we dit alvast gedaan. We wilden dat het er snel 
weer super uitzag, in afwachting van de grote ver-
bouwing. Dan worden er echt grote dingen functi-
oneel verbeterd. Niet alleen de look-and-feel, maar 
ook de duurzaamheid en de functionaliteit. Eerder 
al hebben we het hele dak volgelegd met zon-
necellen en we zijn met de gemeente in gesprek 

‘Nu wij dit waterveld 

hebben, dragen wij meer 

bij aan het spel’

club
in beeld
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over ledverlichting voor de hockeyvelden. In het 
clubhuis komt een tochtsluis, zodat er in de koude 
periode niet zoveel warmte verloren gaat en er 
een logischere doorloop ontstaat van entree, wc’s, 
kleedkamers en barruimte. De entree wordt ook 
herkenbaarder gemaakt en makkelijker toeganke-
lijk. Verder zullen er grotere ramen en openslaande 
deuren komen, voor meer zicht op het veld.’  

Sponsors
De 70.000 euro extra voor het waterveld was niet 

afkomstig van sponsors, maar van contributies, 
winst van de omzet, zuinigheid en sparen. Allemaal 
inkomstenbronnen die de afgelopen jaren onder 
druk stonden.

Guus Govaart: ‘Ik heb zelf ook gesponsord, maar 
dan moest ik aan mijn compagnon uitleggen wat 
voor baat wij daarbij hadden. Nou, helemaal niks. 
Ik ga er geen ziekenhuis meer om bouwen; het is 
gewoon goodwill.’ 

‘Een gunfactor’, vult Annemarie Coenen aan. ‘Dat 
is het in feite. Je gaat er niet meer omzet door 
draaien. Het zijn vaak lokale ondernemers, ouders 
van leden of leden van de club zelf.’ Ze denkt dat 
de omzet van de bar dit jaar wel gaat verbeteren. 
Die was heel lang wat minder. Debet hieraan was 
onder meer het feit dat op 1 januari 2014 de leef-
tijdsgrens voor alcohol van zestien naar achttien 
jaar ging. Stiekem geldt dit voor iedere sportclub, 
stelt de voorzitter, want zoiets hakt er gewoon in. 
‘Je hebt ook maar bepaalde tijden op zaterdag 

De speelplek, gesponsord door Shell Moerdijk

Clubhuis HC Zevenbergen

‘We kwamen een keer op 

een zaterdagavond om 

twaalf uur ’s nachts terug en 

het hele veld stond blank’

club
in beeld
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waarop je alcohol mag schenken. Daarbij mag je 
niet concurreren met de horeca, en in de crisis heb-
ben gemeenten de subsidiekranen verder dichtge-
draaid. Aan de ene kant pakken ze de marge op de 
baromzet door regelgeving, aan de andere kant is 
er minder subsidie.’

Meer een familieclub
Guus Govaart: ‘Ik geloof wel dat we als club nu de 
juiste insteek hebben, door te zeggen dat we meer 
een familieclub moeten zijn en mogelijkheden 
moeten bieden voor alle leden. Dit is de enige 
manier om wat reuring op de club te houden. Zo 
hebben we nu ook een speelplek aangelegd. We 
zagen vaak dat broertjes of zusjes van hockey-
ers, die zelf nog niet hockeyden of op een ander 
tijdstip, zich verveelden. Daarom hebben we een 
oplossing gezocht, zodat iedereen zich altijd kan 
vermaken.’

Met een werkgroep werd gezocht naar mogelijk-
heden om een speelplek te realiseren. De groen-
strook van de gemeente bood ruimte. De hockey-
club kreeg van de gemeente wat extra ruimte om 
een speelplek aan te leggen en het terras uit te 
breiden. In 2017 liet Shell Moerdijk weten de speel-
tuin te willen sponsoren; eind oktober werd door 
Speelmaatje de Bosbengel hout voor de zandbak 
geleverd en een touwlabyrint geplaatst.

Mentaliteit
Het is fantastisch dat deze speelplek er is gekomen, 
maar er blijft altijd wat te wensen over. Zo zou 
Annemarie Coenen graag zien dat er meer jongens 
bij de club komen. ‘Hockey wordt zo langzamer-
hand een beetje een meidensport.’

De trainer ziet graag dat de mentaliteit verandert. 
‘Iedereen gaat nu gewoon naar feestjes. Vijf jaar 
geleden plande je je andere activiteiten om de trai-
ning en de wedstrijden heen. Tegenwoordig wordt 
er van alles gepland naast de hockeyactiviteiten en 
krijg ik vaak op het laatste moment te horen wan-
neer spelers afzeggen. De inzet is laag. Dat vind ik 
jammer, zeker omdat ik gedreven ben in alles wat 
met hockey te maken heeft.’

Soms ligt het niet aan de kinderen, maar aan de 
ouders. Annemarie Coenen traint de Benjamins op 
vrijdagmiddag. Als het dan regent, komt de helft 
niet opdagen. ‘Maar die regen maakt kinderen 
helemaal niets uit.’

Wim van Broekhoven heeft daar ook een mooi 
voorbeeld van. ‘We hadden een uitwisseling met 
een Engelse club voor 12- tot en met 18-jarigen. 

BRAS FiJNAART DOeT ONDeRHOuD: 
‘GeGARANDeeRD De 
KwAliTeiTSSTANDAARD’
Bras Fijnaart onderhoudt de sportaccom-
modatie van HC Zevenbergen op basis van 
hun ontzorgconcept ‘Rentmeesterschap op 
sportaccommodaties’. Directeur-eigenaar Goof 
Rijndorp van Bras Fijnaart: ‘Onze zorg strekt 
zich uit tot het compleet overnemen van 
beheer en onderhoud van het hele complex. Ik 
zeg weleens van hekwerk tot hekwerk.’
Zo’n acht jaar geleden startte Bras Fijnaart met 
het onderhoud van de velden van Hockeyclub 
Zevenbergen,’ vertelt directeur-eigenaar Goof 
Rijndorp van Bras Fijnaart. ‘Daarbij zorgen we 
ervoor dat de kwaliteit van de velden mini-
maal op het afgesproken niveau blijft. We voe-
ren wekelijks onderhoud en groot onderhoud 
uit. Eventueel hoort renovatie en vervanging 
van velden, gebouwen, verharding, groen, 
hekwerken en overige inrichtingsmaterialen 
hierbij. Je kunt zeggen dat we alles meepakken in onze scoop: van de riolering in de grond tot 
de verlichting boven de velden.’  Het onderhoud is onderdeel van het concept Rentmeesterschap 
op sportaccommodaties voor de gemeente Moerdijk, vertelt Rijndorp. ‘In eerste instantie was 
Hockeyclub Zevenbergen onze opdrachtgever, later nam de gemeente Moerdijk die rol over. Het 
gaat enerzijds om onderhoud aan een zandveld. Daarnaast onderhouden we het nieuwe waterveld 
van de club en de rest van het complex.’ Zevenbergen valt onder de gemeente Moerdijk, waarvan 
ook het dorp Fijnaart deel uitmaakt. Rijndorp: ‘De samenwerking is vanaf het begin goed geweest, 
de lijntjes zijn kort. Door het Rentmeesterschap hebben we via de bestuurder van de club een direct 
contact met de hockeyclub. Dat werkt prettig. Met het Rentmeesterschap ontzorgen we de gemeen-
te in alles, ook in de communicatie.’

Goof Rijndorp
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Het ene jaar komt de Engelse club een heel week-
end hier; het andere jaar gaan wij naar Engeland. 
En daar regent het altijd. Voorheen sliepen we daar 
in tenten. We kwamen een keer op een zaterdag-
avond om twaalf uur ’s nachts terug en het hele 
veld stond blank. De luchtbedden dreven de tent 
uit. Toen heb ik iedereen moeten evacueren en 
onderbrengen in barakken. De ouders zeiden toen: 
We gaan nu toch wel naar huis, hè, want dit is geen 
doen. Maar die kinderen heb ik niet horen klagen.’

Hockey-BSO
Govaart wil dat deze verslechtering van de men-
taliteit van de leden goed wordt opgevangen. ‘We 
bekijken nu of we de hockeyopleiding kunnen 
professionaliseren en proberen kinderen duidelijk 
te maken wat een teamsport voor je kan doen. 
Iedereen individualiseert, maar dadelijk zit je in het 
bedrijfsleven met een tekort aan mensen die kun-
nen samenwerken. Dus waarom help je ze niet om 
daar meer mee te doen? Eén van onze hoofdspon-

soren heeft een trainings- en coachingsbureau; 
dat willen we hier actief bij betrekken. Wij vinden 
het ook belangrijk dat eigen kweek zich hier kan 
ontwikkelen.’ De club heeft nog een ander mooi 
initiatief in het leven geroepen. Wanneer scholen 
studiedagen hebben, zitten veel ouders met de 
handen in het haar en de gemiddelde kinderop-
vang speelt hier niet op in. En HC Zevenbergen 
heeft eigenlijk alles wat kinderen leuk vinden, 
meent Govaart. ‘Op 13 april hebben we hier een 
hockey-BSO georganiseerd. De kinderen konden 
hier de hele dag hockeyen en er was een spring-
kussen met alles erop en eraan. Er was ook veel 
animo van buiten de hockeyclub. Mensen vroegen 
naderhand: kan er ook een vakantie-BSO komen?’

club
in beeld
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Hoewel Ton de Rooij voornamelijk bekend is om 
zijn werkzaamheden op het gebied van tennis, 
heeft het bedrijf één ding gemeen met Silica Nova: 
beide zijn gespecialiseerd in kunstgrasvelden. Via 
die weg kwamen de twee bedrijven medio 2014 
dan ook in contact, vertelt Bastiaan Doornewaard 
van Silica Nova. ‘Wij werkten destijds op hardcourt 
tennisbanen onder dezelfde hoofdaannemer, toen 
de hele problematiek rond semiwatervelden de 
kop opstak. Ik ben toen met René van Vliet van Ton 
de Rooij in gesprek gegaan over deze kwestie en 
we hebben gedachten uitgewisseld over mogelijke 
oplossingen voor de algenproblematiek.’

Goede samenwerking
Samen trokken zij de conclusie dat reiniging goed 
mogelijk was. Doornewaard: ‘Watervelden zijn 
kostbaar; die wil je niet al na een paar jaar vervan-
gen vanwege algen. Goede reiniging is dan wel 
noodzakelijk. Van Vliet gaf aan dat Ton de Rooij 
hiervoor een geschikte machine had staan. Zijn 
visie sprak mij bovendien erg aan, dus zijn we gaan 

samenwerken.’ Eind 2014 namen Silica Nova en Ton 
de Rooij de proef op de som met een pilot op een 
semiwaterveld bij HC Nieuwkoop. Ze opereren dus 
samen en niet los van elkaar. Doornewaard: ‘We 
vullen elkaar aan en kunnen elkaar op een mooie 
manier versterken. Dat werkt een stuk beter dan 
concurreren.’

De resultaten van de pilot waren direct goed en 
dat was eigenlijk geen verrassing, vertelt René 
van Vliet. ‘Ik loop zelf al bijna dertig jaar rond op 
tennisbanen en dan weet je wat zo’n ondergrond 
nodig heeft. We hebben in 2014 zelf al eens een 
waterveld gereinigd bij MHC Leusden. Vlak daarna 
vroeg Silica Nova ons voor dit semiwaterveld bij 
HC Nieuwkoop. Sindsdien werken we goed samen.’ 
Het veld bij Nieuwkoop heeft in november 2017 
zijn tweede reiniging gehad, wat betekent dat de 
reiniging ruim drie jaar meekon.

uniek in de markt
Voor het reinigen van een waterveld hebben de 

twee bedrijven een verdeling gemaakt, waarbij 
ieder een eigen specialisme heeft. Ton de Rooij 
reinigt het waterveld met een eigen machine, 
waarna Silica Nova het vuil afvoert en bovendien 
nieuw zand aanbrengt. Doornewaard: ‘Wij voeren 
het slib af; dat bestaat uit algen en zand. Die lading 
gaat met onze vrachtwagen naar de recycling. 
Vervolgens komt er tien tot vijftien ton nieuw zand 
op het veld.’ De hele klus wordt gemiddeld in vier 
dagen geklaard, afhankelijk van het type water-
veld. Dat is dubbel zo lang als bij de concurrentie, 
erkent Doornewaard. ‘Zij reinigen meestal in twee 
dagen en zijn goedkoper. Daar staat tegenover dat 
wij de enige in de markt zijn die twee jaar garantie 
durven te bieden op een schoon veld.’ Die garantie 
kan nog oplopen tot vier jaar als clubs een onder-
houdscontract afsluiten bij Silica Nova. 
Zoals gezegd begonnen Silica Nova en Ton de 
Rooij in 2014 met hun eerste veld. Toen daar suc-
ces geboekt werd, ging het balletje rollen via 
mond-tot-mondreclame. Doornewaard: ‘Datzelfde 
jaar hebben we nog twee velden gedaan en in 

Algen en watervelden: het lijkt een onlosmakelijke combinatie. lijkt, want Silica Nova en Ton de Rooij hebben elkaar gevonden op weg naar een 

oplossing. De twee aannemers reinigen sinds 2014 (semi)watervelden volgens een eigen principe. Die aanpak werpt zijn vruchten af: inmiddels zijn 

tientallen watervelden door het hele land al succesvol gereinigd.

Auteur: Nino Stuivenberg

Gegarandeerd een schoon 
hockeyveld voor twee jaar
Silica Nova en Ton de Rooij reinigen samen (semi)watervelden

Reiniging van een waterveld.
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sneltreinvaart volgden er meer. In 2015 reinigden 
we er tien en in 2016 twintig. We spreken dan 
over semiwatervelden én watervelden. Vorig jaar, 
in 2017, hebben we in totaal zelfs veertig velden 
gereinigd. We verdubbelen tot nu toe dus jaarlijks. 
Dit jaar verwachten we weer ruim veertig velden; 
het einde van de groei is nog niet in zicht. De clubs 
zijn tevreden en dat is natuurlijk het belangrijkst.’ 
Doornewaard meldt verder dat ook de concur-
rentie op de hoogte is. ‘Als zij een veld niet schoon 
krijgen, prijzen ze ons aan. Betere reclame is er 
niet.’

lichtgewicht
Een succesvolle aanpak in algenbestrijding, dat 

roept uiteraard vragen op over de manier van 
reinigen die men bij Ton de Rooij toepast. Van 
Vliet licht een tipje van de sluier: ‘De machine 
werkt volgens het principe “klein maar intensief”. 
We hebben een machine die makkelijk transpor-
teerbaar is en weinig weegt, waardoor de druk op 
de ondergrond beperkt is. Onze machine weegt 
duizend kilo, aanmerkelijk minder dan bij concur-
renten die soms met machines van wel vierduizend 
kilo werken.’ Een ander voordeel is dat de machine 
continu kan blijven werken. Met een toevoerslang 
wordt schoon water gepompt, terwijl een andere 
slang het vuil afvoert. Deze slang kan tot 25 meter 
buiten het veld in een riool of container gebracht 
worden. De machine blijft dus altijd op het veld. 

Patent
De machine waarover we schrijven, is in principe 
een doorontwikkeling van alle kennis die Van 
Vliet in huis heeft, opgedaan bij meer dan dertig 
jaar reiniging van tennisbanen. De machine is 
een Shibaura die opgebouwd is met diverse spe-
ciale componenten. Voorop is een reinigingsdek 
gemonteerd met een aantal roterende sproeiers en 
een uniek afvoersysteem. Met de juiste druk op de 
sproeiers levert dat een schoon veld op.

De aanvraag voor patent op deze machine loopt 
inmiddels, aldus Van Vliet. ‘We hebben nu drie van 
deze machines en zijn nog steeds druk aan het 
bouwen, zodat we onze capaciteit verder kunnen 
verhogen. Je merkt in de markt dat veel aannemers 
zoekende zijn naar een oplossing tegen algen, 
maar vaak op een verkeerde manier. Vaak worden 
de machines dan namelijk groter en zwaarder. Wij 
werken juist andersom en hebben nu een mooie 
lichtgewicht oplossing gevonden.’

ADVERTORIAL

De machine waarmee gewerkt wordt.

Afvoer naar een container buiten het veld.

De aanvraag op patent 

voor de machine loopt 

inmiddels
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Wilt u minder, minder, minder?
Nieuwe beregeningstechnieken hebben minder water nodig om 
waterkunstgrasvelden te prepareren

De toenemende druk van bestuurders en bevolking om het gebruik van water op kunstgrashockeyvelden te beperken, heeft de beregeningsindustrie 

aan het denken gezet. Nieuwe producten en benaderingen moeten de velden minder afhankelijk van water maken.

Auteur: Guy Oldenkotte

Spelers, bestuurders en accommodatiebeheerders 
zijn het er allemaal over eens dat kunstgraswa-
tervelden het summum zijn voor een hockeyver-
eniging. Ze bieden de beste ondergrond om op 
te trainen en te spelen en zijn tevens het meest 
eenvoudig om te onderhouden. In tegenstelling 
tot semiwatervelden hebben volledige water-
kunstgrasvelden weinig last van algen. Juist het 
bestrijden daarvan vereist bij veel verenigingen de 
nodige investeringen en tijd. Dat waterkunstgras-
velden duurder zijn dan de overige kunstgrassyste-
men voor hockey, vormt tegenwoordig voor veel 
verenigingen nauwelijks nog een probleem. Als 
het niet mogelijk is om het bedrag onmiddellijk op 
te brengen, zijn verenigingen graag bereid om nog 
wat langer door te sparen of alternatieve financie-
ringsvormen te overwegen. 
De focus bij die aanschaf ligt doorgaans op de mat 

en het kunstgrassysteem zelf, omdat de kwaliteit 
daarvan in hoge mate bepalend is voor de kwali-
teit van het spel en de levensduur van het systeem. 
Elders in deze editie leest over de verschillende 
oplossingen voor kunstgrasproducten die de markt 
aanbiedt. Maar ook de partijen die verantwoor-
delijk zijn om voldoende water in het systeem te 
krijgen, om zo een goede ondergrond voor hockey 
te bieden, zitten niet stil. 

Van tijd naar sector
De Internationale Hockey Federatie (FIH) heeft als 
uitgangspunt dat op een kunstgrashockeyveld 
maximaal 1 centimeter water mag staan om een 
goede ondergrond voor het spel te bieden. Voor 
een gemiddeld hockeyveld is dus zo’n 7.000 liter 
water vereist. Naar Nederlandse begrippen is dat 
niet veel. Een gebrek aan water is in ons land niet 

aan de orde. Wij hebben hier eerder te maken 
met een overvloed aan het vocht, maar elders ter 
wereld is die situatie anders. Juist daar speelt de 
FIH op in. 
In de hockeyspecial van tijdschrift Fieldmanager 
in 2017 lichtte Henno den Engelse van Aquaco al 
toe hoe zijn bedrijf de VP2-inbouwsproeier had 
doorontwikkeld tot een sproeier die een veld 
niet op basis van tijd, maar op basis van sector 
beregent. ‘Op die manier wordt er een optimale 
waterverdeling bereikt.’ Inmiddels heeft Aquaco 
dezelfde benadering doorgevoerd bij zijn stand-
pijpsproeiers. ‘Ook deze sproeiers zijn nu voorzien 
van sensoren die bepalen of elk deel van het veld 
voldoende water heeft gekregen. Wij hebben 
even gewacht met het aanpassen van de P2s-plus-
sproeier, omdat we er eerst zeker van wilden zijn 
dat het systeem bij pop-upsproeiers naar behoren 
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5 min. leestijd

werkte.’ Het is nu ook mogelijk om bestaande 
Aquaco-installaties met P2s-sproeiers om te bou-
wen naar een systeem waarbij het veld op basis 
van sector wordt beregend. ‘De acht sproeiers 
langs de randen van het veld sproeien dan niet 
langer 7 kuub water op het veld in twaalf minuten. 
Dankzij onze P2Plus-sproeier wordt er voortaan 
3,5 kuub in zes minuten op het veld gesproeid.’ De 
beregening verbruikt dus de helft minder water 
en de helft minder energie dan voorheen. Samen 
met het water dat al in de mat zit door dauw of 

een regenbui, zou dat een goed speloppervlak 
moeten geven. Den Engelse meent dat een veld 
met minder water toekan, omdat kunstgrasmatten 
vocht steeds langer kunnen vasthouden. Volgens 
Dennis Philippi van Van Oosten Beregening zou die 
besparing zomaar 20 tot 25% kunnen zijn. Ook bij 
Van Oosten Beregening zet men tegenwoordig in 
op sectorbesproeiing om het maximale uit de fac-
toren ‘tijd’ en ‘water’ te halen. ‘Die sproeiers draaien 
in een hoek van 180 graden, zodat ze overal vol-
doende water kunnen aanbrengen’, zo licht hij toe. 
Tot dusver heeft ook Van Oosten deze benadering 
alleen in pop-upsproeiers toegepast. Maar nog 
voor het einde van het seizoen gaat ook dit bedrijf 
waterkunstgrasvelden vanaf een statief beregenen 
met sproeiers die zijn voorzien van sensoren. 

Veiligheid voorop
Philippi wijst erop dat het systeem van Van 
Oosten is voorzien van een speciaal alarmsignaal. 
‘Voordat de beregening aanslaat, klinkt er eerst 
een hoornsignaal, zodat iedereen weet dat bin-
nen enkele seconden de sproeiers aanslaan.’ Nat 
gesproeid worden is leuk voor kinderen, zeker op 
een zomerse dag, maar is niet geheel zonder risico. 
Wie plotseling met een waterstraal in het oog 
wordt gespoten, kan daar blijvende oogschade 
aan overhouden. Ook bij Smits Veldhoven zorgen 
ze er daarom voor dat de beregeningsinstallatie 
waarschuwt voordat deze aanslaat. Maar Smits 
Veldhoven werkt ook mee aan een systeem waarbij 
een veld straks niet langer wordt beregend, maar 
juist van onderaf wordt bevloeid. Daarmee worden 
mogelijke gevaren ondervangen en wordt het 
veld veel gelijkmatiger en overal bevochtigd. Dat 
zou de spelkwaliteit ten goede moeten komen. 
Volgens Ton Lavrijssen van Smits Veldhoven vereist 
deze aanpak per saldo minder water. ‘Hoeveel 
water er straks exact in het systeem zit, kunnen 
we op dit moment nog niet voorspellen. We kun-
nen namelijk met de waterhoogtes spelen. Maar ik 
ben er wel van overtuigd dat het water effectiever 
wordt gebruikt.’ Volgens Lavrijssen wordt met het 
systeem in Den Haag voorkomen dat veel water 
niet goed wordt gebruikt vanwege verdamping. 
‘Door van onderaf te bevloeien, compenseren wij 
straks de verdamping.’ Volgens ruwe schattingen 
verdampt 20 tot 30% van het water dat door 
sproeiers op een veld wordt gespoten voordat het 
effectief heeft bijgedragen aan het veld. Elders 
in deze editie wordt exact beschreven hoe het 
nieuwe systeem precies werkt. 

Van onderaf
Henno den Engelse van Aquaco en Dennis Philippi 
van Van Oosten Beregening volgen de aanleg van 

het nieuwe waterkunstgrashockeyveld op het 
Toptrainingscentrum in Den Haag aandachtig. ‘Wij 
hebben vorig jaar samen met Edel Grass een kleine 
proef gedaan met een dergelijk systeem voor een 
trapveldje in Emmeloord. Ik verwacht dat we deze 
benadering in de toekomst vaker gaan zien’, zegt 
Den Engelse, die goede herinneringen bewaart 
aan het project. Philippi noemt het nu nog ‘een 
leuke ontwikkeling’, maar verwacht ook dat dit het 
systeem van de toekomst wordt. Hij wijst erop dat 
het veld zelf of wat daaronder ligt straks ook als 
waterbuffer kan worden gebruikt. Dergelijke buf-
fers passen goed in de plannen van de overheid 
om Nederland klimaatbestendiger te maken, waar-
bij gemeenten nu min of meer gedwongen zijn de 
aanpak van overvloedige regenval en lange droog-
teperiodes te heroverwegen. Toch is de portemon-
nee vaak bepalend, zo merkt Henno den Engelse 
op. ‘Helaas wint de portemonnee het meestal nog 
van de duurzame gedachte.’ Daarnaast maakt het 
veel verschil hoe het water uit de opslag wordt 
gebruikt. Als het idee bestaat om het in te zetten 
voor de beregening van een kunstgrasmat, is het 
zaak dat het water schoon genoeg is om te worden 
gebruikt. ‘Het water dat op het 6500 m2 grote veld 
wordt opgevangen en door de mat naar beneden 
zakt, is schoon. Maar als je ook water in de opslag 
wilt opnemen dat wordt opgevangen op de paden 
of de parkeerplaats, zal dat gezuiverd moeten 
worden. De vraag daarbij is hoeveel risico je wilt 
nemen en hoe schoon je dat water wilt hebben.’ 
Den Engelse wijst erop dat er verschillende metho-
des zijn om het water op te slaan. ‘Dat kan in silo’s 
of tanks die zijn weggewerkt in een aarden wal, 
maar het is ook mogelijk om te werken met infiltra-
tiekratten. Technisch kan alles, maar veel hangt af 
van de bereidheid om te investeren.’
Gezien de overlast die overvloedige neerslag kan 
geven, kan het interessant zijn om een aanvullende 
rol voor kunstgraswatervelden te overwegen. Net 
als langdurige droogte is overvloedige neerslag 
één van de zaken waarvan we de gevolgen in de 
toekomst steeds vaker zullen merken. 
Kunstgraswatervelden voor hockey worden steeds 
zuiniger. Door het aanbieden van sproeiers met 
sensoren en het toepassen van andere  
beregeningsmethodes, gaan leveranciers van 
beregeningssystemen mee in die trend. 

Ook de standpijpsproeiers van Aquaco zijn voortaan voorzien 

van sensoren.

Dennis Philippi
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Nog regelmatig krabt men zich in Eind-
hoven achter de oren. Prachtig dat we 
als MKB bedrijf, zo snel een prominente 
positie hebben verkregen bij voetbalclubs 
in de Engelse Premier League, de Duitse 
Bundesliga, de Italiaanse Serie A en het 
Nederlandse voetbal. Maar ook in andere 
sporten zoals bij de Franse basketbalkam-
pioen Asvel, de Roger Federer Arena van 
de Zwitserse tennisbond of het Davis Cup 
stadion van België. Dit zijn enkele voor-
beelden van een topsportomgeving waar 
AAA-LUX wordt toegepast.

Niet zomaar een schijnwerper
Voor het grote publiek zijn vooral de gro-
tere stadions zichtbaar, met de sterk in op-
komst zijnde  showverlichting. “Wij doen dat 

soort werk natuurlijk ook met enige regel-
maat, maar vaker nog richten wij ons op 
het trainingscomplex. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar een club als Schalke04”, aldus Erik 
Swennen, CEO van AAA-LUX. “Dat heeft 
behoefte aan beter licht tegen lagere totale 
kosten, dus wil men LED. Wat wij dan heel 
goed kunnen is de bestaande infrastruc-
tuur gebruiken, bijvoorbeeld de bestaande 
lichtmasten. Normaal is LED zwaarder en 
groter dan conventionele schijnwerpers, 
om de warmte weg te kunnen koelen. 
AAA-LUX heeft echter in 2009 al de 
principiële keuze gemaakt om lichtgewicht 
en klein te ontwerpen. Dat verklaart de 
bijzondere vorm van het armatuur, niet één 
grote lichtbak maar meerdere spots die 
samen één schijnwerper vormen.” 

Swennen vertelt: “Mensen denken er 
meestal niet over na, voor hen is een schijn-
werper iets eenvoudigs en zo moet het 
ook zijn. Maar er is echter behoorlijk wat 
slimme techniek en tactiek nodig om die 
schijnwerper met LED mogelijk te maken. 
We zijn daarin een specialist.”

Bereikbaar voor de 
breedtesport
Het voorbeeld van Schalke04 is een mooie 
brug naar de breedtesport omdat de 
gebruikte infrastructuur  - het type en de 
posities van de lichtmasten -  vergelijk-
baar is. In iedere stad en in ieder dorp heb 
je meerdere sportaccommodaties waar 
mensen dagelijks hun sport bedrijven. Daar 
is het realiseren van een kostenbesparing 
vaak een pure noodzaak. Clubs moeten 
hun begroting op orde krijgen en omdat 
het licht jaarlijks tussen 400 en 1000 uur 
brandt, speelt het reduceren van energie-
kosten daarbij een hoofdrol. 
De investering in LED verlichting is te over-
zien wanneer alle masten en bekabeling 
behouden kunnen worden. Met het slimme 
ontwerp past AAA-LUX heel vaak binnen de 
technische beperkingen van de bestaande 

infrastructuur. AAA-LUX heeft daarmee 
LED verlichting bereikbaar gemaakt voor 
meer verenigingen, ook voor die met een 
kleiner budget. Swennen: “Mede ook dankzij 
de goede gelijkmatigheid van het licht en 
slimme technieken in bijvoorbeeld de elek-
tronica, het aansturen van de schijnwerpers 
of het beperken van lichthinder, zorgt dat 
ervoor dat we veel projecten winnen.” 

Gen6: Voorsprong behouden
Dat is andere bedrijven in de wereld ook 
opgevallen. Er zijn meerdere pogingen 
gedaan om het AAA-LUX ontwerpprincipe 

te kopiëren. Het is daarom zaak om de 
voorsprong te behouden. Om die reden 
introduceert AAA-LUX Gen6 (Generatie 6). 
Een armatuur dat nog lichter is en minder 
windvang heeft. Hierdoor past het op nog 
meer bestaande masten. Bovendien is de 
schijnwerper elegant en toch robuust. “Men 
noemt het nu al de V8 motor onder de LED 
schijnwerpers”, aldus Swennen, verwijzend 
naar de 8 LED modules die samen één 
schijn-werper vormen. “Een voor de hand lig-
gend vergelijk als je kijkt naar z’n stoere vorm. 
Maar uiteraard gaat dat vergelijk op het gebied 
van energieverbruik totaal niet op.”   

Slimme Monitoring
Daarnaast introduceert het bedrijf een 
nieuw besturingssystem, onder de naam 
Control Box 2.0. “Eenvoud in installatie 
en gebruik, dat is belangrijk. Maar wij zien 
veel kansen in het bieden van gebruikers-
comfort. Dat uit zich in een touchscreen 
of een app (met de toepasselijke naam 
AAApp), maar vooral in de wijze waarop 
het complete verlichtingssysteem wordt 
gemonitord”, vertelt Swennen. 
Klanten krijgen 24/7 inzicht in zowel het 
energieverbruik als in de technische staat. 
Wanneer een armatuur langzaam warmer 

wordt omdat er bijvoorbeeld een vogel er 
zijn nest op heeft gebouwd, neemt het sys-
teem dat waar en kan er preventief actie 
worden ondernomen om te voorkomen dat 
een armatuur beschadigd raakt. Swennen: 
“Het gevoel dat het verlichtingssysteem in 
de gaten wordt gehouden, is iets wat door 
klanten enorm wordt gewaardeerd.” 

Schaalgrootte neemt toe
Dat AAA-LUX wordt gewaardeerd, blijkt wel 
uit de resultaten. Het bedrijf levert ruim 
200 projecten per jaar op 5 continenten 
en die projecten worden steeds groter en 

opvallender. Bijvoorbeeld een trainingscom-
plex voor het WK in Qatar of een enorme 
golfbaan, met een aantal schijnwerpers 
waarmee je met gemak vijf UEFA Champi-
ons League stadions zou kunnen verlichten. 
Of bijvoorbeeld skipistes met een verge-
lijkbare omvang. “De schaalgrootte neemt 
enorm toe”, aldus een trots glimlachende 
Swennen. 
Het nieuwe pand dat vorig jaar in gebruik is 
genomen, piept en kraakt nu al weer in zijn 
voegen. Momenteel worden mogelijkheden 
onderzocht om verder uit te breiden. Want 
naast sportveldverlichting richt AAA-LUX 

zich ook op industriële verlichting, ook hier 
op hoge masten, zoals met name havens, 
vliegvelden en grote parkeerterreinen.

“Ja, het kan snel gaan”, zegt Swennen met 
enig gevoel voor understatement. “En we 
verwachten veel van de 6e generatie 
AAA-LUX LED schijnwerpers”.

Er kan reeds op de Gen6 worden ingeschre-
ven, voor leveringen in de tweede helft van 
2018. 

AAA-LUX introduceert Generatie 6 LED schijnwerpers

Zo verkrijg je een koppositie in topsport
Het leest als een jongensboek. In 2009 kwam AAA-LUX vanuit 

een kantoor in het centrum van Eindhoven, met een wereldpri-

meur. Binnen 8 jaar tijd heeft het zich een toppositie verworven 

op het gebied van LED sportveldverlichting. Met de introductie 

van alweer de 6e generatie LED schijnwerpers, verwacht het 

bedrijf deze positie verder uit te bouwen. 
AAA-LUX heeft al in 2009 de principiële keuze gemaakt om 

lichtgewicht en klein te ontwerpen. 
Dat verklaart de bijzondere vorm van het armatuur, 

meerdere spots die samen één schijnwerper vormen.” 

TRIPLE A LIGHTING



Nog regelmatig krabt men zich in Eind-
hoven achter de oren. Prachtig dat we 
als MKB bedrijf, zo snel een prominente 
positie hebben verkregen bij voetbalclubs 
in de Engelse Premier League, de Duitse 
Bundesliga, de Italiaanse Serie A en het 
Nederlandse voetbal. Maar ook in andere 
sporten zoals bij de Franse basketbalkam-
pioen Asvel, de Roger Federer Arena van 
de Zwitserse tennisbond of het Davis Cup 
stadion van België. Dit zijn enkele voor-
beelden van een topsportomgeving waar 
AAA-LUX wordt toegepast.

Niet zomaar een schijnwerper
Voor het grote publiek zijn vooral de gro-
tere stadions zichtbaar, met de sterk in op-
komst zijnde  showverlichting. “Wij doen dat 

soort werk natuurlijk ook met enige regel-
maat, maar vaker nog richten wij ons op 
het trainingscomplex. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar een club als Schalke04”, aldus Erik 
Swennen, CEO van AAA-LUX. “Dat heeft 
behoefte aan beter licht tegen lagere totale 
kosten, dus wil men LED. Wat wij dan heel 
goed kunnen is de bestaande infrastruc-
tuur gebruiken, bijvoorbeeld de bestaande 
lichtmasten. Normaal is LED zwaarder en 
groter dan conventionele schijnwerpers, 
om de warmte weg te kunnen koelen. 
AAA-LUX heeft echter in 2009 al de 
principiële keuze gemaakt om lichtgewicht 
en klein te ontwerpen. Dat verklaart de 
bijzondere vorm van het armatuur, niet één 
grote lichtbak maar meerdere spots die 
samen één schijnwerper vormen.” 

Swennen vertelt: “Mensen denken er 
meestal niet over na, voor hen is een schijn-
werper iets eenvoudigs en zo moet het 
ook zijn. Maar er is echter behoorlijk wat 
slimme techniek en tactiek nodig om die 
schijnwerper met LED mogelijk te maken. 
We zijn daarin een specialist.”

Bereikbaar voor de 
breedtesport
Het voorbeeld van Schalke04 is een mooie 
brug naar de breedtesport omdat de 
gebruikte infrastructuur  - het type en de 
posities van de lichtmasten -  vergelijk-
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mensen dagelijks hun sport bedrijven. Daar 
is het realiseren van een kostenbesparing 
vaak een pure noodzaak. Clubs moeten 
hun begroting op orde krijgen en omdat 
het licht jaarlijks tussen 400 en 1000 uur 
brandt, speelt het reduceren van energie-
kosten daarbij een hoofdrol. 
De investering in LED verlichting is te over-
zien wanneer alle masten en bekabeling 
behouden kunnen worden. Met het slimme 
ontwerp past AAA-LUX heel vaak binnen de 
technische beperkingen van de bestaande 

infrastructuur. AAA-LUX heeft daarmee 
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meer verenigingen, ook voor die met een 
kleiner budget. Swennen: “Mede ook dankzij 
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tronica, het aansturen van de schijnwerpers 
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ervoor dat we veel projecten winnen.” 
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Dat is andere bedrijven in de wereld ook 
opgevallen. Er zijn meerdere pogingen 
gedaan om het AAA-LUX ontwerpprincipe 

te kopiëren. Het is daarom zaak om de 
voorsprong te behouden. Om die reden 
introduceert AAA-LUX Gen6 (Generatie 6). 
Een armatuur dat nog lichter is en minder 
windvang heeft. Hierdoor past het op nog 
meer bestaande masten. Bovendien is de 
schijnwerper elegant en toch robuust. “Men 
noemt het nu al de V8 motor onder de LED 
schijnwerpers”, aldus Swennen, verwijzend 
naar de 8 LED modules die samen één 
schijn-werper vormen. “Een voor de hand lig-
gend vergelijk als je kijkt naar z’n stoere vorm. 
Maar uiteraard gaat dat vergelijk op het gebied 
van energieverbruik totaal niet op.”   

Slimme Monitoring
Daarnaast introduceert het bedrijf een 
nieuw besturingssystem, onder de naam 
Control Box 2.0. “Eenvoud in installatie 
en gebruik, dat is belangrijk. Maar wij zien 
veel kansen in het bieden van gebruikers-
comfort. Dat uit zich in een touchscreen 
of een app (met de toepasselijke naam 
AAApp), maar vooral in de wijze waarop 
het complete verlichtingssysteem wordt 
gemonitord”, vertelt Swennen. 
Klanten krijgen 24/7 inzicht in zowel het 
energieverbruik als in de technische staat. 
Wanneer een armatuur langzaam warmer 

wordt omdat er bijvoorbeeld een vogel er 
zijn nest op heeft gebouwd, neemt het sys-
teem dat waar en kan er preventief actie 
worden ondernomen om te voorkomen dat 
een armatuur beschadigd raakt. Swennen: 
“Het gevoel dat het verlichtingssysteem in 
de gaten wordt gehouden, is iets wat door 
klanten enorm wordt gewaardeerd.” 

Schaalgrootte neemt toe
Dat AAA-LUX wordt gewaardeerd, blijkt wel 
uit de resultaten. Het bedrijf levert ruim 
200 projecten per jaar op 5 continenten 
en die projecten worden steeds groter en 

opvallender. Bijvoorbeeld een trainingscom-
plex voor het WK in Qatar of een enorme 
golfbaan, met een aantal schijnwerpers 
waarmee je met gemak vijf UEFA Champi-
ons League stadions zou kunnen verlichten. 
Of bijvoorbeeld skipistes met een verge-
lijkbare omvang. “De schaalgrootte neemt 
enorm toe”, aldus een trots glimlachende 
Swennen. 
Het nieuwe pand dat vorig jaar in gebruik is 
genomen, piept en kraakt nu al weer in zijn 
voegen. Momenteel worden mogelijkheden 
onderzocht om verder uit te breiden. Want 
naast sportveldverlichting richt AAA-LUX 

zich ook op industriële verlichting, ook hier 
op hoge masten, zoals met name havens, 
vliegvelden en grote parkeerterreinen.

“Ja, het kan snel gaan”, zegt Swennen met 
enig gevoel voor understatement. “En we 
verwachten veel van de 6e generatie 
AAA-LUX LED schijnwerpers”.

Er kan reeds op de Gen6 worden ingeschre-
ven, voor leveringen in de tweede helft van 
2018. 

AAA-LUX introduceert Generatie 6 LED schijnwerpers

Zo verkrijg je een koppositie in topsport
Het leest als een jongensboek. In 2009 kwam AAA-LUX vanuit 

een kantoor in het centrum van Eindhoven, met een wereldpri-

meur. Binnen 8 jaar tijd heeft het zich een toppositie verworven 

op het gebied van LED sportveldverlichting. Met de introductie 

van alweer de 6e generatie LED schijnwerpers, verwacht het 

bedrijf deze positie verder uit te bouwen. 
AAA-LUX heeft al in 2009 de principiële keuze gemaakt om 

lichtgewicht en klein te ontwerpen. 
Dat verklaart de bijzondere vorm van het armatuur, 

meerdere spots die samen één schijnwerper vormen.” 
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Lijmen of naaien?
Verschillende mogelijkheden om een mat aan elkaar te zetten

Bij een kunstgras(hockey)veld gaat de aandacht vaak uit naar de kwaliteit, de prijs en de gevolgen van een onderbouw of toplaag, 

maar het zijn doorgaans de details die het verschil maken voor de uiteindelijke prijs van een kunstgrasproject. De keuze om de mat 

te laten lijmen of stikken is daarvan een goed voorbeeld.

Auteur: Guy Oldenkotte
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4 min. leestijd

Net als bij kamerbreed tapijt zit de mat voor een 
kunstgrassportveld op rollen van vier meter breed. 
Hoe die vervolgens aan elkaar worden vastge-
maakt, hangt af van het project, de sport, de mat 
en de klant. Toch is de verbindingsmethode door-
gaans niet iets waarover de koper zich druk maakt. 
Meestal is de prijs bepalend, hoewel ook de impact 
op het milieu in toenemende mate een rol speelt. 
Wie op zoek is naar een kunstgrashockeyveld, kan 
kiezen uit een zand-ingestrooid veld, een semiwa-
terveld en een waterveld. De stukken tapijt kunnen 
daarbij aan elkaar worden gelijmd of genaaid. 
‘Tapijt voor watervelden kan zowel gelijmd als 
genaaid worden’, merkt John van Gennip van J&E 
Sports op. Vaak valt daarbij de keuze op naaien. ‘In 
theorie kunnen ook matten voor semiwatervelden 
aan elkaar worden genaaid, maar dat gebeurt 
nooit. Die worden gelijmd, net als matten voor 
zand-ingestrooide velden.’ Volgens Van Gennip is 
het bij deze velden moeilijker om de naad mooi te 
krijgen. De methode die wordt toegepast wordt 
doorgaans door de veldenbouwers bepaald, maar 
Van Gennip komt soms ook bestekken tegen 
waarin dit door de koper is voorgeschreven. ‘Het 
probleem daarbij is dat er maar weinig bedrijven 
zijn die een systeem leveren waarbij de mat wordt 
genaaid.’ Wie dus in het bestek vastlegt dat de mat 
moet worden genaaid, beperkt daarmee het aantal 
aanbieders dat eventueel kan inschrijven op een 
project. 

Financiële consequentie
Aan die keuze voor naaien of lijmen zijn wel wat 
consequenties verbonden. ‘Bij projecten waarbij de 
mat aan elkaar wordt gelijmd, kan de mat in drie 
dagen worden gelegd. Wanneer hij genaaid moet 
worden, moet je al snel rekening houden met een 

legtijd van tien werkdagen’, zegt Rutger Schuijffel 
van CSC Sport. Los van het feit dat het meer tijd 
vergt om de mat aan elkaar te naaien, is naaien 
ook arbeidsintensiever. ‘De matten worden op 
elkaar gelegd en aan elkaar vast genaaid. Wanneer 
een hele strook is vastgenaaid, moet je met tien tot 
twaalf man de nieuwe strook over de hele breedte 
van het veld terugklappen.’ Schuijffel rekent uit 
dat de leggers zo’n 1.000 kg moeten tillen per 
hockeyveld. Dat is het gewicht in droge toestand. 
‘Een regenbui tijdens de aanleg van een mat die 
wordt genaaid kan dus veel problemen geven. In 
dat geval is de mat niet te tillen en zal er dus ver-
traging worden opgelopen.’

Die extra tijd plus mankracht die nodig zijn om een 
kunstgrashockeyveld te naaien en te leggen, heeft 
ook financiële consequenties. ‘De prijs voor een 
kunstgrashockeyveld waarvan de mat is genaaid, 
kan al snel zo’n 10.000 euro hoger liggen dan voor 
een mat die is gelijmd. Het is dan de vraag of het je 
dat waard is, of dat je dat geld bijvoorbeeld liever 

wilt investeren in de aanschaf van twee nieuwe 
hockeydoelen’, aldus Schuijffel. 

invloed op legtijd
De meeste clubs kiezen ervoor om een kunst-
grasveld tijdens de zomerstop te laten aanleg-
gen. Die periode heeft ook de voorkeur bij de 
veldenbouwers. John van Gennip legt uit: ‘Zodra 
het kwik daalt tot onder de vijf graden, kun je niet 
meer lijmen. In theorie maakt de temperatuur bij 
naaien niets uit. Wel is een mat bij vorst harder 
en stugger.’ Naaien met handschoenen aan tegen 
de kou werkt waarschijnlijk ook niet echt fijn. 
Lijmleveranciers bieden echter lijm die onder bijna 
alle omstandigheden werkt. ‘Wij hebben zowel 
eencomponentenlijm als tweecomponentenlijm 
in ons assortiment. Die laatste leveren we in een 
variant voor zogenaamde goedweersituaties, zoals 
we die in warme landen kennen, en in een variant 
voor slechtweersituaties’, stelt Wijnand Hendriks 
van Henko A&T. Deze firma produceert lijmen en 
gereedschappen om kunstgrasvelden aan te leg-
gen. ‘Eencomponentenlijm oftewel ready-to-use 
lijm wordt vooral gebruikt voor kleinere projecten. 
Voor een kunstgrassportveld wordt tweecompo-
nentenlijm gebruikt’, aldus Hendriks. Wat betreft 
de invloed van het klimaat wijst Hendriks erop dat 
de lijm wel bestand moet zijn tegen de invloed 
van lage temperaturen. ‘Als er geen goede lijm is 
gebruikt, kan het gebeuren dat de lijmband onder 
de mat breekt bij een zeer lage temperatuur.’ Ook is 
het belangrijk om de verlijmde stukken tijdens de 
aanleg overal met hetzelfde gewicht aan te druk-
ken. ‘Wij leveren ook het gereedschap dat hiervoor 
wordt gebruikt. Bovendien staan wij de veldenbou-
wers bij met advies. Om die reden stellen wij liever 
dat wij een concept leveren, niet een product.’ 

Aan die keuze voor naaien 

of lijmen zijn wel wat 

consequenties verbonden

John van Gennip Rutger Schuijffel Wijnand Hendriks
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Hendriks kan daarbij terugvallen op zijn jarenlange 
ervaring als kunstgrasveldenbouwer. Volgens John 
van Gennip van J&E Sports is het mogelijk dat er 
bij een project verschillende soorten lijm worden 
gebruikt. ‘Uiteindelijk wordt er bij elk project lijm 
gebruikt, ook wanneer de mat aan elkaar wordt 
genaaid. Je zit namelijk met de lijnen die na aanleg 
worden aangebracht. Die kun je niet naaien, maar 
moet je lijmen. Voor de verschillende lijnen of stip-
pen kan een andere lijm worden gebruikt.’

Kwaliteit allesbepalend
Wijnand Hendriks merkt op dat men het belang 
van een lijm van goede kwaliteit niet moet onder-
schatten. ‘Eenmaal gelegd, gaan de stukken kunst-
grastapijt uitzetten en krimpen. De lijmband en de 
lijm moeten dat opvangen en bestand zijn tegen 
de invloeden van onderhoudsmachines op een 
kunstgrasveld.’ Hendriks wijst erop dat dit vooral 
bij kunstgrashockeyvelden speelt. ‘Bij kunstgras 
voor voetbal ligt er nog altijd zo’n 20 tot 25 kg infill 

per vierkante meter om die druk op te vangen. 
Bij kunstgras voor hockey wordt die flexibiliteit 
gehaald uit de mat zelf.’ 
‘De goedkope lijm is een polyurethaanlijm (PU). 
Die moet van de mat worden gescheiden wanneer 
het systeem wordt gerecycled, omdat de vezels 
van polyethyleen (PE) zijn gemaakt, en in sommige 
gevallen ook de backing.’ Er kan een hotmeltlijm 
worden gebruikt, waardoor het hele systeem gere-
cycled kan worden. ‘Maar daarvoor moet de vel-
denbouwer wel investeren in een goede machine, 
een aggregaat en een compressor. Dergelijke lijm 
moet namelijk onder druk en verwarmd op het 
veld worden aangebracht.’ 

Strak veld
Voor de spelkwaliteit, de veldkwaliteit en het 
onderhoud maakt het weinig uit of de mat nu 
wordt genaaid of gelijmd. ‘Je merkt het niet of nau-
welijks. Het kan zijn dat je een iets ander gevoel 
qua overgang hebt. Maar als je het niet ziet, merk 
je het meestal ook niet’, zegt Rutger Schuijffel. 
Zowel Van Gennip als Schuijffel merkt op dat een 
lijmverbinding en een genaaide verbinding even 
sterk zijn. Het verschil zit dus vooral in de tijdwinst 
van lijmen bij de aanleg en in de lagere prijs, 
omdat lijmen sneller gaat en minder arbeidsinten-
sief is. Daar staat tegenover dat een genaaide mat 
zich eenvoudiger laat recyclen. Kennen de metho-
des ook nog een keerzijde? ‘Een mat die is gelijmd, 
laat zich minder goed verplaatsen’, zegt John van 
Gennip. ‘Het naaien van een kunstgrasmat is een 
secuur werk. Het is niet iedereen gegeven om dat 
goed te doen’, is de reactie van Rutger Schuijffel. 
Om de juiste keuze te maken, zal de koper dus echt 
tot het naadje moeten gaan. 

De stip en cirkellijnen worden altijd in het veld gelijmd.

Een veld goed aan elkaar naaien is niet voor elke sportveldenbouwer weggelegd.

Dergelijke lijm moet 

namelijk onder druk 

en verwarmd op het veld 

worden aangebracht
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Door nieuwe hockeynorm 
kunt u met verschillende 
bouwers om de tafel
Hoe speelt de markt in op nieuwe mogelijkheden voor kunstgrashockeysystemen?

Een nieuwe NOC*NSF-constructienorm voor kunstgrassportvelden en een nieuw kwaliteitshandboek van de FIH bieden de industrie voor  

kunstgrashockeyvelden een nieuwe impuls om verder te innoveren. U wilt iets nieuws voor uw nieuwe kunstgrashockeyveld? Dan kunt u met  

verschillende veldenbouwers ‘om de tafel’!

Auteur: Guy Oldenkotte

Sinds vorig jaar is de NOC*NSF-Constr3-norm een 
feit. Deze norm geeft sportveldenbouwers meer 
ruimte voor innovatie, want in tegenstelling tot in 
de oude norm is er alleen vastgelegd waaraan de 
constructie van een sportveld moet voldoen. Tot 
medio 2016 mochten er alleen constructies wor-
den toegepast die voldeden aan de voorgeschre-
ven constructiedikte. Voor elke soort constructie en 
klasse van ondergrond was een vaste laagopbouw 
voorgeschreven. Tot grote frustratie van de sport-
veldenbouwers beperkte deze standaardisatie 
nieuwe ontwikkelingen en de toepassing van inno-

vatieve materialen. Met de komst van de nieuwe 
norm hebben sportveldenbouwers voortaan dus 
meer mogelijkheden. 

Ook de Internationale Hockeybond FIH deed de 
afgelopen maanden een duit in het feestzakje 
door de criteria voor kunstgrasvelden te herzien. 
Komende zomer worden deze nieuwe regels actief. 
Gezegd dient te worden dat de eisen van de FIH 
minder streng zijn dan die van de Koninklijke 
Nederlandse Hockeybond (KNHB), maar de wens 
van de FIH om goede kunstgrasvelden te hebben 

die minder afhankelijk zijn van water moet menig 
technicus en ingenieur als muziek in de oren heb-
ben geklonken. De nieuwe wensen, eisen en regels 
moedigden hen aan om terug naar de tekentafel 
te gaan. Fieldmanager deed een rondje langs de 
velden om te horen wat hockeyclubs nu aan pro-
ducten kunnen verwachten. 

Het grote (goede) nieuws 
Het lijkt erop dat semiwatervelden door alle ont-
wikkelingen hun langste tijd hebben gehad. Qua 
prijs is zo’n veld haast even duur als een volledig 

Lano Sports zet vooral in op velden met slijtvastere vezels.
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waterveld, maar de onderhoudskosten voor een 
semiwaterveld liggen aanzienlijk hoger, omdat de 
werkzaamheden complexer zijn. Semiwatervelden 
zouden te gevoelig zijn voor algen, zo is de alge-
mene mening. Rob Heusinkveld van Tarkett Sport 
is het daar echter niet mee eens. ‘Er zijn wat ont-
wikkelingen waarbij monofilamentgarens worden 
toegepast. Die zijn minder gevoelig. Het algenvrij 
houden van een veld is mogelijk als de juiste 
onderhoudsmethodiek en het juiste middel wor-
den toegepast’, zo merkt hij op. ‘Bovendien blijft 
het monitoren van het veld belangrijk.’ Heusinkveld 
ziet dus nog wel een toekomst weggelegd voor 
semiwatervelden. Zo ook Rachel Oakley van de 
TenCate Grass Group. ‘Wij geloven dat er nog altijd 
plaats is voor semiwatervelden. Er zullen clubs zijn 
die uit financiële overwegingen graag een droog 
veld willen hebben om op te trainen, maar die dat-
zelfde veld willen kunnen bevochtigen om er wed-

strijden op te spelen.’ Andere marktpartijen zijn 
echter van mening dat semiwatervelden hun lang-
ste tijd onderhand wel hebben gehad. ‘De nadelen 
van een semiwaterveld zijn eenvoudigweg te 
groot, terwijl de kostprijs voor zo’n veld vergelijk-
baar is met die van een volledig waterveld’, merkt 
Thibaut Toye van Lano Sports op. ‘Vanuit de markt 
is er nauwelijks nog vraag naar’, stelt Paul van 
Berkel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. 

Gosewin Bos van Antea Group gaat zelfs nog ver-
der. ‘Wij nemen ze voortaan niet meer op in onze 
catalogus. Als er vraag naar is, zullen we ze zeker 
aanbieden, maar we vermelden ze niet langer in 
onze prijslijsten’, is zijn boude uitspraak. Ook Bos 
meent dat technische ontwikkelingen in de markt 
en het feit dat verenigingen liever wat langer 
doorsparen voor een volledig waterveld, de zoge-
naamde semivelden overbodig maken. 

Eén van die ontwikkelingen is dat de kunstgras-
fabrikanten werken aan kunstgrasmatten voor 
zogenaamde watervelden die ook in droge toe-
stand goed bespeelbaar zijn. ‘Wij onderzoeken 
momenteel of we die garantie kunnen geven’, 
stelt Toye van Lano Sports. Victor Neuteboom 
van Edel Grass merkt op dat zij dergelijke erva-
ringen al in Engeland hebben opgedaan. ‘Daar 
besloot een club na de installatie van een Edel 

10 min. leestijd
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ID-waterhockeyveld om dit veld toch in droge 
toestand te gebruiken. De club wilde zo water 
besparen.’ Neuteboom verwacht dat zo’n besluit 
voor de recreatieve hockeyer weinig zal uitmaken. 
‘Alleen spelers op topniveau zullen waarschijnlijk 
vragen om het veld toch te beregenen, omdat zij 
het verschil qua spel wel merken.’ 

Zuinig met water
Slim omgaan met water; daar zal het de komende 
tijd zeker om draaien. De FIH heeft dit zelfs 
tot speerpunt van haar beleid gemaakt. De 
Internationale Hockey Federatie doet dat vooral 
om de sport te promoten in landen waar water 
schaars is. Daarvoor is de bond zelfs bereid om 
concessies te doen aan de kwaliteit van het spel. 
Dat is in Nederland ondenkbaar, vandaar dat de 
veldenbouwers bekijken hoe ze een veld kunnen 
garanderen dat zowel goed voor de spelers als 
goed voor het milieu is. ‘Wij willen duurzaam zijn 

en systemen hebben die minder belastend zijn 
voor het milieu. Vandaar dat wij in het totaalpakket 
zoeken naar een zelfregulerend systeem’, zegt Paul 
van Berkel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek 
daarover. Zij hebben daarom een nieuwe oplos-
sing voor de onderbouw bedacht (zie kader). Ook 
Antea Group werkt aan een nieuwe benadering. 
Samen met partners Edel Grass, Fielddrain en Smits 
Veldhoven leggen ze momenteel op het topsport-
complex in Den Haag een waterkunstgrasveld aan 
dat straks van onderaf bevochtigd wordt. Op die 
manier zal het veld voortdurend in topconditie 
zijn, terwijl er naar verwachting ook minder water 
nodig is om dat te bereiken. 

Hogere dichtheid
Ook de kunstgrasfabrikanten kijken naar oplossin-
gen om water beter en langer vast te houden, om 
zo een goed veld te kunnen blijven garanderen. 
Fabrikant Edel Grass lamineert vilt tegen de bac-

king. ‘Dat vilt houdt het vocht langer vast voordat 
het in de onderbouw verdwijnt’, stelt Neuteboom. 
Ook zet de tufter uit Genemuiden in op een hoge-
re vezeldichtheid. ‘Ons Edel Grass ID-veld heeft een 
hoger stekental en meer filamenten per bundel 
garen. Het veld is dus dichter. Daardoor zal het 
water in het veld beter worden vastgehouden.’ Een 
dichtere, vollere mat is ook de optie waarvoor de 
TenCate Grass Group heeft gekozen. ‘Greenfields 
TX Elite heeft 1,5 miljoen vezels per vierkante 
meter. Er is dus minder water nodig om de mat 
te vullen, terwijl de capillaire werking het water 
tijdens een wedstrijd houdt waar je het wilt heb-
ben: in de top van de mat.’ Oakley merkt op dat het 
perfecte hockeyveld eigenlijk niet bestaat: tijdens 
het spel moet het water bevatten, maar ook water 
kunnen afvoeren, om te voorkomen dat het blijft 
staan, waardoor algengroei een kans krijgt. 

Van Kessel Sport & Cultuurtechniek zet in op een nieuwe, poreuze onderbouw.

Naar verwachting zullen in de toekomst alleen nog zand-ingestrooide velden of watervelden voor hockey worden gebruikt. 

Kunstgraswatervelden moeten nog minder afhankelijk 

worden van water.
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Rob Heusinkveld van Tarkett Sport verwacht even-
eens dat een hoge vezeldichtheid de oplossing zal 
zijn. ‘Dan praat ik over een zeer hoog vezelgewicht 
van meer dan 2000 gram per vierkante meter, dat 
in een zigzagpatroon in de mat is getuft. Door 
die combinatie zal de vochtvasthoudendheid ver-
hogen.’ Heusinkveld voorziet daarnaast ook een 
comeback van Sportilux, een gefibrilleerde vezel 
voor waterkunstgrasvelden die ooit door Desso is 

ontwikkeld. Sinds 2014 is Desso Sports Systems 
onderdeel van Tarkett Sport. ‘Sportilux heeft een 
bewezen levensduur en een goed vochtvasthou-
dend vermogen. Door de vezel is het mogelijk 
om een snel spel op deze mat te spelen’, zo is zijn 
mening. Een mat met de Sportilux-vezel zou dus 
eveneens minder water vereisen, maar wel bijdra-
gen aan de spelkwaliteit. 

Verbeterde duurzaamheid
Volgens Thibaut Toye kijkt ook Lano Sport naar een 
slim gebruik van het beschikbare water. ‘Samen 
met onze partners bekijken we op welke manier 
we voldoende water in de mat kunnen vasthou-
den, zodat deze goed bespeelbaar is.’ Net als alle 
kunstgrasfabrikanten wil ook Lano Sports die ene 
liter water die per vierkante meter waterkunst-
grasveld wordt aangebracht, maximaal kunnen 
benutten. Maar Lano Sport heeft de introductie 
van het nieuwe FIH-handboek ook aangegrepen 
om al zijn producten nog eens onder de loep te 
nemen. ‘In principe is iedereen het erover eens 
dat onze kunstgrashockeyvelden hoogwaardig en 
kwalitatief zijn. Don’t change a winning team, zou je 
dus kunnen zeggen. Maar er zijn altijd dingen die 
beter kunnen.’ Lano Sport zet daarbij vooral in op 

het verbeteren van de slijtvastheid van de vezels. 
‘Samen met onze partners hebben wij ons garen 
gefinetuned om een betere resilience te bereiken, 
waardoor het zijn karakteristieke kenmerken lan-
ger kan behouden.’ Resilience oftewel veerkracht 
is doorgaans meer van toepassing op vezels in 
hoogpolig tapijt voor bijvoorbeeld voetbal. Door 
de hoge vezeldichtheid en korte vezellengte voor 
kunstgras voor hockey zou het minder belangrijk 
moeten zijn, zo zou men denken. ‘We gaan niet 
mee in de trend van meer filamenten per vierkante 
meter. Daardoor worden vezels namelijk dunner. 
Dat komt de kwaliteit van de mat niet ten goede’, 
zo verklaart Toye. ‘De mat krijgt veel te verduren. 
Bovendien heeft ook de FIH tegenwoordig een 
abrasion-test in haar handboek opgenomen. Het is 
dus belangrijk dat de vezel veerkrachtig blijft en zo 
zijn karakteristieke kenmerken langer kan behou-
den. Met de komst van de abrasion-test is het dus 
ook van belang dat de mat aangenaam aanvoelt.’ 
Het resultaat van die heroverweging van de ver-
schillende producten is de introductie van de nieu-
we S·Tec serie. ‘Dat staat voor smart technology, wat 
in verschillende categorieën wordt aangeboden. 
De Xplore is het instapmodel. Dat wordt gevolgd 
door de Xperience en dan hebben we ook nog de 
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VErbEtErDE ONDErbOUw
Samen met betonmortelproducent Mebin heeft Van Kessel Sport en Cultuurtechniek SportDrain 
ontwikkeld. SportDrain is een waterdoorlatend betonproduct dat in één laag direct op de zandon-
derbouw wordt aangebracht. SportDrain is egaal; het is een drainerende sporttechnische laag van 
open beton, waardoor een sporttechnische laag van bijvoorbeeld lava of rubber overbodig wordt. 
De betonlaag is goed belastbaar en kan zeer nauwkeurig en egaal worden aangebracht.  

Slim omgaan met water; 

daar zal het de komende  

tijd zeker om draaien

bEVlOEIINg VaN ONDEraF

Op het Toptrainingscentrum in Den Haag wordt niet alleen gewerkt aan 
het opleiden van de hockeytalenten van de toekomst. Momenteel wordt er 
ook hard gewerkt aan het ‘waterkunstgrasveld van de toekomst’. In plaats 
van met waterkanonnen te worden beregend, zal dit veld straks bevochtigd 
worden door het van onderuit te bevloeien.

Het idee voor deze benadering vloeit direct voort uit het WK hockey dat in 
2014 plaatsvond in Den Haag. ‘Wij zijn toen met verschillende partijen de 
discussie aangegaan over de wijze waarop de velden werden beregend. 
In de tuinbouw was bevloeiing van onderaf toen al gemeengoed’, stellen 
Peter van der Meer en Sjors Lolkema namens de gemeente. ‘We zagen een 
aantal beperkingen in de bestaande systemen. Bovendien wilden we ook 
de risico’s terugbrengen die beregening van hockeyvelden met zich mee-
brengt.’ Van der Meer wijst daarbij op verschillende veiligheidsrisico’s die 
conventionele beregening met zich meebrengt. ‘Een veld dat niet overal 
even nat is, geeft een verhoogde kans op blessures. Er is in Amerika eens 
een rechtszaak geweest omdat een kind een oog was kwijtgeraakt toen 
de pop-upsproeiers plotseling aansloegen. En ten slotte is er bij de nevel 

van sproeiwater een risico op legionella.’ Gezien het succes van bevloei-
ing van onderaf in de glastuinbouw was de gemeente Den Haag van 
mening dat eenzelfde wijze van beregenen voor kunstgrashockeyvelden 
dergelijke risico’s voortaan zou uitsluiten. Toen duidelijk werd dat het 
Toptrainingscentrum een nieuw waterkunstgrasveld nodig had, besloot 
de gemeente een emvi-aanvraag uit te zetten waarbij alleen voorstellen 
mochten worden ingediend voor een kunstgrasveld dat van onderaf wordt 
bevloeid. Naast de voordelen wat betreft de veiligheid had de gemeente 
daarvoor nog een extra reden. ‘Onze verwachting is dat een dergelijk 
systeem per saldo veel minder water verbruikt. Bovendien lijkt het ons 
duurzamer, omdat er gebruik wordt gemaakt van hemelwater dat wordt 
opgevangen. Wij zijn straks niet meer afhankelijk van leidingwater of water 
uit een bron of sloot om het veld te bevochtigen’, stippen Van der Meer 
en Lolkema aan. Een gesloten systeem voor het nieuwe veld was in feite 
onontkoombaar; de bron waaruit de gemeente momenteel tapt voor de 
overige watervelden op het complex, zit nu al aan haar maximale capaciteit. 
‘Met een beetje geluk kunnen we straks het teveel aan opgevangen hemel-
water voor het nieuwe veld gebruiken op de omliggende velden.’
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Xcellence Solution. Elke categorie kent zijn eigen 
toevoegingen; bij de Xcellence is de backing extra 
versterkt.’ 

Door het nieuwe handboek van de FIH en de 
mogelijkheid om de onderbouw voor kunstgras-
sportvelden op een andere manier te benaderen, 
komt er eindelijk weer eens wat beweging in de 
markt. Afgaande op de berichten uit de markt is er 
voldoende aanleiding om partijen om de tafel uit 
te nodigen. Wil er nog iemand een glaasje water? 

Hollands glorie
Het nieuwe veld wordt aangelegd door Antea 
Group, dat daarbij samenwerkt met Smits 
Veldhoven, Fielddrain en Edel Grass. ‘Het veld komt 
in een betonnen bak te liggen die geen water 
doorlaat. Een Fielddrain-laag in de bak reguleert 
de waterstand. Op die laag komt vervolgens een 
e-layer, met daarbovenop een speciaal aangepast 
Edel Grass ID-veld. Met het Edel Grass ID-veld 
bereik je een halvering van de waterbehoefte’, zo 
licht Gosewin Bos van Antea Group het systeem 
toe. ‘Bovendien heb je straks geen verlies van water 
dat verdampt voordat het uit het sproeikanon het 
veld bereikt.’ Bos schat in dat de verdamping op 
een warme dag 20 tot 30% bedraagt van het water 
dat door de waterkanonnen op het veld wordt 
gespoten. ‘Door het veld van onderaf te bevloeien, 
heb je straks geen hinder van de beregening. 
Sterker nog: men kan ook tijdens een training of 
wedstrijd het veld blijven bevloeien, waardoor het 
overal egaal nat is. We kunnen de gelijkmatigheid 
van het water straks veel beter regelen, waardoor 
er meer gelijkmatige veld- en speleigenschappen 
worden bereiken.’ 

Stabiel en vlak
Het uitgangspunt voor een waterkunstgrasveld is 
dat het veld stabiel en vlak is. Daarnaast moet het 
water kunnen doorlaten om te voorkomen dat het 
drassig wordt. Tevens dient het voldoende water 
vast te houden om goede speleigenschappen te 

bereiken. ‘Het stekental en het aantal filamenten 
per bundel zijn in de Edel Grass ID-mat hoger 
dan in andere matten. Daardoor wordt het water 
beter vastgehouden’, stelt Victor Neuteboom van 
Edel Grass. ‘Voor het systeem in Den Haag was het 
belangrijk dat het water niet alleen snel en goed 
van boven naar beneden gaat, maar ook van bene-
den naar boven.’ Het veld dat straks in Den Haag 
wordt geplaatst, is daarom verzwaard en heeft 
meer perforaties.  

Slim watermanagement
Het is op dit moment niet helemaal duidelijk 
hoeveel water het systeem straks precies zal bevat-
ten. ‘We gaan de komende maanden kijken wat 
wenselijk is en we gaan de optimale condities fine-
tunen’, zegt Ton Lavrijssen van Smits Veldhoven. 
‘Men kan straks zelf bepalen hoeveel water men in 
het veld wil hebben. Mijn inschatting is echter dat 
het systeem straks evenveel water bevat als een 
gewoon waterkunstgrasveld, maar dat de verde-
ling van het water op het veld uniform en constant 
is.’ Lavrijssen verwacht de grootste waterwinst te 
boeken door verdamping tegen te gaan. ‘Door 
het waterpeil te laten dalen wanneer het veld niet 
wordt gebruikt, kan voorkomen worden dat het 
water gaat verdampen.’ Peter van der Meer van 
de gemeente Den Haag wijst erop dat spelen met 
de instellingen ook kan helpen bij het algenvrij 
houden van het veld. ‘Als het water uit het veld is, 
sterven de algen af. Door het waterpeil omhoog te 
brengen, zorgen we dat de algen komen boven-
drijven, zodat we ze goed kunnen verwijderen.’ De 
aansturing van dat waterpeil gebeurt straks met 
een eenvoudige app. 

Kosten onbekend
Het valt te verwachten dat het nieuwe veld 
duurder is dan een gewoon waterkunstgrasveld. 
Experimenten kosten nu eenmaal geld. ‘Den Haag 
is altijd op zoek naar nieuwe ontwerpen en ideeën 
en is daarom bereid om daar extra middelen voor 
vrij te maken’, zo reageert Peter van der Meer. 

Ton Lavrijssen wijst erop dat het systeem 
over-engineered is. ‘Er is bewust voor gekozen om 
extra componenten toe te voegen, zodat alles 
straks zal werken. Zo wordt er nu een dubbelzij-
dige aansluiting geplaatst, terwijl de ontwerpers 
denken dat een enkelzijdige aansluiting voldoende 
is. Pas wanneer we de kans hebben gehad om te 
finetunen, weten we exact welke zaken nodig zijn.’ 
Zo krijgt het veld in Den Haag geen drie, maar vijf 
buizen onder het veld. Ook hebben de vijf buizen 
een grotere diameter dan noodzakelijk. ‘Daar staat 
tegenover dat we een kleinere pompcapaciteit 
nodig hebben dan wat nodig is voor het besproei-
en van een veld. Een beregeningspomp heeft een 
capaciteit van 18,5 kW nodig, maar hier volstaat 
straks een pomp met een capaciteit van 5 a 6 kW.’

Hoewel niemand eraan twijfelt dat het systeem 
straks zo functioneert als het geacht wordt te 
doen, wordt er toch een ringleiding in het veld 
aangebracht. Mocht de bevloeiing niet naar beho-
ren werken, dan kan het waterveld gewoon met 
sproeiers worden besproeid, zodat het toch kan 
worden gebruikt. 

In Den Haag, die mooie stad achter de duinen, 
wordt doorgaans alles op alles gezet om de 
voeten droog te houden. Maar als het allemaal 
uitpakt zoals de bouwers voor ogen hebben, 
zou het nieuwe waterkunstgrasveld op het 
Toptrainingscentrum weleens de uitzondering kun-
nen worden die de regel bevestigt. 
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Succes maken we samen!
Jaarplan KNHB basis voor beleid richting doelen uit Strategie 2020

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHb) streeft ernaar in 2020 ten minste één miljoen mensen te hebben verbonden aan de bond. Die wens 

werd in 2014 in Strategie 2020 vastgelegd. Met de helft van het tijdpad inmiddels afgelegd, is het tijd om eens naar het Jaarplan 2018 te kijken. wat 

staat er allemaal in de leidraad voor dit jaar op weg naar 2020? 

Auteur: Guy Oldenkotte

Je kunt het streven van de KNHB naar ten minste 
één miljoen leden in 2020 gerust ambitieus noe-
men. Toen het plan in 2014 werd aangenomen, 
stond de teller op 241.000 leden, een fractie dus 
van het ledenbestand dat de bond in 2020 wil 
hebben. In de vijf jaar voorafgaande aan 2014 
was het aantal met slechts 30.000 nieuwe leden 
toegenomen. Dat de bond zijn ledenbestand in 
ruim vijf jaar tijd wil verdrievoudigen, lijkt op het 
eerste gezicht schier onmogelijk. Interessant is ook 
de vraag hoe de bond die leden straks wil onder-
brengen. De 241.000 leden die de KNHB in 2014 

had, konden op dat moment bij 319 hockeyvereni-
gingen in 241 gemeenten terecht. Op veel plaat-
sen was dat toen al onvoldoende, waardoor veel 
potentiële leden niets anders restte dan genoegen 
nemen met een plaats op de wachtlijst, in de hoop 
in de nabije toekomst alsnog lid te kunnen worden 
van de vereniging. 

Uit cijfers van de bond blijkt dat op 31 oktober 
2017 zo’n 254.000 leden bij de KNHB stonden inge-
schreven. Dat is bijna een verdubbeling van het 
ledenaantal van 2014, maar nog altijd een fractie 

van het miljoen dat in 2020 zou moeten worden 
bereikt.  

Om zijn ambities voor 2020 te realiseren, zet 
de KNHB zwaar in op een viertal speerpunten. 
Allereerst wil de bond ‘een leven lang hockey’ 
kunnen bieden aan iedereen die de hockeysport 
een warm hart toedraagt. Daarnaast wil men de 
maatschappelijke impact van hockey vergroten. 
De bond werkt verder aan toekomstbestendige 
financiën, zodat de sport rendabel blijft, maar wil 
ook bij ‘de wereldtop in een wereldsport’ blijven 

Om de sport te promoten, wil de bond ook gebruikmaken van trapveldjes. 
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horen. De vier thema’s zijn onderling verbonden, 
maar worden ook ondersteund door de twee pij-
lers van Strategie 2020: de KNHB als netwerk- en 
serviceorganisatie en de drijfveer om de cultuur en 
het hockey-DNA te behouden.
De afgelopen drie jaar is er op veel terreinen al 
hard gewerkt om de ambities voor 2020 te reali-
seren. Nu men over het dode punt heen is, rijst de 
vraag: wat gaat de nabije toekomst brengen?

bond nieuwe stijl
De KNHB laat er geen twijfel over bestaan dat er 
op 1 januari 2018 een nieuwe periode is ingegaan. 
Sinds dat moment is de ‘organisatie nieuwe stijl’ 
een feit. Door de organisatie aan te passen, wil de 
KNHB een nog verdergaande omslag bewerkstel-
ligen van aanbod- naar vraaggericht opereren. 
Daarbij wil de bond echter blijven redeneren van-
uit de behoefte van en de service aan de vereni-
ging. ‘De aansluiting met verenigingen en hockey-
ers is en blijft de basis voor het bestaansrecht van 
de bond’, zo schrijft de KNHB in de introductie van 
het jaarplan. ‘Ook in een meer geprofessionaliseer-
de organisatie moet die cultuur blijven bestaan.’

Een leven lang hockey(en)
Het is de KNHB er veel aan gelegen om hockeyers 
en hockeyfans langer aan de sport verbonden en 
erbij betrokken te houden. De hockeyvereniging 
dient daarbij als ontmoetingspunt, zo is het plan. 
Uiteraard dienen die verenigingen in staat te zijn 
om wekelijks bijna 17.000 deelnemende teams in 
ongeveer 8.150 wedstrijden onder te brengen. Er 
staat dus volop druk op de veldcapaciteit, maar 
vooral de wintercompetitie zal straks een uitdaging 
vormen. Uit cijfers van de KNHB blijkt namelijk 

dat dit jaar voor het eerst meer dan 10.000 teams 
zullen deelnemen. Die groei komt juist op een 
moment dat het aantal binnensportaccommoda-
ties in ons land afneemt. 

Om meer leden te trekken, is de bond begonnen 
met het ontwikkelen van nieuwe competitie-
vormen op basis van een doelgroepbenade-
ring. Het hockeyaanbod dat wordt ontwikkeld, 
moet optimaal aansluiten bij de wensen en 
behoeften van de markt. Een trimhockeycom-
petitie in Zuid-Nederland, een nieuwe Sevens-
competitie in Midden-Nederland en de Nationale 
Schoolhockeycompetitie zijn daar voorbeelden 
van. Desalniettemin wordt de haalbaarheid van 
andere alternatieve spelvormen nog altijd onder-
zocht. Een voorbeeld daarvan is de zeven-tegen-
zevencompetitie, waarmee de bond de zoge-
naamde young professionals aan zich wil binden. 
Deze competitie moet parallel aan de bestaande 
bedrijfshockeycompetitie draaien. 

De KNHb als informatiebron
Om dat allemaal mogelijk te maken, wordt de 
ondersteuning van en informatievoorziening aan 
verenigingen vergroot en verbeterd. Eén van de 
doelstellingen is het optimaliseren van het mul-
tifunctioneel gebruik van de velden. De KNHB 
kan daarbij als kennisintermediair dienen voor 
nieuwe clubs, om indien gewenst aan te sluiten bij 
gesprekken met de gemeente en andere initiatief-
nemers. Ook wil de bond periodieke keuringen en 
inspecties van velden uitvoeren en worden vereni-
gingen gestimuleerd en geadviseerd bij de aanleg 
van tijdelijke zaalhockeyaccommodaties. 

Positieve maatschappelijke impact
Sport verbindt en de KNHB wil graag bruggen 
slaan naar het bedrijfsleven, gemeenten, de wijk, 
andere sporten en sportverenigingen, burgers, 
scholen en overige instellingen. Hockey blijft daar-
bij de kernactiviteit, zo is het uitgangspunt. Dit 
onderdeel van het jaarplan bevat vele activiteiten. 
Belangrijk voor verenigingen is echter dat ze weten 
dat de bond het begeleidingsproces van verenigin-
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Om zijn ambities voor  
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Door varianten zoals trimhockey moet de sport nog populairder worden.
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gen wil verbeteren. Men wil daarvoor accountma-
nagers aanstellen. Die moeten als vast aanspreek-
punt fungeren en het contact met de verenigingen 
intensiveren. De kennis die de KNHB op deze wijze 
over de betreffende vereniging vergaart, moet hel-
pen om programma’s op maat aan te bieden. 

Die positieve impact moet ook voortvloeien uit 
onder meer het Urban & Streethockey-programma. 
Onderdeel hiervan is een Urban & Streethockey-
stadscompetitie. Hiervoor wil de KNHB gebruik-
maken van de Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds 
en andere wijkveldjes in achterstandswijken. 
Daarnaast moeten er buurtsportclubs hockey en 
hockeyverenigingen in de wijk worden opgezet. 
Waar nodig moet de aanleg van velden in achter-
standswijken worden gestimuleerd. Veel ambiti-
euze plannen dus, die vooral buiten de bestaande 
hockeyaccommodaties moeten plaatsvinden, 
waarschijnlijk tot opluchting van veel accommoda-
tiebeheerders.

bij de wereldtop in een wereldsport
Nederlandse hockeyers doen het goed en het is de 
KNHB er veel aan gelegen dat dat zo blijft. Vandaar 
dat de bond zich blijft inzetten om wereldtoptalent 
te ontwikkelen, structureel bij de wereldtop te 
horen en hockey internationaal groter, breder en 
beter te maken. Veel plannen zijn daarbij gericht 
op de ontwikkeling van spelers, bestuurders en 
officials. Maar de bond heeft ook de ambitie om 
diverse evenementen te organiseren, vandaar dat 
het voorbereiden van kandidaatstellingen voor 
grote FIH- en EHF-evenementen op de middellan-
ge termijn als één van de punten in dit hoofdstuk 
is opgenomen.

toekomstbestendige financiën
De KNHB zet erop in om gezond te blijven door 
zijn financieringsmodel ‘slim te vernieuwen’. Daarbij 
wordt gekeken naar de economische waarde op 
zowel macro- als microniveau, maar ook naar het 
potentieel van de maatschappelijke waarde. Veel 
van de activiteiten hiervoor draaien natuurlijk om 

de band met sponsors en partners, maar de KNHB 
wil ook subsidies en andere financiële middelen 
genereren waarvoor men een beroep wil doen op 
gemeenten en fondsen. Verder moeten de inkom-
sten uit merchandising, advertenties en kaartver-
koop worden verhoogd. Daarnaast wil de bond de 
financiële stabiliteit van verenigingen vergroten. 

aan de slag
Om zijn positie te legitimeren, denkt de KNHB 
continu van toegevoegde waarde te moeten zijn. 
Vandaar dat de bond zich blijft versterken als net-
werk- en serviceorganisatie, om de verenigingen 
te helpen de cultuur en het hockey-DNA te behou-
den. De bond gaat verenigingen meer informatie 
verschaffen over duurzaam accommodatiebeheer 
in het algemeen. Daarnaast wil de KNHB vereni-
gingen meer specifiek informeren over wet- en 
regelgeving die van toepassing is op de sportsec-
tor, relevante subsidies en alternatieve vormen van 
financiering. Hockeyverenigingen in Nederland 
kunnen dus uitzien naar concrete tips, handvatten 
en instrumenten voor het verduurzamen van de 
accommodatie. Belangrijk is dat het gaat om prak-
tische en toegankelijke uitwerkingen, waarmee 
verenigingen direct aan de slag kunnen. Bovendien 
gaat de KNHB het gesprek aan met verenigingen 
die al initiatieven hebben om hun accommodatie 
te verduurzamen. Zo hoopt de bond meer inzicht 
in de processen te krijgen en  kunnen best practi-
ces worden gedeeld met andere verenigingen.
Ambitieuze plannen van een ambitieuze bond; 
over ongeveer twee jaar zullen we weten of het 
allemaal is gelukt. Eén miljoen leden in 2020 is het 
uitgangspunt. Het is een geruststellende gedachte 
dat de bond verenigingen daarbij actief gaat en 
blijft ondersteunen, maar bovenal ook buiten de 
bestaande hockeyaccommodaties kijkt om dat 
aantal te kunnen behalen en faciliteren. 
 

De KNHB wil spelers al op jonge leeftijd aan zich binden …

… en voor de rest van hun leven als actief hockeyer behouden. 

Ambitieuze plannen 

van een ambitieuze bond
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Wie is die man die op zondag 
langs het hockeyveld staat?
Fransman Thierry Weil aangesteld als nieuwe algemeen directeur van de FIH

De Internationale Hockey Federation (FIH) heeft een nieuwe algemeen directeur aangesteld. Sinds april moet de Fransman thierry weil de toekomst van 

de FIH ten uitvoer brengen. wie is deze man en wat kan de internationale hockeysport de komende jaren van hem verwachten?

Auteur: Guy Oldenkotte

Eind maart werd bekend dat de FIH een nieuwe 
algemeen directeur had aangesteld. Het oog was 
gevallen op de Fransman Thierry Weil. De FIH zat 
sinds begin dit jaar zonder algemeen directeur, 
nadat de Nieuw-Zeelander Jason McCracken eind 
vorig jaar besloot op te stappen. McCracken was 
op dat moment slechts tien maanden in dienst als 
algemeen directeur. McCracken leunde aanvanke-
lijk op het excuus dat hij terugtrad vanwege per-
soonlijke redenen, maar al snel doken er berichten 
op als zou de FIH ontevreden zijn over het gebrek 
aan nieuwe sponsors die McCracken wist binnen 
te halen. Het onvermogen om een titelsponsor 
te strikken voor de Hockey Pro League zou hem 
fataal zijn geworden. Die Hockey Pro League 
begint in januari 2019 en komt in de plaats van 
de Champions Trophy. Van januari tot juni spelen 
negen mannen- en negen vrouwenteams in een 
round-robintoernooi, waarbij de beste vier zich 

plaatsen voor een finale-evenement. Het com-
merciële belang van dit nieuwe evenement weegt 
zwaar. Aan Thierry Weil de taak om het te laten 
slagen. 

Hoe wordt weil gezien? 
Thierry Weil heeft de Franse nationaliteit en wordt 
geroemd om zijn vermogen om zowel vloeiend 
Frans, Duits als Engels te spreken. Daarnaast 
beschikt hij over enorm veel geduld, maar is hij 
zich er ook van bewust dat doelstellingen alleen 
met hard werken worden bereikt. In het persbe-
richt dat uitging na zijn aanstelling, omschrijft de 
FIH Weil als iemand die multicultureel, meertalig en 
multinationaal is. Die eigenschappen zullen hem 
goed van pas komen in een organisatie waarin hij 
nauw zal moeten samenwerken met FIH-voorzitter 
dr. Narinder Dhruv Batra uit India. ‘Ik ben erg blij 
dat Thierry de FIH komt versterken’, zo sprak de 

FIH-voorzitter. ‘Hij beschikt over indrukwekkende 
en gevarieerde vaardigheden, gecombineerd met 
zijn sterke commerciële achtergrond en de kennis 
die hij het afgelopen decennium heeft opgedaan 
bij ‘s werelds grootste sportfederatie. Wij twijfelen 
er niet aan dat hij de aangewezen persoon is voor 
deze belangrijke leidersfunctie.’ Weil liet weten 
trots te zijn dat hij het vertrouwen geniet van de 
voorzitter en van de raad van bestuur van de FIH. 
‘Het wordt mijn taak om, samen met mijn team in 
Lausanne, de toekomstige generatie te inspireren 
en de hockeyrevolutie gestalte te geven.’ Dr. Batra 
voegde daar nog aan toe: ‘Thierry’s ruime kennis 
en ervaring zijn van onschatbare waarde voor de 
FIH, maar ook voor de hockeyrevolutie, nu wij een 
volgende fase ingaan met het realiseren van onze 
ambitie om een wereldwijde sport te worden, die 
de volgende generatie moet inspireren.’ 
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wat brengt thierry weil?
Afgaande op uitspraken uit het verleden wordt 
de verantwoordelijkheid van Weil meteen duide-
lijk. Toen Jason McCracken aantrad als algemeen 
directeur, maakte hij bekend dat de FIH inzet op 
een omzet van 150 miljoen dollar in de eerste vier 
jaar van de Pro League die volgend jaar van start 
gaat. Ook moet het evenement helpen om de 
sport wereldwijd meer tot de verbeelding te laten 
spreken en het aantal actieve hockeyers te laten 
groeien. 

Als de FIH werkelijk zwaar tilt aan het binnenhalen 
van 150 miljoen dollar, heeft men met Thierry Weil 
een goede slag geslagen. Voordat hij toetrad tot de 
FIH, was hij tien jaar lang marketingdirecteur bij de 
internationale voetbalbond, FIFA. De schandalen 
binnen FIFA ten spijt gaat het marketingtechnisch 
gezien beter met FIFA dan ooit. Voor de periode 
2015-2018 verwacht de internationale voetbal-
bond 5,65 miljard dollar binnen te halen. De FIH is 
al tevreden met een fractie van dat bedrag. 
Tot de successen die Weil bij FIFA heeft behaald, 

mag onder meer de samenwerking met partijen als 
Adidas, Coca-Cola, Sony en Visa worden gerekend. 
Weil wordt ook gezien als de man die verantwoor-
delijk was voor de implementatie van het sponsor-
model waarbij sponsors die op nationaal niveau 
een FIFA-evenement steunden, worden vervangen 
door regionale categorieën tijdens WK’s daarna. 
Dit concept heeft FIFA vele miljoenen dollars extra 
opgeleverd. Zijn successen staan niet ter discussie, 
maar toen Gianni Infantino werd aangesteld als 
nieuwe voorzitter van FIFA, werd al snel duidelijk 
dat deze andere plannen had. Thierry Weil paste 
niet in dat plaatje. 

Voordat Weil in 2007 aan de slag ging als mar-
ketingdirecteur bij FIFA, had hij zijn sporen in de 
sportmarketing al lang en breed verdiend in de 26 
jaar die hij daarvoor bij het Duitse sportkleding-
merk Adidas had gewerkt. Daar begon hij in 1981 
als Europees directeur product development. In 
2003 werd hij verantwoordelijk voor de global 
football sports marketing van de sportkledingfabri-
kant, waarna hij in 2006 officieel de titel president 
global football sports marketing kreeg. Toen hij de 
top had bereikt, koos hij er één jaar later echter 
voor om naar FIFA over te stappen. 

wat kunnen we verwachten?
Geld is belangrijk voor de FIH, net als de ambitie 
om de sport internationaal meer op de kaart te zet-
ten. Daar is geld voor nodig, veel geld. Want hoe-
wel de internationale hockeybond heeft gezorgd 
dat ook minder draagkrachtige landen en clubs 
over een goed kunstgrasveld kunnen beschikken, 
blijft het in veel landen ter wereld sappelen. Ook 

‘Thierry’s ruime kennis en 

ervaring zijn van 

onschatbare waarde voor de 

FIH, maar ook voor de 

hockeyrevolutie

Weil wordt geacht sponsors binnen te halen, zodat de sport kan groeien. 

Hockey heeft veel potentie in groeimarkten zoals het Verre Oosten. 
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deelname aan de Olympische Spelen en de organi-
satie van WK’s gaan de FIH niet in de koude kleren 
zitten. Extra inkomsten en animo zijn dus belang-
rijk. Aan Thierry Weil de taak om dat te bereiken. 
Over de vraag hoe hij dat denkt te bereiken, is Weil 
redelijk duidelijk. In één van zijn schaarse inter-
views zei hij het volgende: ‘Het is belangrijk dat je 
het werk dat je doet, leuk vindt. Ook moet je een 
harde werker zijn. Bovendien is het belangrijk om 
respect te hebben voor je werk en voor de mensen 
met wie je samenwerkt. Tenslotte gaat het bij veel 
zaken om het tonen van respect. Te veel mensen 
zijn te veel bezig met hun carrière. Neem de tijd en 
respecteer alles wat je doet en degenen met wie je 
samenwerkt; dan zul je daar later de vruchten van 
plukken.’ De vraag is echter of hij de tijd zal krijgen. 
Januari 2019 duurt namelijk nog maar maanden.  

HOCKEY
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Breda bereidt zich voor op 
Heren Champions Trophy
Hoe profiteert de Brabantse stad van de laatste editie van dit toernooi?

Eerder dit jaar werd bekend dat de Internationale Hockey Federation (FIH) had besloten om de organisatie van de laatste editie van de Champions 

trophy voor mannen aan breda toe te kennen. wat is er nodig voor zo’n evenement en wat brengt het de sport en de stad? 

Auteur: Guy Oldenkotte

Van 23 juni tot en met 1 juli komt de internationale 
hockeywereld bijeen in Breda. Gedurende die week 
is de Brabantse stad gastheer voor de Champions 
Trophy voor mannen. Bovendien wordt ook de 
Rabobank 4-Nations Trophy Women 2018 georga-
niseerd, een invitatietoernooi voor dames. Dankzij 
de bijdrage van sponsor Rabobank heet deze edi-
tie de Rabobank Champions Trophy 2018. Het is de 
laatste editie van dit toernooi, omdat de FIH heeft 
besloten vanaf volgend jaar een nieuw format te 
introduceren. 

Het toernooi in Breda zal worden gespeeld op het 
complex van hockeyclub BH&BC Breda en atletiek-
vereniging Sprint, maar het is de stad er veel aan 
gelegen om de toekenning van het evenement 
aan te grijpen om zowel de vereniging en de hoc-
keysport als de stad Breda op de kaart te zetten. 
Fieldmanager sprak met de projectleider van de 
gemeente Breda, Peter de Kort, om erachter te 

komen hoe de toekenning tot stand is gekomen, 
wat het gaat betekenen voor zowel de (hockey)
sport in Breda als voor Breda zelf en wat het orga-
niseren van zo’n toernooi precies inhoudt. 

waarom deed breda een gooi naar het gast-
heerschap voor dit evenement?
‘In 2016 heeft Breda, samen met alle sportpartners, 
het nieuwe sportbeleid Team Breda Sport opge-
steld. Het beleid leunt op een vijftal pijlers: sport- 
en beweegstimulering, sportaccommodaties, sport 
en bewegen in de openbare ruimte, topsport en 
talentontwikkeling en sportevenementen. Breda 
heeft een enorm aantal hockeyers en een sterk 
samenwerkingsverband tussen de vijf hockey-
verenigingen. Toen de KNHB namens de FIH op 
zoek was naar een stad die de Champions Trophy 
in 2018 wilde organiseren, was het een logische 
stap voor Breda om een voorstel in te dienen. Dit 
internationale evenement sloot namelijk naadloos 

aan bij de ambitie om jaarlijks een groot sporteve-
nement te organiseren. De eerste contacten en 
ideeën stammen uit eind 2016, en op 21 april 2017 
stelden de gemeente Breda, de vijf samenwer-
kende hockeyverenigingen, Brabantsport en het 
lokale bedrijfsleven zich kandidaat voor het hosten 
van de Champions Trophy. De KNHB wees dit ver-
volgens op 6 juli vorig jaar toe. Het evenement zal 
worden gehouden op de aaneengesloten locatie 
van hockeyclub BH&BC Breda en atletiekvereniging 
AV Sprint.’

waarom is breda de juiste gastheer voor dit 
toernooi?
‘Breda kent een rijke evenementenhistorie met 
jaarlijkse toppers, zoals het Bredase Jazzfestival, 
Outdoor Brabant, het Breda Future Tennistoernooi 
en de Singelloop, maar de afgelopen jaren ook de 
Eneco-tour, 3FM Glazen Huis, 538 Koningsdag, de 
Uefa Women’s Euro 2017 en de Grand Depart van 

Zo moet de accommodatie van 
hockeyclub BH&BC Breda en atletiekvereniging 
Sprint er tijdelijk komen uit te zien.
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de Binckbanktour. Sportevenementen zetten we in 
als middel om te enthousiasmeren en maatschap-
pelijke en economische spin-off te genereren. 
Naast de huidige evenementenkalender is de 
ambitie om minstens één internationaal topsport-
evenement per jaar in Breda te houden, waar 

de hele stad aan meedoet en van profiteert, een 
evenement dat aansluit bij het sportieve karakter 
van de stad.’
‘Om straks een goed evenement te kunnen neer-
zetten, is er onder meer contact geweest met de 
organisatie van het WK in Den Haag en met de 
steden Rotterdam en Amsterdam. Vorig jaar heb-
ben we een bezoek gebracht aan het EK Hockey 
in Amsterdam en begin april was de gemeente 
aanwezig tijdens de European Hockey League in 
Rotterdam. De lessen die wij meegekregen hebben 
van andere organiserende steden, zijn onder ande-
re: begin op tijd met de voorbereidingen, maak 
goede afspraken over de rol- en taakverdeling, 
denk goed na over de sociaal-maatschappelijke 
en economische spin-off die je wilt realiseren en 
breng de risico’s tijdig in beeld.’

aan welke eisen moeten er door de club en de 
stad worden voldaan? 
‘De FIH is eigenaar van het toernooi en heeft de 
organisatie van de hereneditie in 2018 toegekend 
aan de KNHB. De FIH/KNHB heeft een programma 
van eisen opgesteld waaraan de voorzieningen en 
het toernooi moeten voldoen. De KNHB treedt in 

Breda op als organisator. Onderling is bepaald hoe 
de taken en verantwoordelijkheden worden ver-
deeld. De KNHB organiseert, Breda faciliteert en is 
gastheer. De gemeente Breda, de vijf Bredase hoc-
keyverenigingen (BH&BC Breda, HC Prinsenbeek, 
BHV Push, MHC Teteringen en BNMHC (Zwart-Wit)), 
atletiekvereniging Sprint, Breda Actief (Side-
events), Brabantsport en de KNHB zijn gezamenlijk 
aan de slag met de voorbereidingen.’

De KNHB organiseert, 

breda faciliteert en is 

gastheer

Nu is het er nog stil, maar eind juni moet het hier bruisen.
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bElaNgrIJK VOOr DE StaD
Het FIH-toernooi is belangrijk voor Breda en 
men is dan ook bijzonder trots dat de stad de 
kans krijgt om het evenement te organiseren. 
Paul de Beer, wethouder Sport: ‘Ik ben onge-
looflijk trots dat we dit tophockey-event in 
onze stad kunnen houden. Het is mede aan 
de intensieve samenwerking van de vijf hoc-
keyverenigingen, atletiekvereniging Sprint, 
de provincie en Brabantsport te danken dat 
de beste hockeyers van de wereld hier straks 
te zien zijn. Het is een geweldige opsteker 
voor hockeystad Breda. Dit evenement geeft 
een enorme stimulans aan sport en aan 
talentontwikkeling. Het past ook perfect in 
het DNA van Breda: ‘Breda brengt het samen’. 
Inwoners en toeristen, jong en oud, vrijwil-
ligers, bedrijven en teams vanuit de gehele 
wereld komen zowel tijdens als voorafgaand 
aan het evenement samen in Breda. Met 
dit topevenement hebben we ook in 2018 
weer een echte sportzomer in Breda.’ Ook de 
provincie hoopt een graantje mee te pikken. 
Michel Reinders, directeur van Brabantsport: 
‘We vinden sport belangrijk, omdat het een 
directe bijdrage levert aan onze ambities: 
zorgen dat Brabant bruist, dat talent zich kan 
ontplooien, dat mensen hier graag willen 
wonen, dat bedrijven zich hier willen vestigen 
en dat toeristen hier tijd willen doorbrengen. 
Tijdens de Champions Trophy in Breda komen 
al deze elementen samen. Het biedt ons de 
kans om Brabant zowel nationaal als interna-
tionaal op de kaart te zetten.’

bElaNgrIJK VOOr DE MarKt
Omdat voor het toernooi een nieuw water-
kunstgrasveld aangelegd moest worden, 
hoopte ook de markt te kunnen profiteren 
van het evenement. CSC Sport uit Zeewolde 
heeft opdracht gekregen om een nieuw 
waterkunstgrasveld te leggen. Er wordt een 
Greenfields TX Elite-mat gelegd. Het veld is 
gewoon groen van kleur, ondanks de wens 
die de FIH begin dit jaar bekendmaakte dat 
grote toernooien voortaan op een blauw 
kunstgrasveld worden afgewerkt. Voor de 
Champions Trophy-editie in Breda kwam de 
FIH te laat met deze uitspraak. De groene mat 
was toen al in de maak. 
Voor de spelers is de kwaliteit van de mat 
van groot belang. De gemeente Breda heeft 
echter al verder vooruitgekeken. CSC Sport 
brengt namelijk een Ecocept-e-layer onder 
de mat aan. Deze e-layer is gemaakt van 
oude kunstgrasmatten die door een shredder 
zijn gehaald. Vervolgens werd er een polyu-
rethaan-bindmiddel aan de vermalen mat 
toegevoegd. Dankzij het Ecocept-concept, 
waarbij de bedrijven uit de TenCate Grass 
Group samenwerken met kunstgrasverwijde-
raar KSP Kunstgras, blijft de milieubelasting 
van een kunstgrasveld laag en kan het veld 
na de economische levensduur als sportveld 
ook nog op een andere manier aan de sport 
bijdragen. 
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onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

T. 0525-621223 | www.silicanova.nl 

Revitalisatie kunstgras
Revitalisatie is een goede 
oplossing als de technische 
eigenschappen van uw 
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 tennis-
baan tot hockeyveld en van 
korfbal- tot voetbalveld. 

Demontage kunstgras
Wilt u uw kunstgrasveld ver-
plaatsen of ontdoen van het 
vulmateriaal (infill)? 
Bijvoorbeeld voor verplaatsing 
of recycling. Dan nemen wij dit 
proces graag voor u uit handen.
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welke infrastructurele werkzaamheden moeten 
er worden uitgevoerd?
‘Meteen na de toewijzing zijn de betrokken par-
tijen, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), begonnen met de voorbe-
reidingen. Denk hierbij aan de terreininrichting 
voor het toernooi, het benaderen van het bedrijfs-
leven en vrijwilligers, het voorbereiden van side 
events en de communicatie. De gemeente Breda 
is als gastheer verantwoordelijk voor onder meer 
het beschikbaar stellen van een gecertificeerd 
wedstrijdveld, tribunecapaciteit, voldoende par-
keerplaatsen en voldoende vierkante meters vrij 
te bebouwen grond voor de realisatie van een 
promodorp en hospitality-mogelijkheden. De 
gemeente Breda heeft budget vrijgemaakt voor de 
(vervroegde) aanleg van een waterkunstgrasveld 
dat voldoet aan de eisen van de internationale 
hockeyfederatie.’ 

wat betekent het evenement voor de 
(toekomstige) investeringen in de 
sportaccommodaties van breda?
‘In directe zin niets. Maar parallel aan onze ambitie 
om jaarlijks grote sportevenementen naar de stad 
te halen, gaan we aan de slag met het verbeteren 
van ons totale voorzieningenniveau op het gebied 
van binnen- en buitensportaccommodaties. In de 
slipstream van het “project” Champions Trophy 
kunnen alle hockeyverenigingen een financiële 
bijdrage vragen, zodat ook zij hun accommodatie 
kunnen verbeteren.’

Op welke manier grijpt breda dit evenement 
aan om de sport, clubs en de stad te promoten?
‘Breda heeft een enorm aantal hockeyers en er 
bestaat een sterk samenwerkingsverband tussen 
de vijf hockeyverenigingen. Het laat ook de ambi-
tie van de stad zien om op het hockeyniveau nog 
een stapje hoger te brengen en in de toekomst 
een Bredaas team in de hoofdklasse af te vaar-
digen. De Rabobank Hockey Champions Trophy 
2018 biedt een fantastische hockeyweek, waardoor 
zowel hockeyfans als de inwoners van de stad de 
kans krijgen om in de eigen omgeving nader ken-
nis te maken met de hockeysport. Bovendien is 
het een mooie manier om sport en beweging te 
stimuleren bij alle inwoners van Breda. Vandaar dat 
de gemeente Breda budget heeft vrijgemaakt voor 
onder andere de organisatie van side events en het 
betrekken van het bedrijfsleven bij het evenement.’
‘De side events richten zich met name op urban 
hockey. Op 20 april 2018 is hiervoor het startschot 
gegeven tijdens de Koningsspelen. In mei vindt er 
een urban hockey-tour plaats en in de week van 4 
juni wordt er een urban sports-week georganiseerd 
met activiteiten voor jong en oud. Ook op de hoc-
keyclubs vinden verschillende activiteiten plaats, 
zoals het Sevens-toernooi in Teteringen en het NK 
Shoot Out bij Zwart-Wit. De activiteiten kunnen via 
de sociale media worden gevolgd.’ 
Van 23 juni tot en met 1 juli ‘brengt Breda het 
samen’, door de laatste editie van de Champions 
Trophy voor mannen te organiseren op het com-
plex van BH&BC Breda. Momenteel wordt de laat-
ste hand gelegd aan alle voorbereidingen, zodat 
straks iedereen welkom is. 
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Eind juni kunt u ze in Breda in actie zien.

‘De gemeente heeft budget 

vrijgemaakt voor de 

(vervroegde) aanleg van 

een waterkunstgrasveld 

dat voldoet aan de eisen 

van de internationale 

hockeyfederatie’
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Mooi blauw is niet lelijk... toch?
Weinig reden om te voldoen aan wens van FIH: blauwe kunstgrasvelden

begin dit jaar heeft de Internationale Hockey Federation (FIH) besloten dat internationale hockeytoernooien voortaan op blauw kunstgras gespeeld 

moeten worden. Nederland doet regelmatig een gooi naar de rechten voor het gastheerschap van zo’n toernooi. Ook is er een duidelijk streven om 

internationaal bij de top te horen qua spel, maar ook qua accommodaties. Maar is er voldoende reden om nu massaal over te stappen op blauwe 

velden?

Auteur: Guy Oldenkotte

Terwijl men in Rotterdam bijna klaar is met het 
afbreken van de faciliteiten die begin april het 
European Hockey League-toernooi mogelijk 
maakten, wordt in Breda een start gemaakt met 
de voorbereidingen voor de laatste editie van de 
Champions Trophy-wedstrijden voor mannen. 
Elders in deze editie leest u daar meer over. Zowel 
de gemeente Rotterdam als Breda is in haar nop-
jes met het binnenhalen van de respectievelijke 
evenementen. Ook bij de KNHB zal men tevreden 
zijn. De ambitie om dergelijke evenementen te 
organiseren, is vastgelegd in verschillende beleids-
plannen. Dit soort evenementen wordt namelijk 
gezien als mooie trekkers om het enthousiasme 
voor en de beoogde groei van de hockeysport 
mogelijk te maken. Het is dus aannemelijk dat 
Nederland ook de komende jaren een gooi blijft 
doen naar toestemming voor het organiseren van 
FIH-evenementen. Aan het organiseren van zo’n 
evenement is wel een aantal voorwaarden verbon-

den. Begin dit jaar kwam daar een opmerkelijke 
voorwaarde bij. De FIH wil dat internationale Elite-
hockeytoernooien voortaan op een blauw kunst-
grasveld worden gespeeld. Het gaat daarbij om 
toernooien zoals een WK hockey en de Olympische 
Spelen. Het idee achter dit besluit is dat een blauw 
veld zou bijdragen aan een goede weergave op 
tv. Kijkcijfers zijn belangrijk voor de FIH, nu deze 
bezig is de populariteit van de sport wereldwijd te 
vergroten. Volgens de ‘geleerden’ zouden blauwe 
velden bijdragen aan het contrast. Kijkers zouden 
het spel dus beter kunnen volgen en meer betrok-
ken zijn bij een wedstrijd, zo is het idee.

loopt de FIH een blauwtje?
De FIH staat verschillende tinten blauw toe, maar 
laat weten dat de beste kleur blauw volgens haar 
London blue is, de blauwe kleur van de kunst-
grasmat die werd gebruikt tijdens de Olympische 
Zomerspelen van 2012 in de Engelse hoofdstad. De 

leverancier van dat veld was Polytan, een bedrijf 
dat een nauwe band heeft met de FIH, maar eind 
2017 ironisch genoeg aangaf de Nederlandse 
markt als zelfstandig bedrijf te verlaten. Ondanks 
de goede resultaten van het Nederlandse hockey 
tijdens deze Olympische Spelen, zijn ze er bij de 
Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) niet 
van overtuigd dat blauwe velden een verschil 
zullen maken. In Fieldmanager 1 van dit jaar gaf 
Chantal Mies van de KNHB al aan te verwachten 
dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met blau-
we kunstgrasvelden in ons land. ‘De regel van de 
blauwe velden geldt voor een zeer beperkt aantal 
toernooien’, zo benadrukte ze. Het gaat tenslotte 
alleen om toernooien zoals WK’s en de Olympische 
Spelen. In 2014 heeft Nederland zijn (voorlopige) 
aandeel aan WK’s al gehad. En nu Nederland 
besloten heeft om niet langer te streven naar het 
binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028, 
valt te bezien of ons land dit evenement ooit nog 
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mag organiseren. Mies wijst er ook op dat in de 
praktijk is gebleken dat veel clubs en gemeentes 
niet gelukkig zijn met een blauw veld op een 
breedtesportaccommodatie. Volgens haar toonde 
een onderzoek uit 2014 juist aan dat donkergroen 
de beste kleur zou zijn voor een veld. Destijds 
werden er velden beoordeeld die gebruikt werden 
voor de voorbereiding op het WK van dat jaar. Het 
is dus maar de vraag hoe objectief het besluit van 
de FIH in feite is.

geen rage
Als we Gert-Jan Kieft van testinstituut KIWA ISA-
Sport mogen geloven, hebben de hockeyvelden-
bouwers en tapijtfabrikanten in Nederland het 
meest recente besluit van de FIH slechts ter ken-

nisgeving aangenomen. Er was volgens hem geen 
sprake van een plotselinge toename in het aantal 
blauwe kunstgrashockeyvelden dat ter goed-
keuring werd aangeboden. ‘De meeste bouwers 
zouden ze kunnen aanleggen, maar volgens mij 
zit Nederland niet te wachten op blauw kunstgras 
voor hockey’, zo merkt hij op. Kieft zou reuring 
in de markt zeker hebben opgemerkt, omdat 
tapijtfabrikanten voortaan door de FIH verplicht 
worden om de mat voor elke kleur afzonderlijk op 
uv-stabiliteit te laten testen. Het lijkt er dus op dat 
de tapijtfabrikanten ofwel ooit al eens een blauwe 
variant ter keuring hebben aangeboden, ofwel dat 

ze zich niet genoodzaakt voelen om alsnog een 
blauwe variant te introduceren. Duidelijk is ook dat 
de verschillende sponsors, net als de tapijtfabrikan-
ten, niet echt geprikkeld worden door de nieuwe 
wens van de FIH. Hoewel blauw een belangrijke 
kleur is in de logo’s van KNHB-sponsors Auping, 
Nederlandse Loterij, Rabobank en Volvo, heeft 
Fieldmanager geen weet van projecten waar voor 
een blauwe mat is gekozen op aandringen van de 
sponsors.

Energiezuinig?
Als we de krant BN De Stem mogen geloven, 

Qua onderhoud maakt 

de kleur van een veld 

nauwelijks iets uit

Voor de breedtesport maakt het niks uit of men nu voor blauw of groen kunstgras kiest.

Boudewijn Lie Gert-Jan Kieft

HOCKEY
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zullen ook omwonenden van hockeycomplexen 
geen traan laten om de lauwe reacties. Volgens de 
krant was er destijds veel ophef toen hockeyclub 
Tempo in Bergen op Zoom besloot een blauw 
kunstgrasveld met roze uitloop te laten aanleggen. 
Omwonenden zouden hebben geklaagd dat ze last 
hadden van een hinderlijk blauw schijnsel in hun 
huiskamer. Als zij daar al over klagen, wat bete-
kent dat dan voor de verlichting van een blauw 
kunstgrasveld? Als spelers en toeschouwers de bal 
beter kunnen zien, kan men dan op de verlichting 
besparen? ‘Elk materiaal heeft een andere reflec-
tiefactor. Voor de horizontale verlichtingssterkte 
maakt de soort of de kleur van de ondergrond 
helemaal niets uit. Hier wordt alleen direct inval-
lend licht gemeten voordat het reflecteert. Voor 
de verticale verlichtingssterkte, die belangrijk is 
voor televisieopnames, maakt het wel iets uit, maar 
het verschil zal klein zijn’, zegt Boudewijn Lie van 
de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. 

Klaarblijkelijk is de motivatie van de FIH niet de 
absolute waarheid. Een vereniging die zich rijk 
rekent door op de verlichting te besparen, komt 
dus bedrogen uit. ‘Over het algemeen kun je 
zeggen dat de kleur van het veld er niet veel toe 
doet. Het is meer de beleving. Het enige is dat het 
veld zelf niet te licht en niet te donker moet zijn. 
Het veld moet dus niet sterk reflecteren, zoals de 
kleuren wit en geel doen, maar ook niet te weinig. 
Dat laatste zou het geval zijn bij een zwart, donker-
groen of donkerblauw veld. We noemen dit helder-
heidscontrast. Wel is het contrast van de spelers en 
de bal met het veld heel belangrijk: dus een witte 
of gele bal op een blauw veld en geen blauwe 
shirts voor de spelers. Dat noemen we kleurcon-
trast.’ Volgens Lie kan een blauw kunstgrasveld 
zelfs meer energie nodig hebben om goed te wor-
den verlicht. ‘Hoe donkerder, des te meer absorptie 
en dus minder reflectie van het licht. Hoe lichter, 
des te minder absorptie en dus meer reflectie van 
het licht.’ 

Minder onderhoud?
Als clubs ook al geen energievoordeel kunnen 
halen uit blauwe velden, blijven er maar weinig 
redenen over waarom ze voor een blauw kunst-
grasveld zouden moeten kiezen. Qua onderhoud 
maakt de kleur van een veld nauwelijks iets uit. 
De enige uitzondering zou de gevoeligheid voor 
algen kunnen zijn. Om zich snel te kunnen ver-
menigvuldigen, is licht belangrijk voor algen. Bij 
de keuze voor een kunstgrasveld in London blue 
zou men in theorie minder last moeten hebben 
van algen, aangezien dit een behoorlijk donkere 
variant van de kleur is. Arjan Krijnen van Verhoeve 
Watertechniek ziet dat echter anders. Krijnen heeft 
enkele jaren geleden uitvoerig onderzoek naar 
algen in sportvelden gedaan. ‘Volgens ons is er 

geen verschil in de aanwezigheid van algen in een 
blauw of een groen kunstgrasveld’, zo is zijn con-
clusie. Krijnen put daarbij ook uit de ervaring van 
Aad van Oosten van KG Reiniger. ‘Wat wij wel kun-
nen zeggen, is dat kunstgrasvelden met gekrulde 
vezels meer last hebben van algenvorming dan 
velden waarin rechte vezels zijn gebruikt.’ Van 
gekrulde vezels wordt verondersteld dat ze een 
mat meer afsluiten, zodat deze vochtig blijft. Dat 
vocht is weer belangrijk voor de kwaliteit van het 
spel. ‘Maar ze houden ook organische verontreini-
ging vast, zoals zaden, bladresten en andere zaken.’ 
De combinatie van vocht en organisch materiaal 
biedt algen een ideale voedingsbodem. ‘Bovendien 
zijn matten met gekrulde vezels wat moeilijker 
diep te reinigen, waardoor de algen niet goed kun-
nen worden aangepakt.’ 

Blauwe kunstgrasvelden bieden dus geen enkele 
meerwaarde, niet voor de breedtesport, maar ook 
niet echt voor spelers op topniveau. Zelfs bij de 
bewering dat ze bijdragen aan een betere televisie-
registratie kunnen vraagtekens worden geplaatst. 
Voorkom dus dat u een blauwtje loopt, wanneer u 
kiest voor een nieuwe kunstgrashockeymat. 

'De meeste bouwers zouden 

het kunnen aanleggen, 

maar volgens mij zit 

Nederland niet te wachten 

op blauw kunstgras voor 

hockey'

Het idee dat een blauwe ondergrond een beter contrast geeft, komt uit de tennissport. Daar wordt echter met een gele bal gespeeld.
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De Kraaien gaan hun 
nest verlaten
Een mooi hockeycomplex, ondanks hobbels en tegenwind

Voor Z.H.C. De Kraaien gaat binnenkort een lang gekoesterde wens in vervulling: een splinternieuw onderkomen met een grotere capaciteit. Het 

hockeycomplex komt op Sportpark Het Fortuin in Zaandijk en zal worden voorbereid door Adviesburo R.I.E.T. uit Bunnik. Het architectenbureau 

studioKRAMER bouwt het duurzame clubhuis in Zaanse stijl met moderne materialen. 

Auteur: Sylvia de Witt

De 95 jaar oude hockeyvereniging Z.H.C. De 
Kraaien, nu nog gevestigd in Wijdewormer, wilde 
al heel lang verhuizen naar een centrale plaats in 
Zaanstad. Allereerst omdat het een Zaanse hoc-
keyvereniging is (95 procent van de leden woont 
in Zaanstad), maar ook omdat ze wil groeien naar 
zo’n duizend leden. En dat was op de huidige loca-
tie onmogelijk. In oktober 2015 begon het balletje 
voor een nieuw hockeycomplex te rollen, toen 
de gemeenteraad Pim Wiersma, procesmanager 
Domein stedelijke ontwikkeling en programmama-
nager Sport, via verscheidene moties verzocht te 

onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor en 
de kosten ervan zouden zijn. Bij een van de laatste 
moties werd door de raad een locatie aangewe-
zen op een volgens Wiersma wel heel bijzondere 
manier. ‘Normaal gesproken stelt het college van 
B en W een besluit op over een locatie en legt 
dat dan voor aan de raad. Maar in dit geval ging 
dat heel anders. Via een motie, waarin alleen de 
antwoorden op de vragen van de raad stonden, 
kwam dit naar voren. Vervolgens stelde de raad 
de locatie vast en gaf de raad het college van B 
en W opdracht om het besluit van de raad over te 

nemen. Het is dus geen collegebesluit, maar een 
raadsbesluit. Dat is uniek.’

Omwonenden en natuurliefhebbers
Het nieuwe hockeycomplex van De Kraaien zal 
gebouwd worden op Sportpark Het Fortuin in 
Zaandijk en krijgt straks een clubgebouw van zo’n 
750 m2, twee watervelden, een zandveld, een 
pannakooi en een skatebaan. De jeugdontmoe-
tingsplek (JOP), een stalen huisje dat er al stond, 
verhuist naar een andere plaats op het terrein.
Zoals bij veel nieuwbouwprojecten het geval is, 
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heb je mensen die er blij mee zijn, maar zijn er 
ook fervente tegenstanders. Er is intensief overleg 
geweest met de omwonenden om te komen tot 
een weloverwogen ligging en ontwerp van het 
complex. Er is consensus bereikt wat betreft de 
inrichting.

Wiersma: ‘De omwonenden waren in eerste instan-
tie helemaal niet zo blij met dit hockeycomplex. Ze 
zijn er nog steeds geen voorstander van, maar kun-
nen wel leven met het ontwerp zoals het er nu ligt. 
Naar aanleiding van een bewonersavond waarbij 
landschapsarchitect Liesbeth van Rijnsbergen 
van R.I.E.T en ik aanwezig waren, is het definitieve 
ontwerp op een aantal punten aangepast, om 
tegemoet te komen aan hun wensen. Zo komt er 
een groene grondwal van zo’n drie meter hoog, 
compensatie voor water en eerder gekapte bomen 
en besteden we extra aandacht aan de veldverlich-
ting in verband met mogelijke lichtoverlast. Het 
terrein was eerst 28.000 m2 groot, maar omdat 
de bewoners een aantal wensen en eisen hadden, 
waaronder dus de VNG-afstanden voor licht en 
geluid, is het plangebied groter gemaakt en heeft 
de gemeente er 10.000 m2 van Rijkswaterstaat bij 
gekocht. Een aantal bewoners grijpt echter alles 
aan om nog steeds bezwaar te maken.’

Braakliggend terrein versus natuurgebied
Na de afbraak van het schoolgebouw, tien jaar 
geleden, lag dit terrein braak. Het werd in de loop 
der jaren overwoekerd door groen. De bewoners 
zagen het volgens Wiersma als natuurgebied, 
terwijl de gemeente het meer zag als een braaklig-
gend terrein waar voorlopig nog niets mee werd 
gedaan. ‘De gemeente wilde er uiteindelijk wél wat 
mee, want het had een maatschappelijke bestem-
ming. Alleen was het de vraag wanneer.’ 
Het terrein waar het nieuwe hockeycomplex moet 
verschijnen, ligt nabij het Natura 2000-gebied 

polder Westzaan, een beschermd gebied voor flora 
en fauna. De gemeente voerde de afgelopen tijd 
diverse flora- en faunaonderzoeken uit, waarover 
de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek niet zo te 
spreken is. Het stoort de vogelbeschermers dat er 
wat betreft de verlichting alleen is gekeken naar 
de invloed daarvan op het Natura 2000-gebied 
op 260 meter afstand, terwijl een direct aangren-
zend gebied ten westen van Het Fortuin buiten 
beschouwing is gelaten. 
Het is heel moeilijk, zo niet praktisch onmogelijk, 
om iedereen tevreden te stellen in een dichtbe-
volkt land als Nederland. Het nieuwe hockeycom-
plex is in ieder geval een heel mooie toevoeging 
voor de gemeente Zaanstad, die het belangrijk 
vindt dat alle inwoners kunnen sporten. 
Wiersma: ‘Met de Routekaart Buitensport hebben 
wij een route uitgestippeld voor toekomstbesten-
dige buitensportaccommodaties. Dit resulteerde 
de afgelopen jaren al in een aantal gloednieuwe 
buitensportaccommodaties, en de realisatie van de 
accommodatie van hockeyvereniging De Kraaien 
draagt bij aan deze basisinfrastructuur.’

Gefaseerd voorbelasten
Adviesburo R.I.E.T. uit Bunnik gaat de hockeyvel-
den voorbereiden: twee watervelden en één zand-
ingestrooid veld. Omdat het een zeer zettingsge-
voelig gebied betreft met wisselend terrein en hier 
en daar een zachte bodem, zal het de komende 
maanden eerst worden voorbelast. Uiteindelijk kan 
er dan volgens Ton de Kroon, projectleider sport en 
cultuurtechniek bij dit bureau, volgend jaar met de 
bouw worden begonnen. 

‘Sommige delen van het gebied zijn voorbelast en 
al stabiel, omdat er ooit een schoolgebouw stond. 
Maar er zijn ook delen die nog zo zacht zijn als 
boter en waar het water bijna op maaiveldniveau 
staat. We gaan de zaak gefaseerd voorbelasten, 
zodat er stabiliteit ontstaat en we daar ook zet-
tingsvrij kunnen bouwen. We gaan deze delen 
voorbelasten met zand in verschillende lagen over 
verschillende periodes. Ook de oude sloten die 
door het terrein lopen, dienen extra te worden 
voorbelast. En er komt een tracé voor de nieuwe 
persrioleringsleiding die moet worden omgelegd. 
Het omleggen van de rioleringsleiding is de eerste 
stap. Wanneer die is omgelegd, kunnen we eigen-
lijk pas gaan bouwen en het resterende deel voor-
belasten. Dat maakt het wel complex.’

Groot waterreservoir
Het aanwezige slootwater is brak en kan niet wor-
den aangewend voor beregening. Daarom is door 
R.I.E.T. bij de hockeyvelden een groot waterreser-

‘De omwonenden waren in 

eerste instantie helemaal 

niet zo blij met dit 

hockeycomplex’

Pim Wiersma

Ton de Groot

Paul Kramer
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voir ontworpen van meer dan 200 kuub, waarin 
water kan worden opgevangen dat gerecycled 
steeds opnieuw op het veld gesproeid kan worden. 
‘Het water dat op het foliedicht aangebrachte veld 
valt, vangen we af en brengen we via drainage 
naar de put. Daar wordt het opgepompt in het 
waterreservoir, waar een soort filtersysteem zit dat 
de waterkwaliteit behandelt en bijhoudt. Wanneer 
er gehockeyd wordt, worden de velden met water 
uit het waterreservoir besproeid. Als het regent, 
vangen we dit regenwater ook af en kunnen we 
het opnieuw gebruiken voor de beregening van 
het veld.’

Deze zomer wordt begonnen met het voorbelas-
ten van de terreingedeeltes. In de zomer van 2019 
wordt het eerste deel van het complex aangelegd: 
de twee watervelden en het clubgebouw. Van de 
winter van 2019 tot de zomer van 2020 zal het 
laatste veld worden ontwikkeld, omdat dit in het 
slechtste deel van het perceel ligt. 
‘Dit moet het langst voorbelast worden’, gaat De 
Kroon verder. ‘We hebben het project opgedeeld 
als een tweetrapsraket: eerst bouwen we veld 1 en 
2, daarna het clubgebouw en vervolgens bouwen 
we pas veld 3, zodra hier alle zettingen hebben 
plaatsgevonden. Langs de velden wordt overal led-
sportveldverlichting aangebracht en ook het club-
gebouw wordt duurzaam. Uiteindelijk vallen alle 
puzzelstukjes in elkaar en wordt dit project voor de 
gemeente Zaanstad een mooie opsteker.’ 

Het dak bepaalt de Zaanse stijl
Aan het Zaanse architectenbureau studioKRAMER 
de eer om een stijlvol clubhuis op het complex 
neer te zetten. Eigenaar Paul Kramer lanceert op 
onregelmatige basis stedenbouwkundige, archi-
tectonische of landschappelijke ideeën, die in zijn 
ogen de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de 
Zaanstreek kunnen versterken. En hij vindt dat 

bouwen mooier en duurzamer kan, mét behoud 
van karakter.
Paul Kramer: ‘We zitten in een prachtig gebied; 
daar begint het mee: midden in nat veenweidege-
bied, wat zeldzaam is en deze streek karakteriseert. 
Daar mogen een paar mooie hockeyvelden komen 
en een clubhuis. Het uiterlijk van het clubhuis heb 
ik gebaseerd op de oude Zaanse schuren die hier 
ooit stonden voor de houtzagerijen en molens. 
De opzet bestaat uit een heel langgestrekt dak 
op houten spanten, waaronder het clubhuis zich 
ontvouwt. Het is vooral het dak dat de Zaanse stijl 
bepaalt. Het is vijftig meter lang en bedekt met 
rode pannen, met windveren aan de kopgevels en 
op houten spanten. Dát zijn de historische elemen-
ten die je veel op schilderijen ziet. Maar het wordt 
ook een gebouw uit 2019, dus onder het dak wordt 
het gebouw modern met veel glas en moderne 
materialen.’
Nee, de kleur van de gevel wordt niet groen, 
antwoordt hij resoluut op mijn vraag. ‘Over Zaans 
groen is veel te zeggen, vooral dat het door de 
eeuwen heen heel veelkleurig was.’
De gevel zelf is nog niet helemaal uitgekristal-
liseerd; het ontwerp verkeert nog in de fase waarin 
er nog van alles uitgezocht moet worden. ‘Maar op 
dit moment bestaat die uit metselwerk en zwarte 
delen, passend bij de schuur. Vroeger werden die 
schuren namelijk zwart geteerd; dat komt hierin 
terug.’

De robuuste eenvoud van een Zaanse schuur
Het clubhuis wordt zo’n 750 m2 groot en Kramer 
kreeg van de gemeente Zaanstad opdracht om 
zonder gasaansluiting te bouwen. Kramer gaat met 
warmtepompen aan de slag en vanzelfsprekend 
komen er ook zonnepanelen. ‘De energieprestatie 
is nog niet allemaal uitgerekend. We weten nog 
niet precies hoever we komen, maar zowel de club 
als de gemeente heeft een hoog ambitieniveau. De 
daarvoor benodigde financiering moet met contri-
buties en dergelijke bij elkaar gesprokkeld worden 
en dat is best ingewikkeld. Maar geld is niet het 
enige wat telt; er zijn meer randvoorwaarden, vra-
gen als: wat wil de club, hoe past het in de smalle 
beschikbare strook en welke sfeer wordt gezocht? 
Geld is één van de dingen die bepalen wat je kunt 
maken, maar in de beperking kunnen soms heel 
interessante dingen ontstaan. Je weet dat van 
tevoren, dus ik ben begonnen met een simpele 
opzet die goed uitvoerbaar is. Dat hoort ook bij 
zo'n opdracht.’ 

Op de fiets
Dit is voor Kramer het eerste clubhuis dat hij gaat 
bouwen, en ook nog eens een clubhuis voor zijn 

eigen hockeyclub. ‘Alleen dát is al leuk!’
De club gaat niet voor niets verhuizen, vindt hij. 
Het huidige clubhuis dateert uit de jaren 60 en 
is destijds wel leuk opgezet, maar behoorlijk ver-
lopen geraakt in al die tijd. Omdat men al jaren 
hoopt op een verhuizing, wordt het clubhuis niet 
meer goed onderhouden. De huidige locatie ligt 
ver weg; Kramer moet zijn dochtertje drie keer per 
week brengen en halen. Het nieuwe complex is 
veel beter bereikbaar; dan kan zij op de fiets gaan. 
In hoeverre krijgt hij de vrije hand voor zijn 
ontwerp?

‘Ik heb heel veel vrijheid. Maar de club bestaat nu 
95 jaar en een deel van de clubleden is kritisch 
en wilde eigenlijk niet weg van de huidige plek. 
Mijn grootste opdracht is dan toch: neem die 
vertrouwde Kraaien-sfeer mee. Het is een kleine, 
hechte club, die misschien bang is zo’n modern 
kaal en koud clubgebouw te krijgen. Daarom heb 
ik als Zaankanter de robuuste eenvoud van zo’n 
Zaanse schuur als thema gekozen. Het is een hele 
eer dat die kritische Zaankanters erg blij zijn met 
het huidige ontwerp!’ 

‘Maar er zijn ook delen die 

nog zo zacht zijn als boter 

en waar het water bijna op 

maaiveldniveau staat’

‘Geld is één van de dingen 

die bepalen wat je kunt 

maken. In de beperking 

kunnen soms interessante 

dingen ontstaan’
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Ledverlichting is hot en er zijn veel aanbieders 
van armaturen op de markt. Toch is het Lumosa 
gelukt om zich te onderscheiden, waardoor het 
bedrijf uit Son momenteel een aandeel van zestig 
procent in handen zou hebben van de markt voor 
sportveldverlichting. In het buitenland werkt men 
samen met partners. Lumosa produceert en levert 
daarbij de armaturen, die vervolgens door lokale 
distributeurs verhandeld en eventueel geïnstal-
leerd worden. 

Eigen beheer
Lumosa ontwikkelt alle armaturen zelf, vertelt Hans 
Sanders van Lumosa. ‘Wij hebben het volledige 
productieproces in eigen beheer. Dat heeft een 
aantal voordelen: we kunnen sneller problemen 
oplossen en sneller reageren.’ Voor opdrachtgevers 
worden de armaturen op maat gemaakt. ‘Voor elk 
project maken we een lichtplan, zodat we mooi en 
gelijkmatig licht op het veld kunnen garanderen. 
Elke situatie is immers anders. Daarom zorgen 
we dat alle armaturen custommade zijn.’ Er zijn 
vanzelfsprekend twee opties: nieuwe of bestaande 
masten. Bij bestaande armaturen wordt een licht-
berekening gemaakt; bij een nieuw veld brengt 
Lumosa advies uit over de beste positie voor de 
lichtmasten.

De installatie wordt vervolgens door een partner 
gedaan. Bij het project in Nieuw-Zeeland, een veld 
waar volgende maand het nationaal kampioen-

schap hockey onder 21 wordt gehouden, was 
Tiger Turf de aannemer. Lumosa zoekt bewust de 
samenwerking met lokale partijen. Sanders: ‘We 
hebben onder andere joint ventures in België, 
Duitsland en China. Wij denken dat dit beter werkt 
dan wanneer wij de armaturen rechtstreeks zelf 
aanbieden. Onze partners kunnen namelijk lokaal 
ondersteuning bieden.’

Lumosa Touch
Zodra de armaturen geïnstalleerd zijn, kunnen 
gebruikers de verlichting zelf bedienen op twee 
manieren: via een app of met een bedieningsunit. 
‘De bediening werkt via bestaande bekabeling’, 
legt Sanders uit. ‘Er zijn dus geen nieuwe kabels 
nodig om de signalen door te geven, en dat 
scheelt aanzienlijk in de kosten.’ In de app, Lumosa 
Touch, heeft de gebruiker tal van mogelijkhe-
den om de verlichting te bedienen. Zo is er een 
planner om verlichtingstijden in te stellen, zodat 
de verlichting op een trainingsavond volledig 
geautomatiseerd is. Met de app kan bovendien 
de beregening bediend worden, omdat Lumosa 
een koppeling kan maken met de twee grootste 
partijen voor beregening in Nederland. Zo hebben 
clubs één app om hun faciliteiten geautomatiseerd 
te beheren. Ideaal, aangezien veel hockeyclubs in 
Nederland beschikken over watervelden.

Het succes van Lumosa is dus in binnen- en buiten-
land niet onopgemerkt gebleven. Nu Lumosa Azië 

bereikt heeft, volgen grote partijen. Begin dit jaar 
won Lumosa bijvoorbeeld de aanbesteding voor 
Shanghai Pudong Airport, een vliegveld met een 
capaciteit van zestig miljoen passagiers per jaar. 
Lumosa gaat daar tweeduizend ledarmaturen 
leveren. Het is typerend voor de groei van het 
bedrijf uit Son. De Nederlandse ledarmaturen gaan 
tegenwoordig de hele wereld over.

Nederlandse ledverlichting 
gaat de wereld over
Lumosa zet succesvol in op automatisering

Krap twaalf jaar geleden, in 2006, werd het 

Nederlandse Lumosa opgericht. Lumosa 

produceert ledverlichting met een bestu-

ringssysteem voor de openbare ruimte en 

sportaccommodaties. De aanpak van het 

bedrijf blijkt een succes, want het werk-

gebied van Lumosa is inmiddels uitgebreid 

tot ver buiten Europa. Een recent project 

voor de hockeybond van Nieuw-Zeeland is 

daar een mooi voorbeeld van.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Een pop-uplocatie voor 
zaalhockey
W&H Sports levert modulaire vloeren als oplossing voor capaciteitsprobleem

Tijdens de winterperiode gaat traditioneel het zaalhockeyseizoen van start. Hockeyclubs trekken massaal de zaal in en de kunstgrasvelden buiten zijn 

ongebruikt. De laatste jaren is het capaciteitsprobleem voor zaalvoorzieningen steeds groter geworden, omdat er simpelweg niet genoeg 

accommodaties beschikbaar zijn. W&H Sports heeft hier nu een alternatief voor: een modulaire sportvloer. De vloer kan gelegd worden over 

buitenvelden, zodat de druk op indoorlocaties beperkt blijft.

Auteur: Nino Stuivenberg

Het zaalhockeyseizoen duurt jaarlijks maar tien 
tot twaalf weken. In die relatief korte periode 
ontstaat er een enorme druk op indoorlocaties 
van gemeenten, die deze vaak verhuren aan 
sportclubs. De piek is zelfs zo hoog dat er een 
gebrek is aan capaciteit, en dat capaciteitstekort 
wordt steeds groter. W&H Sports is als leverancier 
van onder andere allerhande hockeymaterialen 
(doelen, balken, netten etc.) veel op hockeyclubs 
aanwezig. Zo kregen zij ook lucht van deze proble-

men en besloot het bedrijf om mee te denken aan 
een oplossing.

Investering
Daarom besloot W&H Sports om eind 2016 te 
beginnen met de import van modulaire sportvloe-
ren uit de Verenigde Staten. W&H Sports heeft de 
exclusieve verkooprechten voor deze vloeren in 
Nederland. De modulaire vloer kan zowel indoor 
als outdoor gelegd worden. De vloeren worden 

samen met een zogenaamde blaashal geleverd en 
vormen zo als het ware een pop-uplocatie voor 
zaalhockey. ‘Indoorhockey in blaashallen zien we 
sinds een jaar of vier’, vertelt Seger Wagenaar van 
W&H Sports. ‘Het ruimtegebrek is een enorme 
uitdaging; clubs huren veel ruimte in een beperkte 
periode. Zij zoeken een alternatief en daardoor is 
zaalhockey op eigen locatie tegenwoordig hot. We 
hebben daarom besloten om ons leveringspro-
gramma uit te breiden met deze vloeren.’
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De modulaire vloer heeft een aantal voordelen, 
aldus Wagenaar. ‘De tegels hebben een open struc-
tuur, waardoor ze als het ware ademen. Dat moet 
zorgen voor geluidsreductie en optimale ventilatie. 
Ook de balsnelheid is hoog.’ De vloeren worden 
geleverd als tegels van 25 bij 25 centimeter met 
compleet belijningsplan. De installatie van het veld 
is dus een investering, zowel in mankracht als kos-
ten. Wagenaar: ‘Het is best een kostbare operatie, 
die veel vraagt van een club. Vanuit W&H sturen wij 
vaak iemand om de aanleg te begeleiden, waarbij 
vrijwilligers dan het uitvoerend werk doen.’ 

Mobiele tribunes en inklapbare hockeydoelen
Naast de vloer kan W&H Sports de totaalinrich-
ting verzorgen, zoals doelen, zaalhockeybalken 
en tribunes. Vaak is er beperkt ruimte en moeten 
de materialen na het zaalhockeyseizoen worden 
opgeslagen. Dan bieden inklapbare hockeydoelen 
en demontabele mobiele tribunes een goede 
oplossing. Wagenaar licht toe: ‘Mobiele tribunes 
leveren wij in verschillende uitvoeringen en voor 
verschillende toepassingen. Zo leveren wij ver-
rijdbare en kantelbare tribunes voor blaashallen 
en demontabele tribunes voor binnen- en buiten-
gebruik. Vooral de inklapbare hockeydoelen voor 
zaalhockey zijn handig te gebruiken in blaashallen. 
Het doelprofiel is robuust uitgevoerd, zodat het 
aantal deuken door hockeyballen aanzienlijk ver-
minderd wordt. Het doel is voorzien van een inge-
freesde netbevestiging, die kan worden uitgerust 
met antidiefstal/netborging van de doelnetten. 
De doelen kunnen na gebruik eenvoudig worden 
ingeklapt en opgeruimd.’

Naast de reguliere doelen levert W&H zogenaamde 
Smartgoals. Wagenaar vertelt: ‘Smartgoals is een 
interactieve trainingsmethode die werkt met licht-
signalen. Waar de lampen aangaan, moet gescoord 
worden. Heb je gescoord, dan zal het signaal ver-
springen naar een willekeurige Smartgoal. Zo train 
je op een leuke en dynamische manier.’

De vloer met omringende blaashal.

W&H levert inklapbare doelen.

‘Ik verwacht dat deze trend 

zal doorzetten’
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Kansen
Wagenaar ziet dat steeds meer verenigingen de 
mogelijkheid onderzoeken om op een modulaire 
vloer te gaan spelen: ‘We merkten in eerste instan-
tie dat de aanschaf niet voor iedereen was weg-
gelegd, maar nu neemt het aantal offertes jaarlijks 
flink toe. De meeste clubs maken een businesscase 
en houden daarbij rekening met een levensduur 
van tien jaar.’ Het traject tot de aanleg duurt vaak 
minstens een jaar vanwege de vergunningen die 
nodig zijn, omdat het om de openbare ruimte gaat. 
Wagenaar ziet veel kansen voor clubs met een 
sportvloer. ‘Tijdens de avonduren zijn deze natuur-
lijk bezet, maar overdag kan de ruimte verhuurd 
worden aan de gemeente of gebruikt worden door 
scholen. Zo zijn de rollen omgedraaid en kun je er 
ook nog wat mee terugverdienen.’

Plezier
Verschillende Nederlandse hockeyclubs hebben 
inmiddels gebruikgemaakt van de sportvloer, zoals 
Fletiomare, HOD uit Valkenswaard, Phoenix uit 
Zeist en MHC Leusden. Bij MHC Leusden heeft men 
de vloer afgelopen winter aangeschaft met eigen 
financiering. Voorzitter Gertjan van de Groep ver-
telt: ‘Begin december 2017 hebben wij de modu-
laire vloer van W&H in gebruik genomen. Onze 
vloer is geïnstalleerd op een bestaand outdoorhoc-
keyveld met een luchtblaashal. In totaal hadden 
we 1600 vierkante meter zaalvloer liggen.’

Van de Groep herkent het door Wagenaar 
geschetste capaciteitsprobleem maar al te goed. 

‘Wij hebben bij MHC Leusden zo’n 1.200 leden, 
waarvan de helft in de zaal speelt. In die periode 
zijn er ook nog andere indoorsporten, waardoor 
we simpelweg niet kunnen voldoen aan de wens 
van onze leden.’ W&H leverde al materialen aan 
de club, waardoor de keuze ook op hun vloer viel. 
Als voordelen van de vloer noemt Van de Groep 
onder meer het praktische aspect, de sterkte en de 
snelheid. Hij vervolgt: ‘De vloer heeft een bepaalde 
poreusheid, waardoor spelers niet uitglijden. Niet 
alleen onze club, maar ook de tegenstander heeft 
de vloer met veel plezier gebruikt.’  

Volle bak
In Leusden lag een veld van 30 bij 55 meter. Van de 
Groep: ‘Het veld is hier zeven dagen per week volle 
bak gebruikt, maar de vloer hield zich goed. De 
vloer was eenvoudig schoon te maken en kon ook 
tegen een stootje.’ Bij de afbouw heeft de club voor 
een eigenhandige aanpak gekozen. De tegels zijn 
op pallets gelegd, waardoor de installatie volgende 
winter een stuk eenvoudiger is. Om het veld af te 
bakenen, gebruikte de club de gecombineerde 
zaal-/veldhockeybalken van W&H. Ook daarover is 
de voorzitter positief. ‘De hoek van inkaatsen moet 
gelijk zijn aan die van uitkaatsen, en dat was het 
geval. De balken hebben goede eigenschappen. 
Omwonenden waren bang dat de outdoorlocatie 
geluidsoverlast kon veroorzaken, maar daar heb-
ben we door de geluidsabsorberende werking 
gelukkig geen problemen mee gehad.’

Het laat zich raden dat MHC Leusden met een 
goed gevoel terugkijkt op de samenwerking met 
W&H Sports. ‘De samenwerking was prima. Als je 
zegt wat je doet en doet wat je zegt, dan zijn wij 
tevreden. Dat is immers niet overal vanzelfspre-
kend. Ook de nazorg was goed’, besluit Van de 
Groep. Wagenaar vult aan: ‘We hebben een mooie 
samenwerking gehad, waarbij we elkaar aan alle 
kanten geholpen hebben. Alles was naar wens en 
dat is het belangrijkst. Zo hopen we komende win-
ter meer hockeyclubs op weg te helpen.’

Ook de tribunes zijn inklapbaar.

De balken zijn zowel in- als outdoor 

te gebruiken.
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Steviger, vlakker en minder 
speelschade
O2-veld heeft minder harde lava en dus minder harde grond, 
maar wél alle voordelen van lava 

Lava Oxygen is het cruciale bestanddeel van het O2-natuurgrasconcept. Deze lava is poreus, hoekig van vorm en haakt in elkaar. Hierdoor ontstaat er 

veel ruimte voor water en lucht in de toplaag en verdichten velden niet. Het O2-concept zorgt voor een natuurgrassportveld dat minimaal 400 uur kan 

worden bespeeld. ‘Het veld is onder meer vlakker, dus de bal loopt gewoon veel prettiger’, vindt voorzitter Raimond Smit van AD’69.

Auteur: Sylvia de Witt

Twee jaar geleden werd het O2-natuurgrasconcept 
bedacht door Erwin Weening van DCM en ingeni-
eursbureau Kybys. Inmiddels heeft Weening een 
andere functie binnen DCM en is hij opgevolgd 
door Peter Laan, commercieel directeur voor de 
professionele markt.
De naam zegt het al: O2 staat voor zuurstof, en 
door de toepassing van Lava Oxygen ontstaat er 
in de toplaag van een sportveld veel meer ruimte 
voor lucht. Deze betere luchthuishouding is cru-
ciaal en onderscheidend, meent Laan. ‘DCM is al 
meer dan tien jaar actief bezig met de toepassing 

van lava in sportvelden. In de praktijk zie je dat 
deze velden veel droger blijven, veel stabieler zijn 
en dus uiteindelijk veel beter bespeelbaar dan 
andere natuurgrasvelden. Het gebruik van lava 
op zich is dus niet uniek. Het gaat erom dat je de 
goede lava hebt, qua vorm, samenstelling en wer-
king. Lava Oxygen is een uitgezeefde fractie met 
een veel lager stofpercentage dan andere lavaso-
orten, waardoor hij niet verdicht. Onze lava komt 
uit een speciale groeve en wordt op een bepaalde 
manier gewonnen, waardoor hij anders van vorm 
en samenstelling is dan andere lava.’

Berging van water enorme meerwaarde voor 
natuurgras
Die andere lava is fijner van gradatie. En de fijne 
deeltjes die tussen de grove deeltjes in gaan zit-
ten, verdichten de zaak, volgens Goof Rijndorp van 
Bras Fijnaart. ‘Velden worden dan vaak keihard. Dat 
komt doordat die lava met springstof is gewonnen. 
Wij moeten de markt laten zien dat dit heel andere 
lava is, die op een andere manier gewonnen wordt 
en die niet hard wordt. De lava van dit concept 
wordt gewonnen met grote "graafwielen", waar-
door er minder fijne lava ontstaat die niet zo hard 
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aanvoelt. Fijne lava verdicht namelijk, en dat willen 
we juist voorkomen in verband met de hardheid 
van het veld.’
Laan legt uit dat Lava Oxygen zorgt voor een bete-
re verdeling van de vaste fractie lucht en water. 
Deze lava is poreus en hoekig van vorm; hierdoor 
haakt deze grondstof in elkaar en ontstaat er veel 
ruimte voor water en lucht in de toplaag. ‘We zien 
bij DCM al vele jaren de enorme meerwaarde van 
Lava Oxygen in de toplaag van een natuurgrasveld.
Plus dat er, mede door de klimaatverandering, in 
korte periodes grote hoeveelheden water vallen. 
Daardoor wordt de bespeelbaarheid van natuur-
grasvelden minder, wat leidt tot veel afgelastingen. 
Dat is de praktijk aan de ene kant. Aan de andere 
kant zien we de toegevoegde waarde van lava 
als het gaat om de berging van water. Dat is een 
enorme meerwaarde voor natuurgras.’

Toezicht en regie over het onderhoud 
Voor de aanleg en het onderhoud van de velden 
wordt er samengewerkt met speciaal geselec-
teerde cultuurtechnische aannemers, of met 
veldpartners die al ervaring hebben met de aanleg 
van zulke velden en dit concept ook omarmen. Dit 
zijn De Ridder in Soesterberg, Wencop Hoveniers, 
Hofmeijer in Voorst, Rooden Landscape Solutions 
in Limburg, Van der Holst in Wassenaar, Bras 
Fijnaart, Bouma in Groningen en ingenieursbureau 
KYBYS. 
‘Voor de kwaliteit van het veld is het cruciaal dat 
het goed wordt aangelegd en daarna ook op een 
bepaalde manier wordt onderhouden’, meent Laan. 
‘Vaak zien we wel een professioneel aangelegd 
veld, maar is er voor het onderhoud geen budget. 
Als het onderhoud niet goed wordt uitgevoerd, 
loop je het risico dat de kwaliteit van zo’n veld 
achteruitgaat en dat het niet meer is wat het moet 
zijn. Dat willen wij met dit concept voorkomen.’ 

Een onderdeel van het concept is dat het onder-
houd wordt gepleegd door de veldpartner of 
aannemer uit het concept, maar dit kan altijd in 
overleg met een lokale aannemer, de vereniging of 
de gemeente. 

Verschralen verleden tijd
‘Veel verenigingen willen vanuit kostenoogpunt 
zelf een gedeelte van het onderhoud op zich 
nemen’, gaat Laan verder. ‘In overleg kan de ver-
eniging diverse werkzaamheden zelf doen. Wél 
willen wij daar graag het toezicht en de regie over 
hebben, om ervoor te zorgen dat het onderhoud 
op de goede manier plaatsvindt. Dat vinden wij 
belangrijk.’
Volgens hem is het onderhoud van zo’n veld niet 
duurder. ‘Een normaal natuurgrasveld moet jaarlijks 
bezand worden. Zand is een mobiele grondstof en 
zakt in de toplaag. Lava blijft gewoon in de toplaag 
en spoelt niet uit. Normaal gesproken moet je je 
veld altijd verschralen, maar dat hoeft op deze 
manier niet meer.’

Minimaal 400 uur spelen
Het O2-natuurgrasveldenconcept kwam twee jaar 
geleden op de markt en het eerste veld volgens 
dit concept werd aangelegd bij VV De Fendert in 
Fijnaart. Inmiddels liggen er vijf van zulke velden 
verspreid over Nederland. De komende maanden 
worden op diverse plaatsen meerdere 02-velden 
aangelegd, en op veel plaatsen wordt het aanleg-
gen van zo’n veld overwogen. 
Laan: ‘Het afgelopen jaar hebben wij bij de ver-
enigingen waar die velden liggen bijeenkomsten 
georganiseerd en gemeentes en andere sport-
verenigingen uitgenodigd. Zo konden zij kennis-
maken met dit concept en zien hoe het veld zich 
houdt.’
Op een natuurgrasveld kan 250 tot 300 uur 
gespeeld worden, op een O2-veld minimaal 400 
uur. Dat is een verhoging van de bespeelbaarheid 
met 30 procent. Een club die 600 uur of meer 
wil spelen, moet een ander concept kiezen: een 
hybride- of een kunstgrasveld, vindt Laan. ‘Maar 
als je een natuurgrasveld verkiest en het veld blijft 
te nat, er zijn te veel afgelastingen en je wilt het 
veld kwalitatief naar een hoger niveau brengen, 
dan is dit een heel goede oplossing. Ook als je een 
prima veld hebt maar er meer uren op wilt spelen, 
is dit erg geschikt. Sporters kiezen toch vaak voor 
natuurgras.’ 

Mengen is precisiewerk
Natuurgras dus, en dan het liefst gras waarop je 
heel lang kunt spelen. De aanleg van zo’n veld 
is secuur werk, volgens Goof Rijndorp van Bras 

‘Wij moeten de markt laten 

zien dat dit heel andere 

lava is, die op een andere 

manier gewonnen wordt 

en niet hard wordt’

O2-NATuuRGRASVELDEN 
ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR:

• grote speelzekerheid door optimale 
  ontwatering,
• goede grasbezetting door optimale 
  luchthuishouding,
• goede vlakheid door optimale stabiliteit,
  minder beluchten en bezanden,
• positieve bijdrage aan het milieu, lage 
  CO2-  footprint,
• tien jaar garantie op het O2-concept en dus 
  ook op speelzekerheid, één aanspreekpunt   
  voor aanleg en onderhoud.

Peter Laan

Goof Rijndorp
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Fijnaart. ‘Vooral bij het mengen van de lava door 
de toplaag heb je kans dat de lava onderin valt, als 
je het niet goed behandelt. Het is dus heel belang-
rijk om deze lava goed te mengen. Dat is net iets 
gecompliceerder dan bij zand. Met alle samenwer-
kende partijen kijken we dan ook of de menging is 
zoals het hoort. Kybys kijkt wat we moeten door-
mengen, hoeveel water er door de toplaag heen 
moet. Vervolgens wordt het veld klaargemaakt 
en de lava opgebracht. Daarna wordt deze laag 
met een hakenfrees gefreesd. Hierdoor ontstaat 
een veel mooiere menging. Maar dan moet je nog 
oppassen, want als de lava droog is, is het net los 
zand en valt het naar beneden. Dit is een belang-
rijke fase in het geheel.’ Twee keer per jaar wordt 
gezamenlijk met de opdrachtgever een inspectie 
uitgevoerd. Hierdoor kan direct voor de winter 

worden bijgestuurd in het onderhoud en wordt de 
wijze van groot onderhoud bepaald. 
Rijndorp: ‘Maar uiteindelijk is er minder onderhoud 
nodig en je hoeft voorlopig ook geen lava meer 
toe te voegen.’
In 2017 is het O2-natuurgrasveldconcept geïntro-
duceerd op de Nationale Grasdag. Verder doen 
alle veldpartners in Nederland naar de mening van 
Rijndorp hun best om dit concept onder de aan-
dacht te brengen. 
‘Onlangs was er weer een aantal belangstellenden 
op het veld van VV De Fendert’, vertelt Rijndorp. 
‘Ze voelden bij het betreden niet eens dat er lava 
in zat, terwijl het veld wél alle voordelen van lava 
heeft. Vanuit dit concept zou je er ook nog vezels 
in kunnen prikken, zodat het een hybrideveld 
wordt en het aantal speeluren nog groter. Pas gele-
den hadden we een vereniging op bezoek die van 
de gemeente een kunstgrasveld toebedeeld had 
gekregen. Dat bleek financieel echter niet haalbaar 
te zijn, waarna ze een O2-natuurgrasveld in over-
weging namen.’ 

Organische meststoffen
Bij de ontwikkeling van het O2-natuurgras zijn 
duurzaamheid en een gegarandeerde bespeel-
baarheid bij nagenoeg alle weertypen de doelstel-
ling. Door het optimaliseren van de groeiplaats zal 
zowel de cultuurtechnische als de sporttechnische 
kwaliteit van het sportveld sterk verbeteren. De 
grasplant kan zich beter ontwikkelen als de groei-
plaats optimaal is en wordt weerbaarder tegen 

ziekten. Hierdoor ontstaat er een dichtere zode 
met minder open plekken, waardoor onkruiden 
minder kans krijgen. De bemesting en het onder-
houd vinden op een organische manier plaats. 
Laan: ‘Wij als DCM maken organische meststof-
fen en vinden duurzaamheid belangrijk. Daarom 
kiezen wij voor een natuurgrasveld en ook voor 
organische bemesting. Met dit concept is er één 
aanspreekpunt; gezamenlijk kunnen de partners 
beslissen welke soort aanleg en welk onderhoud 
geschikt zijn voor dit natuurgrasveld.’

AD’69
Vorig jaar zomer werd bij AD’69 op Sportpark 
Zuid in Aalten een O2-veld aangelegd. Naast dit 
hoofdveld heeft deze voetbalclub nog drie natuur-
grasvelden. AD’69 won in 2016 een prijsvraag in de 
grasmatch van DCM. Voor die wedstrijd moesten er 
een tijdlang streepjescodes worden gespaard van 
producten van DCM. Wie de meeste codes inle-
verde, was de winnaar. 

‘In eerste instantie was de prijs een natuurgras-
veld. Later is dit veranderd in een O2-veld’, vertelt 
Raimond Smit, voorzitter van AD’69. ‘DCM wilde 
graag een O2-veld introduceren en ons werd 
gevraagd of wij hiervoor openstonden. Het veld 
bevalt prima; het is steviger dan de andere natuur-
grasvelden. Het veld is ook vlakker, dus de bal 
loopt gewoon veel prettiger. Ook de stevigheid 
heeft voordelen: het gras blijft mooier, er is veel 
minder speelschade. Het veld is ook veel sneller 
droog na een regenbui. Op dit veld wordt nog niet 
getraind, maar volgend jaar willen we daar wel 
mee beginnen, want we zien dat het veld langer 
mooi blijft.’

Naast het O2-veld is er nog een veld dat voor 
wedstrijden wordt gebruikt, maar dit veld heeft 
veel meer speelschade na wedstrijden dan het 
O2-veld. De spelers zijn ook positief, volgens de 
voorzitter. ‘Het enige punt is dat het veld voor hen 
ietsje harder aanvoelt dan de andere velden. Het is 
even afwachten hoe dat in de zomer is, als het heel 
warm is.’ 

Bijeenkomst in Barneveld, collega-aannemers, sportveldbeheerders.

‘Het gras blijft mooier; 

er is veel minder 

speelschade’
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UrbaN & StrEEtHOcKEy cHaLLENgE iN 

arNHEm

Het Urban Streethockey aanbod bestaat uit 
het oefenen van vaardigheden, skills en trics 
en spelen van wedstrijden variërend van 
1-1, 2-2, 3-3. Na een sessie wekelijkse trainin-
gen wordt er een challenge georganiseerd. 
Streethockey wordt gedoceerd door de  
Streethockey trainers van de verenigingen. 
Sportleiders/buurtsportcoaches en scholar 
shippers hebben een ondersteunde rol. Urban 
Streethockey richt zich op het kennismaken 
van Streethockey in een andere setting name-
lijk op de Cruyff courts, Krajicek playgrounds 
en speelveldjes in de wijken. Daarnaast zijn wij 
dit seizoen gestart met Urban Streethockey 
ook te integreren op de verenigingen. Daarbij 
ligt de focus in eerste instantie op jongens 
(zonder de meisjes uit te sluiten).

Opdrachtgever: Sportbedrijf Arnhem
Contactpersoon opdrachtgever: Gregie 
Swinkels en Denise Simonse

Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van de 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 wij zenden u alle info.

LUcHtHaL VOOr HOcKEycLUb LmHc LarEN

Een luchthal biedt een oplossing wanneer het onmogelijk is activiteiten in de openlucht te laten 
plaatsvinden. De luchthal kan op nagenoeg elke ondergrond neergezet worden, is snel te plaatsen en even 
snel weer te demonteren. Het biedt een spant- en kolomvrije ruimte die geconditioneerd kan worden en is 
voorzien van een RVS Kabelnet. De luchthal is uitermate geschikt voor activiteiten die niet het gehele jaar in 
de buitenlucht kunnen worden beoefend, zoals hockey, tennis of zwemmen.

Aanneemsom: €190.000,-
Opdrachtgever: Stichting Laren 
Blaashal
Aannemer: Poly-Nederland 
Handelsmaatschappij B.V. 
(Poly-Ned)
Contactpersoon aannemer: 
Edwin Molenaar
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rENOVatiE & OmbOUW VELDEN ScHaErWEijDE

In de zomer van 2017 heeft CSC sport samen met Greenfields de drie 
velden in ‘de kuil’ van Schaerweijde omgebouwd tot topvelden.  Op 
veld 1 is het bestaande waterveld vervangen door een Greenfields 
TX Elite met 1,5 miljoen vezels per m2. De bestaande onderbouw 
van asfalt en e-layer zijn blijven liggen en het geheel is voorzien van 
nieuwe hekwerken en dug-outs. Veld 2 en 3 zijn beiden omgebouwd 
van zandvelden naar Greenfields TX Elite watervelden. Hierbij is geko-
zen voor de nieuwe Ecocept e-layer, die is ontwikkeld door Ten Cate. 
Deze e-layer is onder andere gemaakt van gerecycled kunstgras dat 
vrijkwam van velden 2 en 3, samen met speciaal dempend rubber. 
Dit maakt de e-layer uniek in zijn soort, met hele prettige sporttech-
nische eigenschappen waaronder een hoge schokabsorptie, een lage 
balstuit en lagere energie restitutie. Naast de aanleg van 3 state-of-
the-art watervelden, is er altijd oog geweest voor het geheel. De 
velden zijn allemaal voorzien van nieuw zwart gecoat hekwerk met 
extra dik gaas, kunststof slagplanken en ballenvangers die over he 
hele breedte van het veld de toeschouwers beschermen. Rondom alle 
velden zijn de paden verbreed en voorzien van nieuw straatwerk. 

Aanneemsom: 850.000 euro
Opdrachtgever: Stichting Accommodatie Schaerweijde
Contactpersoon opdrachtgever: B.G. (Ben) van Donselaar 
Aannemer: CSCsport
Contactpersoon aannemer: Matthijs Verhoef, m.verhoef@cscsport.nl

bErEgENiNg WatErVELD bij HOcKEycLUb bH & 

bc DE barONiE brEDa

Beregening van een waterveld bij Hockeyclub BH & BC De Baronie 
Breda. Dit is een speciaal waterveld voor de deze zomer aankomende 
Champions Trophy 2018. Deze beregening is uitgevoerd met acht pop 
up sproeiers met sector scout bediening om in een korte tijd gelijkma-
tig water te beregenen over het veld. 

Opdrachtgever: Stichting Sport & Recreatie De Baronie van Breda
Aannemer: CSC uit Zeewolde

rEaLiSatiE HOcKEyVELDEN bij mHc DE mEzEN iN HarDErWijK

Sportpark Groot Sypel heeft in de zomer van 2017 een upgrade gehad. Middels 
een aanbesteding met EMVI score heeft Sallandse United de eerste fase van dit 
project mogen realiseren. In totaal zijn er twee kunstgras hockeyvelden aange-
legd en een voetbal kunstgrasveld.  De complete inrichting van het sportpark 
ging op de schop en natuurlijk was het belangrijk dat de vier verenigingen hier 
weinig overlast van zouden ondervinden. In dit complexe werk kon Sallandse 
United zich laten zien door ook van de kennis en kunde van de andere twee 
bedrijfsdivisies, Sallandse Wegenbouw en Sallandse Milieu en Advies, in te zet-
ten. De twee gerealiseerde hockeyvelden voor MHC de Mezen betreffen een 
vol waterveld en een zand ingestrooid veld. Dit is het eerste volwaterveld van 
CCGrass dat is aangelegd in Nederland. Dit product heeft een glasvezel backing 
en een zeer hoge dichtheid waardoor de balrol in alle richtingen gelijk is. 
Door een geslaagde realisatie van fase 1 heeft de gemeente Harderwijk besloten 
de tweede fase samen met Sallandse United in een bouwteam uit te voeren. 
Hierbij wordt er nog een volwater hockeyveld gerealiseerd en komen er 8 jeu de 
boulesbanen voor HKB’84. Een blijk van tevredenheid vanuit alle partijen voor 
de goede samenwerking.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
Architect: Kybys.ING
Contactpersoon architect: René van der Woude
Aannemer: Sallandse United
Contactpersoon aannemer: Arjan Emaus
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LicHtiNStaLLatiE HOcKEy cLUb rOttErDam

In het kader van bezuinigingen en duurzaamheid is Oostendorp gevraagd om 
de gehele lichtinstallatie van H.C.R. om te bouwen naar Philips Optivision LED-
verlichting. Met een vooropgesteld lichtplan met een vermogensbesparing van 
ca 40%. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het gecontracteerde vermogen 
bij het energiebedrijf op een lager niveau af te sluiten. Los van de Co2-reductie 
leverde dit een aanzienlijke besparing op. Een, centraal geïnstalleerd Philips 
Perfect Play systeem maakt dat de verlichting op alle zeven hockeyvelden in ver-
schillende segmenten en op verschillende dim standen kan worden geschakeld. 
De app maakt het mogelijk de velden van afstand te besturen en te monitoren.

Opdrachtgever: Sportverlichting.com
Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Bolderman
Aannemer: Oostendorp Nederland Bouw b.v.

OmbOUW EN rENOVatiE HOcKEyVELDEN HOcKEycLUb HELmOND

Een bestaand zandveld op een softcompound onderbouw omgebouwd tot een 
waterveld gebouwd op een sporttechnische vloer bestaande uit een lavaonder-
bouw, een asfaltlaag en een E-layer. Daarnaast een zandveld en een miniveld 
voorzien van een nieuwe toplaag. Beide wedstrijdvelden voorzien van een 
betonnen kantopsluiting geïntegreerd in de publieksafrastering.

Aanneemsom: € 591.256,- (exclusief BTW)
Opdrachtgever: Stichting Hc Helmond Beheer
Contactpersoon opdrachtgever: Ing. P.J.M. de Wolf
Architect: Kragten BV
Contactpersoon architect: Ing. C. ter Bogt
Aannemer: Edelgrass - Antea
Contactpersoon aannemer: G. Peters / P. van Hooijdonk

LicHtiNStaLLatiE mHc DE mEzEN HarDErWijK

Lichtinstallatie met Philips LED armaturen voor 2 nieuwe kunstgras 
hockeyvelden. Een wedstrijdveld voorzien van 16 LED armaturen type 
BVP525, 8 masten met een lichtpunthoogte van 15m en een gemiddelde 
horizontale verlichtingssterkte van 250 lux hiermee wordt voldaan aan de 
KNHB eisen voor wedstrijdverlichting en een trainingsveld voorzien van 12 
LED armaturen type BVP525, 8 masten met een lichtpunthoogte van 15m 
en een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 200 lux hiermee 
wordt voldaan aan de KNHB eisen voor trainingsverlichting. Beide velden 
zijn voorzien van het PerfectPlay systeem van Philips Lighting. Hiermee 
kan de verlichting in verschillende standen en per speelhelft geschakeld 
worden, waardoor extra energie bespaard kan worden. Daarnaast is bij 
storingen via internet diagnose op afstand mogelijk. Zodat bij een storing 
de monteur direct de juiste onderdelen bij zich heeft wat een rit en daar 
natuurlijk ook kosten bespaard.

Opdrachtgever: Sallandse United
Contactpersoon opdrachtgever: Arjan Emaus, info@sallandseunited.com
Architect: Kybys.ing, info@kybys-ing.nl
Aannemer: Aerolux Nederland B.V.
Contactpersoon aannemer: Boudewijn Lie, info@aerolux.nl

PROJECTEN
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HEriNricHtiNg HOcKEy- EN KOrFbaLVELDEN SPOrtParK 

OOStErbOS iN barNEVELD

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2016 besloten om tot uitwerking over 
te gaan van inpassing van de Kon. Julianaschool op sportpark Oosterbos en 
tot herinrichting van sportpark Oosterbos over te gaan. In de loop van 2017 
vond intensief overleg plaats met de besturen van de MHCB en ODIK over 
verschillende veldindelingen en de nieuwbouw van een clubhuis met kleed-
ruimten voor de MHCB. De overleggen resulteerden in twee modellen die aan 
de besturen en leden van de verenigingen zijn voorgelegd. De conclusie is 
dat unaniem de voorkeur is uitgesproken voor model 1. De voordelen van dit 
model zijn:
• De ruimtelijke indeling en de positie van de velden worden sterk verbeterd 
  ten opzichte van de huidige situatie;
• Het nieuw te bouwen clubhuis van de MHCB (met zes kleedkamers) ligt 

  midden tussen de drie hockeyvelden (waarbij de gemeente de kleedkamers 
  financiert en de MHCB het clubhuis);
• De ruimten van de MHCB en ODIK zijn – vanwege een groenzone – 
  duidelijker van elkaar gescheiden;
• Er blijft voor ODIK – mocht er sprake zijn van toekomstige groei – ruimte over 
  voor een eventuele extra kunstgrascapaciteit op het natuurgras korfbalveld.

Aanneemsom: € 1.154.000
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Contactpersoon opdrachtgever: Rob Terheggen, r.terheggen@barneveld.nl
Adviseur: Middelkoop Advies 
Contactpersoon adviseur: D. van Bindsbergen, d van bindsbergen@ barneveld.nl
Aannemer: Jos Scholman 
Contactpersoon aannemer: Tonnie Koppers, t.koppers@josscholman.nl

bLaaSHaL mHc DE WEStErDUiVEN

Een blaashal voor het spelen van zaalhockey om het tekort aan zaalcapaciteit 
bij de verenigingen in Duiven op te lossen. Deze hal wordt niet alleen zaalhoc-
key gebruikt. Ook handbal, korfbal en voetbal wordt er gespeeld. Deze hal is 
50x47m zodat er prima twee sportvelden 20x40m in passen. Door de indeling 
blijft er voldoende ruimte over voor publiek en de scheidsrechters.
Het is een zogenoemde toegesneden hal. Dat betekent dat de doekpatronen 
zo zijn vorm gegeven dat de hal de juiste vorm aanneemt. Aan de buiten kant 
is dit te zien door de mooie monoshape vorm. Aan de binnenzijde door de 
verticale wanden. Er is veel meer bruikbare ruimte doordat de wanden veel 
steiler lopen dan andere typen hallen. De binnenhuid is zeer lichtdoorlatend 
wat zich laat zien in de foto’s. Dit in combinatie met de weggewerkte kabels 
van de verlichting geeft een mooi en rustig beeld in de hal. De afmetingen van 
de hal zijn afgestemd op het veld. Op die manier kan zoveel mogelijk buiten 
het veld verankerd worden. Een zijde is verankerd aan ballast in de vorm van 
betonplaten en blokken. Die worden jaarlijks aangebracht en verwijderd.

Opdrachtgever: Stichting Binnensport Accommodaties Horsterpark
Aannemer: OpenCover b.v.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7535
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G R A S Z A D E N  V O O R  P R O F E S S I O N E E L  G E B R U I K

Verkrijgbaar bij:

TOEPASSING
• Sportvelden met extra 

speeldruk

EIGENSCHAPPEN
• Snelle vestiging
• Meer veldbeemd in de mat
• Bevat graszaadcoating

TOP BALANCE
TOEPASSING
• Sportvelden / plantsoenen / 

campingterreinen / parken
• Herstellen speelschade

EIGENSCHAPPEN
• Sterk sportveld / gazon
• Geeft zowel zomer als 

winter een mooie kleur
• Bevat traaggroeiende 

grassen

TOP EXTRA

2 NIEUWE 

SPORTVELDMENGSELS

MET 

2 NIEUWE 

SPORTVELDMENGSELS

MET 

TOP

SPORTVELDMENGSELS
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HOcKEycOmPLEx HOcKEy cLUb WatEriNgSE VELD (HcWV) 

iN DEN Haag

HCWV was met twee zandkunstgras hockeyvelden uit haar jasje gegroeid op 
de oude locatie aan de Noordweg. Ook de aldaar spelende voetbalvereniging 
SVH was te krap bemeten. Met alle nieuwbouwplannen nabij het Wateringse 
Veld was uitplaatsing van HCWV noodzakelijk. Op slechts enkele honderden 
meter afstand was aan de Leyweg een braakliggend sportpark beschikbaar. 
Op de nieuwe locatie zijn drie hockeyvelden aangelegd voor HCWV (1 water-
veld  - Edel ID en 2 zandkunstgrasvelden). Alle drie de velden zijn voorzien van 

LED verlichting. Tevens is er in het ontwerp ruimte gereserveerd voor de aan-
leg van een eventueel vierde veld. Naast de velden is de gehele infrastructuur 
vernieuwd met parkeer-  en groenvoorzieningen en een borderveldje. Samen 
met een nieuwe clubaccommodatie is er een nieuw hockeycomplex gere-
aliseerd en kan HCWV de wachtlijsten minimaliseren en verder groeien. De 
vrijkomende locatie aan de Noordweg is na de verhuizing omgevormd naar 
een voetbalcomplex van SVH. Door de vereniging is een nieuw clubgebouw 
gebouwd. Omdat het oude clubhuis nog maar 7 jaar oud was is dit gebouw 
op de oude locatie afgebroken en op de nieuwe locatie weer opgebouwd en 
geïntegreerd in het nieuwe gebouw. 

Aanneemsom: € 1.226.000,--
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag - OCW
Contactpersoon opdrachtgever: Peter van der 
Meer (projectmanager), 06-52500534
Architect: Gemeente Den Haag - OCW
Contactpersoon architect: Sjors Lolkema 
(projectleider), 06-55820230
Aannemer: Antea Group BV
Contactpersoon aannemer: Floor Groeneveldt 
(projectmanager Sport), 06-20134510 

LicHtiNStaLLatiE LEiDScHE EN OEgStgEEStEr 

HOcKEy cLUb (LOHc)

Bij LOHC heeft Oostendorp het hoofdveld en veld 2 armaturen op 
bestaande masten uitgewisseld met Philips Optivision LED. In verband 
met lichthinder naar de omgeving is vooraf een lichthinderonderzoek 
gedaan. Hieruit is bepaald dat Philips Optivision LED de beste oplossing 
was. Vanwege de verdeelde ligging van de velden, het ontbreken van 
oriëntatieverlichting en de wens van de club om de bediening van de 
verlichting centraal vanuit het clubgebouw te verzorgen, is een 
geavanceerde draadloze bediening gerealiseerd op zowel de LED 
verlichting als de bestaande conventionele verlichting op de overige 
velden. De verlichting is behalve centraal vanuit het clubgebouw ook 
middels een app te bedienen.

Opdrachtgever: SAKO b.v.
Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. Bruins
Aannemer: Oostendorp Nederland Bouw b.v.
Contactpersoon aannemer: J.W. de Boer en J.B. Ziyanay

LicHtiNStaLLatiE WagENEr StaDiON

In verband met de Europese kampioenschappen is Oostendorp gevraagd om de 
huidige conventionele verlichting om te bouwen naar Philips Optivision LED met 
een lichtniveau van 750 Lux, hetgeen een klasse I-verlichting omhelst. De uitda-
ging zat hem in de dakconstructie. Deze was vernieuwd en hoger en groter dan 
de eerdere dakconstructie, hierdoor ontstond er meer slagschaduw waardoor wij 
aan de dakconstructie extra armaturen hebben geplaatst. In de nachtelijke uren is 
samen met Sportbedrijf Amsterdam en de Hockey Bond de installatie ingesteld.
De besturing van de verlichting in het stadion is voorzien van een industrial wire-
less netwerk, wat het mogelijk maakt de verlichting in verschillende standen te 
schakelen, zonder dat daarbij stuurkabels aangelegd moesten worden. De verlich-
ting is van afstand te besturen middels een app op tablet of smartphone, of mid-
dels onze webportal op een PC.

Opdrachtgever: KNHB en Philips
Contactpersoon opdrachtgever: de heer J. Vettorato
Aannemer: Oostendorp Nederland Bouw b.v.
Contactpersoon aannemer: J.W. de Boer en J.B. Ziyanay
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‘Precisiebeheer op de baan in 
al zijn facetten’ 
met partners komt De Enk groen & golf tot uitgebalanceerd machinepark

De Enk Groen & Golf is zeer content met de Combinator, de Sandfiller en de bezandingsmachines van GKB die staan te pronken bij Golf Club Prise d’Eau 

in Tilburg. Het zijn in eerste instantie standaardmachines, maar ze zijn verrijkt met de aanpassingen die De Enk nodig acht. ‘En GKB is er heel goed in om 

onze ideeën in techniek om te zetten’, zegt Peter Koop, regioleider van De Enk Groen & Golf in Drachten.

Auteur: Sylvia de Witt

Jeroen Vingerhoets en Peter Koop bij de GKB SP 300-bezander.

De Enk Groen & Golf onderhoudt al sinds 1973 
golfbanen in Nederland. Momenteel zijn dat er 
vierentwintig; vanaf januari van dit jaar wordt ook 
het onderhoud van golfbaan Rijk van Nijmegen 
gedaan. Per project wordt een uitgebalanceerd 
greenkeeperteam en machinepark samengesteld. 
Op een lenteachtige vrijdag in april staan de 
drie meest recente aankopen mooi naast elkaar 
opgesteld op de fairway van Golf Club Prise d’Eau 
in Tilburg. Het zijn de SP 300, een bezandingsma-
chine die De Enk Groen & Golf samen met GKB en 
Terra Troniq heeft ontwikkeld, de Combinator CB 
240 en de SF 120, een Sandfiller.

Precies de juiste hoeveelheid zand
‘De bezandingsmachine staat nu twee weken hier’, 
vertelt Peter Koop. ‘Met apparatuur meten en scan-
nen wij golfbanen digitaal in om te kijken hoe het 
met de bodemgesteldheid is, hoe het gras groeit, 
of er voeding nodig is en of de baan arme of rijke 
grond heeft. De hieruit ontstane taakkaarten kun-
nen we aansluiten op de computer die aan deze 
bezandingsmachine zit. Die herkent de plekken 
en vervolgens gaan de kleppen op de bezander 
wat meer open of dicht, waardoor die plek de 
juiste hoeveelheid zand krijgt. Een golfbaan heeft 
allerhande vreemde contouren, zoals de fairway 

waarop gespeeld wordt en de rough; die heeft 
geen zand nodig.’ 

Voorheen gooiden de machines al het zand er in 
banen overheen. Hierdoor was De Enk Groen & 
Golf veel zand kwijt op plaatsen waar het helemaal 
niet nodig was. Deze SP 300-bezander werpt heel 
breed, acht meter, en kan dus in één gang de baan 
over. Vervolgens zorgt hij ervoor dat er alleen zand 
op de plekken komt waar het nodig is, zodat er 
veel minder zand nodig is. ‘Op deze manier geven 
we de planten precies de juiste hoeveelheid zand 
voor de beste groeiomstandigheden. Ook sparen 
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we met deze machine het milieu, want we hoeven 
minder vaak te rijden, en de spelers, de gebruikers 
van de baan, hebben er op deze manier ook wei-
nig last van.’

Samenwerking met GKB en Terra Troniq
Met GKB uit Barendrecht heeft De Enk al een lange 
historie. ‘Als De Enk zoeken wij partners met wie 
we kunnen samenwerken’, gaat Koop verder. ‘GKB 
is een van onze partners. Als wij ideeën hebben 
om machines aan te passen, pakken zij dat goed 
op. Onze andere partner is Terra Troniq, met wie 
we het gps-maaien hebben ontwikkeld, en ook nu 
ontwikkelen ze mee.’

Jeroen Vingerhoets, hoofdgreenkeeper van Prise 
d’Eau, geeft aan welke extra vernieuwingen wense-
lijk zijn voor een machine en probeert deze ook uit. 
‘Hij is gelukkig ook erg handig met computersyste-
men’, lacht Koop.
Met Jan-Willem Kraaijeveld, sales- en develop-
mentmanager van GKB, besprak de hoofdgreen-

keeper van Prise d’Eau zijn ideeën over wat de 
bezandingsmachine moest kunnen. Eerder al had 
Vingerhoets samen met Jan-Willem Kraaijeveld de 
Sandfiller aan de wensen van De Enk Groen & Golf 
aangepast, en ze bleven contact houden.

‘Daarop zijn we om de tafel gaan zitten met 
Vincent Achten van Terra Troniq, om samen de 
SP 300 aan te passen aan onze wensen. Dat is nu 
gebeurd. Wij zijn de eerste met zo’n bezander. Het 
is voor Jan-Willem Kraaijeveld ook een prototype. 
Deze bezandingsmachine is de eerste in zijn soort. 
De stand varieert van helemaal dicht tot acht 
meter open; per twee meter kunnen we schakelen. 
En de dosering van de klep kan per schotel worden 
geregeld.’

Zandafgifte aan de hand van taakkaart
De speciaal aangepaste bezandingsmachine gaat 
straks rouleren over de golfbanen en de 270 sport-
velden in met name Noord-Nederland, waarvoor 
De Enk Groen & Golf het onderhoud doet. Maar 

eerst zal hij worden getest en uitgeprobeerd om 
de juiste instellingen te krijgen. 

Vingerhoets: ‘We bepalen allereerst het organische-
stofgehalte van de bodem. Daarvan maken we een 
taakkaart en aan de hand daarvan bepalen we de 
zandafgifte. Als de contouren van de fairway smal-
ler worden, wordt de klep automatisch dichtgezet. 
Er gaat er een klep aan de zijkant van de schotel 
schuiven en de strooibreedte wordt automatisch 
aangepast. Dan kun je recht blijven rijden, want de 
machine bepaalt de breedte waarover hij strooit.’

Combinator CB 240
Sinds vier weken heeft De Enk Groen & Golf een 
tweede Combinator CB 240. Deze multifunctionele 
toplaagfrees kan worden voorzien van drie typen 
beitels. Om de toplaag van de baan te frezen, zijn 
er L-vormige freesbeitels. Met hybride beitels kun 
je het gras én de toplaag uit een hybride-grasveld 
frezen, zonder de achterblijvende kunststof vezels 
te beschadigen. Maar dat is op deze golfbaan niet 

GKB SP 300-bezander.
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van toepassing. De oude zode van het veld wordt 
er als het ware afgefreesd, zodat er vervolgens 
een nieuwe zode op kan worden aangebracht. 
Of er wordt een dunne laag afgefreesd, zodat de 
wortels van de grasplant blijven zitten en alleen de 
onkruiden eruit gefreesd worden. Het afgefreesde 
materiaal kan middels een transportband direct 
worden afgevoerd.  

Koop: ‘De eerste Combinator (toen nog Field Top 
Maker) hebben we al ruim twintig jaar. Er zitten 
beitels onder, maar we kunnen er ook messen en 
verticuteermessen onder zetten. Deze Field Top 
Maker werkt nog steeds. We zijn zuinig op onze 
machines. Ze moeten hard werken, maar met goed 

onderhoud gaan ze lang mee. Dat is ook duur-
zaam: waarom zou je afscheid nemen van iets wat 
nog goed is?’ 

De Sandfiller 
Medio vorig jaar werd al een Combinator aan-
geschaft, waarmee De Enk Groen & Golf nu dus 
twee exemplaren van deze machine heeft. In één 
werkgang kan er 2,40 meter worden weggehaald. 
Vingerhoets heeft nog niet met de Combinator 
gewerkt; wél met de Sandfiller, waarmee je in één 
werkgang kunt verticuteren, afvoeren en zand vul-
len, zodat het werk ook door één persoon is uit te 
voeren. Deze Sandfiller kwam in het bezit van De 
Enk Groen & Golf toen op 1 maart 2016 de groen-

activiteiten van Grontmij werden overgenomen. 

Vingerhoets: ‘In 2008 hebben we deze machine 
samen met GKB ontwikkeld. GKB is een bedrijf 
dat echt meedenkt en openstaat voor nieuwe 
ontwikkelingen. De Sandfiller verticuteert in één 
werkgang tot drie centimeter diepte en vangt het 
organisch materiaal tegelijk op. De sleuven wor-
den meteen weer opgevuld met gedroogd zand. 
Hierdoor zit het zand op de juiste diepte en blijft 
de green vlakker voor de golfers. Er gaat hiermee 
ruim één kuub gedroogd zand in de green.’ 

Nog een andere maat bezander
Nog even terug naar de SP 300. Als deze goed 
bevalt, wil De Enk Groen & Golf ook een andere 
maat bezander op de greens gaan inzetten. 
Vingerhoets: ‘Dan kun je precies binnen de contou-
ren van de green zand strooien en niet daarbuiten. 
Dus bespaar je onnodig zand. Je moet alleen din-
gen doen die nodig zijn. Wij maken ook rijroutes 
en bekijken wat het meest efficiënt is om te rijden. 
De breedtes van de bezander kunnen wij instel-
len. Als wij straks de taakkaart hebben, weet deze 
machine precies wat hij moet doen. Het is hetzelf-
de principe als bij onze bemester op gps: die kleurt 
in wat hij bemest heeft. Wij brengen de bodem 
in kaart en doen alleen dingen waar het nodig is, 
met de juiste middelen en de juiste dosering.’ ‘En 
minder middel betekent minder belasting van het 
milieu’, voegt Koop hieraan toe.

De bodem wordt dus digitaal in kaart gebracht 
en alle contouren van de baan worden in de 
zogeheten GIS-kaartviewer gezet. Deze heeft De 
Enk Groen & Golf samen met Cobra geo-adviseurs 
ontwikkeld. Met deze kaartviewer kan de golfbaan 
interactief worden beheerd en kunnen data wor-
den vastgelegd. 

‘Die informatie wordt ingeladen in de maaima-
chines voor de fairway, de rough of de greens. 
Vervolgens kan er ook bemesting in worden 
aangebracht. Dat kan straks dus ook met onze 
nieuwste aanwinst, de SP 300-bezander. Het is pre-
cisiebeheer op de baan in al zijn facetten’, besluit 
Vingerhoets.

Peter Koop en Jeroen Vingerhoets.

GKB Sandfiller, Combinator en SP 300-bezander.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7536
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

De 1026R is ontworpen voor een groot aantal taken. De 
standaardfuncties omvatten een hydrostatische transmissie, 
vierwielaandrijving en stuurbekrachtiging om u te helpen soepel 
te werken – plus een luxe stoel en vering, verstelbare 
stuurkolom en luxe verlichtingsset voor productiviteit 
gedurende de hele dag.  
*Actie geldig t/m 31 augutustus, zolang de voorraad strekt.  Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers, zolang de 
voorraad strekt. **De financieringsactie is geldig t/m 31 juli 2018. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden en condities. 
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door John Deere Financial, ‘s-Hertogenbosch

KOOP EEN 1026R –
ONTVANG EEN MAAIDEK 
VOOR €1*

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

 FINANCIERING 
VANAF

0,99%**
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Een van de gemeenten die inmiddels wel succes-
vol samenwerken met AlgaVelan, is de gemeente 
Weesp. MHC Weesp had last van algen en vervil-
ting in de watervelden en semiwatervelden, waar-
door het water minder goed wegzakte. Drainage 
werkte door algenvorming niet langer; regen en 
beregening leidden direct tot wateroverlast. Door 
plasvorming kon er vaak niet gespeeld of getraind 
worden. In opdracht van de gemeente Weesp 
startte AlgaVelan in maart 2017 met het wekelijks 
toedienen van MO5 Sport. Ruim een jaar later blijkt 
dat deze aanpak zijn vruchten afgeworpen heeft. 

Natuurlijke oplossing
Van de Wetering over MO5 Sport: ‘MO5 bestaat 
uit vijf groepen micro-organismen. We praten dus 
gewoon over biologie, levende materie. De micro-
organismen zorgen ervoor dat algen en ander 
verkleefd organisch materiaal versneld worden 
afgebroken tot wateroplosbare deeltjes. Daarnaast 
zorgen zij voor een omgeving waarin algen zich 
niet prettig voelen en dus geen overlast meer 
geven. Uiteindelijk heb je dan geen groene smur-
rie, plasvorming en gladheid meer.’ De gemeente 
Weesp was een van de eerste in Nederland die 
voor AlgaVelan koos. Men had daarom vooraf 
nog wat twijfels. Van de Wetering: ‘Ze wilden wel 
samenwerken, maar twijfelden over de garanties. 
AlgaVelan heeft daarom gezegd: als het niet werkt, 

draaien wij op voor de kosten. Maar de aanpak was 
effectief, en vervolgens ook nog kostenbesparend.’

Jaap Bluem houdt zich bij MHC Weesp bezig met 
het dagelijks onderhoud van de velden. Hij vertelt: 
‘Na een kleine drie maanden toepassing van MO5 
was er hier geen enkele plasvorming meer. Zelfs 
bij twee sproeibeurten achter elkaar werkte de 
drainage nog super. De smurrie was verdwenen.’ 
De gemeente Weesp heeft daarom besloten om de 
samenwerking met AlgaVelan voort te zetten; ook 
in 2018 gebruikt men MO5 Sport.

Handen in het haar
Van de Wetering besluit: ‘Afgelopen najaar was 
in heel Nederland de algenoverlast zeer groot. 
Weesp is op tijd begonnen met de bestrijding van 
algen en er waren totaal geen problemen meer. 
Bij andere locaties in de omgeving zat men echter 
met de handen in het haar.’ Hij licht toe: ‘Omdat 
reinigingsmiddelen niet werken, schakelen som-
mige partijen uit nood over op veelvuldig intensief 
borstelen en vaker diepreinigen. Velden krijgen 
te maken met enorme slijtage en zullen veel eer-
der afgeschreven zijn, alleen maar vanwege wat 
algen. Dat is onnodig. Wij zijn dan ook trots dat de 
gemeente Weesp dit jaar weer kiest voor AlgaVelan 
voor haar semiwaterveld en haar waterveld.’ Het 
is nu afwachten of de grote gemeenten ook voor 

MO5 zullen kiezen. De eerste zijn al over de streep, 
aldus Van de Wetering. ‘Steeds meer gemeenten 
en clubs beginnen ons langzaamaan te ontdekken. 
Door publiciteit aan ons werk te geven, hopen we 
ook hen te bereiken.’

Wie in de archieven van vakblad Fieldmanager kijkt, zal zien dat wij de laatste jaren veel over algenoverlast geschreven hebben. Nu er dan eindelijk 

oplossingen tegen die overlast op de markt verschijnen, is het ongelofelijk dat deze nog niet breed opgepakt worden, stelt Ewoud van de Wetering van 

AlgaVelan. Met de toepassing MO5 Sport maakt het bedrijf uit Arnhem namelijk tal van kunstgrasvelden blijvend vrij van algen.

Auteur: Nino Stuivenberg
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‘Elk jaar worden we beter! 
We staan al derde in de strijd 
om de VVcS-schaal’
Positieve arena-ambassadeur Paul baas: ‘We hebben het negatieve imago bijna 
geheel afgeschud’

Stadion-fieldmanager Paul Baas van De Enk Groen & Golf van de Amsterdam Arena, binnenkort Cruyff Arena, heeft op 17 en 18 april zijn verhaal gehou-

den voor ESSMA, de Europese vereniging van stadionmanagers. Hij is proactief bezig om ‘zijn’ veld optimaal te laten presteren en op de kaart te zetten. 

Is de VVCS-schaal de volgende stap?

Auteur: Santi Raats
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Achtergrond 
Net als Martin Brummel, fieldmanager in dienst 
van Ajax voor de trainingsvelden van De Toekomst, 
heeft Baas een achtergrond in greenkeeping. ‘Ik 
heb tien jaar lang golfbaanonderhoud gedaan in 
dienst van Sweco – toen nog Grontmij – en ben 
via een kort hoofdgreenkeeperschap uitvoerder 
geworden op het gebied van aanleg en renovatie 
van golfbanen. Omdat mijn focus en interesse ver-
schoven naar natuur- en kunstgrasvelden, ben ik 
me bij Sweco gaan toeleggen op sportvelden voor 
gemeenten, groot onderhoud en advisering voor 
sportvelden.’
Begin maart 2016 verkocht Sweco zijn golftak aan 
De Enk Groen & Golf. Dat bedrijf is vooral gespecia-
liseerd op het gebied van golf, maar toch kon Baas 
er zijn passie voor sportvelden kwijt. Hij kwam zelfs 
terecht in wat voor hem het neusje van de zalm 
is: ‘In dezelfde maand werd De Enk Groen & Golf 
benaderd door de Amsterdam Arena en Fieldturf, 
met de vraag of wij een rol konden spelen in het 
onderhoud van het stadionveld. Daar ben ik toen 
op gezet, tot mijn grote vreugde, want de Arena is 
innovatief, vernieuwend. Als fieldmanager kom je 
talloze boeiende uitdagingen op je pad tegen.’
Het veld
Al een aantal jaren zet de Amsterdam Arena zich 
onder leiding van stadiondirecteur Henk van Raan 
in voor slimme technologie in en rond het stadion. 
Met zonnepanelen, een windmolen en een grote 
batterij wil het stadion energieneutraal worden 
en het is hard op weg om daarin te slagen. Via 
dataverzameling moet ook het veldonderhoud 
zo duurzaam mogelijk worden, en bovenal het 
veld van een zo goed mogelijke kwaliteit. Fieldturf 
levert in dit innovatiekader sinds 2016 de grasmat 
en De Enk Groen & Golf is verantwoordelijk voor 
het onderhoud. 

Baas legt uit: ‘Het veld is een Playmaster-veld. Het 
wordt in zijn totaliteit, inclusief de kunstgrasonder-
delen (een poreuze backing met daarop kunstgras-
vezels) bij de graszodenkweker “grootgebracht”. 
Boven de kunstgrasmat wordt ingezaaid, waarna 
de wortels door de backing naar de ondergrond 
groeien. De circa 4 centimeter dikke mat wordt 
geoogst door hem onder het wortelpakket af te 
snijden. In rollen wordt hij vervoerd naar de Arena.’ 

Baas probeert het hoofdveld van Ajax in dezelfde 
conditie te houden als de trainingsvelden van het 
eerste elftal als het gaat om grip, hardheid, balrol 
en balstuit. ‘Dat doen we opdat de spelers zo min 
mogelijk voor onverwachte omstandigheden 
komen te staan, alhoewel in de winter de verschil-
len wat groter zijn. De velden op De Toekomst 

zijn Grassmaster-velden, maar die hebben na het 
schoonschrapen en inzaaien een week of tien 
nodig voor herstel. Die tijd heeft het stadionveld 
niet, omdat er ook concerten in de Arena plaats-
vinden. Vandaar dat er een hybrideveld ligt dat 
snel gelegd kan worden en waar een dag later op 
gespeeld kan worden: een lay and play-veld, zoge-
zegd. Afgelopen jaar hadden we op zondag een 
U2-concert, op maandag werd het Playmaster-veld 
gelegd en op dinsdag werd er weer op getraind.’

Onderhoud
Baas voert het dagelijks onderhoud uit met twee 
vaste krachten en in drukke periodes met extra 
collega’s van De Enk Groen & Golf. Het bestaat uit 
het managen van de negen grote SGL-units en 
twee kleine Seegrow 14-units voor de doelgebie-
den, vier keer per week maaien met de driedelige 
elektrische Jacobsen Ransomes-greenmaaiers, 
twee Dennis-stadionmaaiers voor de wedstrijden 
en twee elektrische Infinicuts. ‘Aan het dagelijks 
onderhoud en het werk rond de wedstrijden zijn 
we 140 tot 160 uur per week kwijt.’

Paul Baas beschikt onder meer over een 25 pk-
Kubota-trekker, twee Dennis Premium-maaiers, 
twee elektrische cilindermaaiers van Infinicut, een 
20 pk-John Deere-trekker, een volledig elektrische 
driedelige Jacobson met Optrix-sensoren, een 30 
pk-Iseki-trekker, negen units SGL-ledverlichting, 
twee Seegrow 14-units, een beregeningssysteem 
met 42 sprinklers, veldverwarming, een belijnings-
machine, een beluchtingsmachine, een doorzaaier, 
een Hardi met 400 litertank, een meststrooier en 
een bezander.

Minder natuurlijk daglicht
Het werk van de Arena-fieldmanagers is niet 
anders dan dat van andere fieldmanagers: zaaien, 
maaien en bemesten. Het verschil zit hem in de 
functie en bouw van het veld. Baas: ‘Bij ons wordt 
er vaak op het veld getraind. Naast de 41 wed-
strijden en 20 trainingen die we dit jaar hebben, 
wordt het veld tijdens het speelseizoen tweemaal 
afgedekt voor concerten! Door de architectonische 
bouw van het stadion, dat een lexaandak heeft, 
is er weinig natuurlijk licht: het plexiglasachtige 
materiaal laat wel licht door, maar in veel mindere 
mate dan natuurlijk daglicht. Zo’n 40 procent van 
het veld krijgt nooit of nauwelijks direct natuurlijk 
daglicht.’
‘Pas van april tot september kan de Arena profite-
ren van het daglicht, zodat we minder de lampen 
hoeven in te zetten, bijvoorbeeld pas om vier uur 
’s middags. Studenten toegepaste biologie die 
hier zijn afgestudeerd, hebben het natuurlijke licht 

gemeten op verschillende plaatsen en momenten, 
en in een animatieprogramma inzichtelijk gemaakt 
hoe de lichtverdeling is door het jaar heen. Dat 
programma is mijn leidraad voor de inzet van de 
lampen. In mei is de grasgroei het beste door opti-
maal daglicht. Ook per plek verschilt de hoeveel-
heid natuurlijk licht. Dit hebben de studenten ook 
in kaart gebracht. We moeten ook weer niet teveel 
belichten, want bij overbelichting droogt het gras 
uit door verdamping. Met het precies sturen van 
de lampen, het vocht en de voeding halen we het 
maximale rendement uit de grasmat. De formule 
voor succes in de Arena is het creëren van ideale 
omstandigheden voor fotosynthese.’

Veldvervanging
Net als bij de meeste stadions gaat na het speel-
seizoen de mat eraf in de Arena. ‘Eerst worden 
er nog wat concerten op gehouden tijdens de 
zomerstop. De planning van dit jaar is dat op 16 
mei de grasmat wordt afgedekt met aluminium 
platen voor diverse concerten en evenementen. 
Half juli worden de platen verwijderd en schraapt 
de Fieldtopmaker het oude veld eraf na het laatste 
concert. Op 18 juli wordt er een nieuw veld inge-
legd. Tarkett is de aannemer van de herbezoding. 
Samen met hen hebben we bij De Enk Groen & 
Golf het onderhoudsprotocol geschreven. Hierin 
zijn ook manieren opgenomen om minder te 
spuiten, waarmee we bij De Enk volop werken in 
verband met de Green Deal.’

Hoe gaat dit afdekken in zijn werk? Baas: ‘We 
brengen de grasplant vlak voor de concerten in 
rust door de stikstof af te bouwen. De bladmond-
jes sluiten zich dan ook af voor ziektes. De rust 
en afsluiting zijn ter bescherming, omdat de mat 
het zwaar krijgt. Daarna dekken we de mat voor 
maximaal 50 uur af; het concert vindt plaats van 
vrijdagavond tot zondagavond.’ 

Duurzaamheid
Over bestrijden legt Baas uit: ‘We spuiten wat we 
mogen: Interface tot voor kort voor 10 procent. 
Daarmee grijpen we in als dat acuut nodig is. 
Dat doen we pleksgewijs met een rugspuit. Door 
de luchtstromen zijn sommige plekken namelijk 
vochtiger dan andere en is het stadion een broei-
nest voor schimmels. In koudere periodes dienen 
we, net als ieder ander team, minder stikstof toe 
vanwege grotere gevoeligheid voor ziektes. Op 
jaarbasis dienen we 600 kilo zuivere stikstof toe per 
hectare. Dat is meer dan de helft van wat mijn col-
lega van Leicester City inzet: 1500 kilo, terwijl men 
in Engeland meer middelen tegen ziektes mag 
inzetten. De Enk Groen & Golf is bezig om het mid-

INTERVIEW7 min. leestijd



Zuman Zwammerdam B.V.
Impact 26, 6921 RZ Duiven
www.zuman-zwammerdam.nl
info@zuman-zwammerdam.nl
T: 026-311 85 55

Voor al uw  
natuurgras, 

kunstgras en  
innovatieve 
technieken

www.innogreen.nl   

info@innogreen.nl   

0031(0)183-509796 

Aanplantgrond 
Bodemverbeteraars 
Natuurlijke bestrijding 
Organische meststoffen 
Bodem- en bemestingsadvies 



97www.fieldmanager.nl

delengebruik voor 2020 naar nul te brengen. De 
Arena wil ook vooruitstrevend zijn. De duurzame 
instelling, de specialisatie in dataverzameling en 
de innovatie op het gebied van robotmaaien, dat 
waardeert de Arena aan De Enk Groen & Golf.’

Data verzamelen
Er wordt erg veel gemeten door het Arena-team: 
de impact van wedstrijden, zoals schade in het 
doelgebied, de grasdichtheid en de vitaliteit en 
activiteit van het gras. ‘Met bodemsensoren meten 
we het klimaat. Met Optrix-sensoren op onze drie-
delige Jacobsen meten we de grasdichtheid en de 
vitaliteit van de grasplant. NDVI (voor de grasdicht-
heid) staat voor normalized difference vegetation 
index. NDRE (voor de vitaliteit) staat voor norma-
lized difference red edge. Daarmee scannen we bij 
De Enk Groen & Golf de fairways. Daar stellen we 
dan onze gps-kunstmeststrooiers op in, zodat we 
meer strooien bij een zanderige ondergrond en er 
minder uitspoeling van voedingsstoffen is bij een 
rijkere ondergrond.’

Heeft dat meten bij een stadionveld net zoveel nut 
als op een golfbaan? ‘Wat wij doen, is een combi-
natie van vakkennis en controle of je die vakkennis 
juist toepast. Maar voor later wil de Arena voor-
spellend worden met zijn dataverzameling, zodat 
het systeem van tevoren aangeeft dat de voeding 
voor de grasplant opraakt en dat men dus dinsdag 
moet strooien – ik noem maar wat. Dat wordt een 
soort werkprogramma, dat ook geschikt is voor 
een doelgroep die minder vakkennis heeft.’

Veld van het jaar in zicht?
De grote vraag is: wanneer wint het Arena-veld 
de VVCS-wedstrijd, die al jarenlang gedomineerd 
wordt door het veld in De Kuip en het team van 
fieldmanager Erwin Beltman? ‘Mijn gewaardeerde 
collega doet het fantastisch. Waar hij mee boft, is 
dat hij vanaf zonsopgang totdat de zon ondergaat 
natuurlijk licht uit alle hoeken heeft. Over een 
paar jaar moet de nieuwe Kuip ook meer evene-
menten binnenhalen volgens de plannen die ze 
in Rotterdam hebben. Dan zal er voor De Kuip ook 
veel veranderen qua uitdagingen voor het field-
management. Maar voorop staat natuurlijk dat het 
ons doel blijft om die schaal te bemachtigen! Ajax 
is een topclub en daar hoort een topveld bij. Maar 
we zijn ook realistisch en zijn ons bewust van de 
strijd tegen de elementen in De Arena. Elk seizoen 
moeten we na de herbezoding cultuurtechnisch 
een klap opvangen en in de loop van het seizoen 
moeten we de mat steeds naar een hoger niveau 
brengen. Dit jaar, toen we bijna geen natuurlijk 
daglicht hadden, zijn we begonnen op de elfde 
plaats en gestegen naar de derde plaats! Als we 
deze plaats behouden of zelfs tweede worden, 
ben ik beretrots op ons team! We zijn ook al een 
heel eind gekomen met het afschudden van het 
negatieve imago dat de Arena-grasmat kreeg in 
de jaren na de bouw van het stadion, toen men 
nog geen sjoege had van de licht- en luchtsituatie. 
Toen moest het veld tijdens het seizoen meermaals 
worden vervangen. Ik wil niet zeggen dat mijn 
voorgangers het slecht deden, maar door de invoer 
van een hybridemat en het leren begrijpen van de 

Arena met behulp van data, kunnen we de kwali-
teit verbeteren.’

Waardige ambassadeur
Baas is een groot voorstander van het positief 
oppakken van de draad. ‘Elk jaar worden we beter.’ 
En ook trotser: Baas blijkt een goede ambassadeur 
voor het veld te zijn. Onlangs werd hij geïnter-
viewd door ESSMA, de Europese vereniging voor 
stadionmanagers, die op 17 en 18 april een work-
shop van Baas krijgt in de Arena. Ook verschijnt 
Baas binnenkort in een aflevering van het kinder-
programma Klokhuis. Hij doet het allemaal graag. 
‘Ik vind het sportveldenvak zo mooi. Kennelijk 
straal ik dat ook uit naar de buitenwereld.’
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Beregeningswater
De kwaliteit van water wordt mede bepaald door 
een aantal chemische aspecten. Het jaar in jaar uit 
beregenen van de sportvelden beïnvloedt de che-
mische samenstelling van de toplaag en de kwa-
liteit van de grasmat. Het is dan ook aan te raden 
aandacht te besteden aan het beregeningswater. 
Beregeningswater moet aan een aantal eisen 
voldoen. Hoewel er geen harde criteria voor sport-
velden bestaan zijn er wel richtlijnen bekend. Een 
goede wateranalyse biedt dan ook inzicht in de 
kwaliteit van beregeningswater. Mede op basis 
hiervan kan de fieldmanager bij problemen maat-
regelen nemen. Te denken valt aan het toevoegen 
van een waterzuivering of filterinstallatie in het 
beregeningssysteem.  Beregening op de sportvel-
den gebeurd over het algemeen op twee manie-
ren. Door het oppompen van bronwater of via het 
oppervlaktewater.

Analyse van bronwater en oppervlaktewater
Een van de aspecten die van invloed is op de kwa-
liteit van beregeningswater is het zoutgehalte. Als 
maatstaf voor het totale zoutgehalte wordt veelal 
de EC bepaald. Deze mag uiteraard niet te hoog 
mag zijn. Een ander aspect is een te hoog bicarbo-
naatgehalte (HCO3). Deze veroorzaakt een hogere 
pH welke de opname van belangrijke voedingsele-
menten door de grasplant in de weg kan staan. 
Bronwater kan in sommige gevallen te veel ijzer 
bevatten. Door oxidatie toont deze zich uiteindelijk 
als roest op de doelpalen. Maar dan is het al te 
laat. Te veel ijzer legt het beschikbare fosfaat in de 
toplaag vast. De grasplant kan dit fosfaat niet meer 
opnemen wat nadelig is voor de ontwikkeling van 
nieuwe beworteling. Daarnaast kan een te hoog 
ijzergehalte verstopping van de beregeningsinstal-
latie veroorzaken. Dit geldt overigens ook voor te 
hard water door kalkafzetting aan de leidingen.
Voor oppervlaktewater is het tijdstip van bemon-

stering van invloed op de gemeten resultaten. 
In de zomermaanden zijn de rivierstanden het 
laagst van het jaar. De EC-waarde is dan hoger. 
Het schaarse water wordt minder verdund door 
schoon regenwater. Hierdoor stijgen de gehaltes 
aan ongewenste zouten. Een te hoge EC-waarde in 
het beregeningswater kan door accumulatie van 
zouten de opname van belangrijke voedingsele-
menten in de weg staan en schade aan de (jonge) 
grasplant veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u 
het oppervlaktewater laat analyseren in de peri-
ode dat deze gebruikt wordt voor de beregening. 
Namelijk de zomermaanden. Alleen dan krijgt u 
een goed beeld van de relevante  waterkwaliteit 
op dat moment. 

Frequentie van beregenen
Als de zon zich weer enige dagen laat zien en de 
grasmat enigszins begint te verkleuren is de con-
clusie vaak snel getrokken dat de grasmat aan het 

Met de zomer voor de deur is de tijd aangebroken om meer aandacht te besteden aan de beregening van de sportvelden. Het herstel van de grasmat 

na het grote onderhoud is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van beregening. Goed watermanagement bepaalt dus in belangrijke mate de 

kwaliteit van een sportveld. Dit artikel biedt inzicht in twee belangrijke aspecten van het watermanagement op de sportvelden. 

Auteur:  Emile Bezemer is accountmanager bij Eurofins-Agro

goed watermanagement 
voor een gezonde grasmat
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uitdrogen is. Als dan ook vanuit de vereniging de 
roep komt om te beregenen dan is de druk voor 
menig fieldmanager te hoog. De beregening wordt 
aangezet. Vroeg in het seizoen weliswaar niet te 
veel en niet te lang maar eenmaal verder in het 
droogteseizoen gaat de kraan als snel goed open. 
Maar is dat wel de juiste manier van beregenen? 
Kort beregenen heeft weinig zin aangezien een 
groot deel van het water verdampt en alleen het 
straatgras profijt heeft van deze beregening. Te 

lang beregenen zorgt er voor dat water wegspoelt 
en daarmee belangrijke voedingsstoffen voor de 
grasmat.  De kleur van de grasmat en de roep 
vanuit de club zijn dus geen goede leidraad voor 
beregening. Maar wat dan wel? Een eenvoudige 
tool die de fieldmanager in zijn beslissingen hierin 
kan bijstaan is de zogenaamde pF-curve. 

pF-curve
Hoe werkt nu de pF-curve? De pF-curve geeft 
de mate aan waarin water door de bodem wordt 
vastgehouden. Het advies is om pas te begin-
nen met beregenen bij het aanvulpunt (pF = 3,3). 
Het aanvulpunt staat voor het moment waarop 
gras moeite moet doen om water uit de grond te 
onttrekken. Uit de grafiek leest u dat het vocht-
percentage ongeveer 12% is. Met behulp van een 
eenvoudige vochtmeter kan iedere fieldmanager 
dus het juiste moment van beregening van zijn 
veld bepalen. De maximale hoeveelheid te geven 
water is het vochtpercentage waarop de veldcapa-
citeit (pF 2) is bereikt. Uit de grafiek leest u dat deze 
ongeveer 29% is. 

U kunt nu op eenvoudige wijze zelf berekenen 
hoeveel water maximaal te geven. Bij een bemon-
sterings-diepte van tien centimeter is dat (29% 

- 12%) x 100: 17 millimeter water. Bij een bemon-
sterings-diepte van twintig centimeter is dat (29% 
- 12%) x 200: 34 millimeter water. Voor de bemon-
steringsdiepte wordt over het algemeen de gemid-
delde worteldiepte van de grasmat aangehouden.  
Een goede bodemanalyse bevat informatie over de 
pF-curve van een sportveld en adviseert over de 
maximale hoeveelheid te geven water.

Over Eurofins 
Eurofins is een toonaangevend laboratorium 
met bijna honderd jaar ervaring en heeft voor 
sportvelden veel te bieden. Onze producten en 
diensten zijn het resultaat van praktische kennis, 
onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en 
gericht op een uitgekiende bemesting en weer-
baar gras. Wij helpen u met de juiste gegevens en 
geven inzicht voor een optimale bemesting en 
voor bodem- en gewasgezondheid. Kortom: wij 
doen alles voor groeiend inzicht! Inzicht waar u de 
vruchten van plukt. 

Eurofins- Agro voert voor beregeningswater een bron-
wateranalyse uit. De genoemde pF-curve is onderdeel 
van de bodemanalyse Bemestingswijzer Totaal.

ADVERTORIAL
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Kent u het droste-effect? Op een blik Droste-cacaopoeder staat een tweede 
blik cacaopoeder, met daarop nog een afbeelding van een blik cacaopoeder, 
met daarop weer een nieuw blik. Daar moest ik aan denken toen ik de cover 
van deze Fieldmanager bekeek. Arjan Knottnerus en Adrie Markusse hou-
den trots de cover van Fieldmanager in hun handen. Een oude uitgave van 
Fieldmanager uit 2011 – en dat is bijna prehistorie in deze wereld –, zorgvuldig 
bewaard en al minimaal twee keer een verhuizing overleefd. Het droste-effect 
is wat minder bekend; het is ook een term uit de psychologie. 

In de sportwereld is het goed zichtbaar wanneer het gaat over die rare tegen-
stelling kunstgras versus natuurgras. Veel natuurgrasadepten veroordelen 
kunstgrasleveranciers vaak, omdat zij de leverancier zijn van al dat ‘kwaad’, 
maar passen vervolgens op hun eigen complexen ook kunstgras toe. Mensen 
gebruiken grote woorden, alles en iedereen moet overstappen op natuur-
gras, maar uiteindelijk kopen ze gewoon een kunstgrasveld voor hun eigen 

club of eigen gemeente. Begrijp mij goed: ik vind dat prima, perfect logisch 
zelfs. Maar presenteer de keuze voor kunst- of natuurgras dan niet als een 
morele keuze. Dat doet de hele wereld al met wat je maar kunt verzinnen. 
Fieldmanagers hebben niet de taak om ergens iets van te vinden, maar om 
goede sportvelden te maken. 

Het tweede droste-effect dat op dit moment te zien is in onze sportpolder, is 
dat bedrijven aan de ene kant steeds groter lijken te worden, maar dat er tege-
lijk uit allerlei hoeken steeds weer nieuwe intreders op de markt komen. Op de 
markt van kunstgras is dat het best zichtbaar. Naast de drie grote partijen zijn 
er het afgelopen jaar tal van kleinere partijen op de markt gekomen. Dat geldt 
ook voor hybride systemen. Op zich is het natuurlijk goed dat er concurrentie 
komt op de markt. Een nadeel van die nieuwe aanbieders is dat zij nog iets 
creatiever met de waarheid moeten omspringen dan de gevestigde partijen. 
Een aardig voorbeeld is Hatko, die over zijn hybride systemen keihard beweert 
dat je daar 1000 uur op kunt spelen. Creatief taalgebruik is prima, maar dit 
klopt gewoon niet. Eigenlijk hebben alle leveranciers zich hier wel schuldig 
aan gemaakt in het verleden, maar kunnen we daar gewoon een keer mee 
stoppen? Heet dat dan ook ‘droste-effect’?

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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