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Haal het maximale uit je  
tennisbaan met Antea Group

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorzitter Victor Frequin: ‘Een onhoudbare situatie.’ 

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

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

Over Prestige Gravel 

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

Aemstelburgh kiest voor Prestige Gravel:

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

op kunt na een bui’ 

‘Met Prestige Gravel kunnen 
we het seizoen verlengen 

van 6 naar 8 maanden’

advertorialadvertorial

Opening 25 juli, vlnr: Rolf Thung, Voorzitter KNLTB. Peter Bot, Wethouder Sport Amstelveen.  
Mirjam van ‘t Veld, Burgemeester Amstelveen. Victor Frequin, Voorzitter A.L.T.C. Aemstelburgh.

Advertorial Prestige Gravel Aemstelburgh.indd   1 17-8-2015   13:37:42
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• SUPER ZUINIG
• Zeer hoge dekkingsgraad
• Uiterst kostenbesparend
• Niet meer mengen
• Ultra Hoge druk (40bar-60bar)
• Ultra fijne verneveling 
• Veel snellere droogtijd
• Grote tijdswinst
• Ecologisch verantwoord

EXPOLINE - voetbalmateriaal.com | Havenlaan 9 | B-3980 Tessenderlo
Tel. +32 (0) 13 77 62 00 | Fax +32 (0) 13 77 89 00

www.expoline-benelux.com | www.voetbalmateriaal.com

BELeef DE TOEKOMST...
... met de airless ultrahogedruk technologie van de Graco Fieldlazer S90. Een druk van 40 tot 60 bar zorgt voor een optima-
le deeltjesverdeling. Zo krijg je wittere lijnen met minder verf.
Daarom nomineerde het Nederlandse vakblad Fieldmanager de Graco Fieldlazer S90 als sportveldinnovatie van het jaar 
2014.

Graco - 2014 - ad.indd   1 23-5-2014   11:12:58
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18 Een nieuw 
onderkomen voor 
Smashcourt

Smashcourt is ontegenzeggelijk het meest succesvolle Nederlandse tennismerk, 

zowel sportief als commercieel. Toch heeft Smashcourt nogal wat ‘onderkomens’ 

gehad: eerst Arcadis, vervolgens via wat tussenstappen C.S.C. en sinds enige 

maanden het Belgische Domo. 
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Hybride velden hebben een 
gigantische marktpotentie 

Fieldmanagers die natuurgras een warm 

hart toedragen, moeten de komst van par-

tijen als Greenfields wellicht als een bles-

sing in disguise beschouwen. Als kunst-

grasmarktleider Greenfields openlijk durft 

te betuigen dat zij een enorme marktpo-

tentie voor hybride velden zien, kan dat 

niet anders dan een positieve impuls zijn 

voor deze markt.

Henk van den Brink: ‘Met meer 
budget was ik waarschijnlijk 
ingekakt’

Al jaren legt sportveldbeheerder Henk van den Brink 

prima velden neer, ondanks het feit dat er steeds 

minder geld beschikbaar is. Het werk is daardoor 

telkens veranderd: hij maakt slim gebruik van oude 

machines, manuren en kansen. Zo krikt hij de kwa-

liteit van de velden op door de verhuur van velden 

aan buitenlandse topclubs, waarbij aanpalende 

hotels aan het extra onderhoud meebetalen. Het 

verhaal van een fieldmanager die al 25 jaar met 

veel vakmanschap het hoofd boven water weet te 

houden.

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

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
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen
69,- 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 voorbe-
houden. Deze berusten bij Greenkeeper 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, fotoko-
pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.

42 46 
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Primeur op congres: onderzoeksresulta-
ten urban heat effect door kunstgras

Er bestaat vermoedelijk een groot verschil tussen de 

temperatuur van kunstgras en die van natuurgras 

bij hitte. Als kunstgrasvelden hitte-eilandjes vormen, 

zou dit een groot effect hebben op het stadsklimaat. 

Natalie Theeuwes van de Wageningen Universiteit deed 

op verzoek van vakblad Fieldmanager wetenschappelijk 

onderzoek naar het urban heat effect door kunstgras 

en geeft de bezoekers van het Nationaal Sportvelden 

Congres de primeur van haar meetresultaten. Ook 

geeft zij advies over het minimaliseren van hittestress 

rónd de velden.  

Supporters, ‘Ontwerp je eigen veld’ voor stadion 
Galgenwaard!

Het was hét onderwerp van gesprek in de aanloop naar FC Utrecht - SC 

Cambuur in en rond Utrecht: het veld van Stadion Galgenwaard. Een pre-

sentator van NOS Studio Sport merkte tijdens de wedstrijd op: ‘Strak als een 

biljartlaken, prachtig ontworpen met een ‘Schotse ruit’. FC Utrecht daagt sup-

porters uit om met goede ideeën te komen voor een nieuw maaipatroon. Jorn 

ter Braak, Coördinator Operations bij FC Utrecht: ‘In Amerika en Engeland zijn 

mooie maaipatronen al heel gangbaar, in Nederland nog niet. Wij willen de 

eersten zijn hier en deze trend naar Nederland brengen.’

56
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Eerste Vredo met DDS 
naar Bras Fijnaart
Tijdens GTH is het Vredo dual depth dosage system 
(DDS) bekroond met de innovatieprijs. Deze Vredo-
doorzaaier met een dubbele zaaibak én zaaidiepte-
instelling is ontwikkeld in samenwerking met 
Limagrain Advanta. Doel van de machine is om op 
een sportveld veldbeemd op een efficiënte manier 
tot zijn recht te laten komen. Cultuurtechnisch 
bedrijf Bras Fijnaart heeft reeds kennisgemaakt 
met de machine tijdens de ontwikkeling ervan en 
heeft nu als eerste in Nederland een dergelijke 
machine gekocht. De Vredo DZ222.035T Sport met 
DDS kan Engels raaigras en veldbeemd (of meng-
sels) in verschillende hoeveelheden en zaaidieptes 
in één werkgang zaaien. ‘Deze ontwikkeling helpt 
enorm voor de stabiliteit en houdbaarheid van 
natuurgrasvelden’, zegt Goof Rijndorp, directeur 
van Bras Fijnaart. ‘Dat is de reden dat wij deze 
machine, tegen een geringe meerprijs maar met 
grote positieve gevolgen, als eerste willen aan-
schaffen om onze klanten nog beter te kunnen 
bedienen.’ Het uiteindelijke doel is om met veld-
beemd, dat een zeer sterke zode kan vormen door 
een sterk wortelstelsel, meer speeluren mogelijk te 
maken op natuurgrasvelden. Volgens Pieter-Teunis 
Hoogland van Vredo is er veel belangstelling om 
bestaande Vredo-machines om te bouwen naar 
dit systeem. Twee weken na de introductie en de 
bekroning van het nieuwe DDS-systeem heeft 
dealer Vervaet-Van Weele de eerste machine opge-
schreven.

Gulllit wil kunstgras in 
de ban
Oud profvoetballer Ruud Gullit heeft in zijn 
column in de Telegraaf opgeroepen kunstgras in 
het betaalde voetbal in de ban te doen.  Volgens 
Gullit is het aan de plastic ondergrond te wijten 

dat het Nederlands voetbal momenteel niet al te 
best is. Gullit roept de KNVB op om te bepalen dat 
er slechts één ondergrond mag worden gebruikt. 
“Niet de één wel en de ander niet,” zo schrijft hij 
terwijl hij wijst naar de Engelse competitie. “Het 
werkt competitievervalsing in de hand.”  
"Je kan niet gretig zijn, niet de duels aangaan 
omdat je zo een overtreding maakt. Spelers komen 
niet naar Nederland omdat je hier op het hoogste 
niveau bij zes clubs op kunstgras moet spelen en 
clubs komen hier niet oefenen omdat ze dat kunst-
gras niet zien zitten." Gullit meent dat, vanwege 
het gunstige klimaat in ons land, de Nederlandse 
competitie standaard op natuurgras gespeeld zou 
moeten worden.

'Dag van de 
Materiaalman 
noodzakelijk’
Ze zijn de stille kracht achter het draaiende houden 
van sportorganisaties; daarom verdienen materi-
aalmannen een eigen 'Dag van de Materiaalman'. 
Dat is de mening van Sjoerd Mossou, columnist 
bij het Algemeen Dagblad. In zijn column roept 
Mossou op om 24 september voortaan te erken-
nen als Nationale Dag van de Materiaalman. 
Sporters, sportbestuurders, sponsoren en ieder-
een die een sportclub een warm hart toedraagt, 
worden opgeroepen om de materiaalman van de 
club die dag extra in het zonnetje te zetten. ‘Al die 

materiaalmannen zijn even lief en belangrijk. Niet 
alleen zijn ze in praktisch opzicht onmisbaar, maar 
meer nog in sociaal-culturele zin. In deze verwar-
rende tijden bieden ze houvast en warmte. Ze 
vormen letterlijk het gezicht van een voetbalclub’, 
zo pleit Mossou in zijn column. ‘Stuk voor stuk zijn 
ze getrouwd met de club.’

Nationale Voetbal 
Vakbeurs
Woensdag 2 december vindt de vierde editie van 
de Nationale Voetbal Vakbeurs (NVVB) plaats. 
Tijdens de dag worden bestuurders van betaald- 
en amateurvoetbalverenigingen, verzorgers, 
trainers en sportambtenaren met verschillende 
voetbalgerelateerde toeleveranciers onder het dak 
van Evenementenhal Gorinchem samengebracht. 
Op de beurs zullen onder andere leveranciers van 
scoreborden, tribunes, teamwear, kunstgrasvel-
den, horeca en medische en financiële producten 
aanwezig zijn. De toegang voor het evenement is 
gratis. Kijk voor meer informatie op 
www.nationalevoetbalvakbeurs.nl. 

GKB Machines opent 
divisie in VK
GKB Machines heeft in september een nieuwe 
divisie in het Verenigd Koninkrijk opgericht: 
GKB machines Ltd. De operations manager 
is Tom Shinkins. Het doel van dit besluit is 
het direct bedienen van de Engelse markt 
en het delen van de praktijkervaring op het 
gebied van sport, recreatie en buitenruimte. 
In Nederland blijft GKB Machines ook aan 
de weg timmeren: alle John Deere tuin- en 
parkdealers hebben sinds dit jaar de volledige 
GKB-machinelijn in hun programma. De GKB 
Sandspreader is erg in trek. FC Groningen heeft 
een Sandspreader gekocht. 'Dat gebeurde 
naar aanleiding van een Twitter-bericht 
#GKBmachines'. Eerder schaften ook de 
gemeente Den Haag, SRO Haarlem, Irado in 
Schiedam en AH Vrij de GKB Sandspreader aan.

Krinkels mag van 
start
Dankzij een uitspraak van de Rechtbank 
Midden Nederland kan aannemer Krinkels 
beginnen met de aanleg en renovatie van 
kunstgrasvelden in de gemeente Ronde Venen. 
Het project liep vertraging op nadat bezwaar 
was aangetekend tegen de aanbestedings-
procedure. De vorderende partij eiste dat de 
procedure zou worden gestaakt en opnieuw 
zou worden uitgeschreven. De rechtbank 
ging daar niet in mee.  Krinkels mag nu drie 
kunstgras voetbalvelden, één kunstgras 
hockeyveld en twee kunstgras korfbalvelden 
aanleggen. De aannemingsovereenkomst zal 
op korte termijn worden ondertekend. Vanaf 
12 oktober zou er dan gestart kunnen worden 
met de werkzaamheden. B.A.S. Begeleiding en 
Advies Sportterreinen zal het gehele project 
begeleiden. Een eventueel hoger beroep zou 
verdere vertraging kunnen opleveren, maar de 
verwachting is dat er geen hoger beroep tegen 
de uitspraak aangetekend gaat worden.
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Mechan Groep 
wordt importeur 
Wiedenmann
Het Duitse merk Wiedenmann heeft de laatste 
jaren een beetje gezworven tussen verschillende 
Nederlandse importeurs. Nu heeft het bedrijf weer 
gekozen voor een exclusieve importeur, en wel de 
Mechan Groep in Achterveld. Dit bedrijf is vanaf 
1 september 2015 de exclusieve importeur in 
Nederland van Wiedenmann, de Duitse fabrikant 
van professionele werktuigen op het gebied van 
gras, gazon, sportvelden, golfbaanonderhoud 
en winterdienst. Dit werd op 8 september 2015 
op de beurs Groen Techniek Holland bekendge-
maakt. De Mechan Groep importeert naast de 
tractormerken Fendt, Massey Ferguson en Valtra 
ook tal van andere merken voor de agrarische en 
groentechnieksector. Van den Heuvel: 'De Mechan 
Groep heeft veel vertrouwen in dit merk. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we deze gespecialiseerde 
werktuigen goed kunnen vermarkten via onze 
dealers.’ Welke dealers Wiedenmann gaan voeren, 

is nog niet precies bekend. Wiedenmann werd tot 
voor enkele jaren exclusief geïmporteerd door Pols 
Zuidland. Als niet-exclusief importeur is daar Van 
Der Klugt bijgekomen. Het idee daarachter was dat 
Van der Klugt de verkoop buiten de golfsector een 
push zou kunnen geven.

UEFA ontevreden met 
maaipatroon Euroborg
De fieldmanager van het Euroborg-stadion is 
door de UEFA op zijn vingers getikt. Volgens de 
UEFA voldoet het maaipatroon niet aan de nieuwe 
regels. Het maaipatroon kwam aan de orde in 
de aanloop naar de Europa League-wedstrijd 
van FC Groningen. De grasmat van stadion De 
Euroborg moet volgens de nieuwe regels van 
de UEFA in andere banen worden gemaaid dan 
men bij Groningen gewend is. ‘Normaal maaien 

we het gras over de breedte én de lengte. Van de 
UEFA mag het nu alleen over de breedte’, vertelt 
assistent-groundsman Stefan Ottens. De UEFA had 
onder meer moeite met het feit dat de derde baan 
nu precies over het zestienmetergebied loopt. ‘Een 
paar banen verderop moet die ook exact over de 
middellijn gaan. De UEFA heeft nu eenmaal richt-
lijnen en eisen waaraan clubs moeten voldoen’, 
zegt Romke Hoogstra, die namens FC Groningen 
projectleider Europa League is. Voor algemeen 
directeur Hans Nijland waren andere zaken echter 
belangrijker. ‘Het is geweldig; het leeft enorm. Het 
stadion is donderdag uitverkocht. Ik denk dat we 
er wel een ring bij hadden kunnen zetten; dan was 

De Euroborg nog vol geweest.’ Helaas heeft het FC 
Groningen niet echt geholpen: de club verloor de 
wedstrijd met 3-1.

Wolleswinkel bij 
Barenbrug naar R&D
Arthur Wolleswinkel krijgt binnen Barenbrug 
een nieuwe functie. Hij wordt product develop-
ment manager voeder en recreatiegrassen. Met 
deze verandering investeert Barenbrug verder in 
onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve 
producten. ‘Het succes van SOS en RPR geeft dui-
delijk aan dat onze klanten dit soort innovaties 
zeer waarderen. We willen met deze verandering 
onze innovatiekracht versterken en uitbouwen’, 
aldus Arthur Wolleswinkel. Door de verandering 
is er bij Barenbrug een vacature ontstaan voor 
een internationaal productmanager recreatiegras-
sen. Deze vacature is te vinden op de website van 
Greenkeeper en Fieldmanager.
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Atletiekbaan klaar 
voor EK Atletiek 2016
De atletiekbaan van het Olympisch Stadion in 
Amsterdam is voorzien van een compleet nieuw 
afwateringssysteem. Hiermee is de baan gereed 
voor grote topevenementen, waaronder het 
Europees kampioenschap Atletiek in 2016. ACO, 
specialist in afwaterings- en sportsystemen voor 
onder andere atletiekbanen en stadions, is ver-
antwoordelijk voor de succesvolle afronding van 
dit bijzondere project, waarbij werd gewerkt met 
zogenaamde monolithische sleufgoten. De oude 
atletiekbaan voldeed niet meer aan de huidige 
eisen en moest daarom worden vervangen om 
er internationale wedstrijden te mogen houden. 
Zo moest de nieuwe baan voldoen aan de ACO-
001-normen van de International Association of 
Athletics Federations (IAAF) en de Atletiekunie. Bij 
de aanleg en het renoveren van een atletiekbaan 
zijn precisie en nauwkeurigheid erg belangrijk. 
ACO werd gevraagd met een oplossing te komen 
voor een nieuw afwateringssysteem dat voldoet 
aan de hedendaagse maatstaven, met behoud 
van een multifunctioneel terreinoppervlak. ACO 
startte begin 2015 met de werkzaamheden. Nadat 
de oude baan verwijderd was, werden de ACO-
sportgoten geplaatst. Vervolgens kwam er een 
asfaltonderlaag, waarbij de goten een belangrijke 
maatgevende functie hadden. In april werd de 
oranjekleurige schokabsorberende toplaag opge-
bracht die afwatert op de ACO-sportgoten. In mei 
van dit jaar werd de baan officieel geopend. In juli 
2016 wordt het Europees kampioenschap Atletiek 
in dit stadion gehouden, een belangrijk evenement 
waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn.

Druk bezochte 
Nationale Gazon 
Demodag
Ruim 500 hoveniers, groenbeheerders, groenleer-

lingen en toeleveranciers bezochten afgelopen 
woensdag de Nationale Gazon Demodag in 
Biezenmortel. Deze zesde editie vestigde hiermee 
opnieuw een bezoekersrecord. ‘Voor ons een dui-
delijk signaal dat deze praktijkgerichte studiedag 
voorziet in een behoefte. De aanleg en het onder-
houd van gazons zitten in het basispakket van elk 
hoveniersbedrijf, dus een ieder is gebrand op tips 
en adviezen om de succeskansen verder te vergro-
ten’, aldus René de Munnik namens de organisatie. 
Met het thema ‘De toplaag, een topprioriteit’ toon-
den tien toonaangevende bedrijven uit de sector 
hun laatste innovaties en oplossingen in gazon-
grassen, bemesting, bodemanalyse, beregening en 
tuin- en parktechniek. Gastheer van de jaarlijkse 
Gazon Demodag was dit keer Kuypers Graszoden 
BV in het Brabantse Biezenmortel. Hier startten dit 
voorjaar al de eerste voorbereidingen op het 8.000 
m2 grote demoterrein. ‘Met de vele enthousiaste 
reacties en immer stijgende bezoekersaantallen 
komt er volgend jaar zeker een zevende editie van 
deze studiedag.’ De Nationale Gazon Demodag 
is een initiatief van graszaadbedrijf Limagrain/
Advanta, meststoffenleverancier DCM, mechani-
satiebedrijf Staadegaard en Stierman De Leeuw 
Groentechniek, en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Kuypers Graszoden, Vredo, Bayer CropScience, 
Bras Fijnaart, Van den Borne en Eurofins/Altic.

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 
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SP wil Roundup 
verbieden 
De Socialistische Partij (SP) dringt er bij staats-
secretaris Mansveld op aan om het gebruik 
van het chemische onkruidbestrijdingsmiddel 
Roundup komend groeiseizoen al te ver-
bieden voor speelterreinen en sportvelden. 
Momenteel geldt er een uitzondering voor 
deze locaties. Tijdens een debat in de Tweede 
Kamer over gentech en gewasbescherming 
vroeg SP-Kamerlid Van Gerven zich af waarom 
Roundup nog steeds mag worden gebruikt op 
speelterreinen en sportvelden. Hij wees daarbij 
op de discussie, eerder dit jaar, toen weten-
schappers collega-wetenschappers opriepen 
om de kankerverwekkendheid van Roundup 
nader te bekijken. ‘Is het niet raar dat een stof 
waarover zo veel verontrustends te zeggen is 
nog wordt gebruikt?’ vroeg Van Gerven zich 
af. Hij kreeg bijval van GroenLinks-Kamerlid 
Grashoff. Die hekelde multinationals die ‘via 
hordes advocaten staten in de tang kunnen 
nemen op basis van louter winstbejag, en 
geen enkele verantwoordelijkheid menen te 
hoeven nemen voor milieu en gezondheid van 
mensen.’
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Robotmaaier Big Mow 
bij Ajax
Begin september werd de robotmaaier Big Mow 
van Robotmaaier.com geïnstalleerd op het nieuwe 
trainingsveld van AFC Ajax. Dit trainingsveld ligt 
niet op trainingscomplex De Toekomst, maar naast 
de Amsterdam Arena en is aangelegd en ingezaaid 
door Fieldturf Benelux. Het beheer van de velden 
is overgedragen aan de fieldmanagers van De 
Toekomst. Martin Buijtels van Robotmaaier.com: 
'Arjan Knottnerus van Fieldturf Benelux droeg het 
idee van de robotmaaier aan bij de fieldmanagers. 
Zij overlegden met het Ajax-bestuur, dat open-
stond voor deze innovatieve manier van maaien.'

Grontmij onderdeel 
van Sweco
Op 1 juni 2015 maakte Sweco zijn voornemen 
bekend om Grontmij over te nemen. Op 25 sep-
tember 2015 is aangekondigd dat het bod gestand 
werd gedaan, zodat de integratie van de twee 
bedrijven kan beginnen. 'Als gevolg van deze stap 
bekleden wij een leidende positie in Europa. We 
spelen nu een prominentere rol in het plannen 
en ontwerpen van de samenleving en steden van 
de toekomst', zegt Tomas Carlsson, president en 
CEO van Sweco. De nieuwe organisatie heeft circa 
14.500 experts in dienst, verspreid over vijftien 
landen in Europa. 'Sweco en Grontmij vullen elkaar 
perfect aan. Beide bedrijven staan bekend om 
hun sterke klantgerichtheid en bewezen expertise. 
Geografisch gezien zijn wij actief in verschillende 
markten en dit vormt een cruciale basis voor ver-
dere groeimogelijkheden', zegt Tomas Carlsson. 
Sweco heeft de afgelopen tien jaar circa 100 acqui-
sities afgerond en heeft zijn omzet gemiddeld elke 
vijf jaar verdubbeld. 'In Nederland betekent dit dat 
onze klanten met lokale deskundigen blijven wer-
ken, experts met een grondige kennis van de orga-
nisatie van de klant. Wij weten wat onze klanten 
nodig hebben om hun ambities waar te maken. 
De omvang, stabiliteit en aanvulling in expertise 
van Sweco zal ons aanbod nog verder versterken 
en biedt nieuwe kansen voor de toekomst', zegt 
Ton de Jong, directeur van Grontmij Nederland. 
'Voorlopig blijven wij op de Nederlandse markt 
actief onder de naam Grontmij. In de loop van 

2016 zal onze merknaam in Nederland veranderen 
in Sweco. De naam Grontmij zal dan verdwijnen', 
zegt Ton de Jong.

Oprichting branche-
organisatie Europese 
graszodenproducen-
ten
Al jaren functioneert in Amerika met veel succes de 
TPI, of wel de Turfgrass Producers International. Nu 
is er ook in Europa een dergelijke organisatie. Op 
12 en 13 oktober houdt zij haar eerste bijeenkomst 
in het VK. Deze bijeenkomst van de ETP, ofwel 
European Turfgrass Producers, zal worden gehou-
den in Lincolnshire op het bedrijf van de eerste 
ETP-president, Tiller. Op 13 oktober wordt er een 
bezoek gebracht aan een tweede zodenkweker. 
In het bestuur van de ETP zitten naast een aantal 
zodenkwekers uit Engeland, Duitsland en Italië 
ook Peter van Mispelaar van Vanmac en Christiaan 
Arends van Barenbrug.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Nieuwe productie-
lijn TUF Recycling
Na de verhuizing van TUF Recycling in januari 
was het ook tijd voor het verbeteren van de 
productielijn. Sinds enige tijd is de nieuwe 
productielijn dan ook volledig in gebruik. 
Hierdoor is een snellere en betere productie 
mogelijk. Momenteel wordt er per shift onge-
veer 4000 meter aan kunstgras gerecycled. Zo 
kan TUF binnen een dag een volledig voetbal-
veld recyclen, ongeveer twaalf vrachtwagens 
vol met kunstgras. Door het nieuwe, grotere 
pand in Dongen is er genoeg opslagruimte 
om deze hoeveelheden te kunnen verwerken.



MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

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

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

De Ki is een kleine compacte 
belijnings machine, welke gebruikt 

maakt van kant en klare verf, deze verf 
wordt geleverd in zakken en kunnen via 

een uniek systeem aan de kar 
gemonteerd worden. 

Dus het mengen en vieze 
vingers is verleden tijd.

*NEEM CONTACT OP VOOR
 MEER INFO 06-47988082

www.fleetbelijning.nl

VERBRUIK

€ 12,50 

PER VELD
  vraag voor 

meer info

 Naast sport is KYBYS actief op het gebied van:  
> NATUUR EN WATER  > STEDELIJK GEBIED  > BEGRAAFPLAATSEN

KYBYS & Sport
Buitensport. Daar weten we bij KYBYS alles van. 
We vertalen wensen doelgericht in beleid, haalbare 
plannen en uiteindelijk in de realisatie en het 
beheer van accommodaties voor sport en recreatie. 
Van kunstgras hebben we daarbij nog eens extra 
veel verstand. Diverse prof- en amateursportclubs 
kunnen dat beamen.

KYBYS, 
...voor ingenieu[r]s advies.

> Vestigingen in Boxtel - Meppel en Heemstede > info@kybys.nl - www.kybys.nl

Park en Sport Cirkelmaaiers
Met werkbreedtes van 1.4mtr tot 6.1mtr

Voor meer informatie, 

bezoek de website

www.zonna.n l
Tel: 0593 58 24 44
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Prograss presenteert 
nieuwe website
Prograss heeft een nieuwe website gelanceerd. 
Het bedrijf is benieuwd naar de reacties en nodigt 
bezoekers dan ook uit hun mening te geven. Met 
de nieuwe website wil Prograss een overzichtelijke, 
frisse en actuele online omgeving presenteren. 
De nieuwe website bevat dezelfde rubrieken als 
voorheen, met veel nieuws, tips en wetenswaardig-
heden, en een digitaal handboek waarin bezoekers 
kunnen bladeren en zoeken, met de mogelijkheid 
om online een bestelling te doen. Prograss nodigt 
de bezoekers uit een e-mail te sturen naar info@
progass.nl om hun mening te geven. Voor de 
inzender van iedere 25e reactie ligt een leuke ver-
rassing klaar.

Lichte stijging bezoe-
kersaantal GTH 
De tweede editie van het evenement Groen 
Techniek Holland is – aldus de organisatoren – 
succesvol verlopen. Er zou sprake zijn van een lich-
te stijging van het aantal bezoekers. Beursmanager 
Willem Bierema: ‘Maar liefst 21.806 professionals 
werkzaam in de groene openbare ruimte passeer-
den tussen 8 en 10 september de entree tijdens 
het tweejaarlijkse evenement in Biddinghuizen. 
Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 
21.469 bezoekers in 2013 tijdens de eerste editie. 
Ruim 160 standhouders presenteerden meer dan 
4.000 machines van ruim 550 merken.’ Leonard 
Huissoon van Diverto is zeer tevreden: ‘Wij had-
den een prima beurs, wat zeker zal resulteren 
in concrete verkopen. Naast contacten met veel 
Nederlandse dealers hadden we ook bijna 30 
nieuwe, serieuze contacten; met een dealer uit 
Duitsland, maar ook met een gemeente in België. 
Het was voor ons kortom een goed publiek. Ook 
over de strakke en goede organisatie zijn we zeer 
tevreden.’ Eim Kleinloog van Stierman De Leeuw 
trof bezoekers die goed geïnformeerd waren 
en zeer gerichte belangstelling toonden. ‘Het is 
voor ons een unieke gelegenheid om in contact 
te komen met eindgebruikers, zoals hoveniers, 
aannemers in groenvoorziening, loonwerkers en 
gemeenten. Alle professionals die werkzaam zijn 
in het openbare groen zouden verplicht een dagje 
moeten uittrekken voor een bezoek aan dit groen-
evenement. Dan zijn ze helemaal op de hoogte en 

dat verdient zich zeker terug.’ Joop Hoenderboom 
van Unimog/Mercedes-Benz Nederland is positief, 
omdat hij de doelgroep trof waarnaar hij op zoek 
was.  Vredo Dodewaard BV won met de DDS-
zaaimethode voor sportvelden, de Sport-serie met 
dual dosage/depth system, het Gouden Klavertje 
Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende 
innovatie op Groen Techniek Holland.

Nieuwe website 
voor Olmix Group/
Melspring
De Olmix Group, waarvan onder andere ontwik-
kelaar en producent Melspring International deel 
uitmaakt, heeft een nieuwe website gelanceerd. 
Op de nieuwe site is informatie te vinden over de 
verschillende onderdelen van de Olmix Group. 
Dochterbedrijf Melspring is ook vertegenwoordigd. 
Onder het kopje 'Plant Care' is meer informatie te 
vinden over de verschillende kennis- en toepas-
singsgebieden van Melspring, te weten gras, tuin-
bouw en landbouw.

Nationale Grasdag 
midden in wedstrijd-
seizoen 
Een nieuwe datum en een nieuwe locatie 
voor de eerstvolgende Nationale Grasdag. 
Vanaf nu wordt deze studiedag georganiseerd 
aan het begin van het nieuwe jaar, na de 
verplichte winterstop voor sportveldprofes-
sionals in Nederland. De dertiende editie vindt 
plaats op woensdag 27 januari a.s. in Stadion 
Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht. 
Halverwege het wedstrijdseizoen en dichter 
op het groot onderhoud worden de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van fieldma-
nagement voor het voetlicht gebracht. In een 
nieuwe interactieve en dynamische setting krij-
gen de deelnemers oplossingen, tips en advie-
zen aangereikt voor succesvol accommodatie-
beheer, zowel teelttechnisch als beleidsmatig. 
Groundsman Johan van Amerongen bezoekt 
met de deelnemers het hoofdveld en natuurlijk 
wacht aan het einde van de dag de afsluiting 
door een bekende sportpersoonlijkheid. Kijk 
voor meer informatie en aanmelding op 
www.nationalegrasdag.nl. 
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ADVIESBUREAU VOOR 
DE GROENE OPENBARE 
BUITENRUIMTE EN 
BUITENSPORTACCOMODATIES.
We opereren landelijk en hebben expertise in aanleg, beheer en 
onderhoud van de groene buitenruimte en buitensportaccomodaties. 
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeentes, woningcorpo-
raties, pro jectontwikkelaars en aannemers, die we op cultuur-
technisch gebied ondersteunen met planvorming (beleid & beheer), 
bestekvoorbereiding, aanbestedingen en directievoering & toezicht. 
Dit doen we voor o.a. sportcomplexen, speelvoorzieningen, begraaf-
plaatsen en openbaar groen.

Dag van de Openbare Ruimte  |  Houten  |  Standnummer 3063

Meer weten over 
Granulight®?
Meer en technische informatie vindt u op 
www.granulight.nl

Veelzijdige favoriet
Inmiddels is Granulight® de grote favoriet bij

de aanleg van sportvelden en paardenbakken, de

fundering en omhulling van rioleringsbuizen en 

andere nutsleidingen. Ook bewijst het lichtgewicht 

materiaal zich bij tal van andere toepassingen 

zoals aanvulling achter damwanden, kunstwerken 

en bij het dempen van sloten en vaarten om 

ongelijke zettingen op te vangen. 

Mens en milieu
Ook het milieu is blij met Granulight®. Het materiaal 

voldoet ruimschoots aan de gestelde normen en

is dan ook probleemloos overal toe te passen. 

Bovendien is het materiaal duurzaam: zowel de 

winning, de logistiek als de toepassingen. Tot slot is 

onze lichtgewicht ook nog eens heel concurrerend 

geprijsd... Zo wint iedereen met Granulight®!

Iedereen wint 
met Granulight®!
EEN OPHOOGMATERIAAL OP DE MARKT BRENGEN DAT WEINIG WEEGT EN 

TOCH IJZERSTERK IS, GEMAKKELIJK WATER DOORLAAT, STABIEL IS, NIET 

KLEEFT, GOED VERWERKBAAR IS EN OOK NOG EENS ONGEVOELIG IS VOOR 

TEMPERATUURINVLOEDEN; DÁT WAS DE SPORT, VONDEN DE ONTWERPERS 

VAN MARTENS EN VAN OORD. DAT GRANULIGHT® OOK NOG ALS ENIGE EEN 

GROEN LABEL ZOU VERDIENEN, KONDEN ZIJ TOEN NOG NIET BEDENKEN…
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Natuurgras heeft drie basiselementen nodig om te kiemen en te groeien: zuurstof, water en warmte. Deze drie tezamen bepalen voor een groot deel of 

het gras tot volledige ontwikkeling komt of niet. De fieldmanager of greenkeeper heeft de beschikking over meerdere tools om deze drie elementen te 

meten en te beïnvloeden. Toch zijn de resultaten van doorzaaien in 2015 wisselend.

Auteur: Steven Wiersema, DSV Zaden, namens Plantum

Temperatuur
De fieldmanager is afhankelijk van de temperatuur. 
Inmiddels heeft elk graszaadbedrijf op het gebied 
van temperatuur zijn innovaties. Feit blijft dat 
voornamelijk mengsels met veldbeemdgras een 
bodemtemperatuur van minimaal 10°C nodig heb-
ben. Zaaien in het najaar heeft daarom de voorkeur 
boven het voorjaar. De onkruiddruk is lager, de 
bodemtemperatuur hoger en de vochthuishouding 
is meestal goed. Het speelschema geeft hier vaak 
geen mogelijkheid voor. Mei en juni zijn daarom de 
maanden waarin in Nederland het meeste sport-
gras (door)gezaaid wordt. 

Zuurstof
Zuurstof is van de drie elementen wellicht het 
best te managen. Slitten, prikrollen, vertidrainen 
etc. Allerlei machines en bodemverbeteraars zijn 
ontwikkeld om de fieldmanager en greenkeeper te 
ondersteunen. Gebruik de juiste machines op de 
juiste tijd, en de wortelgroei van de grasmat verbe-
tert zichtbaar. 

Water
Het voorjaar van 2015 behoorde tot de 5% droog-
ste  jaren die ooit zijn gemeten (bon: KNMI). 
Inmiddels behoort dit jaar nog steeds tot de 50% 
droogste jaren. In de tweede helft van augustus en 

in september is er veel neerslag gevallen en niet 
altijd even gelijkmatig. Goed management van 
(door)gezaaide grasvelden voorkomt problemen. 

Juist in de periode mei-juni, wanneer veel voet-
balvelden worden doorgezaaid, kende Nederland 
een lange periode van droogte. Vooral op velden 
die bezand waren (tijdens renovatie of met de 
Fieltopmaker) zag men de temperaturen hard oplo-
pen. Sommige gedeelten bereikten temperaturen 
van meer dan 45°C. Deze kale, vaak schrale plekken 
waar gras ingezaaid is, krijgen geen bescherming 
van de bestaande zode. Hier zie je ook direct de 
invloed van bijvoorbeeld beregening. 

Door de droogte in het zaaiseizoen is dit jaar goed 
het verschil te zien tussen plaatsen waar goed en 
waar minder goed met de beregening is omge-
gaan. Vooral in doelgebieden zie je het resultaat 
van de juiste beregening. Waar te weinig of op ver-
keerde momenten beregend is, blijft het gras op 
rijtjes staan en is het niet voldoende uitgestoeld. 
Waar men optimaal heeft gehandeld, zijn de doel-
gebieden dicht en mooi groen op kleur. 

Heeft de fieldmanager kijk op de natuur en 
gebruikt hij de juiste tools op het juiste moment, 
dan zie je dit direct terug in het gras. Het resultaat 

is een strakke en sterke grasmat. Dat is waar we het 
voor doen en dat maakt fieldmanagement tot een 
prachtig vak. 

2015 lastig jaar voor 
doorzaaien sportvelden   
Elk graszaadbedrijf heeft op het gebied van temperatuur zijn innovaties

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5460
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‘Het is echt van deze tijd om serieus naar de kwa-
liteit van de grasmat te kijken,’ legt Sjaak Groen, 
docent Expert Natuurgras, uit. ‘In het geval van 
sportvelden niet om te controleren op vitaliteit 
voor voederopbrengst, maar op vitaliteit voor 
herstelmogelijkheden in verband met bespeling. 
Over het algemeen kijken fieldmanagers wel in 
de bodem, maar vaak weten zij vervolgens niet 
precies wat ze met de opgegraven informatie 
moeten doen. Ook worden er nog veel gewasbe-
schermingsmiddelen gebruikt, terwijl voorkomen 
-door goed onderzoek en nadenken over maat-
regelen- beter is dan genezen. Met de opleiding 
Expert Natuurgras biedt HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen een inhoudelijke verdieping 
voor de ‘ervaren’ beheerder sportvelden en hoofd-
greenkeeper, die zich wil ontwikkelen tot Expert in 
zijn vakgebied.’

Onderzoeksresultaten uit lab interpreteren
De verdieping komt bijvoorbeeld in de vorm van 
grasfysiologie. Sjaak Groen: ‘Kennis daarvan is 

nodig om daarna te leren hoe je onderzoek moet 
doen. In de opleiding doet de cursist daadwerke-
lijk onderzoek om de oorzaak van het probleem 
te achterhalen. Wanneer de oorzaak boven water 
komt, kan worden vastgesteld welke (onderhoud)
maatregelen getroffen moeten worden. De cursist 
leert ook hoe hij of zij laboratoriumonderzoeks-
resultaten moet interpreteren. Door verdiepend 
onderzoek kunnen ze in hun werk vaker het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorko-
men. We vragen ons in de opleiding af: wat vraagt 
de grasmat en zijn groeiomgeving, zodat we met 
cultuurtechnische bewerkingen toe kunnen voor 
het versterken van de concurrentiepositie van de 
grasplant en zodat we het medicijnkastje dicht 
kunnen laten?’

Als echte adviseur aan de slag
De opleiding kent elf dagen met elk een eigen 
hoofdthema. Daarnaast werkt de cursist aan een 
individuele opdracht, begeleid door een persoon-
lijke coach. Sjaak Groen vertelt: ‘De opleiding 

Expert Natuurgras is uniek en krachtig omdat de 
cursisten de problematiek vanuit hun eigen werk-
situatie meenemen en een collega-student, die de 
situatie, omgeving en historie niet kent, de proble-
matiek moet gaan oplossen. De cursisten gaan als 
een echte adviseur aan de slag door het doen van 
desk research en door te communiceren met de 
vereniging.’

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking 
met het werkveld en wordt erkend door de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
(BSNC), NGA, NGF en NVG.’ 

Opleiding Expert Natuurgras 
start weer in november
Het gras hoeft niet altijd groener te zijn bij de buren…maar voor een mooie groene grasmat heb je wél vakkennis nodig. Voor een goede aanleg en 

effectief onderhoud van sportvelden/golfbanen is fundamentele kennis over grond, water en gras noodzakelijk. HAS Kennistransfer en Bedrijfs-

opleidingen biedt daarom de opleiding Expert Natuurgras aan. Tijdens deze opleiding leer je als cursist hoe je kwaliteit kunt monitoren, zodat je bij 

problemen de juiste maatregelen treft.

Geschreven onder de verantwoordelijkheid van 
de HAS.
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ADVERTORIAL

MET LOF gESLAAgD
Oud-cursist gerard Verweijen, 
gemeente Zevenaar: 

‘Ik ben met lof geslaagd! Het was een pittige oplei-
ding, er zakten zes van de achttien cursisten. Ik heb 
tien uur per week gestudeerd op het theoretische 
gedeelte. We moesten bijvoorbeeld aan de hand 
van het laboratoriumrapport berekenen wat we 
aan compost bij moesten geven of berekenen 
wat het grasafval aan stikstof gaf. Toen ik een 7,3 
haalde voor mijn eerste examen, was ik super-
trots. Het tweede blok was een praktijkgedeelte. 
Ik ben een praktijkman, maar ook hier  werd ik 
regelmatig met mijn neus op de feiten gedrukt. 
Buiten worden beslissingen vaak genomen op de 
automatische piloot. Nu denk ik dieper na over 
zaken. Als het gras geel is, ga ik niet meer direct 
beluchten of bemesten. Ik ben veel gerichter bezig. 
De opleiding mag van mij best een jaar duren. Ik 
snap dat het hbo-niveau vereist dat je flink aan de 
bak gaat, maar in een jaar tijd zou je minder snel 
door de materie heen hoeven gaan en materiaal 
diepgaander kunnen bespreken. Toch anders dan 
zelfstudie thuis.’

ALTijD AL iNTERESSE iN DE gRASpLANT
Oud-cursist johan Aalderink, Adviseur 
openbaar groen, sportvelden en golfbanen - 
Vos Capelle BV:

‘Ik heb altijd al interesse gehad in de grasplant, 
maar na deze opleiding is dat alleen nog maar 
meer geworden. Boeiende materie! Deze opleiding 
is dan ook echt een verdieping die ik mijn collega's 
kan aanbevelen.’

gEEN SYMpTOOMBESTRijDiNg
Oud-cursist Erik van Wijhe, projectleider greenkeeping/Hoofdgreenkeeper – 
Vos Ruinerwold BV:

‘Daar waar er nog wel eens vol enthousiasme een probleem aangepakt wordt, wordt er onbedoeld nogal eens aan symp-
toombestrijding gedaan. Ofwel een aspirientje in de ochtend, na een avondje doorzakken... Je leert tijdens de opleiding 
Expert Natuurgras problemen bij de bron op te sporen en vervolgens planmatig aan te pakken. De verdieping komt in de 
opleiding nadrukkelijk aan bod en vormt daarmee de basis. 

EEN piTTigE OpLEiDiNg
Oud-cursist Evert Bussink van Hacron groen:

‘Het is inderdaad een pittige opleiding. De advies-
rapporten die je leert opstellen, zijn andere koek 
dan een doorsnee verkooppraatje. Het is een 
rapport op hoog niveau. Mijn eindwerkstuk – een 
rapport voor een Nijmeegse voetbalvereniging– is 
een boekwerkje van  veertig pagina’s geworden. 
Wij hebben tweehonderd velden in onderhoud. 
We moeten onze directie altijd overtuigen van 
de noodzaak van nieuwe machines. Ik heb de 
gemeente Aalten in mijn werkpakket zitten. De 
gemeente gebruikt mijn kennis richting de vereni-
gingen. Wanneer een club aan de bel trekt bij de 
gemeente, schuiven ze mij naar voren als Expert 
Natuurgras. Door mijn titel zien de clubs een auto-
riteit in mij en nemen aan wat ik zeg. Het diploma 
legt dus gewicht in de schaal en kan ik op hoog 
niveau een verhaal onderbouwen. De informatie 
die ik afgeef, gaat toch van de vereniging naar de 
gemeente en de wethouder.

CuRSiSTEN AAN HET WOORD…
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Een nieuw onderkomen 
voor Smashcourt 
Domo Sport Grass neemt eerste en meest succesvolle roodzandconcept 
over van C.S.C.

Smashcourt is ontegenzeggelijk het meest succesvolle Nederlandse tennismerk, zowel sportief als commercieel. Toch heeft Smashcourt nogal wat 

‘onderkomens’ gehad: eerst Arcadis, vervolgens via wat tussenstappen C.S.C. en sinds enige maanden het Belgische Domo. 

Auteur: Hein van Iersel 
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4 min. leestijd

Even een stukje geschiedenis. Net na de eeuw-
wisseling bezoekt de Australiër Gary Waterford 
de FSB in Keulen. Waterford is directeur van het 
Australische kunstgrasbedrijf Grassman. In zijn 
stand toont Waterford een product dat hij Classic 
Clay noemt. Net als in Nederland zijn tennissers 
en tennisbestuurders in Australië ontevreden over 
het vele onderhoud dat graveltennisbanen nodig 
hebben. Waterford denkt dat hij met zijn Classic 
Clay een goed alternatief heeft. Classic Clay is een 
kunstgrassysteem dat eruitziet als gravel, maar niet 
de nadelen heeft van gravel. 

Om een lang verhaal kort te maken: het patent 
van Grassman bleek toch niet zo waterdicht als 
gedacht. Arjan Knottnerus en Adrie Markusse 
van Arcadis kregen, samen met de toenmalige 
eigenaar van Rekré Sport, Arnoud Bennink, door 
het Australische systeem inspiratie voor het 
Nederlandse succesnummer Smashcourt, dat in 
2005 officieel werd gelanceerd en van meet af aan 
een commerciële hit was. 

Knottnerus geeft sportief toe dat de FSB de 
inspiratie leverde voor de ontwikkeling van 
Smashcourt. ‘Wij hadden het systeem overigens al 
eerder gezien op een tenniscomplex in Frankrijk. 
Wij wilden daar graag mee aan de slag, maar dat 
was eigenlijk ondoenlijk, omdat alles uit Australië 
moest komen en daarom te duur was. Isa zag 
aanvankelijk helemaal niets in het systeem, dus 
het eerste Smashcourt-baantje is in 2002 in 
Papendrecht aangelegd zonder Isa-goedkeuring. 

De toenmalige eigenaar van dit complex, Dick 
Stroom, zag net als ons wel iets in dit product en 
wilde graag het avontuur aan.’

Smashcourt ontwikkelde zich overigens al snel in 
een andere richting dan voorganger Classic Clay. 
Dat kwam onder andere door de slechte zichtbaar-
heid van de lijnen. Er werd uitgebreid geëxperi-
menteerd om optimale lijnen in het veld te krijgen. 
Uiteindelijk werd gekozen voor apart ingesneden 
lijnen van een monofilament kunstgras, met een 
iets hogere pool dan de rest van de baan. Dat 
bleek de beste zichtbaarheid te geven, zonder 
onveilige situaties of ander balgedrag op de baan. 
Ook het zoeken van het juiste keramische zand 
bleek een uitdaging. De oorspronkelijke specifica-
ties hadden een te grote bandbreedte, zodat het 
aandeel fijne delen te hoog was, met als gevolg 
problemen met de waterafvoer.

Hoogtij
Nadat Smashcourt officieel was toegelaten, begon-
nen de hoogtijdagen. Arcadis en Rekré hadden 
met het systeem een voorsprong op de rest van 
de markt. Knottnerus: ‘De tennismarkt is raar. Als er 
iets nieuws komt en dat wordt opgepikt, dan wil 
iedereen het. Dat zie je nu met Gravel Plus en dat 
was toen het geval met Smashcourt. In de hoog-
tijdagen tussen 2006 en 2010 werden er wel 500 
all-weather-banen per jaar gebouwd. Zo’n vierhon-
derd daarvan waren Smashcourt.’
Smashcourt werd voornamelijk gezien als een 

alternatief voor French Court, destijds van Ubbink, 
en Canada Tenn. Ook die banen werden gepositi-
oneerd als alternatieven voor gravel. Canada Tenn 
had natuurlijk de grijze kleur tegen die in niets op 
gravel lijkt, en French Court kende veel problemen 
met waterafvoer. 

jaarrond
Het grote voordeel van Smashcourt en andere 
roodzandbanen is onverminderd hetzelfde geble-
ven: Smashcourt lijkt op gravel, maar heeft veel 
minder onderhoud nodig en is vooral het hele jaar 
bespeelbaar.
Ondanks het succes dat Arcadis met Smashcourt 
had, nam het bedrijf afscheid van de tennismarkt 
en gingen Peter Schijf en C.S.C. zich vervolgens 
bezighouden met het belangrijkste roodzandmerk.
Roodzand was inmiddels erkend als een aparte 
groep op de sportvloerenlijst, en zo ongeveer alle 
concurrerende aannemers hadden (en hebben) 
hun eigen roodzandtennisbaan op deze lijst staan. 
Producten die te vergelijken zijn met Smashcourt 
zijn: Probounce van Huisman, AA Tennisrood van 
Fieldturf, Advantage Red Court van Rooden en Top 
Court van Grontmij. 

Domo 
Deze zomer heeft Domo Sport Grass een over-
eenkomst met C.S.C. gesloten over de overname 
van het merk Smashcourt. Onderdeel van de deal 
is ook de overname van het dealernetwerk, dat 
bestaat uit C.S.C., Tennisbouw en Rooden. Daar 

ACTUEEL

De tennismarkt is raar. 

Als er iets nieuws komt en 

dat wordt opgepikt, dan 

wil iedereen het.
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SV100 Doorzaai
De beste 1-2 voor elk sportveld

+ Snelle kieming bij lage temperaturen
+ Hoog herstellingsvermogen
+ Hoge bespelingstolerantie
+ Hoge standvastigheid

Het perfecte mengsel om snel door te zaaien.
Als eerste het veld op en als laatste er af.

Cultuurtechnisch advies

Planmatig beheer

Kwaliteitsbeoordeling

On site training en 
begeleiding

www.ernstbosadvies.nl
info@ernstbosadvies.nl

tel. 06 53 89 17 86

De kracht van
kennis delen

R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G
onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

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

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

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

Demontage 
Een intensief bespeeld kunstgrasveld gaat 
ongeveer 12 jaar mee. Na deze periode zal 
het kunstgras moeten worden verwijderd 
voor recycling of hergebruik. Wij nemen 
dit proces graag voor u uit handen. 
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is inmiddels BTL bijgekomen. Smashcourt zou 
volgens de opgave van Bas Reinds, salesverant-
woordelijke van Domo Sports Grass, nog steeds 
marktleider zijn op het gebied van roodzandtennis. 
Meer dan vijftig procent van de roodzandtennis-
banen zou in 2014 onder het label Smashcourt zijn 
verkocht. In 2014 gaat dat om ongeveer veertig 

Smashcourt-banen op een totaal van 70 roodzand-
banen. 
André Ceelen over de verkoop van Smashcourt: 
‘We zijn er als C.S.C. achter gekomen dat de rol van 
fabrikant ons niet ligt. Wij zijn goed in sport-
constructies, maar dat is niet hetzelfde als het 
bouwen van een merk en het internationaal 
uitbreiden van een dealernetwerk.’
Bas Reinds van Domo Sports Grass: ‘Als Domo wil-
len wij een sterkere positie hebben op de tennis-
markt, zowel in Nederland als op de internationale 
markt. Smashcourt biedt die mogelijkheid, omdat 
we een bestaand dealernetwerk in Nederland 
hebben overgenomen met daarin Tennisbouw 
Nederland, C.S.C. en Rooden. Naast Smashcourt-
banen zal Domo ook witzandvelden voor deze 
partners gaan produceren. Internationaal zien we 
veel vraag komen, onder andere uit Engeland. 
Een inschatting is dat deze markt nog groter is 
dan de Nederlandse tennismarkt. Maar ook in 
andere Europese landen, zoals Zwitserland, België 
en Duitsland, is Smashcourt een bekende tennis-
ondergrond.

SMASHCOuRT?
Liefhebbers van spelen op Smashcourt claimen dat 
deze ondergrond het beste in staat is om de karak-
teristieken van gravel te benaderen. Smashcourt is 
een toplaag die bestaat uit een kunstgrasmat die 
wordt ingestrooid met gecoat zand. Het kunstgras 
heeft kortere vezels, die bovendien dichter op 
elkaar staan. Het zand komt tot boven de vezels. 
Een Smashcourt-baan oogt daarom als gravel en 
levert – zo claimt men – dezelfde spelkarakteristie-
ken. Om de lijnen goed zichtbaar te houden, zijn 
de vezels van de lijnen wat langer. De constructie 
is minder kwetsbaar voor winters weer. Daarom is 
het mogelijk om tijdens de winter door te spelen 
op een Smashcourt-baan. 

Partners van Smashcourt in Nederland zijn:
C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. 
Tennisbouw Nederland
BTL Sport & Recreatie

ACTUEEL
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De zuurgraad van de bodem, de pH, is bepalend voor de geschiktheid van de 
grond voor grasgroei. Swinkels: “De pH bepaalt of gewenste grassen kunnen 
concurreren met andere grassen en met onkruiden. De pH heeft namelijk 
invloed op de bodemstructuur, de beschikbaarheid van voedingsstoffen uit 
bemesting en het voorkomen van vergiftiging bij een te hoge concentratie 
van elementen.”

Schommelingen 
Door natuurlijke afbraak neemt de pH af gedurende de tijd. Meestal blijkt 
dat pas na het nemen van grondmonsters. “Vaak worden iedere twee tot vier 
jaar monsters genomen en wordt de pH naar aanleiding daarvan aangevuld 
door te bekalken”, ziet Swinkels in de praktijk. “Daardoor ontstaan echter grote 
schommelingen, waardoor we eigenlijk constant aan het repareren zijn. We 
moeten steeds tekorten aanvullen, in plaats van het op peil houden van de pH. 
Dat is zonde, want het gaat ten koste van de grasmat. Voorkomen is, ook hier, 
beter dan genezen.”

Agrifirm pH-manager sportvelden 
In perioden dat de pH te laag is, worden voedingstoffen slecht opgenomen en 
raken bodemorganismen uit balans. Een jaarlijkse onderhoudsbekalking kan 
de schommelingen verkleinen en daarmee de groei van het gras verbeteren. 
In veel gevallen is het echter te duur om jaarlijks grondmonsters te nemen. 
Om toch de jaarlijkse onderhoudsgift te berekenen en dus gericht te kun-
nen bekalken, ontwikkelde Agrifirm Plant de pH-manager sportvelden. “Dit is 
eigenlijk een reken- en adviesmodule, waarmee we precies kunnen berekenen 
wat de jaarlijkse kalkgift moet zijn om de pH optimaal op peil te houden.”

ADVErtOrIAl

pH-manager van Agrifirm Plant 
zorgt voor betere grasmat 
“Meer speeluren dankzij stabiele pH”

Kwaliteit grasmat 
Agrifirm Plant werkt met ingang van dit najaar met de pH-manager. De onder-
houdsgift wordt bepaald aan de hand van de meest recente bodemanalyse 
van het sportveld. “We passen specifieke rekenformules toe op bepaalde gege-
vens uit de analyse. Door eens per jaar de pH-manager in te zetten, kunnen 
we de schommelingen in de pH flink beperken”, vertelt Swinkels. “Daardoor 
zijn bodemorganismen beter in balans, kan het gras zich beter ontwikkelen 
en beter profiteren van de voedingsstoffen uit de bodem en uit bemesting en 
voorkomen we dat de sportveldbeheerder grote, soms onmogelijke, pH-repa-
raties uit hoeft te voeren. Dat komt de kwaliteit van de grasmat en het aantal 
speeluren ten goede.”

De grasmat maakt het sportveld. Voor een gezonde grasmat waarop veel speeluren kunnen worden gemaakt, is de pH van de bodem doorslaggevend. 

“In de praktijk zien we dat pH-tekorten eens in de twee tot vier jaar worden gecontroleerd en aangevuld, waardoor grote schommelingen voorkomen. 

Dat gaat ten koste van het gewas”, vertelt Peter Swinkels, specialist Openbaar Groen bij Agrifirm Plant. 
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pH-manager van Agrifirm Plant 
zorgt voor betere grasmat 

Ongeveer twaalf weken geleden had ik het genoegen om tijdens een van de 
vele haringparty’s kennis te maken met een echte rechter. Na uitwisseling van 
de gebruikelijke beleefdheden vertelde de rechter dat hij regelmatig te maken 
had met kunstgras en sportvelden. Ik kon natuurlijk niet nalaten om te melden 
dat ik ook op de hoogte was van een aantal incidenten, waarbij ik zo genuan-
ceerd mogelijk probeerde aan te geven dat er een groot verschil bestaat tus-
sen gelijk krijgen en gelijk hebben. 

Samen hebben we eens geëvalueerd wat nu de oorzaak is van deze verschillen 
in interpretatie en uitspraken. ten eerste gaf de rechter aan altijd een lichte 
voorkeur te hebben voor de overheid, die toch de maatschappij vertegen-
woordigt en daarmee het algemeen belang zou dienen, geen individueel 
particulier belang. Maar volgens de rechter is dit maar een komma in een heel 
boek, dus te verwaarlozen. Prima, maar het is wel genoteerd. 

Een groter probleem is dat geschillen vaak gaan over technische details van 
een specifiek product, en een kort geding is veelal te kort om alle details te 
doorgronden. De rechter is dan vaak geneigd om te oordelen op juridische 
aspecten. Als voorbeeld werd een kort geding over de kwaliteit van een pro-
duct genoemd. De opdrachtgever was van mening dat er een minderwaardig 
product was geleverd dat aantoonbaar slecht presteerde. Volgens de leveran-
cier was al het materiaal goedgekeurd, dus was er conform de normen gele-
verd. In de praktijk bleek duidelijk dat het materiaal niet presteerde; dat was 
eenvoudig waarneembaar. Hoe de opdrachtgever ook aantoonde dat er min-
derwaardig materiaal was geleverd, de leverancier bleef erbij dat er conform 
de normen was geleverd. De rechter moet dan een keus maken tussen de ratio 
van kloppende documenten en certificaten en logische constateringen dat er 
werkelijk iets fout zit. Omdat alles in hoger beroep kan worden aangevochten, 
kan de rechter niet anders dan kiezen voor de ratio, ook al weet hij dat de 
opdrachtgever in dit geval gelijk heeft. Gelijk hebben en gelijk krijgen…
Samen constateren wij dat kunstgras zich als geen ander product leent voor 
problemen rond gelijk hebben en gelijk krijgen. Samen verbazen we ons er 
dan ook over dat er niet vaker gekozen wordt voor vakarbitrage: dan krijgt de 
inhoud weer een kans.

Het zal wel ons wantrouwen zijn jegens onze collega’s, maar met goede arbi-
trage wordt het verschil tussen gelijk krijgen en gelijk hebben wel veel kleiner. 
Het is een schone taak voor de branchevereniging om dit nu eens op te zet-
ten; dan komt er eindelijk iets nuttigs voort uit de branchegedachte. tot mijn 
aangename verrassing hoor ik dat de branche nu twee arbiters uit de branche 

naar voren geschoven heeft. Heel positief, maar vervolgens hoor ik dat deze 
arbiters nog actief zijn in de dagelijkse markt, dus moeten oordelen over hun 
dagelijkse collega’s. Dat werkt natuurlijk niet. Andere branches kiezen altijd 
wijze heren of dames die uit het directe circuit zijn. Dit nog even bijschaven, 
en we zijn een stap verder. 

Flip van de Velden

Flip van de Velden is de nieuwste columnist van het vakblad Fieldmanager. 
Flip is werkzaam in de kunstgrasbranche. Hij verbaast zich over de ontwikke-
lingen die daar gaande zijn en wil die verbazing graag delen met de lezers van 
dit blad. Van de Velden is natuurlijk een pseudoniem, maar de echte naam van 
Flip is bekend bij de redactie van dit blad.
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W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r 
o f  t h e  y e a r ?

Het vakblad Fieldmanager organiseert op 26 november 2015 voor de zesde keer 

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

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

opzoek naar de beste sportveldbeheerder van Nederland. 

 

Donderdag 26 november as is het dan zover, dan word bekend gemaakt wie 

zich, van de zes meer dan voortreffelijke kandidaten, Fieldmanager of the 

Year 2016 mag gaan noemen, als opvolger van Theo van Rossenberg. De 

uitreiking vind plaats als avondprogramma, van het Nationaal Sportvelden 

Congres en begint om half zes. De locatie van beide evenementen is 

verrassend anders, maar wel heel bijzonder: Het Inspyrium  in Cuijk. 

Voor het volledige programma en alle informatie over deze 

uitreiking en het congres: www.fieldmanageroftheyear.nl 

Mis niks en meld je nu aan!

Bob Westhoven

Henk van den Brink

Eddy de Boer

Erwin Beltman

Henrie Bekkers

Ron de Mol

www.fieldmanageroftheyear.nl

Wie wordt de opvolger van
Theo van Rossenberg als

Fieldmanager of the Year 2016?

De winnaars van de afgelopen jaren: Bernard van den Bosch, Peter Mook, Bertus Carelse, Ad van den Luijtgaarden en Theo van Rossenberg.
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Wie is de mol?
Fieldmanager of the Year-genomineerde leidt 
aannemersondersteunend bedrijf

KYBYS is een organisatie in ontwikkeling, zet stappen vooruit en haakt in op ontwikkelingen in de markt. Dit is onder meer zichtbaar in de oprichting 

van het bedrijfsonderdeel KYBYS contracting, dat aannemers ondersteunt bij tenders, engineering en de begeleiding van werken. Directeur van KYBYS 

contracting is de dertigjarige Ron de Mol. Vakblad Fieldmanager kende De Mol al als hardwerkende aanbestedings- en contractspecialist bij KYBYS 

ingenieurs & adviseurs, maar is, net als de jury van de Fieldmanager of the Year-verkiezing, benieuwd naar zijn ambities als directeur.

Auteur: Santi raats
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De dertigjarige ron de Mol kwam na zijn studie 
land-, water- en milieubeheer aan de Helicon 
terecht bij het toenmalige Adviesburo De Meent, 
inmiddels KYBYS ingenieurs & adviseurs. Al spoe-
dig specialiseerde De Mol zich in nieuwe contract-
vormen en aanbestedingsprocedures. Sinds dit jaar 
is deze jonge hond al directeur van KYBYS contrac-
ting. Dit is een bedrijfsonderdeel van KYBYS dat 

aannemers begeleidt bij tenders en ondersteunt 
op het gebied van engineering en projectbegelei-
ding van voornamelijk geïntegreerde contracten. 

Heldere speerpunten
Wie ron de Mol spreekt, merkt al snel dat de rus-
tige jongeman met Brabantse tongval zich niet 
op de voorgrond dringt, maar wel weet waarover 

hij praat en dat ron verregaande technische, juri-
dische en vakinhoudelijke kennis met betrekking 
tot aanbestedingen bezit. Zijn werk ziet hij als een 
hobby en ron is er dan ook bijna 24 uur per dag 
mee bezig. KYBYS heeft zijn speerpunten helder 
voor zich en vormt een hecht team, bestaande uit 
48 gedreven mannen en vrouwen met een gemid-
delde leeftijd van 35 jaar. De duidelijke bedrijfsvisie 
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blijkt uit de vertelmanier van De Mol, die deze 
speerpunten makkelijk opdist en veel spreekt in de 
wij-vorm. 

KYBYS contracting
De Mol: ‘KYBYS contracting is een opstartend 
bedrijf. Momenteel werken we met een vast 
team van drie personen: tijs van lierop, Arjan 
Bouwmeister en ikzelf. Het vaste team kunnen we 
op basis van een flexibele schil snel uitbreiden. 
Deze flexibele schil bestaat uit het team ‘projectuit-
werking’ van KYBYS, waarin diverse specialisten 
werkzaam zijn, van vormgevers en planschrij-
vers tot vergunnings- en contractspecialisten. 
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van 
het werk bestaat een projectteam uit twee tot vijf 
personen, en ik verzorg de projectleiding.’ 

Splitsing aannemers en opdrachtgevers
Doordat er steeds meer taken en verantwoorde-
lijkheden bij de aannemers komen te liggen, gaan 
steeds meer aannemersbedrijven samenwerken 
met ingenieursbureaus. Intern is bij ingenieursbu-
reaus echter vaak onvoldoende capaciteit, zeker op 
piekmomenten. De Mol: ‘Wat je nu dus ziet, is dat 
ingenieursbureaus de ene dag voor een opdracht-
gever werken, bijvoorbeeld een overheidsinstan-
tie, en de andere dag voor een aannemer van 
diezelfde opdrachtgever. Hierdoor ontstaat de 
kans op belangenverstrengeling. We zien dat om 
ons heen steeds vaker gebeuren. En vaak wordt 
er door aannemer en ingenieur op verschillende 
plaatsen in exact dezelfde projectteams gewerkt. 
Het gebeurt steeds meer, maar het kan eigenlijk 
niet, vinden wij.’
Vandaar dat de directie van KYBYS in 2013 het 
gesprek aanging met De Mol om het bedrijf te 
gaan opsplitsen, anticiperend op de ontwikkelin-
gen in de markt. De Mol: ‘Dat was niet ingegeven 
door een concreet geval, maar we zagen de geva-
ren er destijds al van in.’ Op 1 oktober 2014 was de 
opsplitsing een feit. Het personeel moest in eerste 
instantie wel wennen aan de nieuwe aanpak. En 
er moest een duidelijke keuze worden gemaakt: 
iemand die in contact staat met de markt, werkt 
óf bij KYBYS ingenieurs & adviseurs, óf bij KYBYS 
contracting. Op die manier wordt voorkomen dat 
er op de dagelijkse werkvloer en bij klantcontacten 
‘grijze gebieden’ ontstaan. 

Graag to the point
Gedurende zijn werk bij KYBYS ingenieurs & advi-
seurs had ron de Mol al veel contact met aanne-
mers. Dit ging heel natuurlijk en aannemers wisten 
hem ook te vinden. Door zijn heldere manier van 
communiceren in combinatie met zijn kunde, zien 

aannemers in hem een grote toegevoegde waarde. 
De wisselwerking tussen aannemers en ron de Mol 
is gegroeid; de stap om zichzelf hierin definitief 
te gaan specialiseren, lag dan ook voor de hand. 
‘Werken met aannemers is heel dynamisch. Er is 
vaak weinig tijd en telkens werk je met een andere 
partij. Voor mij is het daarbij telkens de uitdaging 
om bij betrokkenen de oogkleppen weg te halen, 
door de aanleg of het onderhoud soms op een 
andere manier te doen en toch een goede beoor-
deling te krijgen.’

Regie voeren
Wanneer het werk is aangenomen, verzorgt KYBYS 
contracting ook de voorbereiding. ‘Hierbij kun je 
denken aan uitvoeringstekeningen, werkplan-
nen voor aanleg of renovatie. We werken daar 
samen met de aannemer aan, maar wij voeren 
wel de regie en zijn degenen die de documenten 
afstemmen met de opdrachtgever’, aldus de jonge 
directeur. Ook begeleidt KYBYS contracting de 
werkzaamheden tijdens de uitvoering. De Mol 
vervolgt: ‘Wij hoeven als ingenieursbureau de aan-
nemer niet te vertellen hoe hij buiten het werk 
moet maken. Maar we zorgen er wel voor dat het 
proces op de afgesproken tijd en volgens het con-
tract verloopt. Ook stemmen we de activiteiten af 
met de omgeving, zoals scholen, verenigingen en 
omwonenden.’

Snel beginnen
De werkwijze binnen KYBYS contracting brengt 
een andere dynamiek met zich mee dan die van 
KYBYS ingenieurs & adviseurs, waar ron de Mol 
actief was voor hij directeur werd van KYBYS 
contracting. In het verleden werkte hij aan lan-
ger lopende projecten, veelal in opdracht van 
overheidsinstanties; binnen KYBYS contracting 
heeft ron de Mol te maken met projecten vanuit 
aannemers, die ‘gisteren’ nog opgepakt hadden 
moeten worden en over het algemeen een kortere 
doorlooptijd kennen. Snelheid in schakelen is dus 
essentieel. Doordat het 25 man tellende team pro-
jectuitwerking van KYBYS bestaat uit vakmannen 
en -vrouwen kunnen zij flexibel en snel inspringen 
op de vraag.

Rentmeesterschap
De Mol heeft niet de inhoudelijke specialistische 
kennis van sportvelden zoals bodemkundigen of 
sommige sportveldbeheerders dat hebben. ‘De 
kennis zit in ons team projectuitwerking en bij de 
aannemer. Ik ben bij KYBYS contracting op een 
andere manier bezig om sportvelden in goede 
staat te houden. In plaats van met frequentie-eisen 
exact te omschrijven wat de aannemer gaat doen, 

zorgen wij voor goede prestatieomschrijvingen. 
Dat kan, omdat wij bij KYBYS uit ervaring weten 
wat de opdrachtgever wil zien. In plaats van ‘40 
keer per jaar maaien en twee keer beluchten’ krijg 
je dan bijvoorbeeld ‘600 uur per jaar bespeling, 
grasbezetting 80 procent, ongewenste grassen 
maximaal 20 procent’. Het is feitelijk rentmeester-
schap door een marktpartij; het hele beheer en 
onderhoud van een accommodatie wordt door 
een marktpartij overgenomen. De marktpartij 
verzorgt het onderhoud, maar ook het proces. 
Door de prestatieomschrijvingen kan de aannemer 
efficiënter werken – en dus besparen – en kan de 
gemeente meer loslaten. Dit is een nieuwe aanpak 
van fieldmanagement.’
De Mol geeft aan dat niet alle gemeenten gebaat 
zijn bij deze aanpak. ‘Grote gemeenten zoals 
rotterdam, Den Bosch of Arnhem hebben het 
sportveldbeheer en -onderhoud vaak goed en 
efficiënt ingericht. De nieuwe aanpak werpt voor-
namelijk zijn vruchten af bij middelgrote en kleine 
(fusie)gemeenten. Dat is zo’n 60 tot 70 procent van 
het totale aantal gemeenten.’

Theoretische kennis sportvelden
Voor het opstellen van adviezen heeft De Mol 
uiteraard wel de theoretische kennis in huis die 
nodig is. Daarvoor heeft hij onder meer de cursus 
sportveldbeheerder bij IPC Groene ruimte gedaan 
en de opleiding Expert natuurgras aan de HAS in
’s-Hertogenbosch. 

Geen baasje
Wat voor type leidinggevende is De Mol? ‘Ik ben 
geen ‘baasje’, ik laat mensen in hun waarde. Ik 
wil dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen, hun expertise kwijt kunnen en erop kun-
nen vertrouwen dat zij hun werk goed doen. Ik 
knoop enkel de eindjes aan elkaar voor het eind-
product, zoals de taakverdeling en de vaststelling 
van het tijdsbestek.’ Hij ervaart dan ook weinig 
stress als leidinggevende.
Bedrijfsmatig kent hij nog wel uitdagingen. ‘De 
jaarrekening opmaken voor de belasting en de 
accountant is nieuw voor mij. Daar kan ik nog in 
leren.’ 
Waar ziet De Mol zichzelf over tien jaar? ‘In een 
goed draaiend bedrijf met zo’n vijftien man per-
soneel.’
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Henrie Bekkers is voor de derde keer genomineerd voor Fieldmanager of the Year. Dat zegt toch echt wel wat. Een topper. ‘Ik ben in 1992 op de vijfdelige 

maaimachine begonnen via een uitzendbureau. Als ik zie hoe ik mezelf in het vak heb opgewerkt, ben ik daar trots op’, aldus de fieldmanager van Den 

Bosch.

Auteur: Santi raats

FOTY-genomineerde Bekkers: ‘Ik 
ken de encyclopedie niet uit mijn 
hoofd, maar weet wel wat er in 
de praktijk nodig is’
Doorgewinterde fieldmanager kan steeds meer loslaten nu hij voldoende kennis 
heeft overgedragen
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Bekkers kwam te werken bij de afdeling Openbare 
ruimte, die het onderhoud uitvoerde voor de 
afdeling Sport en recreatie. Daar groeide hij in 
zijn functie binnen het sportveldonderhoud, ook 
door middel van cursussen en door uitwisselingen 
met collega-gemeenten. In 2000 werd Bekkers 
gevraagd of hij een afdeling Sportveldonderhoud 
wilde opzetten bij de sociale werkvoorziening in 
de gemeente, de Weener Groep. Hij heeft hier tot 
2007 gewerkt, waarna hij beheerder werd bij Sport 
en recreatie. 

Extreme gedrevenheid
Het opzetten van de afdeling Sportveldonderhoud 
bij de Weener Groep werd hem niet zomaar 
gevraagd. Bekker stak boven het maaiveld uit door 
zijn gedrevenheid. Door het maaiwerk via het uit-
zendbureau was hij in vaste dienst gekomen. Hij 
had zich in sneltempo alles op het vakgebied eigen 
gemaakt en de mensen daarin leren kennen. Over 
zijn gedrevenheid merkt hij zelf op: ‘Mijn werk is 
mijn hobby. Ik rijd regelmatig ’s morgens om half 
zeven, voordat ik naar kantoor ga, langs de velden, 
omdat ik het fijn vind om daar te zijn geweest. 

Zodoende weet ik wat er speelt en wat er nodig is.’ 
Dat hij de vinger aan de pols houdt op het werk 
alvorens hij naar kantoor doorrijdt, heeft als voor-
deel dat hij fouten snel kan herstellen. Bekkers: ‘Ik 
denk dat lijfelijke aanwezigheid, betrokkenheid en 
communicatie de basis zijn voor het voorkómen 
van problemen.’

Relatie met de werklocatie
In alle vroegte is er nog niemand op de club, maar 
dat vindt Bekkers fijn. ‘Ik kan het beste kijken en 
dingen in me opnemen als er niemand is en als het 
stil is.’ toch kent iedereen hem goed op de clubs 
en bij de sociale werkvoorziening, want hij laat ook 
op andere momenten van de dag vaak genoeg 
zijn neus zien. ‘Daardoor kun je intensieve relaties 
opbouwen. Dat komt de kwaliteit van de sportvel-
den ten goede.’

Taken
Bekkers besteedt uitvoerende werkzaamheden uit. 
Zijn taken bestaan voornamelijk uit het schrijven 
van bestekken, aansturen, beheer, onderhoud en 
toezicht houden. Hoewel hij voor zijn 82 sportvel-
den, 26 kunstgrasvelden en 56 natuurgrasvelden, 
verdeeld over twintig accommodaties, altijd met 
externe partijen werkt, heeft hij stevig de touwtjes 
in handen. Niemand neemt ooit een loopje met 
hem. ‘Als je met mensen samenwerkt, moet het 
duidelijk zijn wat er moet gebeuren. Dan is het dus 
ook belangrijk om precies te weten wat je wilt. Ik 
heb een groot praktisch inzicht. Ik ken de ency-
clopedie niet 25 keer uit mijn hoofd, maar weet 
in de praktijk wel feilloos wat er nodig is. Voor het 
dagelijks onderhoud werk ik samen met de sociale 
werkvoorziening, waar ik zoals gezegd de afdeling 

Sportveldonderhoud mee heb helpen opzetten. 
Ook houd ik toezicht op aannemers in geval van 
renovaties en nieuwe aanleg.’

Rechte rug
Ook in de aannemerij is Bekkers bekend. ‘Ook ten 
opzichte van de aannemer houd ik altijd mijn rug 
recht door open en eerlijk te zijn, en ook duidelijk. 
Met de aannemer bespreek ik altijd van tevoren 
uitgebreid de intentieovereenkomst en of de prijs 
realistisch is. Zo niet, dan maken we een nieuwe 
afspraak daarover. Vervolgens check ik elke mor-
gen de materialen en voortgang van het werk op 
het project. Daar staat tegenover, net als in mijn 
omgang met de sociale werkvoorziening, dat het 
vaak als prettig wordt ervaren dat ik altijd aan-
spreekbaar ben voor overleg.’ 
Al met al is Bekkers in de zomer meer buiten dan 
op kantoor. Hij lacht. ‘Officieel ben ik ambtenaar, 
maar in de praktijk wijst eigenlijk niets daarop. Ik 
ben altijd bereikbaar en ben meestentijds op pad, 
bij de mensen en op de velden. Op twee weken 
per jaar na. Dan wil mijn familie met me op vakan-
tie en eisen ze dat ik mijn telefoon uitzet.’

Zuinigheid en bedachtzaamheid
Ook staat Bekkers sterk ten opzichte van zijn 
leidinggevende en beleidsafdeling. Want budget 
loskrijgen, daar heeft Bekkers ruimschoots over 
nagedacht. ‘We zitten nu in een economische crisis 
en iedere gemeente houdt de hand op de knip. 
toch komen budgettaire kortingen bij de één har-
der aan dan bij de ander. Ik ben van mening dat 
je nooit erg diep kunt vallen als je nooit extreme 
zaken bent aangegaan. Een van de methodes om 
nooit extreem te handelen, is een meerjarenplan-

Je kunt nooit erg diep vallen 

als je nooit extreme zaken 

bent aangegaan

Sport staat nog hoog op de 

agenda van de gemeente 

‘s- Hertogenbosch
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ning aanhouden, waarbinnen je natuurlijk flexibele 
ruimte moet incalculeren. We kijken voor onze 
afdeling altijd tien jaar vooruit. Wanneer wil ik 
welke velden renoveren of materialen vervangen? 
Vooruitdenken dwingt je om na te denken over de 
toekomst, je personeel, ook over demografische 
groei of afname, wat gevolgen heeft voor groei of 
krimp van clubs, over toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van materialen en van sportonder-
gronden en de kosten die daaraan vastzitten. Ik uit 
nooit toverspreuken in de richting van clubs en zeg 
ze dus wat realistisch is. Als je bedachtzaamheid 
gepaard laat gaan met zuinigheid, dan ben je niet 
alleen overtuigend ten opzichte van de raad, maar 
ben je ook te allen tijde bestand tegen een stootje.’ 

Nieuwe inzichten
Maar de doorgewinterde fieldmanager is nooit 
uitgeleerd. De afgelopen jaren dienden zich ambi-
tieuze projecten aan, zoals de aanleg van een 
kunstgrasrugbyveld in het centrum van de stad 
bij de oude stadsmuur, de bouw van een tribune 
met 2500 zitplaatsen bij HC Den Bosch en de 
uitbreiding van zijn beheergebied met drie sport-
verenigingen met in totaal twaalf velden, door de 
opsplitsing van Maasdonk in Den Bosch en Oss. 
Daarnaast kwam hij ook weer tot nieuwe inzichten. 
‘Natuurlijk is natuurgras mooier dan kunstgras, 
maar ik hoop van harte dat ik binnenkort op iedere 
accommodatie een kunstgrasveld heb liggen. 
Kunstgras is een prima hulpmiddel om natuurgras-
velden te ontzien. Ik zie dat mijn natuurgrasvelden 
die ondersteund worden door een kunstgrasveld, 
vierhonderd speeluren halen. Dat is toch super? 
Ook zie ik dat elk kunstgrasveld weer anders is, 
door de ligging, in het gebruik, qua materialen. 
Door meten en keuren weten we uiteindelijk wat 
een veld kan. tenminste, na zo’n tien jaar komt dat 
naar buiten. Ik heb echter ook geleerd dat we niet 
meer klakkeloos kunnen vervangen. De economi-
sche tijd is er niet naar. Daarom heb ik onlangs een 

kunstgrasveld door J&E laten “revitaliseren”, dus 
laten opknappen op de plekken waar dat nodig en 
mogelijk is.’

BSNC-commissies
Ook ging Bekkers steeds meer het belang inzien 
van de winst die men kan behalen door goede 
communicatie. Hij hield altijd al regelmatig overleg 
met andere gemeenten, zoals Arnhem, en met 
clubs, maar sinds ruim anderhalf jaar is hij ook lid 
van de commissie Onderhoud van de BSNC. ‘Ik vind 
dat Den Bosch zich als grotere gemeente moet 
laten horen. Wij hebben de wijsheid niet in pacht, 
maar je kunt altijd wel iéts oppikken van elkaar in 
zo’n commissie.’ Daarom is hij sinds een half jaar 
ook lid van de BSNC-commissie Gras. ‘Hiermee 
verbreed ik mijn eigen kennis, maar ik kan ook met 
anderen delen hoe wij in Den Bosch met chemi-
sche onkruidbestrijding omgaan. Zo hoop ik mijn 
steentje te kunnen bijdragen in de discussie.’
Bekkers heeft over deze discussie een duidelijke 
mening. ‘Je spuit wel of je spuit niet. We moeten 
niet om de hete brij heen draaien als het niet lukt. 
Wij spuiten af en toe. Ik heb vorig jaar zo’n 4 pro-
cent van mijn velden bespoten. We kijken pleks-
gewijs welke velden gevoeliger zijn voor onkruid 
dan andere. Verder proberen we toe te kunnen met 
meerdere keren slitteren of verticuteren. Maar we 
accepteren dat een veld nooit helemaal onkruidvrij 
is. We moeten onkruid niet willen beheersen, maar 
beheren. Je kunt onkruid nu eenmaal niet bedwin-
gen. De inhoud van de Green Deal is mij overigens 
nog niet duidelijk.’

Leren loslaten
Persoonlijk heeft Bekkers zich ook doorontwik-
keld. ‘Vier of vijf jaar geleden hield ik alles in de 
gaten en zat ik overal bovenop. Maar na een jaar 
of zes samengewerkt te hebben met de sociale 
werkvoorziening, die ik destijds mee heb helpen 
opzetten, zie ik in de uitvoering een man of twee 

die hart voor het vak hebben en de vaardigheid 
bezitten. Ik heb vertrouwen in ze. Ik kom nog wel 
overal, maar kan het steeds meer loslaten en ook 
hun vakmanschap groeit. Daarnaast staat sport 
nog steeds hoog op de agenda in onze gemeente 
en heb ik nog de vrijheid om zo ongeveer de aan-
nemer te kiezen die we wensen. Dan kan ik er 
bijvoorbeeld een kiezen die komt spuiten of bere-
genen door te kijken naar het weer en het veld, in 
plaats van een schema af te werken.’

Clubs zelfstandiger
Bekkers heeft de clubs de laatste jaren in rap 
tempo zien veranderen. ‘Besturen zijn professio-
neler geworden. Vroeger was Jan Modaal nog de 
voorzitter, was de sfeer op de clubs gemoedelijk 
en waren er veel vrijwilligers. tegenwoordig zitten 
de voorzitters ook in de raad van bestuur van grote 
bedrijven in hun werkzaam leven. De sfeer op de 
club is zakelijker geworden. Het is wel belangrijk 
dat zij op het gebied van fieldmanagement onze 
adviezen ter harte blijven nemen. De kennis van 
de velden zit immers bij ons. tegelijkertijd zijn wij 
bezig om de clubs zelfstandiger te laten worden. 
Dat is een hele uitdaging.’
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‘Ik weet precies wat voor 
vlees ik in De Kuip heb’
FOTY-genomineerde Beltman jaagt op de derde VVCS-schaal

Fieldmanager en FOTY-genomineerde Erwin Beltman heeft met Feyenoord de primeur: ‘zijn’ veld is tweemaal achter elkaar onderscheiden als ‘beste 

veld van Nederland’, zowel in april 2014 als in mei 2015. Sinds de invoering van de prijs door spelersvereniging VVCS is het nog nooit voorgekomen dat 

een grasmeesterteam deze prijs prolongeert. De grote vraag is: wordt Beltman ook de Fieldmanager van het jaar?

Auteur: Santi raats

Sinds september 2013 is de veertigjarige Beltman, 
voorheen achttien jaar lang greenkeeper bij de 
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, in 
dienst bij Feyenoord als hoofdfieldmanager. Hij 
beheert vier velden, zowel het veld in De Kuip als 
de trainingsvelden op Varkenoord, en geeft lei-
ding aan drie teamgenoten. Bij zijn kennismaking 

met het Feyenoord-publiek stelde de geboren 
Hagenees, die opgroeide in Wassenaar, zich voor 
met de woorden: ‘Met mijn liefde voor gras zit het 
wel goed. Ik adem gras, ik leef gras, ik eet het nog 
net niet...'
Maar het grote publiek kent hem vooral vanaf het 
moment dat de bekerfinale Pec Zwolle-Ajax in april 

2014 in De Kuip werd gespeeld: Ajax-supporters 
gooiden vuurwerk op het veld aan het begin van 
én tijdens de wedstrijd. Echte voetbalfans, zoals 
Willem van Hanegem, kregen tranen in de ogen 
door de ‘ontheiliging van de Kuip-mat’. Erwin 
Beltman, die voorafgaand aan de wedstrijd nog 
door rtV rijnmond was geïnterviewd over de 
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intensieve preparatie van de grasmat, werd voor 
de camera geroepen. Beltman liet voor het oog 
van Nederland weten dat hij en zijn team er alles 
aan zouden doen om de schade te herstellen. Nog 
nooit eerder werd een grasmeester live tijdens een 
voetbalwedstrijd in het spotlight gezet.

Staande ovatie voor grasteam
Nederland sloot de fieldmanager massaal in de 
armen: vanaf nu stond hij bekend als dé grasmees-
ter van De Kuip. Vlak na het vuurwerkincident 
ontving Feyenoord de schaal voor het ‘beste veld 
van Nederland’ uit handen van VVCS-voorzitter 
Danny Hesp.

Beltman hield zich aan zijn woord en wist de gras-
mat keurig te herstellen. ‘We zijn met de holecutter 
aan de slag gegaan en hebben plaggen getrans-
planteerd met zoden van Hendriks, ook op plekken 
waar de zwavel van de rook was neergedaald.’ Bij 
de eerstvolgende wedstrijd, Feyenoord-Cambuur, 
die een week later op de mat werd gespeeld, 
kregen hij en zijn team een staande ovatie van 
het publiek omdat er geen enkel brandgat meer 
te zien was. Dit jaar in mei won het grasteam van 
De Kuip voor de tweede keer de VVCS-schaal. 
radiomaker Edwin Evers wist Erwin Beltman vlug 
te vinden aan de telefoon voor zijn radio 538-pro-
gramma Evers Staat op en sprak tien minuten met 
hem. Beltmans populariteit nam daarna een grote 
vlucht; plotseling werd hij overal uitgenodigd. ‘Ik 
sta in een golfmagazine, in een boerenblad over 
gras en in de krant. Ook ben ik door tV rijnmond 
geïnterviewd, ik kom in september op televisie in 

de rotterdam late Night show en word wel eens 
gevraagd om een praatje over grasonderhoud te 
houden op scholen. Dat laatste heb ik gedaan; 
toen luisterden 150 kinderen naar mijn verhaal. Ik 
krijg e-mails van mensen die geïnteresseerd zijn in 
ons vak. Onlangs heb ik een meneer laten zien hoe 
de SGl-lichten werken. Net als de spelers ga ik met 
fans op de foto! Ook bij de supporters kan ik niet 
stuk: mijn Facebook is ontploft sinds bekend is dat 
ik genomineerd ben voor de Fieldmanager of the 
Year-verkiezing. Ze vragen me allemaal waar ze op 
me kunnen stemmen…’

Elan aan het vak geven
In zekere zin is Beltman niet ontevreden met zijn 
bekendheid: ‘Ik doe er in elk geval alles aan om ons 
vak te promoten. Een groot veld een jaar lang op 
topkwaliteit houden is een stuk ingewikkelder dan 
het stukje gras achter in je tuin groen houden. Bij 
fieldmanagement komt meer kijken dan maaien, 
lijnen trekken, beregenen en bemesten. Het woord 
“terreinknecht” is het ergste woord dat ik ken. 
Ons team heeft het vak fieldmanagement elan 
gegeven doordat we meer aandacht kregen door 
omstandigheden. Precies wat het vak verdient. 
Door het winnen van de VVCS-schalen krijgen we 
respect van de directies van Feyenoord en stadion 
Feyenoord. En ook aan de jeugd moet worden 
gedacht, want die heeft de toekomst. Er moeten 
kinderen van veertien komen die zeggen: ik wil 
later grasmeester worden.’
Ook hoopt Beltman dat de graskwaliteit die hij 
en zijn team leveren, het eerste voetbalteam van 
Feyenoord tot grootse prestaties kan stuwen. Zijn 
ambitie is om de grasmat nog verder te verbe-
teren: net zoals Nederlands beste voetbalclubs 
jagen op de derde ster voor het aantal landskam-
pioenschappen, jaagt Beltman op ‘die derde VVCS-
schaal’: ‘We willen de beste zijn. Natuurlijk, want 
er valt wat te winnen: de kwaliteit van natuurgras 
moet omhoog in Nederland! Als we de derde 
schaal halen, laat ik die misschien tatoeëren.’ 

Uitdaging stadiongras versus golfbaangras
Het gras in De Kuip goed houden is een totaal 
andere uitdaging dan het onderhouden van 
de golfbaan waar hij voorheen werkte. ‘Op een 
golfbaan ontstaat minder speelschade. Wanneer 
spelers in De Kuip trainen, moeten wij zorgen dat 
we de grasmat snel weer dicht krijgen. Dat kost 
een hoop tijd en energie. Anderzijds moet op een 
golfbaan het gras er elke minuut van de dag piek-
fijn bij liggen voor de spelers. Een green van rood-
zwenk en struis wordt op 3 millimeter gemaaid. 
Bij voetbal zorgen we ervoor dat de grasmat van 
rPr Engels raaigras – en ’s winters ook SOS – in de 

aanloop naar de wedstrijd zijn optimale kwaliteit 
behaalt, want de mat wordt alleen echt beoor-
deeld op de wedstrijddag.’

Simply the best
Simpelweg de beste willen zijn en dat ook uit-
spreken. Het is een on-Nederlandse, eerder een 
Amerikaanse instelling. Hier in het calvinistische 
Nederland mag je niet te ver met je hoofd boven 
het maaiveld uitsteken en dus niet te groot 
worden. Beltman heeft geen last van dat soort 
overwegingen en komt daar, hoewel zonder veel 
bravoure, rond voor uit: ‘Wij krijgen geen kunstgras 
in De Kuip, want wij onderhouden de grasmat op 
een heel hoog niveau. Daarbij ga ikzelf voorop in 
de strijd. Ik ben bezeten van gras en weet letterlijk 
wat voor vlees ik in De Kuip heb. Het hele team 
heeft dezelfde passie voor gras.’
Kennelijk werkt Beltmans enthousiasme aansteke-
lijk: ‘Iedereen in ons team wil op zijn vakgebied een 
stap hoger zetten,’ legt Beltman uit. 
terugkomend op kunstgras is Beltman resoluut: 
‘Voor breedtesport is het functioneel, maar voor 
topsport is natuurgras wat mij betreft heilig! 
We hebben het ideale klimaat voor natuurgras. 
Kunstgras ligt maar op één moment goed, name-
lijk op het moment van aanleg. Ondanks de vele 
ontwikkelingen op het gebied van kunstgras oogt 
geen enkele kunstgrasmat hetzelfde; geen enkele 
mat heeft dezelfde sporttechnische eigenschap-
pen. Kunstgras oogt vreselijk en spelers in de 
eredivisie geven het een slecht cijfer. Als het aantal 
kunstgrasvelden in het topvoetbal blijft toenemen, 
zullen wij internationaal achter gaan lopen, omdat 
het merendeel van de wedstrijden op natuurgras 
wordt gespeeld. En vanuit duurzaamheidsoogpunt 
is men in Nederland ook niet consequent: voor 
bomenkap moet iedereen eerst een vergunning 
aanvragen, maar er wordt wél op grote schaal 
telkens een hectare natuurgrasproduct ‘gekapt’ en 
daar komt plastic voor in de plaats.’

Beltmans favoriete machines zijn z’n twee Dennis-
maaiers van 90 centimeter breed en de loopschoe-
nen die hij aantrekt als hij ermee werkt. ‘Met de 
Dennis-maaiers zetten wij onze handtekening op 
het veld door het maaien van blokken.’ Die handte-
kening, dat is voor Beltman voorafgaand aan elke 
wedstrijd de kroon op zijn voorbereidingswerk.

‘Wij zijn de beste’, 

dat zijn vieze woorden 

in het calvinistische 

Nederland
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Bob Westhoven is voor de tweede maal genomineerd in de Fieldmanager of the Year-verkiezing. Het bijzondere is dat hij nog steeds met een eigen 

onderhoudsploeg werkt én dat er in de gemeente Arnhem allerlei soorten velden liggen, van een schaatsbaan tot een American football-/voetbalkunst-

grasveld en van een wetra- tot een kleiveld. Om die goed te kunnen beheren, is een dosis vakmanschap en deskundigheid gewenst. ‘Ik denk dat er in 

Arnhem een aantal geweldige accommodaties ligt dankzij de inzet van mij en mijn team’, aldus de Arnhemse fieldmanager.

Auteur: Santi raats

FOTY genomineerde 
Bob Westhoven: ‘Dankzij ons 
sportbedrijf heeft Arnhem 
geweldige velden'
Vakman pur sang gaat in geprivatiseerd jasje tachtig velden beheren
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Westhoven werkt sinds 2006 bij Sportbedrijf 
Arnhem en is begonnen aan zijn vijfde jaar als 
opzichter. Onder hem en een collega-opzichter 
werken tien personen aan het veldonderhoud. 
Ook heeft Sportbedrijf Arnhem tien gesubsidi-
eerde krachten in dienst. Westhoven geeft directe 
leiding aan drie onderhoudsmedewerkers en 
aan een beheerder op de werkplaats. Westhoven 
en het totale buitenteam onderhouden vijftig 
natuurgrassportvelden, dertig kunstgras- en 

asfaltvelden en twee ijsbanen. ‘Wij verzorgen het 
gehele veldonderhoud. Daarvoor hebben we 
een uitgebreid machinepark tot onze beschik-
king’, vertelt Westhoven. ‘We huren alleen een 
extra vertidrain en een doorzaaier voor het groot 
onderhoud.’ Hij zorgt voor de ‘ogen en oren’ op alle 
sportcomplexen. ‘De dagelijkse gang van zaken op 
de accommodaties wordt door de buitenmede-
werkers met mij besproken. Ook heb ik natuurlijk 
contact met de verenigingen zelf. Ik probeer weke-
lijks contact te hebben met de verenigingen onder 
mijn beheer. Zijn er zaken zoals de behoefte aan 
een tweede kunstgrasveld, dan betrek ik mijn afde-
lingshoofd bij het overleg.’

Dienstwoning
Westhoven woont in een dienstwoning midden 
op een sportcomplex. ‘Daardoor voel ik me extra 
betrokken bij het werk en ben ik in een mum van 
tijd op het veld om mijn collega’s, clubmensen of 
bezoekers aan te spreken als dat nodig is. Na werk-
tijd help ik nog wel eens een transporteur die een 
lading komt bezorgen. Mijn werk houdt niet op 
bij de grenzen van mijn voordeur.’ Hij is wekelijks 
op de sportcomplexen te vinden. ‘Dan bekijk ik de 
accommodaties en maak ik een praatje met de vrij-
willigers van de desbetreffende vereniging. Door 
regelmatig met iedereen bij te praten, kunnen 
problemen snel worden aangepakt, zodat klachten 
zich niet opstapelen.’ 

De kwaliteit van de sportvelden staat hoog in het 
vaandel bij Sportbedrijf Arnhem. tot nu toe heeft 
men bijna 500 duizend euro aan huurinkomsten en 
ongeveer 1,4 miljoen euro aan onderhoudsbudget. 
Voor renovaties ligt het budget rond de 1 miljoen 
euro. ‘Dat is voldoende om de accommodaties 
op een goed niveau te houden en te investeren 
in de aanleg van nieuwe zaken’, zegt Westhoven 
tevreden. 

Individuele verzelfstandiging
De verzelfstandiging van het sportbedrijf staat op 
stapel voor 2017. Westhoven: ‘Voorheen gingen we 
nog uit van een regionaal verzelfstandigd sportbe-
drijf, maar nu is de keuze gemaakt om als sportbe-
drijf in eerste instantie alleen te verzelfstandigen. 
De regionale samenwerking met andere gemeen-
ten staat hier los van. Afgelopen juli is het college 
akkoord gegaan met de businesscase waarin de 
eerste fase van de verzelfstandiging beschreven is. 
Eind 2015 of begin 2016 zal de raad een definitief 
besluit nemen. Als dit positief is, zullen we 2016 
gebruiken om de organisatie verder in te richten, 
zodat we op 1 januari 2017 een goede start kun-
nen maken als verzelfstandigde organisatie.’ 

Momenteel zijn er onderhandelingen gaande tus-
sen de werkgever en de vakbonden om te komen 
tot een nieuwe cao. Als er een principeakkoord is 
bereikt, wordt dit voorgelegd aan de leden van de 
bonden en kunnen zij hun stem laten horen over 
het voorstel. 

Verzelfstandiging als uitdaging
‘Het is een mooie uitdaging om een onderneming 
te worden; verzelfstandiging appelleert aan je 
creativiteit’, vindt Westhoven. ‘Ik hoop dan ook dat, 
naast de zaken die we nu al doen, het Sportbedrijf 
Arnhem zich zal doorontwikkelen op het gebied 
van toezicht en advies. Maar de veranderingen 
zullen nooit tot gevolg hebben dat de kwaliteit 
van de velden achteruitgaat. Vorig jaar hebben 
we een complex afgestoten om een bezuiniging 
te realiseren. Daardoor kunnen we de resterende 
sportcomplexen nog steeds onderhoud van 
dezelfde kwaliteit blijven bieden. We zullen in het 
sportveldonderhoud altijd met kooimaaiers blijven 
maaien en goede grassoorten gebruiken om door 
te zaaien.’ Het sportbedrijf zaait door met rPr 
van Barenbrug. ‘De herstelperiode na het groot 
onderhoud werd steeds korter, waardoor het SV7-
mengsel met veldbeemdgras niet genoeg tijd had 
om zich goed te vestigen.’

Westhoven vervolgt: ‘We zullen eerder bezuini-
gen op de frequentie van het bosmaaien of het 
schoffelen op de buitensportaccommodaties, dan 
op de sportoppervlakken zelf. Zelf maaien met 
goede machines blijft de basis. De kooimaaiers 
zijn relatief duur in aanschaf, maar ze leveren een 
hoge kwaliteit op. Wanneer verenigingen een 
belangrijke wedstrijd hebben, kunnen wij hier zeer 
flexibel op inspelen en zorgen we dat het veld er 
voor aanvang van de wedstrijd keurig gemaaid bij 
ligt. De hoge kwaliteit en flexibiliteit van ons team 
en de inzet van machines maken het onderhoud 
financieel zeer rendabel. We hebben een relatief 
jong machinepark en bezitten de meeste machines 
die nodig zijn om de velden goed te onderhouden. 
Wat we niet hebben, is een Fieldtopmaker, een 
schudfrees en een doorzaaimachine.’ Westhoven 
gaat ervan uit dat de onderhoudsploeg in eigen 
beheer blijft. Hij huivert bij de gedachte dat de 
onderhoudsploeg zou vertrekken. ‘Dat zie ik liever 
nooit gebeuren. Onderhoud in eigen beheer waar-
borgt de kennis die je in huis hebt. Wat er in de 
toekomst allemaal gaat gebeuren, blijft natuurlijk 
moeilijk te voorspellen. Dat maakt het wel span-
nend.’

Voormalig greenkeeper
Die cultuurtechnische kennis is er wel bij 
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Westhoven. Als voormalig greenkeeper op 
Golfbaan Welderen in Elst weet hij alles van gras 
en de ondergrond. ‘Ik stel zelf kunstmestschema’s 
samen aan de hand van analyserapporten, maak 
programma’s van eisen voor veldrenovaties en 
bereid de aanleg van nieuwe velden voor. Ik huur 
weinig externe adviseurs in, omdat hier intern veel 
kennis is bij mijzelf en bij het sportbedrijf.’ Op het 
gebied van aanbestedingen maakt Westhoven 
wel gebruik van kennis van derden. ‘Adviseurs 
maken het bestek en begeleiden de aanbesteding. 
De reden om dit uit te besteden is dat adviesbu-
reaus vaker beter op de hoogte zijn van nieuwe 
technische ontwikkelingen op het gebied van 
bijvoorbeeld speelvloeren, en dat zij actuele kennis 
in huis hebben over aanbestedingsreglementen. 
Aanbestedingen voorbereiden kost ook veel tijd, 
die wij bij het sportbedrijf vaak niet hebben.’

Pragmatisch
Westhovens voorkeur gaat uit naar natuurgras, 
hoewel hij pragmatisch denkt over kunstgras: 
‘Ik ben blij als ieder sportpark een kunstgrasveld 
heeft, want daardoor worden de natuurgrasvelden 
enorm ontlast. Maar natuurgrasvelden zijn voor 
mij een uitdaging vanwege de vele invloeden: de 
ene week is de grasmat nog perfect, een week later 
kan hij al van veel mindere kwaliteit zijn. Ik vind 
het boeiend om constant te anticiperen op weer-
sinvloeden en mijn werkzaamheden daarop af te 
stemmen. De accommodaties moeten niet alleen 
functioneel zijn in gebruik en onderhoud, maar ik 
wil het sportpark ook visueel aantrekkelijk maken. 
Ook probeer ik altijd te leren van de fouten die ik 
maak tijdens renovaties of uitbreiding van parken. 
Het mooie aan dit vak is het gevoel van voldoe-
ning als je van een slecht veld een uitstekend veld 
maakt, en de complimenten van de desbetreffende 
vereniging die dat oplevert.’

Ontwikkelingen
Op natuurgrasvelden heeft het sportbedrijf de lijn 
doorgezet om alleen nog door te zaaien met een 
100 procent Engels raaimengsel. ‘In ons geval: rPr 
van Barenburg. De bevindingen hiermee zijn goed; 
we zien dat we voor het nieuwe seizoen iedere 
keer weer goede velden hebben liggen’, aldus 
Westhoven. ‘Voorheen werd er doorgezaaid met 
een SV7-mengsel, maar door de steeds kortere her-
stelperiode heeft het veldbeemdgras niet genoeg 
tijd om zich goed te vestigen. De resultaten met 
rPr zijn goed; de velden en trainingsvelden hou-
den zich goed.’

Een nieuwe ontwikkeling is dat er op sommige 
complexen op een aantal velden niet meer echt 
sprake is van een herstelperiode. ‘Het herstel van 
de velden proberen we te bewerkstelligen door 
ons onderhoud tussen de bespelingen door te 
doen. Verder kijken we in overleg met de club of 
we het veld bijvoorbeeld na het doorzaaien één of 
twee weekenden rust kunnen geven’, legt de field-
manager uit. ‘In de zomerstop komen dan diverse 
grote clubs, waaronder Vitesse, een of meer oefen-
wedstrijden spelen op een van onze velden. Als 
gemeente vinden wij het leuk dat zulke clubs op 
onze velden komen spelen en voor ons als afdeling 
buitensport is het een uitdaging om het veld in 
goede staat te krijgen. Op verzoek van de topclub 
beregenen we het veld nog even vóór de wedstrijd 
en in de pauze. Overigens zijn de verenigingen er 
content mee dat er nog wat activiteit is gedurende 
de zomerstop; zo kunnen ze nog wat inkomsten 
genereren.’

Het sportbedrijf heeft dit jaar zijn vierde zand-
ingestrooide hockeyveld aangelegd op sportpark 
Drielsedijk, om de groeiende hockeyvereniging 
voldoende plaats te kunnen blijven bieden. Om 
dit te kunnen realiseren, moest de voetbalvereni-
ging met haar trainingsvelden worden verplaatst. 
Westhoven: ‘Zoals zo vaak duurde het lang voordat 
er budget vrijkwam. toen we uiteindelijk konden 
aanbesteden en starten, zaten we midden in de 
zomer. Voor zowel aannemer als opdrachtgever is 
dit eigenlijk niet wenselijk, vanwege de vele per-
soneelswisselingen tijdens de bouwvakantie. Voor 
de leveranties is het ook niet ideaal, omdat veel 
leveranciers hun materialen drie weken lang niet 
uitleveren. Ondanks dat hebben we, op wat kleine 
zaken na, het veld toch op tijd kunnen opleveren.’

IJsbanen
‘De ijsbaan c.q. skeelerbaan is vorig jaar officieel in 
gebruik genomen. We hebben in Arnhem nu twee 

ijsbanen, in Arnhem-Zuid en in Arnhem-Noord. 
Afgelopen winter is het ons ondanks de zeer 
matige vorst toch gelukt om twee ijsbanen te reali-
seren. Voorheen werd de baan met een klein laagje 
water volgezet; nu hebben we ervoor gekozen 
om de hele nacht door te rijden met een giertank, 
om zo laag voor laag aan te brengen. Uiteindelijk 
bleek dit de goede methode: de vorstperiode 
was zeer kort en de temperaturen lagen maar net 
onder nul. Ook de media hadden ons gevonden. 
Behalve van Omroep Gelderland (radio en tv) en 
de krant De Gelderlander was er ook aandacht van 
het programma Hart van Nederland van SBS6. Bij 
een beetje vorst denkt iedereen meteen aan een 
Elfstedentocht en steekt er in het hele land een 
soort “ijsgekte” de kop op. Eigenlijk gebeurt ons 
dat ook; dan hebben we het niet meer over gras, 
maar staat alles in het teken van ijs!’

Veranderingen als leidinggevende
Westhoven is als leidinggevende niet zo erg veran-
derd. Wel zijn er personeelswisselingen geweest. 
‘Ik heb hier nu alleen nog vakbekwame eerste 
medewerkers rondlopen. Ik streef ernaar dat we 
als team functioneren en dat we wat voor elkaar 
over hebben. Ook geef ik mensen veel vrijheid en 
wil ik graag dat ze hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen en zelfstandig uitvoering geven aan hun 
werkzaamheden. Uiteraard bespreken we 's och-
tends wat we gaan doen die dag, maar dan heb-
ben mijn collega's vaak al een plan liggen. Van mijn 
collega's krijg ik ook een hoop feedback over zaken 
die spelen bij accommodaties of bij verenigingen. 
Dat is een goede zaak, want ik kan niet elke dag 
overal komen. Het geeft ook aan dat wij allemaal 
sterk betrokken zijn bij het beheer van de accom-
modaties.’

Vakmanschap en deskundigheid
Westhoven voelt zich vereerd dat hij wederom 
genomineerd is als Fieldmanager of the Year; het 
is de kroon op zijn werk. ‘Ik denk dat er in Arnhem 
een aantal geweldige accommodaties ligt dankzij 
de inzet van mij en mijn team. De FOtY-verkiezing 
biedt ons fieldmanagers de mogelijkheid om ons 
vak eens positief op de kaart te zetten; tenslotte 
wordt er nog altijd gedacht dat wij alleen een 
beetje grasmaaien. En dat lijkt mij niet terecht!’
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FOTY 
genomineerde 
Eddy de Boer: 
‘Ambtenaren 
leunen sterk op 
de kennis van de 
aannemer’
Zakelijke tijd verandert rol van de aannemer: 
strakke onderhoudsafspraken en snel 
schakelen bij onvoorziene zaken

Wederom was de jury onder de indruk van het verhaal en de verschijning van Eddy de Boer van BTL Realisatie, want hij is voor de tweede maal geno-

mineerd voor de Fieldmanager of the Year-award. Hij is er blij mee: ‘Ik zie het als een groot compliment voor het werk dat ik doe, waarin ik stappen blijf 

zetten.’ Hij lacht. ‘Hopelijk kan ik binnen de verkiezing van de FOTY ook nog een stap zetten…’

Auteur: Santi Raats

Na zijn stage bij De Enk mocht De Boer er aan de 
slag als hovenier bij groenprojecten en onderhoud. 
Daarna kwam hij snel terecht op sportvelden en 
golfbanen. Daar was De Boer achteraf heel blij 
mee. ‘Hovenierswerk is ook een mooi vak, maar het 
is wat aan de fijne kant. Onderhoud en aanleg van 
sportvelden en golfbanen vraagt meer aandacht 
voor de grote lijn, en voor de sporttechnische 
eigenschappen van ondergrond en groen.’

Overlegstructuur
De Boer geeft leiding aan tien medewerkers en aan 

het personeel van de onderaannemer. Als leider 
is hij niet bepaald het type bullebak. ‘Vroeger had 
de uitvoerder een sturende en wijzende rol. In de 
praktijk dachten mensen daardoor niet voldoende 
na over waar zij mee bezig waren. Nu merk ik 
dat medewerkers meedenken op het werk, wil-
len samenwerken en mij opbellen voor overleg. 
Sommigen hebben daar nog wat moeite mee, 
omdat zij gewend waren om strak aangestuurd te 
worden.’

Communicatief sterk
Inmiddels is De Boer beheerder en uitvoerder en 
houdt hij zich bezig met meer dan 250 sportvelden 
die verspreid liggen over tien gemeenten. Hij heeft 
te maken met gemeenten, stichtingen en gepriva-
tiseerde sportverenigingen. Hoewel hij van buiten 
kwam, waar men doorgaans meer bezig is met de 
uitvoering, is hij communicatief sterk ontwikkeld 
en gericht op projectbeheersing. Door de jaren 
heen heeft hij zich aangeleerd, ook door middel 
van cursussen via het werk, om zowel goed te luis-
teren naar de andere partij als grenzen te stellen. 
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‘Het is ook niet goed om een opdrachtgever over 
je heen te laten lopen. Dan is het risico aan het 
einde van het liedje alleen nog voor de aannemer 
en is er geen enkele uitdaging meer.’

Terreinmeester niet meer de baas
De Boer merkte vorig jaar al dat opdrachtgevers 
kritischer en scherper zijn, omdat de situatie 
financieel krapper is geworden. Die verzakelijking 
heeft zich volgens hem verder doorgezet. ‘De tijd 
dat terreinbeheerders zelfstandig bepaalden wat 
er gebeurde, is voorbij. Zij worden nu vaak gecon-
troleerd door de financieel verantwoordelijke. Die 
nieuwe zakelijkheid geldt ook voor ons bedrijf. De 
markt is zo scherp, dat vooraf goed moet worden 
gekeken naar het wensenpakket en de financiële 
ruimte. Vroeger waren de eenheidsprijzen van 
tevoren bekend en werkten we aan de hand van 
open bestekposten. Er werd laag ingeschreven en 
het budget werd later pas ingevuld. Nu laten we 
het onderhoudsschema liever vooraf tekenen. Een 
voordeel daarvan is, dat de klant van tevoren beter 
weet waar hij aan toe is. Klanten, met name stich-
tingen en financieel verantwoordelijken, willen 
dat ook steeds vaker weten. Dat geeft voor beide 
partijen rust. Aan de andere kant kan deze werk-
wijze ook druk opleveren. Op het moment dat een 
omstandigheid bijzondere aandacht vereist, buiten 
het normale onderhoud om, moeten we snel scha-
kelen om de klant op de hoogte te stellen van de 
kosten van het extra werk.’

Gemis praktische insteek
De Boer zegt niet hardop dat alles vroeger beter 

was, maar vertelt wel dat hij de praktische insteek 
mist. ‘Bij verenigingen heeft de oude garde, die 
vaak praktisch ingesteld was, soms van boeren-
komaf, plaatsgemaakt voor meer zakelijk ingestel-
de mensen die weinig praktische ervaring hebben. 
Dat heeft ook invloed op het onderhoud van de 
velden. Financieel zijn zij op de korte termijn beter 
uit, maar op de lange termijn zijn ze kwalitatief 
vaak slechter af. De uitstraling van de velden wordt 
slechter, omdat ze slechter hersteld worden. Het 
jaar erop is er sneller schade, waardoor de velden 
eerder uit de roulatie worden genomen. Men grijpt 
tegenwoordig vaker naar de ‘oplossing’ kunstgras, 
maar dat is in mijn ogen puur een gebrek aan ken-
nis.’ Wat De Boer ziet gebeuren in gemeenteland, 
ondanks de bezuinigingen, is dat ambtenaren 
sterk leunen op de kennis van de aannemer en het 
adviesbureau. ‘Er is hoogstens een directievoerder, 
maar die vertrouwt vaak ook op ons oordeel.’ De 
Boer heeft zijn werkwijze aangepast aan de nieuwe 
tijden. ‘Ik probeer eerst het budget boven water 
te krijgen. Binnen dit budget breng ik het veld op 
niveau. Natuurlijk zullen wij altijd adviseren om 
het graszaad en de bemesting te verbeteren. Maar 
de basis voor mijn werk blijft: met de beschikbare 
middelen een zo goed mogelijk veld neerleggen.’

Meer aandacht voor financiën 
De Boer krijgt niks cadeau. ‘We moeten hard wer-
ken om ons geld te verdienen. Belangrijk is dat 
we onze zaken financieel goed op orde hebben. 
Dat geldt ook voor mij. Ik zit tegenwoordig meer 
tijd op kantoor om voorafgaand aan een werk het 
financiële plaatje rond te krijgen. Zo hoef ik tijdens 
het werk minder met financiële zaken bezig te zijn 
en kan ik het werk in termijnen wegzetten.’

Strategisch plannen
De schaarste aan tijd haalt De Boers creatieve kant 
naar boven. Hij speelt strategisch met de inzet van 
mensen en middelen en kijkt flexibel naar tijden 
om zo efficiënt mogelijk te werken. ‘Ik verschuif 
werkzaamheden soms naar een ander tijdstip. 
Zandgrond, bijvoorbeeld, wordt snel warm en 
droog. Normaal gesproken bezanden en beluchten 
we met de vertidrain. Daardoor droogt de zand-
grond echter uit, zodat het gras snel verbrandt. 
Daarom verzet ik de werkzaamheden op deze 
zandgronden naar september. De werkdruk in juli 
wordt dan minder en het gras verbetert door min-
der schade op de beluchte velden.’

Combinatiemachine een succes
Ook houdt De Boer zich bezig met het zoeken 
naar innovatieve machines, ook al geeft dat wel 
eens druk op de planning. ‘Bij BTL hebben we zelf 

slimme machines ontwikkeld, zoals een omwoeler 
die snijdt om de grond lucht te geven. Kale delen 
worden zo snel luchtig gemaakt en herstellen snel-
ler na het zaaien.’ Het afgelopen jaar heeft De Boer 
zich flink beziggehouden met het in de markt zet-
ten van een combinatiemachine. ‘In 2014 hebben 
mijn vestigingsmanager en ik de combinatiema-
chine uit de schuur gehaald om met sterrenmes-
sen heel kort te maaien en te verticuteren. Doordat 
we oneffenheden er met de klepel af slaan, krijg je 
een heel strak veld. De machine was in de vergetel-
heid geraakt, omdat de voordelen bij klanten niet 
meer bekend waren en wij intern de kennis niet 
in huis hadden om de klant te overtuigen van zijn 
nut. Inmiddels hebben we de mankementen van 
de machine verholpen en hebben we deze in 2014 
op een aantal velden ingezet. Ik ben heel tevreden 
over de resultaten. Hij maait iets minder kort dan 
de Fieldtopmaker, maar hij is wel goedkoper, dus 
interessant voor verenigingen. Dit jaar hebben 
we de machine volop ingezet. We hebben ook 
een tweede exemplaar aangeschaft, want als je 
met deze machine aan het werk bent op een veld, 
kun je geen andere bewerkingen doen. Met twee 
machines tegelijk kunnen we de velden natuurlijk 
sneller bewerken en kunnen we de planning goed 
blijven beheren.’

Planning hoofdwerkzaamheden op de rit
Vorig jaar wilde De Boer zich ontwikkelen op het 
gebied van het plannen van de hoofdwerkzaam-
heden. Daar zat volgens hem tijdwinst in, wat zich 
weer vertaalt in geld. ‘Ik heb de langetermijnplan-
ning van het onderhoudsseizoen nu op de rit’, ver-
telt hij. ‘We weten welke werkzaamheden op ons 
pad zullen komen, het weer daargelaten. Dat is fijn 
om te weten voor mezelf, maar ook voor anderen 
als ik niet op kantoor ben. Door de hoofdplanning 
wordt ook het maken van de weekplanningen een 
stuk makkelijker. Wel blijft het onvermijdelijk om 
dagelijks bij te sturen. Het weer en de omstandig-
heden op de velden zorgen regelmatig voor veran-
deringen in de planning.’

We krijgen niks cadeau en 

moeten hard werken voor 

ons geld
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Henk van den Brink: ‘Met 
meer budget was ik waar-
schijnlijk ingekakt’
FOTY-genomineerde werd innovatief door besparingen

Al jaren legt sportveldbeheerder Henk van den Brink prima velden neer, ondanks het feit dat er steeds minder geld beschikbaar is. Het werk is daardoor 

telkens veranderd: hij maakt slim gebruik van oude machines, manuren en kansen. Zo krikt hij de kwaliteit van de velden op door de verhuur van vel-

den aan buitenlandse topclubs, waarbij aanpalende hotels aan het extra onderhoud meebetalen. Het verhaal van een fieldmanager die al 25 jaar met 

veel vakmanschap het hoofd boven water weet te houden.

Auteur: Santi Raats
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‘Ik ben een echte praktijkman. En een echte 
gemeenteman’, vervolgt Henk van den Brink 
resoluut na zijn observatie dat er aan de FOTY-
verkiezing verschillende typen fieldmanagers 
deelnemen. In zijn jonge jaren was Van den Brink 
auto(schade)monteur. Bij toeval maakte hij de 
switch naar sportvelden. ‘Ik spar dan ook nog 
regelmatig met de gemeentegarage. Ook op het 
gebied van veldonderhoud ben ik praktisch. De 
hole cutter is mijn grootste vriend, daar haal ik veel 
informatie uit. De velden vertellen me wat te doen; 
elk veld is elk jaar anders. Ik probeer zo vaak moge-
lijk op de velden te komen. Dit resulteert in de 
zomer in vijftig procent binnen en vijftig procent 
buiten. In de winter ben ik wel voor het grootste 
gedeelte binnen. Daarnaast heb ik ook een deel 
van het maaien en bladruimen in het openbaar 
groen en het schoonhouden van de fietspaden 
onder mijn hoede.’ 

25 jaar in dienst
De uitvoerder is al 25 jaar in dienst bij de gemeente 
Renkum en is werkzaam vanaf de gemeentewerf. 
Hij stuurt twee gemeentemedewerkers aan en 
drie medewerkers van de sociale werkvoorziening 
Permar. Hij heeft het beheer over vier sportpar-
ken, waarop 28 velden liggen. Twee parken zijn 
geprivatiseerd. In die tijd heeft Van den Brink veel 
meegemaakt. Het opvallendste is toch wel dat 
sinds de jaren negentig de budgetten steeds meer 
onder druk zijn komen te staan. ‘Er is nu nog 35 
procent van het oorspronkelijke budget over en 
zelfs dit budget staat nog onder druk.’ Maar ook 

privatisering ligt op de loer. Tot die tijd is er de uit-
daging om met de lagere budgetten om te gaan. 
De politiek heeft het onderhoud op het niveau van 
een zes gelegd. Van den Brink vindt dat niet altijd 
even leuk, maar is daardoor des te strijdvaardiger: 
‘Niemand krijgt ons eronder’, zegt hij standvastig 
tegen vakblad Fieldmanager. ‘Eigenlijk hebben we 
te weinig budget voor de sportvelden, maar door 
slim te werken, zoals door de verhuur van velden 
voor trainingskampen aan binnen- en buitenlandse 
topclubs – via hotels die hiervoor mee investeren 
in het onderhoud – lukt het nét om de gewenste 
kwaliteit te behouden.’ 

Slim leren werken
Van den Brink heeft ook de verantwoordelijkheid 
voor een deel van het maaiwerk in het openbaar 
groen, alhoewel het takenpakket van de buiten-
dienst op dat vlak is geslonken. ‘In de jaren vijftig 
en zestig zijn de sportparken onderhoudsintensief 
aangelegd; er waren windsingels van wel vijf tot 
zeven rijen dik, de taluds van de trapsgewijs aan-
gelegde velden waren allemaal ingeplant’, geeft 
hij als voorbeeld. ‘Inmiddels hebben we groen 
en heesters vervangen door gras en hebben de 
sportparken zo min mogelijk verhardingen. We zijn 
anders gaan werken, minder gaan bemesten, meer 
gaan monitoren, en we hebben oude machines 
die nog in de schuur stonden aan de moderne 
tijd aangepast om geld te besparen. Zo hebben 
we een messenprikrol die we vroeger met de 
hand omhoog moesten doen, opgeknapt en met 
een hydraulische topstang uitgevoerd om deze 
vanuit de trekker te kunnen bedienen. We hebben 
ook onze wals, sleeprekken en kunstmeststrooier 
omgebouwd voor de taak die ze nu moeten ver-
richten. Een voorbeeld is dat we een licht sleep-
rekje met betonijzer geschikt hebben gemaakt 
om de pierhoopjes mee weg te werken achter de 
Kubota. Een oude beluchter met holle pennen 
moet nog met de hand bediend worden, maar die 
willen we ook gaan aanpassen zodat hij achter de 
trekker kan. Ook zijn we weer zelf gaan maaien (dat 
was uitbesteed ). Voor het maaien van grote stuk-
ken hebben we een Spearhead en ook is er een 
Toro-zitmaaier. Verder hebben we nog een trekker 
en twee Kubota’s.’

‘Zelf doen is beter’
Terwijl veel gemeenten tegenwoordig heil zien 
in het uitbesteden van onderhoud van groen en 
sportvelden, is Van den Brink een voorstander 
van zo veel mogelijk zelf doen. ‘Natuurlijk is een 
aannemer goedkoper uit, doordat hij niet de over-
head van de gemeente heeft. Maar wij kunnen 
bewerkingen uitstellen of naar voren halen en ook 

doen wij meer dan alleen de taken uit het bestek. 
Zo worden wij ook ingezet bij het maaien van de 
gazons en bij hekwerkproblemen.’

Motiveren
Van den Brink komt over als een bezorgde, hard-
werkende vader die de zaken op orde wil hebben. 
Zijn ‘kroost’, de buitendienstmedewerkers, probeert 
hij in deze pittige tijden uit te leggen hoe de zaken 
er vanuit de politiek voor staan en tegelijkertijd aan 
te moedigen om alles te blijven geven wat ze heb-
ben. ‘Onderhoud is ons product! De lastige klussen 
doen we samen. Ik heb geen uren toezicht, want 
die zijn ingecalculeerd; anders komen we er hele-
maal niet meer uit. Maar al had ik die wel gehad, 
mijn redenatie is dat ik ook toezicht kan houden 
als ik meewerk met de jongens. Dat doe ik dan ook.’ 
Van den Brinks werkweek bestaat officieel uit 36 
uur, maar hij werkt regelmatig 50 uur of meer in 
drukke periodes. De mate van drukte hangt voor 
een groot gedeelte af van de zomerverhuur van 
sportvelden aan topvoetbalteams, die van heinde 
en verre komen om te trainen in Renkum. 
Veldverhuur in de zomer
‘Ik was in 1996 de initiator van de veldverhuur’, legt 
Van den Brink uit. ‘Een adviesbureau had toen voor 
de gemeente berekend dat de dekkingsgraad van 
de velden te laag was. Daardoor moest de huur 
van de clubs worden verdubbeld. Dat leek me 
geen goede optie. Ik was al in contact gekomen 
met de jeugdherberg in Doorwerth en Hotel De 
Bilderberg, die allebei in de buurt van een sport-
complex liggen. Het plan was dat deze partijen 
mee zouden betalen aan het onderhoud van de 
sportvelden die verhuurd worden in de zomer. De 
laatste jaren is dit booming business geworden.’
In de jeugdherberg verblijven vaak amateurver-
enigingen en in het hotel logeren topclubs. De 
elftallen trainen op de velden ernaast. Ze komen 
uit de hele wereld, zoals uit Engeland, Roemenië, 
Bulgarije, Scandinavië, Turkije, Griekenland, Spanje 
en Qatar. Deze zomer hebben we o.a. Trabzonspor, 
Osmanlispor en Genclerbirligi uit Turkije en 
Panathinaikos uit Griekenland, maar ook Utrecht 
en Heerenveen. 

Hoge kwaliteit velden in de zomer
Van den Brink en zijn team weten elk jaar weer 
huzarenstukjes af te leveren voor de clubs die in de 
zomer komen trainen. ‘Voor deze clubs is de kwa-
liteit van de velden leidend om te komen trainen. 
Het punt is alleen dat, wanneer de tussenpersonen 
van die clubs de velden komen beoordelen in april 
of mei, de velden er het slechtste bij liggen. We 
toveren de velden in korte tijd om in mooie dichte 
matten. Ze moeten in de zomerperiode minimaal 
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Geschiedenis van DLF in Nederland
DLF, gevestigd in het Zeeuwse Kapelle (Nederland), 
is één van de werkmaatschappijen van de DLF-
Groep. In 2003, na de overname van Cebeco 
Seeds door de DLF-Groep, is de naam veranderd 
in Innoseeds. De activiteiten op het gebied van 
graszaadproductie en -bewerking, zaadonderzoek 
en verkoop werden geconcentreerd in Kapelle. De 
R&D-activiteiten werden gebundeld op een nieuwe 
locatie in Moerstraten.

DLF gedreven door wetenschap
DLF is al meer dan 100 jaar actief en heeft daar-
door de expertise in huis om ieder jaar weer nieu-
we, verbeterde rassen voor verschillende specifieke 
doeleinden in de GrasGids te krijgen. Daarbij kan 
het gaan om bijvoorbeeld het herstellend vermo-
gen na betreding op voetbalvelden, het overleven 
van warme, droge zomers of het duurzaam beheer 
van golf- en sportterreinen.

Seeds & science
Wetenschap en graszaad, wat heeft dat met elkaar 
te maken, zult u zich afvragen. Welnu, er gaat veel 
aan vooraf voordat men uiteindelijk tot een mooi 
groen gazon, golfcourse of sportveld komt. Hierbij 
speelt de wetenschap een grote rol. 
Grassen zijn onderhevig aan verschillende stress-
factoren, zoals betreding, ziekte, droogte, zout 
en weersinvloeden, die de kwaliteit van het gras 
beïnvloeden. Bij DLF zijn wetenschappers continu 
bezig rassen te creëren en te verbeteren die beter 
bestand zijn tegen deze stressfactoren. Dit gebeurt 
op het veredelingsbedrijf in Moerstraten, waar 
door middel van kruisingen en selectieprocedures 
een begin wordt gemaakt met een nieuw ras. Pas 
na zeven à acht jaar is het betreffende graszaad 
klaar om vermeerderd te worden voor kwekers-
zaad. Twee jaar later komt de officiële rassen-
beproeving aan bod. Vanaf de eerste kruisingen tot 
het introduceren van rassen in de grasmengsels 

die worden gebruikt voor sportvelden, golfvelden 
en openbaar groen, is circa vijftien jaar noeste 
arbeid verricht. De wetenschap is dus continu 
nodig om het beste uit het graszaad te halen, 
zodat u de grasmat krijgt die u verdient.
De nieuwste innovatie is de introductie van 4turf. 
Gras dat door zijn beter wortelstelsel effectiever 
met stress omgaat. Het gevolg is een nog mooiere 
mat, het hele jaar door.

Nieuwe naam, bekend gezicht
Innoseeds gaat verder als DLF

Innoseeds is per 1 oktober van naam veranderd en gaat nu verder onder de naam DLF. Een logische stap, aangezien Innoseeds reeds vanaf 2003 onder-

deel is van het Deens DLF-Trifolium en één van de weinige dochterondernemingen wereldwijd was die haar eigen naam nog behouden had.

De van origine Deense wereldmarktleider in graszaad groeit nog ieder jaar. Het kon niet uitblijven dat er één naam zou komen die voor alle landen in 

de hele wereld geldt, onder andere om de verbondenheid tussen de bedrijven in de verschillende landen te benadrukken. Dat moment was 1 oktober 

jongstleden, de datum waarop de nieuwe naam, DLF, wereldwijd werd gelanceerd en het bijbehorende nieuwe logo gepresenteerd.

ADVERTORIAL
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een acht zijn. Voor FC Utrecht hebben we onlangs 
in vier weken tijd een kunststukje afgeleverd op 
twee velden. De tussenpersonen weten intussen 
dat de aanblik van de velden in april of mei niets 
zegt: ze hebben in voorgaande jaren al ervaren dat 
het wel goed komt met de velden.’ 

Hotels bekostigen extra onderhoud
De preparatie voor de zomerbespeling tot een 
acht heeft voordelen voor het speelseizoen. ‘Nadat 
de clubs in de zomer gestopt zijn, hebben de 
bespeelde velden nog steeds een kwaliteit van 
minimaal een zeven. Die kwaliteit nemen we dan 
mooi mee het seizoen in. De inspanningen die we 
elk jaar leveren, loont, want uiteindelijk kost het 
onderhoud ons minder’, aldus Van den Brink. Over 
de centjes vertelt hij: ‘De investeringen voor de 
zomer zijn budgetoverstijgend. Voorheen lag het 
risico van de preparatie bij de gemeente en dan 
keken we vervolgens of we de velden verhuurden. 
De jeugdherberg en Stayokay betaalden alleen 
mee aan het onderhoud wanneer de velden wer-
den verhuurd. Tegenwoordig loopt de zomerver-
huur dusdanig goed, dat we de partijen vooraf een 
onderhoudsrekening sturen die wordt verrekend 
met de huurpenningen. De hotels betalen per trai-
ning een bedrag aan huur, want de veldbelasting 
is ook per training. In totaal komt inmiddels zo’n 
31 procent van onze inkomsten van de hotels. De 
rest komt van scholen en amateurverenigingen. 
Wij zaaien daarvan door, vertidrainen en bemes-
ten, en de doelgebieden worden dichtgelegd met 
blokzoden.’ 

De gemeente verdient er niet op, in de eerste 
plaats omdat zij niet mag verdienen. ‘In het totale 
plaatje hebben we wat financiële spin-off, maar 
andere velden zijn weer een zesje.’

Minimale chemie
Van den Brink nam een paar jaar geleden deel aan 
een discussie die vakblad Fieldmanager had geor-
ganiseerd onder sportveldbranchepartijen over 
chemievrij beheer. De algemeen getrokken conclu-
sie van de aanwezigen was dat chemievrij beheer 
niet haalbaar is. Renkum is daarvan een voorbeeld. 
In de jaren negentig kondigde de gemeente aan 
dat zij geen chemie meer zou gebruiken in het 
openbaar groen en op de sportvelden. Met name 
gold dit voor verhardingen, want voor de in totaal 
28 sportvelden was dit niet haalbaar. Voor de 
verharding ging Renkum over op wegborstelen, 
wegstomen en wegbranden van het onkruid, maar 
deze methoden bleken te arbeidsintensief en te 
duur. ‘In mijn beleving is er nog geen methode 
gevonden die even effectief is als het bestrijden 
met chemie’, was destijds Van den Brinks eindoor-
deel over onkruidbestrijding op verhardingen. Op 
de sportvelden werd minder chemie toegepast. 
‘We tamponneerden sponsstokken met Brabant 
Mix op de paardenbloem en weegbree, maar 
ook dit kostte te veel tijd en mankracht. Door het 
beperkte budget kunnen we de sportvelden met 
de alternatieve methoden niet helemaal onkruid-
vrij houden. Zeker aangezien wij aan de rand van 
een natuurgebied zitten, waaruit de zaden komen 
overwaaien. Nu passen we in het uiterste geval 

Primestar toe in juni en juli’, vertelt de sportveld-
beheerder. ‘In 2009/2010 zijn we noodgedwongen 
voor een deel weer teruggegaan naar chemie 
op verharding in het openbaar groen. In 2013 is 
chemie teruggekeerd in de gemeente, behalve in 
de waterwingebieden. Op de sportvelden passen 
we chemie minimaal toe als laatste redmiddel en 
accepteren we hier en daar onkruid. We passen het 
beheer aan door een keer niet te beregenen, korter 
te maaien, de inzet van de Fieldtopmaker tegen 
straatgras, extra bemesting om de concurrentiepo-
sitie van het gras te verbeteren. Een voordeel van 
eigen onderhoud is dat we zelf bepalen hoeveel, 
wat en wanneer we waar strooien.’

Toekomstige privatisering
Het college van Renkum heeft de intentie om het 
onderhoud bij de clubs zelf neer te leggen in de 
toekomst. Het is nog onzeker of en wanneer dit 
daadwerkelijk gebeurt. Henk van den Brink en 
zijn team moeten dagelijks met die onzekerheid 
leven. Van den Brink werkt er niet minder hard om; 
integendeel. ‘Ik heb door de jaren heen geleerd 
met het kaasschaafbeleid om te gaan en niet bij 
de pakken neer te zitten, maar juist het bijltje op 
te pakken. Ik ben ook niet bang om veranderingen 
door te voeren. Tools zoals meststoffen, graszoden, 
machines zijn constant onderhevig aan innovatie. 
Het is belangrijk om daarin mee te gaan om winst 
te kunnen behalen. Innovaties, de manier van 
werken van ons team en onze werkinstelling zijn 
manieren om meer resultaat met minder geld te 
behalen. Met meer budget was ik waarschijnlijk 
ingekakt, of in ieder geval minder uitgedaagd om 
te werken zoals we nu doen. Nu ga ik elke dag met 
een glimlach aan het werk. Ik heb een beetje roe-
ring in de tent nodig.’
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Hybride velden hebben een 
gigantische marktpotentie 
Fieldmanagers die natuurgras een warm hart toedragen, moeten de komst van partijen als Greenfields wellicht als een blessing in disguise beschouwen. 

Als kunstgrasmarktleider Greenfields openlijk durft te betuigen dat zij een enorme marktpotentie voor hybride velden zien, kan dat niet anders dan 

een positieve impuls zijn voor deze markt.

Auteur: Hein van Iersel 
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Nederlandse fieldmanagers hebben een wat dub-
bele houding tegenover hybride constructies. 
Enerzijds zijn vriend en vijand het erover eens dat 
hybride velden theoretisch gesproken de beste 
eigenschappen van kunstgras en natuurgras in 
zich verenigen. In de praktijk vertaalt zich dit jam-
mer genoeg niet altijd in succesverhalen. Dat lijkt 
weinig te maken te hebben met de kwaliteit van 
de hybride constructies die worden aangelegd, 
maar veel meer met een gebrek aan kennis op het 
gebied van onderhoud. Voormalig Fieldmanager 
of the Year Bernard van den Bosch schreef vorig 
jaar in een blog op de site van Fieldmanager dat 
hybride velden weliswaar volwaardige natuurgras-
velden zijn, maar dat dit niet inhoudt dat je het 
onderhoud van traditioneel natuurgras eenvoudig 
voor de volle honderd procent kunt kopiëren. Zijn 
stelling is: 'Hybride is een geweldig systeem, dat 
iets meer onderhoud nodig heeft dan een gewoon 
veld. Maar daarvoor krijg je ook iets: een veld dat 
makkelijk 800 uur bespeling kan verdragen, en dan 
staat er nog steeds gras op het veld.' Zijn verwijt 
aan de leveranciers van hybride systemen is dat zij 
te weinig nadruk hebben gelegd op onderhoud. 
Gelukkig voor Van den Bosch wordt dit inmiddels 
voorzichtig bevestigd door diezelfde leveranciers. 
Business development directeur Hugo de Vries van 
Greenfields durft dat in een interview met dit vak-
blad tussen de regels door ook wel toe te geven 
met de uitspraak: ‘De makke van de kunstgrasin-
dustrie is dat zij weinig aandacht heeft voor het 
onderhoud.’ Gelukkig beloven De Vries en collega’s 
Raaphorst en Van Weeghel in hetzelfde interview 
beterschap en heeft het bedrijf fors geïnvesteerd in 
juist het vakkundig begeleiden van fieldmanagers 
die in het bezit zijn van een Xtragrass-veld. Sinds 
kort is André Wolbrink werkzaam bij het bedrijf. 

Wolbrink heeft onder andere bij Heijmans/De 
Enk gewerkt, maar ook bij Desso op het hybride 
Grassmaster-systeem. 

Vitesse 
Greenfields en TenCate vinden Xtragrass in ieder 
geval zo belangrijk, dat zij een ultrazware delegatie 
afvaardigen voor een interview met Fieldmanager 
over dit onderwerp. Zowel directeur Hugo de 
Vries en operations-directeur Gerrit van Weeghel 
van Greenfields, als Ton Raaphorst, managing 
director van TenCate Grass EMEA schuiven aan 
voor een gesprek. Ook de locatie is niet geheel 
toevallig: de Vitesse-trainingsaccommodatie op 
Papendal. Greenfields is sinds kort partner van 
Vitesse. Natuurlijk ligt daar de jongste generatie 
kunstgrasveld: Greenfields MX; maar echt trots 
zijn de heren op de twee Xtragrass-velden die 
Vitesse recent heeft aangekocht. Eén veld is 
geïnstalleerd, of liever gezegd ingezaaid, op het 
Vitesse-trainingscomplex. Het tweede veld wordt 
begin september geïnstalleerd op de beroemde 
uitschuifbare mat van Vitesse in het GelreDome. 
Deze mat is niet ingezaaid, maar – en ook dat is 
een primeur – als zode opgekweekt door Hendriks 
Graszoden. Al eerder was de sportvloer van Vitesse 
voorzien van het hybride Fiberturf-systeem, dat 
gebruikmaakt van korte stukjes van een soort vis-
draad, die door de toplaag zijn gemengd. Na een 
uitgebreide selectieprocedure en onder andere 
een bezoek aan het Xtragrass-veld in Nieuwkuik 
zou vervolgens gekozen zijn voor het systeem van 
Greenfields. 

Oorlogspad 
Het is duidelijk: Greenfields en TenCate zijn op 
het oorlogspad. Maar bestond de oorlogsbuit 

Gerrit van Weeghel Ton Raaphorst
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vorig jaar nog uit het omturnen van een zo 
groot mogelijk deel van de Jupiler League naar 
kunstgras, nu is het de bedoeling om zo veel 
mogelijk van de resterende profclubs te voorzien 
van een Xtragrass-systeem. Vitesse is het eerste 
Nederlandse BVO-slachtoffer, maar als het aan de 
heren ligt, niet het laatste. Zo is het afgelopen jaar 
uitgebreid gesproken met FC Twente en zal zeer 
binnenkort een proefveldje worden aangelegd bij 
PSV in Eindhoven. Ook internationaal worden de 
eerste successen zichtbaar. 

Ruimte om te groeien
Xtragrass verschilt op een aantal punten van 
concurrent Grassmaster. Bij Grassmaster worden 
de vezels in een bestaande grasmat geprikt tot 
een diepte van ongeveer 18 centimeter, terwijl 
Xtragrass in zekere zin een normale kunstgrasmat 
is, weliswaar met heel weinig vezels, waarop het 
infill-natuurgras wordt gekweekt. De 50 millimeter 
lange kunstgrasvezels zijn bevestigd op een bio-
logisch afbreekbare backing en komen ongeveer 
20 mm boven de oppervlakte uit. De Vries legt uit 
dat je het systeem grofweg op drie verschillende 
manieren kunt gebruiken. Bij een BVO-veld als 
Vitesse zal het veld waarschijnlijk nooit worden 
kaal gespeeld en zullen spelers helemaal niet door 
hebben dat ze op een versterkt natuurgrasveld 
spelen. De Xtragrass-vezel zal er wel toe bijdra-
gen dat het veld perfect vlak en stabiel blijft en 
beschermt in zekere zin de grasplanten in de mat. 
Bij een veld van een reguliere sportclub ligt dat 
heel anders. Xtragrass-velden zullen daar veel 
zwaarder belast worden. Volgens de heren moet 
een belasting tot wel 800 uur mogelijk zijn. Dan 

zou er nog steeds een redelijke grasbezetting 
aanwezig zijn en zou het veld goed vlak blijven. De 
derde toepassing ziet De Vries in andere klimaten. 
In Spanje bijvoorbeeld is in de zomer eigenlijk 
geen echte grasgroei mogelijk, zeker niet met de 
beperkingen die zijn ingesteld om irrigatiewater te 
besparen. Kies je daar voor een Xtragrass-systeem, 
dan speel je in de winter op normaal natuurgras en 
in de zomer, als het natuurgras verdwenen is, op 
een kunstgrasmat.

Het grote voordeel van Xtragrass is natuurlijk ook 
de veel lagere kosten. Het drietal beraamt een veld 
zoals bij Vitesse op een bedrag van 280.000 euro, 
op basis van de bodemgesteldheid. Het kan echter 
ook veel goedkoper. Als de bestaande ondergrond 
goed is, is het niet nodig om, zoals bij een kunst-
grasveld, tot 50 centimeter te ontgraven om een 
veld aan te leggen. Theoretisch is het mogelijk om 
een Xtragrass-mat op een bestaand veld, waarvan 
de oude toplaag is verwijderd, uit te rollen, in te 
vullen met een zanderige toplaag en in te zaaien. 
Xtragrass is geen getufte, maar een geweven mat. 
Volgens De Vries is dat een essentieel verschil 
tussen Xtragrass en een aantal concurrenten. Het 
verschil zou hem erin zitten dat bij een geweven 
mat de vezel veel sterker verankerd zit in de rug 
van de mat. Dat is belangrijk, omdat het op een 
goede hybride mat wel mogelijk moet zijn om 
alle bewerkingen uit te voeren om de grasmat in 
conditie te houden. De belangrijkste bewerking in 
dit geval zal waarschijnlijk het beluchten zijn. Want 
hoe je het ook wendt of keert, bij een hybride mat 
is de toplaag in zekere zin gefixeerd door de kunst-
grasvezels, waardoor de mat de neiging heeft om 

sneller te verharden. Je zult daardoor meer moeten 
beluchten dan bij een normaal natuurgrasveld. 

Exclusiviteit 
TenCate en Greenfields werken op dit moment 
niet met vaste partners, als het gaat om het ver-
kopen en installeren van Xtragrass in Europa. Ton 
Raaphorst van TenCate daarover: ‘Toen wij onze 
Europese plannen voor Xtragrass maakten, zijn 
we begonnen met het selecteren van een aantal 
partners per land. In sommige gevallen zijn dat 
bedrijven die onze kunstgrasmatten verkopen; in 
de meeste gevallen zijn dat andere bedrijven. Het 
belangrijkste is kennis van natuurgras. Daar zijn 
deze bedrijven op geselecteerd. Voor Nederland 
hebben we op dit moment geen exclusieve afspra-
ken met bepaalde bedrijven.a

Iedere Fieldmanager is waarschijnlijk over-
tuigd van de voordelen van hybride velden als 
Xtragrass. Anderzijds kennen dit soort velden 
ook hun nadelen. Vakblad Fieldmanager vroeg 
aan Arno Harmsen van Grasmeesters welke 
aspecten hij mee zou laten wegen bij de selectie 
van een dergelijk veld. 
• Wat is de kwaliteit van de mat nadat deze een 
   aantal keer is bewerkt met een fieldtopmaker en/
   of wiedeg (dus na 5-7 jaar)? 
• Welke alternatieve bewerking van Recycling 
   dressen is mogelijk?
• Hoe moet je als fieldmanager omgaan met het 
   omgaan van een black-layer op 3-6cm 
• Is de mat bij zware schade (bijvoorbeeld olie-
   lekkages) goed te herstellen zijn er zoden op 
   voorraad, en zijn er vlak tussen te krijgen?
• Er dient een goede aansluiting te zijn tussen 
   toplaag en bodemlaag om een capillaire breuk te 
   voorkomen.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5468
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“Na drie succesvolle edities van de Nationale 

Voetbal Vakbeurs zijn we op het punt gekomen 

de beurs breder te trekken dan alleen 

voetbalbestuurders en sportambtenaren”, zegt 

Lion Blok, eventmanager van de Nationale Sport 

DE BEURS DIE GEEN ENKELE SPORTBESTUURDER 
EN SPORTAMBTENAAR MAG MISSEN!

S.V. Gio maatschappelijk partner NSV

Met trots kondigt ZPRESS Sport de vierde editie van de Nationale Voetbal 
Vakbeurs aan, welke een onderdeel is van de Nationale Sport Vakbeurs. Net 
als vorig jaar wordt het facilitair sportevent van Nederland georganiseerd in 
Evenementenhal Gorinchem. Nieuw dit jaar is dat de beurs zich niet alleen 
op voetbal richt, maar wordt uitgebreid met tennis, hockey en korfbal.

21.000 verenigingen. Met deze stap bouwen we 

de komende jaren aan een landelijke sportbeurs 

waar alle bonden en leveranciers zich kunnen 

presenteren voor de totale verenigingsmarkt.”

Op 2 december staat Nederland dus weer een 

mooie beurs te wachten. Voor Blok kan het nu al 

niet meer stuk. “Na vorig jaar zijn de verwachtingen 

hooggespannen. Met onze grotere opzet, nieuwe 

exposanten en samenwerkingen met KNVB, 

KNKV, Sportzorg Nederland, Stichting Gio en 

partners als Hummel, Jupiler, AA Drink, Makro 

Groothandel, Erma Sport, Expoline en Grote 

Clubactie zullen wij iedereen weer verrassen.”

Meer weten over de 
Nationale Sport Vakbeurs (NSV)? 
Kijk op www.nationalesportvakbeurs.nl

Vakbeurs. “De beurs is al jaren interessant voor 

diverse sportverenigingen omdat iedereen met 

inkoop van materialen voor sportaccommodaties 

(kantine, medische ruimte), evenementen en 

sponsoring te maken heeft. Daarom worden dit 

jaar de Nationale Tennis Vakbeurs, de Nationale 

Hockey Vakbeurs en de Nationale Korfbal 

Vakbeurs georganiseerd op dezelfde locatie onder 

het label NSV (Nationale Sport Vakbeurs). 

De gehele beursvloer wordt opgedeeld in diverse 

pleinen zodat het voor alle sportbestuurders en 

-ambtenaren overzichtelijk is om interessante 

leveranciers te ontmoeten die van waarde zijn voor 

hun vereniging.

Afgelopen jaar trok de unieke vakbeurs meer dan 

8.000 bezoekers en 230 exposanten op één 

dag. Blok verbaast zich niet over deze opkomst 

en verwacht dit jaar over de 10.000 bezoekers 

heen te gaan. “Doordat we ons sportbreed richten, 

wordt de totale doelgroep vergroot van 3.000 naar 

nationale
sport vakbeurs

Nationale Sport Vakbeurs / woensdag 2 december 2015 / Evenementenhal Gorinchem 

Advertorial_NSVB.indd   1 19-8-2015   15:44:27
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Masterclass ‘Picasso 
uitmaaien in je veld’
Ben Young: ‘Geweldig om mijn kennis te delen met fieldmanagers 
aan de andere kant van de wereld’

In het calvinistische Nederland wordt het al als heel bijzonder gezien om naast strepen bijvoorbeeld blokken in een stadionveld te maaien. De deel-

nemers aan de tweejaarlijkse Mowing Patterns Contest, die onder leden van de Sports Turf Managers Association wordt gehouden, maaien zonder 

probleem een levensechte kopie van een Picasso in je veld! Contest-winnaar Ben Young van de Memphis Redbirds houdt niet alleen een lezing op het 

congres, maar geeft ook op 27 november een master class ‘patronen maaien’ bij FC Utrecht.

Auteur: Santi Raats 
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Het uitmaaien van strepen en blokken is iets wat 
je zonder al te veel voorbereiding kunt doen. 
Wil je een stap verder gaan en bijvoorbeeld het 
beeldmerk of logo van je club uitmaaien in een 
veld, dan heb je wat meer voorbereiding, kennis en 
creativiteit nodig. Ben Young, de winnaar van de 
Mowing Patterns Contest 2014, raadt altijd aan om 
te beginnen op papier. ‘Maak een schets van het 
patroon dat je wilt uitmaaien. Bij het uitmaaien van 
patronen maak je eigenlijk gebruik van de lichtval 
op het gras. In principe werk je dus makkelijker 
met wat hoger gras.’ 

Prijzen
De fieldmanager, oftewel ‘groundskeeper’, zoals 
zijn vakgenoten zichzelf noemen, werkte voordat 
hij naar honkbalclub Memphis Redbirds kwam 
drie jaar als groundsman in een honkbalstadion 
in Pennsylvania bij de Pittsburgh Pirates. Hij won 
al vele prijzen voor zijn werk, waaronder de award 
voor Eastern League Groundskeeper van het Jaar 
en in 2010 de ‘Craig Kuhl’-award voor het beste 
veld in de Frontier League.

Klimaatverschil
Omdat het klimaat in Pennsylvania totaal anders 
is dan in het mediterrane, zuidelijker gelegen 
Memphis, werkte Young daar vooral met het cool 
season-gras Kentucky bluegrass. In Memphis 
werkt hij voornamelijk met het warm season-gras 
Bermuda, maar ook met raaigras. ‘Warm season-
gras, vooral Bermuda, is zeer ziektetolerant’, vertelt 
Young. ‘We hoeven zelden ziektes te bestrijden, 

maar als het nodig is, gebruiken we fungiciden.’
Het Kentucky bluegrass maaide hij tot op 2 à 3 
centimeter. Het Bermuda maait hij tot op 1 à 2 
centimeter hoogte. ‘Door het korte gras rolt de 
bal sneller en consistenter; dat hebben de spelers 
graag’, legt Ben Young uit. ‘Het Bermuda-gras kan 
kort maaien goed hebben.’

Hoog gras, scherpe contrasten
‘Het nadeel is dat de gemaaide patronen wat 
minder duidelijk naar voren komen dan bij hoger 
gras. Door het gras naar je toe of van je af te laten 
buigen, ontstaat het contrast, wat zorgt voor de 
verschillende kleurschakeringen binnen de kleur 
groen. Want de manier waarop de zon op het gras 
valt, bepaalt de lichtweerkaatsing en de schaduw-
vorming. Hoe groter het verschil tussen rechtop-
staand hoog gras en de naar beneden gedrukte 
grassprieten, hoe meer contrast je kunt creëren.’

Lijnen in een veld
Een honkbalveld leent zich goed voor het maaien 
van allerhande fantasievolle patronen. ‘We probe-
ren altijd recht langs de lijnen te maaien, omdat de 
lijn bij haaks erop maaien gaat zigzaggen, doordat 
het gras er dan overheen gaat liggen. Daarom heb-
ben we voor de patronen grote stukken onbelijnd 
veld nodig. Een honkbalveld heeft maar twee 
lijnen in het veld waarmee we rekening moeten 
houden, maar voetbal en American football heb-
ben ontzettend veel lijnen in het veld. Daar kun je 
veel moeilijker je creativiteit op loslaten.’ 

ACTUEEL

Ben Young van de Memphis Redbirds geeft op 
vrijdag 27 november, de dag na het Nationaal 
Sportvelden Congres, een exclusieve master 
class bij FC Utrecht in het maaien van patronen. 
De master class is met name bedoeld voor 
fieldmanagers van BVO’s (maximaal vijftien 
personen) en wordt gehouden van 9.30 uur tot 
12.00 uur.
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duurzaam terreinbeheer

• KG Reiniger voor het bestrijden van algen en atmosferische vervuiling.
• KG Reiniger zorgt er voor dat de velden er weer zo goed als nieuw uitzien.
• KG Reiniger bevordert de waterdoorlaatbaarheid.
• KG Reiniger optimaliseert de speeleigenschappen.
• KG Reiniger kan toegepast worden op alle soorten kunstgras, gravel tennisbanen,
 atletiekbanen etc.
• KG Reiniger kan opgebracht worden d.m.v. doseerpomp, spuitmachine etc.
• KG Reiniger voor preventief onderhoud door wekelijks gebruik via doseerpomp.

100% biologisch product op basis van enzymen
voor het reinigen van kunstgras etc.
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Gereedschappen
Toch maakt Young de scherpste contrasten met 
het maaien van rechte lijnen binnen zijn patronen. 
‘Op de plekken waar ronde vormen elkaar krui-
sen, worden patronen vaak een beetje wazig.’ Om 
de lijnen zo recht mogelijk te maken, heeft Ben 
Young standaard drie gereedschappen bij zich: 
een spuitbus met verf, een bos touw om lijnen te 
zetten en een meetlint. Hiermee zet hij het patroon 
uit. Complexere patronen vereisen meer werk, 
meting en planning. ‘Vervolgens maai ik binnen 
het patroon telkens in dezelfde richting, zodat het 
contrast scherp blijft. Elke maaibeurt begin ik op 
dezelfde plaats, zodat het patroon niet verschuift.’

Bijhouden van het patroon
Young houdt een patroon aan voor 14 tot 21 
dagen. Daarna gaat hij over naar een nieuwe cre-
atie. ‘Het is goed voor het gras als je vaak verschil-
lende richtingen op maait. Het speelschema van 
ons honkbalteam bevat soms zeven tot tien dagen 
wedstrijden op rij, gevolgd door zeven tot tien 
dagen geen wedstrijden. Als er een wedstrijd aan 
komt, dan maaien we het gras dezelfde dag. Als 
we een week geen wedstrijden hebben, maaien 
we eenmaal in de twee of drie dagen om het gras 
tot rust te laten komen. Na de wedstrijd wordt het 
patroon wel wat vaag. Ook vervaagt het doordat 
het gras snel groeit.’ 

Warm season- én cold season-grassen
Young werkt zowel met warm season grasses, 
zoals Bermuda, als met cool season grasses,  zoals 
veldbeemd en Engels raaigras. Want Memphis 
ligt in een gebied dat ‘transitiezone’ heet in zijn 
vakgebied. ‘De overgang is moeilijk uit te voeren. 
In de maanden september en oktober moeten we 
raaigraszaad aanbrengen in de Bermuda-grasmat. 
In maart, april, mei en juni is het raaigras groen 
van kleur. In die maanden slaapt het warm season-
gras Bermuda; het heeft dan een bruine kleur. In 
juni en juli maken we de ‘transitie’ van het raaigras 
naar het Bermuda-gras. We doen dit omdat het 
Bermuda-gras goed tegen de hoge temperatuur in 
Memphis kan. In deze warme maanden onderne-
men we dus stappen om het raaigras te verwijde-
ren door korter te maaien, te beluchten, te verticu-
teren, en als het nodig is te spuiten om het raaigras 
te doden. Hierdoor zijn we in de maanden juni, juli 
en augustus verzekerd van groen en gezond gras. 
In september en oktober zaaien we weer raaigras. 
Zo zorgen we ervoor dat onze mat het hele speel-
seizoen groen blijft, en dat seizoen duurt lang: van 
1 april tot en met oktober.’ 

Favoriete maaier
Ben Youngs voorkeur gaat uit naar de Toro drie-
delige triplex 3100 kooimaaier. Ook maait Young 
met John Deere en Jacobsen. ‘Sommige grounds-

keepers gebruiken kleinere walk behind-maaiers; 
sommigen maaien het liefste met de grotere vijf-
delige kooimaaier. Maar ik vind de driedelige het 
fijnste, omdat hij efficiënt is en niet zo zwaar als de 
vijfdelige.’

Ambitie
Naar Nederlandse maatstaven is het team 
Memphis Redbirds het elftal van de St. Louis 
Cardinals dat in de ‘eerste divisie’ speelt. De beste 
spelers uit het team worden wel eens opgeroepen 
om mee te spelen met het ‘eredivisieteam’, oftewel 
het Major League team. Young klinkt gretig: ‘Net als 
de spelers heb ik de ambitie om te werken voor 
een team in de Major League. Dat is echter heel 
moeilijk, want er zijn maar dertig hoofdgrounds-
man-posities beschikbaar in de Verenigde Staten 
en die zijn erg gewild. Maar ik vind het ook al 
geweldig om aan de andere kant van de wereld 
mijn kennis te komen delen.’

ACTUEEL
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Supporters, ‘Ontwerp je 
eigen veld’ voor stadion 
Galgenwaard!
FC Utrecht schrijft wedstrijd uit voor design van een maaipatroon

Het was hét onderwerp van gesprek in de aanloop naar FC Utrecht - SC Cambuur in en rond Utrecht: het veld van Stadion Galgenwaard. Een presentator 

van NOS Studio Sport merkte tijdens de wedstrijd op: ‘Strak als een biljartlaken, prachtig ontworpen met een ‘Schotse ruit’. FC Utrecht daagt supporters 

uit om met goede ideeën te komen voor een nieuw maaipatroon. Jorn ter Braak, Coördinator Operations bij FC Utrecht: ‘In Amerika en Engeland zijn 

mooie maaipatronen al heel gangbaar, in Nederland nog niet. Wij willen de eersten zijn hier en deze trend naar Nederland brengen.’

Auteur: Santi Raats
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Jan van Halst, analist bij Fox Sports, voorheen 
voetballer en als commercieel manager werkzaam 
bij FC Utrecht, zag enkele weken geleden een 
Engelse post op Twitter voorbij komen. De 
groundsman van Leicester City had een opvallend 
fraai maaibeeld bedacht. Jorn ter Braak: ‘We lazen 
op internet dat de arbitrage in Engeland blij is 
met dit maaipatroon, want door de extra lijnen in 
dit patroon zijn buitenspelsituaties beter te zien.’ 
En dan was er nog Ben Young van de Memphis 
Birds, die op het Nationaal Sportvelden Congres 
komt vertellen over maaipatronen en daarover 
een master class komt geven in Utrecht. Naar aan-
leiding hiervan wilde FC Utrecht de eerste club in 
Nederland zijn die inspeelt op de trend die je in 
Verenigde Staten en nu ook in Engeland ziet: cre-
ativiteit in maaipatronen. ‘Het fieldmanagement-
team van FC Utrecht heeft meteen de koppen bij 
elkaar gestoken om dit patroon na te maken op 
het stadionveld in de Galgenwaard,’ aldus Ter Braak. 
‘Arno Harmsen, firma GrasMeesters, wist meteen 
over welke post ik het had. We hebben hier samen 
een plan van aanpak voor opgesteld en field-
managers Johan van Amerongen en William Bax 
laten zien wat we voor ogen hadden. Zij hebben 
gelijk het maaipatroon uitgelegd op ons veld en 
gemaaid, zodat het voor de wedstrijddag in het 

weekend klaar zou zijn. De extra arbeid die met 
het maaipatroon vergezeld gaat, bestond eruit dat 
fieldmanager Johan van Amerongen met meerdere 
mensen ruim een week bezig was geweest om 
(de eerste keer met behulp van touwtjes spannen) 
alles in de juiste richting te maaien. Het patroon 
kwam met Dennis-maaiers tot stand. De Schotse 
ruit paste binnen het oude maaipatroon en er wer-
den extra benen gecreëerd door tegen de maai-
richting van een brede baan in te gaan.’ Ter Braak 
retweette vervolgens Van Halst met een foto van 
het speelveld in de Galgenwaard en kreeg gelijk 
een duimpje omhoog terug.

Supporters ontwerpen maaipatroon
Op 29 september is er door FC Utrecht een ver-
kiezing uitgeschreven voor het mooiste en origi-
neelste design voor een volgend maaipatroon. 
Supporters kunnen hun patroon intekenen via een 
formulier, of zelf aan de slag gaan op de computer 
of met papier gaan. Tot en met 16 oktober kunnen 
patronen worden gemaild of worden ingeleverd bij 
de fanshop in het stadion. De jury, bestaande uit 
fieldmanager Johan van Amerongen, aanvoerder 
Willem Janssen van het eerste elftal en Robert 
Junier van de afdeling Supporterszaken van FC 
Utrecht, besluit wie er wint. Het gekozen patroon 
wordt na de winterstop daadwerkelijk uitgevoerd 
in Stadion Galgenwaard en de winnaar mag mee-
helpen met het uitmaaien ervan. ‘Op de social 
media was iedereen zeer positief. Op deze manier 
kun je de bezoeker trots laten zijn op het veld en 
het stadion en ze bij het veldonderhoud betrek-
ken.’

Ter Braak: ‘Vorig seizoen hadden we een topdrie-
klassering te pakken in de VVCS-velden ranking. 
Wij willen niet incidenteel pieken, maar willen 
structureel bij de goede velden van de Eredivisie 
zitten. Een geweldige uitstraling is volgens ons 
onderdeel van de kwaliteit en beleving van een 
veld. Originele maaipatronen zorgen voor die uit-
straling. We willen de eerste BVO in Nederland zijn 
die een speciaal maaipatroon heeft, dat past bij de 
club FC Utrecht.’
  
Diagonaal maaien
Er zijn echter grenzen aan wat het fieldmanage-
mentteam wil aanbrengen op het veld. ‘Dat heeft 

ACTUEEL
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William Bax maait in ochtenduren.
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te maken met het behoud van de kwaliteit van het 
veld. Als je ronde vormen maakt, moet je met de 
machine draaien op het gras. Dat geeft wrijving en 
is niet goed voor het gras. Wat wel goed mogelijk 
is ter afwisseling van een blokpatroon, is het aan-
brengen van diagonale lijnen. Southampton heeft 
onlangs een vol patroon met diagonale maailij-
nen laten zien.’ Er bestaat volgens Ter Braak wel 

een verschil tussen Amerikaanse honkbalvelden 
en Nederlandse voetbalvelden. ‘Ik vermoed dat 
de honkbalvelden lange gras hebben, waardoor 
je gemakkelijker met lichtinval kunt spelen. Wij 
maaien in de zomer op 2,8 centimeter en gaan dan 
geleidelijk over op 2,3 of 2,4 centimeter bij aan-
vang competitie en gedurende het seizoen.’

Nog mooier maaibeeld door Dennis-maaier
FC Utrecht heeft het veldonderhoud sinds afge-
lopen seizoen volledig geprivatiseerd. Om tot 
optimale prestaties en dus zo goed mogelijke 
velden te komen, is het wagenpark van de onder-
houdsploeg flink aangevuld. Afgelopen winter zijn 
onder meer een Toro 5510 maaimachine met bak-
ken voor de velden op Sportcomplex Zoudenbalch 
en twee Dennismaaiers voor het veld in Stadion 
Galgenwaard aangeschaft. Een New Holland 
Boomer-trekker is overgenomen van Real Madrid. 
Hierbij werkt FC Utrecht samen met de bedrijven 
Bonenkamp, Redexim, Heybroek en Verschoor. Ter 
Braak: ‘Wij gaan net iets anders en waarschijnlijk 
intensiever te werk dan de gemeente, die de vel-
den tot voor kort onderhield, alhoewel de gemeen-
te er altijd alles er aan gedaan heeft -en nog steeds 
doet- om het optimale binnen haar mogelijkheden 
voor FC Utrecht te doen. ‘Met de Dennis-maaier 
wordt het gras in het stadion ambachtelijk 
gemaaid. Dat zorgt voor een nog beter maaibeeld,’ 

aldus Ter Braak. ‘En er ontstaat minder schade aan 
het veld, omdat er dankzij de Dennis-maaier min-
der gewicht op de grasmat drukt.’ Ter Braak: ‘Zoals 
het veld er op dit moment bij ligt, heeft ie er in 
onze ogen nog niet eerder bij gelegen. Nu is het de 
uitdaging om dat vast te houden en waar mogelijk 
verder te ontwikkelen.’

V.l.n.r.: Arno Harmsen, Johan van Amerongen, William Bax, Ties van Vugt.

Jorn ter Braak.
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Om maar met de deur is huis te vallen: volgens mij zijn we weer redelijk terug 
bij af. Op andere beurzen, de vorige Groen Techniek Holland (GTH) en zelfs 
eerder, op Papendal, zag ik leuke prototypes van machines op stroom, zoals de 
zitmaaiers van Stiga en Husqvarna en de shovel van Weidemann, die volledig 
op accu werkten. Destijds hing er een opgetogen sfeer: er was een nieuwe 
techniek met potentie geboren, maar dit jaar was het toch redelijk tam op de 
beursvloer wat elektrische noviteiten betreft. 

Wel heb ik een paar interessante nieuwe producten gezien, zoals de nieuwe 
generatie bladblazers van Stihl en Husqvarna, waarbij de STIHL BGA 100 een 
vermeldenswaardige werktijd van 6,5 uur op één accu heeft. Je ziet dus dat 
het segment accugereedschap en robotmaaiers nu echt volwassen is. 
Ook Etesia gelooft in het gebruik van accutechniek. De Donkey E-kruiwagen, 
die slechts eens per twee dagen geladen hoeft te worden bij continu gebruik, 
ziet er goed uit. Hij wordt ook al geleverd met enkele werktuigen, zoals een 
schuif en een ontmosser. De tweede noviteit van Etesia is de Duocut 41-accu-
duwmaaier. De maaier is relatief simpel qua techniek en werkt op 36 volt, dus 
niet echt een noviteit, maar de prijs is gunstig, zeker in verhouding tot de prij-
zen die ik normaal bij Etesia zie.
Wat mij trouwens opviel, is dat men het begrip ‘elektrisch’ toch nog niet full pull 
promoot, zelfs niet bij de grote jongens. Ik sprak op de John Deere-stand met 
een vertegenwoordiger en vroeg wat er op het gebied van elektrisch zit aan 
te komen bij dit groene merk. Met een bedenkelijke blik begon hij te vertellen 
dat dit in de professionele markt nog niet aan de orde is. Hij zei: ‘We hebben in 
onze ontwikkelschuur al veel dingen staan en technisch is het allemaal moge-
lijk, maar voordat de markt klaar is voor elektrisch materieel, zijn we jaren ver-
der.’ Maar de Gator TE dan? Die heeft zich toch bewezen en is toch weleens aan 
vernieuwing toe? Na een kleine zoektocht bleek er tot ons beider schrik niet 
eens een Gator TE op de stand aanwezig te zijn… En plaatsgebrek was nou 
niet echt de reden, schat ik in. 

Maar ook Husqvarna was de Accu Rider schijnbaar vergeten mee te nemen. 
Deze zitmaaier is inderdaad niet voor de professional, maar toch. Je maakt 
toch een statement door een hele hoek van je stand met accutechniek in te 
richten. Dan mag deze zitmaaier naar mijn mening niet ontbreken, al is het 
maar voor het totaalplaatje. 

De mannen van Nilfisk zijn naar mijn idee realistisch bezig. Bij indoor-equip-
ment hebben ze voldoende ervaring met accutechnieken en de markt voor 
elektrische schrob- en veegmachines groeit. Voor buiten speelt simpelweg 
de actieradius een grote rol: ‘De markt voor nieuwe elektrische machines zal 
gestaag meegroeien als de accutechniek weer een stapje verder gaat’, was 
daar de plausibele verklaring.

De geur van diesel en roet heeft de meeste dealers en fabrikanten nog stevig 
in de greep. En dat merk je aan alles. Of men gewoonweg nog niets te bieden 
heeft, bang is dat de werkplaats straks minder uren kan maken voor onder-
houd, of koudwatervrees heeft omdat de helft van de monteurs zich straks 
electric engineer mag noemen en alleen de laptop als basisgereedschap nodig 
heeft, dat is mij nog niet duidelijk.

Met duurzame groet, 
Theo de Jong, Frisian Motors

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u een reactie geven? U kunt Twitteren 
naar @frisianmotors, of mailen naar theo@frisianmotors.com.
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Stadion of sportveld 
multifunctioneel gebruiken 
met optimale bescherming
Ceelen Sport Constructies (C.S.C.) uit Zeewolde heeft er sinds dit jaar een nieuwe ‘tak van sport’ bij. Niet alleen realiseert dit bedrijf hoogwaardige 

kunstgrassystemen voor buitensporten, het verhuurt nu op initiatief van FC Volendam samen met deze voetbalclub ook evenmentenvloeren. Een sport-

veld of stadion kan nu multifunctioneel worden gebruikt met optimale bescherming. 

Auteur: Sylvia de Witt

De aparte tak binnen C.S.C heet Evenementvloer.
com. De vloeren hiervoor zijn aangeschaft bij 
Profloor Nederland in Heerhugowaard. Een deel 
daarvan is tevens aangekocht door FC Volendam, 
waardoor deze club mede-eigenaar is van 

Evenementvloer.com. Een mooie samenwerking, 
die nu al zijn vruchten heeft afgeworpen. 
Stadions lenen zich uitstekend voor het organi-
seren van evenementen, of het nu gaat om een 
piratenfestival, een autoshow of een taptoe’, zegt 

André Ceelen van C.S.C. ‘Voor de bescherming van 
de grasmat is zo’n vloer dan de uitgelezen moge-
lijkheid.’
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Drie types
De vloer is er in drie verschillende types: Event-
basis, Event-plus en Event-top. De Event-basis is 
zeer geschikt voor het ontvangen van publiek, als 
looppad of als ondervloer. Ceelen: ‘Dit type is echt 
bedoeld voor voetgangers, en ook voor bezoekers 
van een dance-event is deze vloer uitstekend 
geschikt. De Event-plus bestaat uit zware kunststof 
platen, toe te passen bij het plaatsen van podia, 
tenten en als toegangspaden voor personenauto’s 
of trekkers. De Event-top, daarentegen, bestaat uit 
extra zware kunststof platen, geschikt voor tijde-
lijke transportwegen voor vrachtverkeer, bouw-
verkeer of heftrucks. Ook kan deze vloer dienen 
als ondergrond voor extra zware constructies. Als 
je een podium wilt bouwen in een stadion, moet 
je voor de Event-top kiezen. Een podium heeft 
immers een veel hogere belasting.’

Water kan weg
Vooralsnog heeft C.S.C. alleen de Event-basis-
platen in huis. Het voordeel is dat ze licht, lucht en 
water doorlaten. Natuurgras heeft daardoor veel 
minder te lijden van de afdekking dan bij de toe-
passing van een dichte constructie.
Ceelen: ‘Deze vloer heeft duidelijk voordelen ten 
opzichte van rijplaten – en dan bedoel ik niet die 
van hout, want die zijn ook luchtdoorlatend – 
omdat er ventilatiespleten in zitten. Bij het gebruik 
van dichte platen blijft het water er bij een hoosbui 
op liggen. Door de ventilatiespleten kan het water 
weg en kan er lucht onder die platen komen. Dat 
is vooral belangrijk bij natuurgras. Natuurlijk krijgt 
het natuurgras eronder een tijdlang minder licht, 
omdat het geen lichtdoorlatende kunststof is, maar 

door de spleten kan er wel goed lucht bij komen. 
Dit is dus veel minder nadelig voor het gras.’
Alle drie typen vloeren kunnen heel snel worden 
gelegd. Zo kan een compleet voetbalveld in een 
dag worden bedekt, en in een dag is ook alles 
weer opgeruimd. Zo blijft de periode van afdek-
king zo kort mogelijk en de eventuele schade aan 
het veld in principe nihil. Behalve dat ze water- en 
luchtdoorlatend zijn, hebben de vloeren ook een 
antisliplaag en zijn ze brandvertragend.

Aan elkaar klikken
De kunststof vloeren van Evenementvloer.com 
hebben uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Ze 
bestaan uit kunststof delen van maximaal 1,20 
meter breed, die aan elkaar geklikt kunnen wor-
den. Ceelen: ‘Dan kun je ze vervolgens oprollen, 
zodat je een rol van 10 bij 1,20 meter krijgt. Twee 
van zulke rollen rol je dan uit, waarna je ze aan 
elkaar kunt vastklikken. Heel gemakkelijk.’
Zo kan in stadions en op sportvelden het gras 
worden afgedekt bij uiteenlopende evenementen, 
zoals popfestivals, beurzen, gala’s en bedrijfs-
presentaties. De kostbare velden zijn optimaal 
beschermd en ook voor de bezoekers zijn de vloe-
ren stabiel en veilig.

‘De vloer ziet er mooi uit’, meent Ceelen. ‘Hij is chic; 
het geheel ligt vlak met elkaar verbonden en heeft 
geen opstaande randen. De vloer is verkrijgbaar 
in elke gewenste kleur, maar wij hebben niet alle 
kleuren op voorraad. Doorgaans is de kleur licht-
grijs. Profloor heeft de vloeren wel in alle kleuren. 
Als wij een speciale vraag krijgen waaraan we niet 
met onze eigen materialen kunnen voldoen, dan 

nemen we contact op met Profloor.’ 

Aanvulling op de dienstverlening
Evenementvloer.com sluit goed aan bij de activi-

teiten van C.S.C. Het bedrijf bouwt sportvelden in 
stadions en bij amateurverenigingen en heeft ook 
een onderhoudspoot die deze velden onderhoudt. 
Ceelen: ‘Een van de grote voordelen van kunstgras 
is dat het beter te exploiteren is dan natuurgras. 
Men kan er jaarlijks veel meer uren op voetbal-
len. Maar wil je zo’n veld of stadion nog beter 

André Ceelen

‘Voor de bescherming van de 

grasmat is zo’n vloer dan de 

uitgelezen mogelijkheid’

Wim Biesterveld
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exploiteren, dan moet je er ‘s zomers, als het 
voetbal stilligt, evenementen op houden. Hoe 
meer je op dat kunstgras kunt doen, hoe beter 
het is. Evenementvloer.com is een aanvulling op 
onze dienstverlening aan onze klanten. Kijk, er zijn 
genoeg evenementenbureaus die hun ingangen 
weten, maar wij kunnen een stadion vol leggen. 
Ook voor kleine evenementen werkt het goed. 
Uiteraard is er dan wel concurrentie van de houten 
vloeren of rijplaten, maar als dat gras heel belang-
rijk is en in goede staat gehouden moet worden, 

dan kies je voor onze systemen. Tot dusver hielden 
we het bij voetbalstadions, maar er is een grote 
markt voor dit soort vloeren. Neem een festival 
als Lowlands, waar meerdere tenten met elkaar 
verbonden moeten worden, of waar in die tenten 
een nette vloer moet liggen. Of bijvoorbeeld bij 
de vluchtelingen die nu in Nijmegen worden 
opgevangen. Tussen die paviljoens wil je normale 
wandelpaden hebben. Doe je dat niet, dan wordt 
het een drassige bende. Met onze vloeren heb 
je een goede doorgang, waar je altijd met droge 
voeten overheen kunt lopen. Hier gaan we ons nu 
ook op richten.’

Vier evenementen per jaar
Ook FC Volendam is erbij gebaat dat deze 
vloeren goed worden geëxploiteerd, omdat 
Evenementvloer.com immers gezamenlijk eigen-
dom is van deze club en C.S.C. Wim Biesterveld, 
algemeen directeur van FC Volendam: ‘In eerste 
instantie huurden wij vloeren van Profloor. Maar 
omdat wij in het stadion meerdere evenementen 
houden, zoals onlangs het VOTOWN Festival en 
straks in december weer het Kerstgala, zei ik vorig 
jaar al tegen het bestuur: “Dit kost het om een 
vloer te huren en dit kost het om die te kopen.” Wij 
hebben zo’n vier evenementen per jaar; dan ben ik 
uiteindelijk duurder uit met huren dan met kopen.’

Biesterveld kwam in gesprek met C.S.C., omdat 
dit bedrijf ook de grasvelden van FC Volendam 
legt en onderhoudt. ‘Zo wordt één en één drie. Er 
werd afgesproken dat wij een bepaalde hoeveel-
heid van de lichte uitvoering van Profloor zouden 

kopen, want die wordt het meest gebruikt. En 
met Profloor spraken wij af dat zij voor ons nog 
4000 m2 achter de hand houden, zodat wij, als het 
nodig is, een heel stadion kunnen vullen. Bij het 
VOTOWN Festival is er goed samengewerkt met 
Profloor, want er was voor een bepaald gedeelte 
ook zware veldbedekking nodig. Het gras heeft 
totaal geen schade opgelopen.’

Nog multifunctioneler
Het stadion van FC Volendam wordt door de aan-
schaf van deze vloeren nóg multifunctioneler. Het 
VOTOWN Festival is inmiddels vijf keer gehouden; 
voorgaande keren werden de vloeren gehuurd. 
‘Door ze zelf aan te schaffen, besparen we meer. 
Ik maak niet alleen kosten, maar bekijk ook of ik 
die kan terugverdienen. Alles is nog in de opbou-
wende fase, want zowel Ceelen als FC Volendam is 
daarnaast druk bezig met zijn corebusiness. Maar 
uiteindelijk willen we ook gaan verhuren; dan kun-
nen we die vloeren bijvoorbeeld ook aan gemeen-
tes aanbieden’, aldus Biesterveld.

 

‘Door de vloeren zelf 

aan te schaffen, 

besparen we meer’
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Verkoop niet-chemisch 
algenbestrijdingsmiddel 
neemt een vlucht
Sinds anderhalf jaar is de beregeningsspecialist Van Oosten Beregening op de markt met KG Reiniger, een algenbestrijdingsmiddel op basis van enzy-

men. Het product loopt goed, volgens Aad van Oosten. Zelfs zo goed, dat er wellicht een eigen bedrijf voor KG Reiniger wordt opgestart.

Auteur: Santi Raats
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3 min. leestijd

Begin 2014 kwam Van Oosten Beregening op de 
markt met het algendetergent KG Reiniger, maar 
de testen vonden al plaats vanaf 2013. Aad van 
Oosten: ‘We hebben KG Reiniger op de markt 
gebracht omdat we bij de bouw van onze berege-
ningsinstallaties, de plaatsing van doseerpompen 
en het gebruik van bestaande doseermiddelen, 
dagelijks problemen tegenkwamen op het gebied 
van algenreiniging. We wilden bovendien een 
alternatieve algenbestrijder bedenken die niet-
chemisch is. We hebben vervolgens getest op 
tennisbanen, atletiekbanen en hockeyvelden om 
te zien wat de beste samenstelling van het reini-
gingsmiddel was. Toen we de juiste samenstelling 
meenden te hebben gevonden, hebben we bij 
hockeyclub Klein Zwitserland een volledige pilot 
gedraaid, met succes.’

Constante klantondersteuning
Volgens Van Oosten is de klantondersteuning de 
belangrijkste reden voor de vlucht die de verkoop 
van KG Reiniger heeft genomen. ‘De sportvelden-
wereld is niet zo groot. Mensen van sportvereni-
gingen praten met elkaar. Ze horen dat wij veel 
ondersteuning bieden en op sommige parken om 
de twee of vier weken komen controleren. Dat is 
vaak ook nodig, want het geld groeit niet tot in de 
hemel. Men moet dus verstandig omgaan met het 
aantal liters dat wordt ingezet. Bij gemeenten is 
het onderwerp chemievrij bovendien zeer actueel.’ 

De enzymen 
De enzymen die gebruikt worden in de samenstel-
ling van KG Reiniger, behoren tot de groep met 

een katalytische werking. Dat houdt in dat deze 
enzymen instaan voor de afbraak van organische 
stoffen. Deze enzymen breken de ketens af die 
moleculaire structuren van organische stoffen in 
stand houden. Het milieu, de flora en fauna wor-
den niet aangetast wanneer deze enzymen weer 
terug in de natuur komen. 
‘De meeste chemische oppervlakteactieve rei-
nigingsmiddelen worden gemaakt op basis van 
chloorverbindingen en andere chemicaliën’, aldus 
Aad van Oosten. ‘Bij deze detergenten is er in 
zekere mate sprake van “chemische” schoonmaak-
resten, die wel nadelig zijn voor het milieu, de flora 
en fauna.’
Volgens Aad van Oosten dringen de enzymen 
tijdens het reinigingsproces dieper door in de mat 
dan chemische detergenten. ‘Als je met een ander 
middel gepoetst hebt, lijkt het schoon, maar als je 
vervolgens dieper in de mat kijkt, dan kom je weer 
algen tegen.’

De praktijk
KG Reiniger wordt aangebracht met een doseer-
pomp of met een tractor met spuitboom. Van 
Oosten: ‘Sommige clubs hebben een trekkertje; 
dan kunnen zij het zelf aanbrengen. Dit scheelt de 
inzet van een loonwerker.’ 
Ronald Makkus, lid van de materiaalcommissie van 
HC Ring Pass in Delft, is buitengewoon tevreden 
over het middel: ‘Het reinigingsmiddel loopt via de 
drainage weg naar het grondwater. Maar dat geeft 
niks, want het is 100 procent biologisch. De eisen 
rond milieuvriendelijkheid worden steeds strenger 
en wij vinden als club dat we beter een stap voor-

uit kunnen denken. Met KG Reiniger gebruiken we 
op sommige momenten zelfs minder reinigings-
middel dan we voorheen deden. De winter moet 
nog komen, dus misschien hebben we dan weer 
wat meer nodig. Aad van Oosten heeft daar een 
schema voor. Maar de praktijk zal het uitwijzen. 
Van Oosten heeft uitgelegd hoe we de installatie 
per sproeier kunnen bedienen. Hierdoor kunnen 
we gedeeltes van het veld een extra beurt geven 
en reinigen we een stuk effectiever dan eerst.’
Eigenlijk begon Makkus allereerst over de klanton-
dersteuning van Van Oosten. ‘Aad van Oosten zit 
er strak op. Als je hem nodig hebt, of je twijfelt aan 
iets, kun je hem altijd bellen of hij staat hij al gauw 
op de stoep. Dat is toch wel het meest prettige aan 
de samenwerking; dat maakt de reiniging van het 
veld een werkzaamheid die we zorgeloos kunnen 
uitvoeren.’

Advies
Van Oosten adviseert gebruikers om KG Reiniger 
ook preventief in te zetten. ‘Het kost meer werk en 
middelen om een veld te reinigen wanneer je er 
al algen op ziet, dan wanneer je het veld vanaf de 
aanleg wekelijks kort reinigt met een lichte dose-
ring.’ De definitie van een lichte dosering ligt niet 
vast. ‘De dosering hangt voor een groot gedeelte 
af van het water dat aanwezig is, dus bronwater, 
oppervlaktewater of drinkwater. En van de lig-
ging van het veld. Als het bijvoorbeeld tussen de 
bomen ligt, is het veld door het neervallende orga-
nisch materiaal een stuk gevoeliger voor algen.’

ACTUEEL
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Masterbestek kunstgras: 
goed idee of dood in de pot 
voor de kunstgrasindustrie?
Hypercube verdedigt tijdens het Nationaal Sportvelden Congres de opzet 
van de tweede kunstgrastender 

De Nederlandse kunstgrasindustrie is in beroering. Het ‘kunstje’ dat Hypercube in 2013 uithaalde met de aanbesteding van kunstgras voor BVO-clubs, 

wordt opnieuw van stal gehaald. De pijlen worden nu niet gericht op het betaald voetbal, maar op de breedtesport. Volgens Hypercube zou in 2016 25 

procent van de kunstgrasvelden via deze tender worden aanbesteed.

Auteur: Hein van Iersel 
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4 min. leestijd INTERVIEW

Genius achter deze aanbesteding is, net als in 2013, 
Pieter Nieuwenhuis van Hypercube. Zijn bedrijf 
heeft het initiatief tot deze tender genomen en lijkt 
nu heel voorzichtig witte rook uit Zeist te hebben 
gekregen. Begin november organiseren de KNVB 
en Hypercube een vijftal bijeenkomsten, waarin bij 
sportveldbestuurders, gemeentelijke beleidsamb-
tenaren en fieldmanagers de animo wordt gepolst 
om op deze manier een kunstgrasveld in te kopen. 
De reden hiervoor zou volgens Nieuwenhuis zijn 
dat clubs en gemeentes tegen een lagere prijs 
koopman zouden zijn. Nieuwenhuis denkt dat 
dit al gauw tien tot vijftien procent verschil kan 
maken. Dat verschil moet worden gemaakt door 
de lagere aanbestedingskosten, maar vooral door 
de scherpere prijs die voor het veld wordt gere-
kend. Deze lagere prijs zou worden verklaard door 
de efficiëntiewinst van de winnende fabrikant 
en aannemer. Nu wordt de kunstgrasmarkt nog 
gekenmerkt door hollen gedurende een enorme 
werkpiek van twee of drie maanden en bijna 
stilstaan in de rest van het jaar. Maar straks kan 
de winnaar van de tender zijn werk veel beter 
plannen en op die manier inkoopvoordeel halen 
bij onderaannemers. Toch zijn het met name de 
aannemers en onderaannemers die fel gekant zijn 
tegen de tender. De meesten zijn van mening dat 
dit allemaal niet mogelijk is en dat het beloofde 
voordeel niet haalbaar is, omdat de prijzen die nu 
voor kunstgras gevraagd worden al beneden alle 
peil zijn. Een belangrijk bezwaar dat vaak genoemd 
wordt, is dat de grotere gemeentes, die relatief 
veel kennis hebben op het gebied van inkoop van 
kunstgras, niet bereid zullen zijn om aan de tender 
deel te nemen. Daarnaast zijn veel mensen in de 
kunstgrasindustrie bang dat de tender verstorend 
zal werken op het bestaande netwerk van aanne-
mers, onderaannemers en adviesbureaus. 
Voorstanders wijzen erop dat deze manier van 
inkopen de toekomst vertegenwoordigt. Natuurlijk, 
zo wordt geredeneerd, wekt dit weerstand op, 
maar dat is nu eenmaal de toekomst. In andere 
branches – kijk naar de energiemarkt – is dit sche-
ring en inslag. Het grote voordeel voor de sector 
zou zijn dat tegen een lagere prijs betere kwaliteit 
wordt gekocht, en dat op deze manier innovatie en 
duurzaamheid worden gepromoot.

Verstorend
Nieuwenhuis is de eerste om toe te geven dat zijn 
tender verstorend kan werken: ‘Een fabrikant heeft 
hier de mogelijkheid om behoorlijk marktversto-
rend bezig te zijn. Zo is het kapitalisme nu eenmaal 
in elkaar geschroefd.’ Volgens Van Nieuwenhuis is 
het onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren. ‘Overal 
om ons heen, in tal van sectoren, gebeurt dit, dus 

het is een kwestie van tijd voordat de sportmarkt 
aan de beurt komt.’  
Tegelijkertijd wil Nieuwenhuis de verwachtingen 
temperen. ‘Het is nog maar de vraag of de tender 
uiteindelijk wel doorgaat’ en: ‘We hebben nog 
niets op de lat.’ Of de tender werkelijk doorgaat, 
moet bepaald worden via de roadshow die begin 
november wordt georganiseerd. Op vijf bijeenkom-
sten in het hele land zal bij clubs en gemeentes 
worden getoetst of er interesse bestaat. Meteen 
daarna wordt een website opgetuigd, waarop 
clubs hun intentie kunnen uitspreken. Daarnaast is 
het de vraag hoe groot het aantal velden is dat uit 
de markt wordt geplukt. Nieuwenhuis denkt dat dit 
nooit meer dan 25 tot 30 procent van de markt kan 
zijn. Op basis van de huidige markt gaat het dan 
om ongeveer dertig tot veertig velden.

Sport 
Hypercube heeft de verschillende sportbonden 
gepolst om mee te doen aan de tender. Daarvan 
zijn alleen de KNVB en de korfbalbond overgeble-
ven. Andere bonden, zoals de tennis- en de hoc-
keybond, zagen geen toegevoegde waarde in een 
grootschalige aanbesteding. Deelnemende bon-
den zouden verder geen commercieel belang heb-
ben bij de uitvoering van het plan. Nieuwenhuis: 
‘Het enige belang van de KNVB is betere kwaliteit 
tegen een lagere prijs.’ 

Compleet pakket 
De aanbesteding richt zich overigens niet alleen 
op het kunstgrasveld zelf. Ook alle zaken daarom-
heen worden op de markt gebracht. Nieuwenhuis: 
‘We hebben een objectboom ontwikkeld, die zich 
zowel horizontaal als verticaal uitstrekt. Horizontaal 
heb je de keuze tussen de verschillende kwalitei-
ten. Dus een standaardveld, een slag beter of abso-
lute topkwaliteit. Verticaal heb je als gemeente of 
club de keuze om aanvullende zaken in te kopen. 
Dus hekwerken, bestrating, belichting en derge-
lijke.
Deelnemers aan de aanbestedingen hebben niet 
alleen op dit gebied uitgebreide keuzemogelijk-
heden. Dat geldt ook voor de manier waarop ze in 
het proces stappen. Hypercube heeft een systeem 
ontwikkeld waarbij je als club extra voordeel kunt 
verdienen als je doorgeeft dat je definitief mee-
doet. 
Nieuwenhuis: ‘Als je als club of gemeente zegt dat 
je ongeacht de uitkomst van de tender meedoet, 
krijg je extra korting op de kosten voor de proces-
gang. Dat noemen wij A-clubs.’
Ook als B-club krijg je korting op de kosten voor de 
procesgang. Iets minder, natuurlijk, omdat je dan 
het recht hebt om je terug te trekken uit de aanbe-

steding als de prijs of kwaliteit boven een bepaald 
drempelwaarde uitkomt. C-clubs hebben nog meer 
vrijheid en betalen daarom een fee boven op de 
kosten voor de procesgang. Zij kunnen vooraf hun 
uiterste prijs opgeven. 
Voor alles geldt verder een no cure, no pay-aanpak. 
Mocht de tender uiteindelijk niet doorgaan, dan 
worden geen kosten gerekend.

Drie partijen
De eerstkomende stap is nu polsen in de markt 
of er animo is voor de tender. Mocht dat proces 
positief worden afgesloten, dan start de werkelijke 
aanbesteding. Nieuwenhuis: ‘We gaan werken met 
een Europese aanbesteding. Technisch zal die wor-
den begeleid door Kybys en juridisch door Damsté 
Advocaten uit Enschede.’ 
Nieuwenhuis: ‘Het kan allemaal nog worden afge-
blazen. Dat kan door een gebrek aan belangstel-
ling bij de clubs, maar ook doordat de fabrikanten 
de aanbesteding gaan boycotten. Maar dat laatste 
verwacht ik niet.’

Een fabrikant heeft de 

mogelijkheid om behoorlijk 

marktverstorend bezig 

te zijn
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Vaak worden complete kunstgrasvelden vervangen, 
terwijl slechts een klein deel van het veld versleten is, 
of omdat het veld niet meer aan de huidige normen 
voldoet. Wij zijn van mening dat ieder veld een tweede 
kans verdient. Met een relatief kleine investering 
kunnen wij uw veld opwaarderen volgens de KNVB en 
FIFA normen en de gebruiksduur van uw veld met 
3 tot 5 jaar verlengen!

Waarom zou u een heel veld vervangen als alleen 
de doelgebieden versleten zijn. Wij kunnen, geheel 
naar uw wensen, een deel van het penalty gebied 
vervangen met nieuw kunstgras dat geschikt is voor 
deelrenovaties van kunstgrasvoetbalvelden. 

Transplantatie is ook een mogelijkheid. Vaak is 
het veld namelijk versleten rond de penaltystip en 
in de doelgebieden, terwijl het kunstgras van de 
achteruitlopen nauwelijks versleten is. Het kunstgras 
van het doelgebied wordt dan omgeruild met het 
kunstgras uit de achteruitlopen. Op deze manier zal 
het gehele speelveld bestaan uit hetzelfde kunstgras 
en ontstaat er ook geen kleurverschil.

Uiteraard kunnen er ook kwaliteitsverbeteringen 
worden toegepast, zoals het verversen of vervangen 
van uw huidige zand en rubber infi ll. Hierdoor worden 
er weer betere speeleigenschappen gecreëerd. 
Daarnaast neemt ook de kans op blessures af en 
neemt het spelcomfort toe.

Door het toepassen van één van bovenstaande 
revitaliseringen komen de speeleigenschappen 
van het bestaande veld ook weer dichter bij de 
speleigenschappen van uw nieuwe velden te liggen. 
Daarbij zal een opgeknapt veld weer vaker bespeelt 
worden, waardoor een betere spreiding van het 
gebruik van de velden ontstaat.

GEEF UW 
KUNSTGRASVELD 
EEN  TWEEDE  KANS!

INTERESSE?Vraag dan onze folder aan of neem 
contact met ons op 
voor een geheel vrijblijvende offerte.

Spaanderstraat 30 | 5348 LA Oss | (0412) 64 79 37 | info@jenesports.com

advertentieA4.indd   1 28-09-15   13:49
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Steeds meer sportverenigingen in Nederland kie-
zen voor de successen van kunstgras: constante 
kwaliteit, verhoogde bespeelbaarheid, eenvoudig 
onderhoud en lage kosten per gebruiksuur (in 
vergelijking met natuurgras). C.S.C. heeft voor elke 
club een passende oplossing, van eredivisie tot 
amateurvereniging. Juist de jarenlange ervaring en 
de voortdurende productinnovatie spelen daarbij 
een grote rol. Uitvoerder Gerard Engelbertink: 
‘Door de combinatie van specialistische onderaan-
nemers en grondverzetbedrijf Brouwer & Brouwer 
is het beoogde resultaat binnen de gestelde tijd 
behaald.’ 

Vanaf de eerste schets
C.S.C. was vanaf het prille begin betrokken bij dit 
project. Roelofs Advies had in opdracht van de 
gemeente Delfzijl een vraagspecificatie opgesteld 
met een programma van eisen. Dankzij de eigen 
kennis op het gebied van design & construct kon 
C.S.C. de meest voordelige inschrijving (EMVI) 
indienen, waarmee dit prachtige project werd bin-
nengehaald. C.S.C. zorgde voor het ontwerp, de 
vergunningen, milieurapportages en het totale 
bouwmanagement en bouwde het project binnen 
de gestelde tijd en het gestelde budget. De nauwe 
samenwerking met Roelofs Advies en de gemeente 
Delfzijl was hierbij van grote waarde. Theo Ceelen, 
directeur van C.S.C.: ‘In zo’n project moet alles 
samenkomen; alles moet kloppen. Elke beslissing 
moet raak zijn. Onze mensen hebben de kennis 
en ervaring om dergelijke projecten conform de 

afspraken op te leveren. Het blijft elke keer weer 
mooi om te zien dat C.S.C. hiertoe in staat is.’

Alle goeds van dichtbij
C.S.C. streeft naar lokale betrokkenheid, ook van 
toeleveranciers en onderaannemers. Naast regio-
nale werkgelegenheid levert dit ook veel flexibili-
teit op. ‘En de betrokkenheid van lokale onderne-
mers verhoogt de kwaliteit, want iedereen is trots 
genoeg om de beste kwaliteit te willen leveren aan 
de eigen club of regio’, zegt projectleider Joost de 
Bree. ‘Ook hebben we dankbaar gebruikgemaakt 
van de inzet van medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, in het kader van de SROI-
regeling. Het hele plan is een samenwerking op 
technisch, economisch en maatschappelijk gebied. 
En waarom zou je van ver halen wat dichtbij ook 
voorhanden is?’ 

Een sterk team
Voor het project werd een bouwteam opgericht, 
bestaande uit de gemeente Delfzijl (opdracht-
gever), Roelofs Advies (directievoering), Green 
Engineers, C.S.C. en de beide sportverenigingen 
VV NEC Delfzijl en HC Eemsmond. De projectlei-
der namens de gemeente Delfzijl, Harry Boer: ‘De 
samenwerking met C.S.C. was uitermate prettig en 
constructief. Problemen werden snel en adequaat 
opgelost. Wederzijds begrip en respect zorgden 
dat de steeds intensievere samenwerking leidde 
tot een optimaal resultaat, met oog voor kwaliteit 
en kostenbesparingen.’ De samenwerking heeft 

inmiddels gezorgd voor meerdere vervolgopdrach-
ten in de directe omgeving van Delfzijl. 

Hoogwaardige grasmatten
De exclusieve samenwerking van C.S.C. met kunst-
grasleverancier Greenfields leidt in alle gevallen tot 
het beste product voor elk project. In Delfzijl kreeg 
de voetbalclub de Slide Max XQ-mat geleverd. 
Deze wordt gekenmerkt door hoogwaardige sport-
technische eigenschappen en een lange gegaran-
deerde levensduur. Voor wedstrijden, trainingen en 
multifunctioneel gebruik, zoals schoolsport, is dit 
het ideale veld. De hockeyclub koos voor een semi-
waterveld: CSC Hockey SW, een veld waarbij een 
duurzame beregeningsinstallatie aangelegd is. Hier 
wordt het hemelwater via de drainage naar een 
voorraadkelder geleid, zodat er slechts minimaal 
beregeningswater bijgeleverd hoeft te worden. 
Hockey Club Eemsmond heeft maar één veld, maar 
de club groeit snel, dus moet dat veld continu 
gebruikt kunnen worden voor trainingen en wed-
strijden. De gekozen grasmat garandeert dat aan 
deze intensieve speeleisen kan worden voldaan en 
ook hier is multifunctioneel gebruik mogelijk.  

Tiende grote 
kunstgrasproject in 
Noord-Nederland
C.S.C. ontwerpt en bouwt sportpark Tuikwerd in Delfzijl

In opdracht van de gemeente Delfzijl en onder 

toeziend oog van directievoerder Roelofs 

Advies nadert het project Tuikwerd zijn 

voltooiing. Binnen zes weken zijn tweeënhalf 

kunstgrasvoetbalveld en een kunstgrashockey-

veld gerealiseerd. Dat kan alleen als alles klopt. 

Projectleider Joost de Bree van C.S.C. Ceelen 

Sport Constructies uit Zeewolde: ‘Persoonlijke 

aandacht voor de klant, korte communicatie-

lijnen en onze kennis, ervaring en creativiteit 

hebben ervoor gezorgd dat voetbalclub NEC 

Delfzijl en Hockey Club Eemsmond de komende 

jaren zorgeloos kunnen sporten.’

ADVERTORIAL

MEER INFORMATIE?
Bent u ook geïnteresseerd, kijk dan op de website 
www.cscsport.nl of bel 036-5489320.
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Primeur op congres: onder-
zoeksresultaten urban heat 
effect door kunstgras
WUR-onderzoeker bestudeert op verzoek van vakblad Fieldmanager 
microklimaat van gras 

Er bestaat vermoedelijk een groot verschil tussen de temperatuur van kunstgras en die van natuurgras bij hitte. Als kunstgrasvelden hitte-eilandjes 

vormen, zou dit een groot effect hebben op het stadsklimaat. Natalie Theeuwes van de Wageningen Universiteit deed op verzoek van vakblad Fieldma-

nager wetenschappelijk onderzoek naar het urban heat effect door kunstgras en geeft de bezoekers van het Nationaal Sportvelden Congres de primeur 

van haar meetresultaten. Ook geeft zij advies over het minimaliseren van hittestress rónd de velden.  

Auteur: Natalie Theeuwes
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3  min. leestijd ACTUEEL

Er wordt veel gesproken over klimaatverandering 
en de opwarming van het klimaat. Dit betekent dat 
we in Nederland steeds meer te maken hebben 
met hittestress. Hittestress kan leiden tot hitte-
krampen, hoofdpijn, concentratieverlies, uitputting 
door uitdroging of in het ernstigste geval een hit-
teberoerte. Hoe warm het wordt op een bepaalde 
plek heeft natuurlijk vooral met het weer te maken. 
Door de aanvoer van warme lucht uit het zuiden, 
bijvoorbeeld, kan de temperatuur in het voorjaar 
of in de zomer behoorlijk oplopen. Niet alleen het 
weer op grote schaal, maar ook het microklimaat 
van een omgeving speelt een rol bij hittestress. 
In een park met veel gras en bomen die schaduw 
geven voelt het een stuk koeler aan dan op een 
pleintje met veel stenen in de zon. De ondergrond 
is daarbij van groot belang. De temperatuur die 
het oppervlak heeft, is bepalend voor de hit-
testress die ervaren wordt.

Hittestress bij eerstegeneratiekunstgras
Dat kunstgras een warmere oppervlaktetempera-
tuur heeft dan natuurgras, is op zich niets nieuws. 
In de jaren 70 is al uitgebreid onderzoek gedaan 
naar het temperatuurverschil tussen kunstgras en 
natuurgras. Uit onderzoek aan de Pennsylvania 
State University naar het temperatuurverschil tus-
sen kunstgras en natuurgras bleek dat dit verschil 
wel kon oplopen tot 35 à 60 oC [1]. Dit is vooral het 
geval als de zon op het grasveld schijnt en de rub-

beren ondergrond goed kan opwarmen, soms tot 
meer dan 75 oC. Deze wetenschappers plaatsten 
sensoren in de schoenen van voetballers en namen 
waar dat personen die over kunstgras liepen extra 
hittestress ondervonden. Dit is natuurlijk een 
extreem voorbeeld; het ging hier om eerstegenera-
tiekunstgras zonder infill. 

Schaduw kan opwarming dempen
Toch worden de laatste jaren bij onderzoek nog 
steeds oppervlaktetemperaturen van kunstgras 
gemeten van boven de 50 oC [2-4]. Natuurlijk 
hangt de gemeten temperatuur af van de soort 
rubber die gebruikt is. Zo kan wit rubber enkele 
graden koeler blijven dat zwart rubber. Een factor 
die veel belangrijker is voor de oppervlaktetem-
peratuur van kunstgras, is de hoeveelheid zon 
die op het veld schijnt. Meer zon betekent dat 
de kunstgraslaag goed kan opwarmen. Door het 
aanbrengen van veel schaduw op en om het veld 
zal de temperatuur van het kunstgras minder hoog 
worden. 

Bovendien zal schaduw de hittestress voor spelers 
en toeschouwers enorm verlagen. Op een mooie 
zonnige dag kan de gevoelstemperatuur in de 
zon makkelijk 50 oC zijn, maar in de schaduw kan 
dit wel 20 oC lager zijn. Deze 20 oC is het verschil 
tussen lichte en extreme hittestress. Daarom is het 
van belang om op en om het veld plekken met 

schaduw te creëren, waar de gevoelstemperatuur 
lager is en de hittestress minder. 

Metingen
In mijn onderzoek voor vakblad Fieldmanager doe 
ik metingen met een infraroodcamera. Ik ben van 
plan een kleine simulatie met mijn model te doen 
om bijvoorbeeld schaduw- en geenschaduwsitua-
ties te simuleren. De resultaten zal ik presenteren 
op het Nationaal Sportvelden Congres op 26 
november in het Inspyrium in Cuijk.

[1] Buskirk, E.R., McLaughlin, E.R. en Loomis, J.L. 
1971. Microclimate over artificial turf. J. Health, 
Phys. Ed., Rec. 42(9):29-30.

[2] Devitt, D.A., Young, M.H., Baghzouz, M., Bird, 
B.M., 2007. Surface temperature, heat loading 
and spectral reflectance of artificial turfgrass. 
Journal of Turfgrass and Sports Surface Science 
83, 68-82.

[3] Lauren A. Petrass, Dara M. Twomey, Jack 
T. Harvey, 2014. Understanding how the 
Components of a Synthetic Turf System 
Contribute to Increased Surface Temperature, 
Procedia Engineering, Volume 72, Pages 943-
948

[4] McNitt, A.S., Petrunak, D.M. and Serensits, 
T.J., 2008. Temperature Amelioration of 
Synthetic Turf Surfaces through Irrigation. Acta 
Hortic. 783, 573-582

Nathalie Theeuwes

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5476
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Een ander sportklimaat
Het besturen en beheren van een tennisvereni-
ging is de laatste jaren sterk veranderd. Vanuit de 
gemeente wordt meer participatie verwacht maar 
er is een terugloop van leden en vrijwilligers. Hoe 
gaat u daar mee om als gemeente en vereniging?
Er wordt de laatste jaren gezocht naar betere 
samenwerkingen tussen partijen om de kosten 
van een sportcomplex beheersbaar en rendabel te 
krijgen. Een goed voorbeeld is Pim Felius. Hij heeft 
in 2013 het multifunctionele Sportcentrum de 
Karmel opgericht. Van Beach tennis tot badminton. 
Fysiotherapie tot Sport-BSO. Recreatief tennis maar 
ook een talentencentrum. Leer van zijn ervaringen. 
Wat gaat er goed en wat loopt niet zoals verwacht?

Ledenwerving
Wanneer het aantal leden flink terugloopt geeft dit 
een behoorlijke financiële druk. Toch zijn er voor-
beelden waar een ledenstop is. Op zowel leden 
als op functies voor vrijwilligers. Zowel online als 
offline heeft studentenvereniging TC de Uithof een 
opvallende manier van communiceren ontwikkeld.

Binding is er zeker en ook vrijwilligers hebben ze 
zat, maar deze studenten verdwijnen vanzelfspre-
kend ook weer na het afronden van hun studie. 
Zo focust de Uithof zich ook niet op ledenbehoud 
maar puur op ledenwerving en weet zo de nieuwe 
en betrokken leden het belang van de vereniging 
te laten beleven.

Kennis van Tennis, het leerzame 
event voor de tennissport
‘Ik ben om zes uur opgestaan en heb 2,5 uur gereden. Maar het was absoluut de moeite waard!’ Dit vertelde één van de bezoekers van de eerste editie. 

‘Prettig dat er vakinhoudelijk wordt gesproken vanuit passie voor het vak. Geen broodje aap verhaal’. In 2014 was aanleg en onderhoud van tennisba-

nen het thema. Nu een jaar later staat het kennisevenement in het teken van de vereniging van de toekomst. Onderverdeeld in de thema’s aanleg en 

onderhoud, verdienmodellen en innovaties.

In een veranderende 

samenleving ontstaan frisse 

nieuwe ideeën. Deze kennis 

willen wij delen
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Aanleg en onderhoud
Opvallend is dat de laatste jaren het ledenaantal 
bij veel verenigingen is gedaald maar het aantal 
speeluren niet. Dit betekent een extra druk op 
de begroting om de tennisbanen te vervangen. 
Gemeentes dragen in verband met participatie het 
onderhoud over aan verenigingen. Goed onder-
houd kan de kosten behoorlijk verlagen. Door het 

geven van vakinhoudelijke demonstraties en work-
shops tijdens het Kennis van tennis event, laten wij 
verenigingen en gemeentes zien wat nodig is.
Is de tennisbaan aan vervanging toe maar het 
budget beperkt doordat er minder leden zijn? Op 
het event kunt u zich laten voorlichten over crowd-
funding. En met een duidelijke werkomschrijving 
zorgt u dat de juiste vraag wordt uitgezet in de 

markt. Iwan ter Huurne van adviesbureau Kennis 
van Sport legt uit wat de valkuilen zijn en welke 
overwegingen u niet moet vergeten. Dit voorkomt 
financiële tegenslagen zodat u binnen het budget 
blijft.

Innovatie
Ook innovaties dragen bij aan de verbetering van 
de sport. Tijdens het event wordt de wedstrijd 
van de toekomst gespeeld. Inzicht krijgen in uw 
eigen spel door uw slag te meten met het racket. 
Of de stand bijhouden via een chip in uw racket? 
En heeft u al eens van Padel gehoord, de meest 
populaire racketsport in Spanje? De Nederlandse 
Padelbond vertelt u er graag meer over. Dit en nog 
veel meer is te zien tijdens de tweede editie van 
het Kennis van Tennis event.

Kennis delen
Diverse bedrijven, sportbond en verenigingen zien 
het belang van kennis delen om de tennissport te 
versterken. Het is dan ook fantastisch dat iedereen 
aan het event mee werkt met passie voor de sport. 
‘Voor mij was de dag geslaagd toen ik tijdens de 
lunch zag dat iedereen enthousiast met elkaar in 
gesprek ging.’ zegt Jarno Tiethoff, medeorganisator 
over de afgelopen editie.

Bij veel tennisverenigingen 

vertrekt 50% van de leden 

binnen drie jaar, 

omdat ze geen binding 

hebben met de club

WAAR EN WANNEER 
Het Kennis van tennis event wordt gehouden op 
vrijdag 30 oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij 
T.C. Sprenkelaar in Apeldoorn. Bekijk het volledige 
programma op www.kennisvantennis.nl en 
meld u aan.

Uitleg over onderhoud.

Laat u informeren over de nieuwste baansoorten.
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IPC Groene Ruimte heeft 
groenopleidingen aangepast 
aan laatste ontwikkelingen
De afgelopen zomer heeft IPC samen met vakmensen gewerkt aan vernieuwingen binnen de grasopleidingen, waardoor de scholing naadloos aansluit 

op de duurzame praktijk waarin fieldmanagers werken.  

De markt wil continuïteit op het gebied van oplei-
den, innovatie en steeds meer zelf het tijdstip van 
leren bepalen.  In het didactische model worden 
oriëntatie en theorie (al dan niet middels de 
elektronische leeromgeving met voorbeelden en 
filmpjes) door de praktijk opgevolgd. Na demon-
stratie zullen de deelnemers zelf ervaren hoe het 
geleerde in de praktijk toepast wordt. IPC Groene 
Ruimte heeft er voor gekozen om voor specifieke 
vakvaardigheden vakmensen uit de praktijk leson-
derdelen te laten verzorgen. Dit brengt dynamiek 

in de opleiding en zorgt ervoor dat de deelnemers 
op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen 
en innovaties. 

Modules
Om er voor te zorgen dat ervaren en beginnende 
Terreinmeesters en Sportveldbeheerders hun vak 
op een professioneel niveau kunnen uitvoeren 
en op de hoogte blijven van de laatste stand van 
zaken op de relevante vakgebieden, is gekozen 
voor een modulaire opbouw. Het aantal te volgen 

modules is afhankelijk van het eindresultaat dat 
de cursist wil behalen. De modules worden in een 
cyclus van minimaal twee jaar gevolgd. Elke modu-
le wordt afgesloten met een toetsing. Na het, met 
een positief resultaat, afsluiten van alle toetsen, is 
de cursist automatisch in het bezit van het door de 
branche erkende diploma Assistent Terreinmeester, 
Terreinmeester of Beheerder Sportvelden. 
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MODULES ASSISTENT GREENKEEPER
Gras & Toplaag  
Gras & Onderhoud 
Gras & Beplantingen 

MODULES ASSISTENT TERREINMEESTER  
Gras & Onderhoud
Gras & Beplantingen 
Gras & Accommodaties 

MODULES TERREINMEESTER 
Gras & Toplaag 
Gras & Onderhoud 
Gras & Beplantingen 
Gras & Accommodaties 

MODULES GREENKEEPER 
Gras & Toplaag  
Gras & Onderhoud 
Gras & Beplantingen 
Gras & Accommodaties 

MODULES BEHEERDER
Gras & Toplaag  
Gras & Beplantingen 
Gras & Accommodaties

VAN START
Op 5 november is er een startdag voor de 
opleidingen: 
Assistent Terreinmeester
Assistent Greenkeeper
Terreinmeester
Greenkeeper

Later instromen is mogelijk. De eerste module 
voor Terrein meester en Greenkeeper start op 
26 november 2015.

Assistent Greenkeeper start in december 2015 
Assistent Terreinmeester start op 4 februari 2016

De intakegesprekken voor de Beheerder sport-
velden zijn op 27 oktober 2015. De opleiding zelf 
start in december 20145 .

Theo van Rossenberg
Aannemingsbedrijf Jos Scholman 
‘Ik zie het  als een plicht dat kennis wordt over-
gedragen  aan de nieuwe generatie. IPC heeft mij 
gevraagd mee te denken met de randvoorwaarden 
van de vernieuwde opleiding . Zelf vind ik het 
belangrijk dat er jong bloed voor de groep staat, 
aangevuld met bestaande kennis. Door bij bepaal-
de modules zowel greenkeepers als fieldmanagers 
te combineren kan IPC een zekere continuïteit bor-
gen waardoor het ook mogelijk blijft de opleiding 
te blijven vernieuwen. Wat ook positief is, is dat er 
naast IPC-trainers ook vakmensen uit de praktijk bij 
de opleiding betrokken zijn.’

Jan Jong
De Arena
‘Om ons vakmanschap is stand te houden is oplei-
den noodzakelijk. De vernieuwde opleiding is van 
alle innovaties is voorzien, praktisch en in eigen 
tempo te volgen. Ook de mogelijkheid om een 
maatwerktraject te volgen waarbij je met collega’s 
samen enkele onderdelen of de gehele opleiding 
volgt, vind ik een goede zaak, omdat IPC dan nog 
meer volgens de wensen van het bedrijf kan oplei-
den.’

Ben Moonen
BSNC
‘Als initiatiefnemer van de doorlopende leerlijn 
sportveldenbeheer zijn we blij met de vernieuwde 
grasopleidingen. De modulaire opbouw maakt het 
mogelijk dat op ieder gewenst niveau en passend 
bij de interesses, de opleidingen gevolgd kunnen 
worden.  De beste garantie voor optimale kennis-
ontwikkeling!’ 
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Even een grove schatting. Het afgelopen seizoen hebben alle kunstgrasaan-
nemers ongeveer 130 kunstgrasvoetbalvelden gebouwd. Dat is dus exclusief 
hockey-, rugby- en korfbalvelden en een enkel verdwaald panna- of Cruyff 
Court-veldje. Van die 130 velden is op dit moment – en ook dat is een grove 
schatting – 75 procent compleet afgewikkeld. De eindkeuring is succesvol 
afgesloten en er kan gespeeld worden. Is dat goed? Ja en nee. Als sector zie je 
graag dat jouw klanten bij het begin van de competitie over hun velden kun-
nen beschikken. Dus wat dat betreft is een score van 75 procent niet slecht. 
Anderzijds zijn wij als bouwers enorm afhankelijk van het weer, en dat was de 
laatste maand dramatisch. Augustus komt met gemak in de top-10 van natste 
augustusmaanden van de afgelopen eeuw. Als je dat in aanmerking neemt, is 
de 75 procent opgeleverde velden waarschijnlijk een topprestatie. 

Ik denk echter dat het veel beter kan. Aan het begin van het seizoen, als de 
aannemers nog massaal aan het duimendraaien zijn, is er voldoende capaci-
teit beschikbaar. Natuurlijk willen wij onze klanten graag helpen door pas te 
beginnen na dat ene jeugdtoernooi, maar kan dat met een beetje creativiteit 

niet op een ander veld worden gepland? 
Mijn stelling: het is niet handig dat we de complete jaarproductie van meer 
dan 200 velden ieder jaar in een steeds korter tijdsbestek proberen te prop-
pen. Met een beetje creativiteit en goede wil is aan het begin van het seizoen 
vaak makkelijk een maand of zes weken extra tijd te winnen.

Gosewin Bos
De auteur is landelijk coördinator Sport van de Antea Group

Wij zijn als bouwers enorm 

afhankelijk van het weer, 

en dat was de laatste 

periode dramatisch

Aan het begin van het seizoen, als 

de aannemers nog massaal aan het 

duimendraaien zijn, is er voldoende 

capaciteit beschikbaar

Het is niet handig dat we de complete 

jaarproductie van meer dan 200 velden 

ieder jaar in een steeds korter tijdsbestek 

proberen te proppen

Vroeger beginnen levert 
zo veel op!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5478
BEST OF BOTH WORLDS



Dé oplossing voor  
uw sportvelden
Deze revolutionaire technologie geeft een compleet nieuwe dimensie 
aan uw natuurgrasvelden. Maak vandaag nog een afspraak met onze  
deskundige of ga voor meer informatie naar www.advanceseeds.nl.

®

Nieuwe zaaimethode zet sportveldsector op zijn kop

Veldbeemdgras krijgt 
VIP-behandeling

speciale zaadcoating drijft 
veldbeemdgras tot  
topprestaties: tot 60%  
méér wortelmassa en  
10% méér scheutgroei

veldbeemdzaadje belandt 
precies in juiste dosering  
en op juiste diepte in de  
grond door nieuwe  
DDS-zaaimachine met  
gescheiden zaadafgifte  
voor twee Advance 
sportveldmengsels

resultaat is een 
super ontwikkelde  
veldbeemdcomponent 
•  vitaler sportveld met  
 aanzienlijk minder  
 uitspoeling 
•  beduidend meer   
 speeluren door groter  
 incasseringsvermogen 
•  duurzamer sportveld  
 dat droogte beter  
 verdraagt 

 www.advanceseeds.nl

i n n o v a t i e p r i j s

Midden- en Noord-Nederland
Job Steunenberg 
(06) 22 55 80 67

Zuid- en Zuidwest-Nederland
Jan Krijnen
(06) 53 74 61 78

®Advanta is a registered trademark of Advanta Netherlands Holdings BV
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Buitensportinstallatieleverancier Harrie Pluim staat op 30 oktober met zijn twee bedrijven Tennisbouw Nederland en Pluim and Sports op de tweede 

editie van het Kennis van Tennis-event bij TC Sprenkelaar in Apeldoorn.  Met een van zijn poreuze gravelsoorten Gravel-Plus Premium, maar ook met 

een Beach tennisinstallatie!

Auteur: Santi Raats

Pluim: ‘De ene klant wil de hele 
winter door spelen, de andere wil 
prestatietennis, maar een baan-
type er tussenin bestaat ook’
Poreuze gravelsoort verlengt het seizoen voor tennisbanen



80 www.fieldmanager.nl

dé referentie onder de tennisbanen

   ITF Pace 2 gecertificeerd

meer dan 1000 banen in binnen- en buitenland

minimaal onderhoud

365 dagen bespeelbaar

speeleigenschappen van gravel

www.smashcourt.nl
A POWERFUL EXPERIENCE

Domo® Sports Grass

Industriepark West 43

B-9100 Sint-Niklaas

België

T +32 (0)3 780 45 75

F +32 (0)3 780 45 73

www.domosportsgrass.com 

info@domosportsgrass.com



81www.fieldmanager.nl

3 min. leestijd

Om Pluim and Sports, dat zich richt op allerlei bui-
tensportinstallaties, te promoten, wordt een Beach 
tennisinstallatie neergezet. Daarvoor wordt een 
bestaande minibaan ingericht met een verplaats-
bare netinstallatie. Zand zou teveel rommel geven 
voor de enkele eventdag. Er is wel een instructeur 
gevonden die de hele dag les zal geven in beach-
tennis. Harrie Pluim: ‘Iedereen kent ons al in de 
tenniswereld. Maar we worden geleidelijk aan ook 
bekend in de rest van de sportwereld.’

Samenwerking Gravel-Plus Premium
Tennisbouw Nederland zal in zijn stand Gravel-Plus 
Premium aanprijzen. Sinds anderhalf jaar heeft 
Tennisbouw Nederland samen met andere dealers 
de licentie van het gravelproduct overgenomen 
van BHS. Samen met de andere dealers van Gravel-
Plus Premium Wijnbergen Sportbouw, Traas en 
Ovaa, Bouma Sport en Groen, en leverancier Tegra 
Nederland draagt Tennisbouw Nederland het pro-
duct nu landelijk uit.

Gravelsoort tegen hoosbuien
Het KNLTB/NOC*NSF/Kiwa-Isa Sport-
gecertificeerde Gravel-Plus Premium is een gra-
velbaan die onder afschot, dus een flauwe helling, 
wordt aangelegd. Want waarom water horizontaal 
afvoeren als het ook verticaal kan? Het bestaat 
niet net als traditionele gravelbanen uit gemalen 
baksteen, maar uit gemalen dakpan. Er mag com-
petitie op worden gespeeld. Harrie Pluim: ‘Het 
is evengoed een gravelproduct, maar het wordt 
normaliter onder afschot aangelegd. Het product 
is stabieler dan gewoon gravel en doordat het na 
reparatiewerkzaamheden eerder hard is, is het 
sneller en langer bespeelbaar. Het regenwater 
moet namelijk over het oppervlak afstromen naar 
de goot. Om de afvoer van regenwater over het 
oppervlak mogelijk te maken is de samenstelling 
van de gravellaag aangepast.’

Aan het oppervlak bevinden, in tegenstelling tot 
alle andere alternatieve tennisconstructies, losse 
graveldeeltjes waardoor het perfecte glij-eigen-
schappen bezit. Bij hoosbuien wordt het regenwa-
ter snel afgevoerd naar de zijkant en via de lijngoot 
vloeit het weg naar de aangesloten watergang of 
riolering. 80 procent van het regenwater verdwijnt 
op deze manier meteen. De andere 20 procent zakt 
door het gravel naar de ondergrond. Bij normale 
omstandigheden zakt het regenwater op de regu-
liere wijze, verticaal, af.
Pluim: ‘In een gewoon seizoen zakt al het regenwa-
ter door het Gravel-Plus Premium heen, maar met 
name bij zware regenval heeft dit type gravel voor-
delen ten opzichte van gewoon gravel. 
Zware hoosbuien komen de laatste jaren meer 
voor dan vroeger. In het najaar zijn gravelbanen 
bovendien slecht waterdoorlatend omdat ze al het 
hele jaar zijn bespeeld. Bij Gravel-Plus Premium 
heb je ook in het najaar bij regen na een uur weer 
een bespeelbare baan.’ 
Daarbij komt dat door de hardere toplaag er 
minder snel beschadigingen als deuken zullen ont-
staan. De banen slijten minder en zijn goedkoper 
in onderhoud, mede door het vervallen van de 
voorjaarsonderhoudsbeurt.

Voor elk wat wils
Pluim bedient overigens alle soorten klanten. ‘Elke 
vereniging heeft natuurlijk behoefte aan een ander 
type baan. Er zijn clubs die de hele winter door 
willen spelen; dan is gravel niet gewenst. Sommige 
verenigingen willen een seizoensverlengende baan 
en dan is Gravel-Plus Premium een goede optie. 
Maar een klein topje van de tennisijsberg gaat voor 
prestatietennis, dan is gewoon gravel het beste. 
Want daarop kun je het beste tennis leren en op 
spelen. Maar 70 tot 80 procent van de clubs willen 
recreatief tennis spelen, dus voor elk wat wils.’ 
Speelvelden vlak houden

Het najaar komt er weer aan en Pluim wil de 
groundsmen in Nederland nog een advies meege-
ven: ‘Of je nu een tennisbaan hebt of een andere 
buitensportbaan: houd je baan goed schoon. Als 
je baan glad en vies is, krijg je waterproblemen. 
Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je extra fana-
tiek speelschade herstelt en dus gaten uit vult, 
zodat de baan vlak blijft en zich geen plassen kun-
nen vormen.’ 

ACHTERGROND

Harrie Pluim Gootjes Gravel Premium Plus.

KNLTB meldt: ‘GravelPlus Premium is gelijk gesteld 
met gravel hetgeen betekent dat deze banen in 
competitieverband uitwisselbaar zijn. Daarnaast 
mogen er ook eredivisiewedstrijden op gespeeld 
worden, evenals categorie 2 toernooien en derge-
lijke. In dit opzicht zijn er dus geen beperkingen. 
Wel is het nog zo dat de afdeling 'Toptennis' stan-
daard gravelbanen voorschrijft voor de jeugdrang-
lijsttoernooien. Intern is al aangegeven dat deze 
banen ook als gravelbanen bestempeld kunnen 
worden en derhalve geaccepteerd worden voor 
jeugdranglijsttoernooien.’

Arie Stoet van TC Ready Again in Lemmer: ‘We heb-
ben sinds 2012 vier Gravel-Plus Premium-banen 
liggen. Deze hebben perfecte speeleigenschappen. 
De banen zijn onder circa 8 centimeter afschot 
aangelegd. Tussen de vorstperioden hebben wij 
gewoon gespeeld. Een paar maal rollen is voldoen-
de in het onderhoud.’
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Soms wordt mij als hoofdredacteur van dit vakblad weleens gevraagd: waar 
ben je nu eigenlijk zelf voor: kunstgras of natuurgras? Als je het zo vraagt, 
klinkt het natuurlijk al een beetje eng. Was je goed of fout in de oorlog? Hou 
je van kaas of pindakaas op je brood? De keuze voor kunst of natuur is niet 
een keuze voor goed of fout. Maar dit gevoel overheerst vaak wel de discussie. 
Natuurlijk, je mag je voorkeur hebben, maar uiteindelijk moet die gaan over 
een feitelijke afweging en niet over emoties. Jammer, natuurlijk. 

Als vakblad schrijven we over allebei en proberen we op beide fronten balans 
en nuance in de discussie te brengen. Dat is niet makkelijk. Aan beide fronten 
zitten scherpslijpers die, diep weggekropen in hun argumenten, iedere nuance 
meteen als een doodzonde zien. Want laten we duidelijk zijn: in veel maat-
schappelijke discussies ontbreekt het momenteel aan nuance. Kunstgras is de 
reden dat wij slecht presteren als voetbalnatie. Staat lekker op pagina 1 van de 
Telegraaf, maar is mij te simpel. Het tegenovergestelde zie je overigens ook. 
Ondanks het feit dat Nederland vergeven is van de deskundige adviesbureaus, 
zie ik geregeld cases voorbijkomen waar ik geen chocola van kan maken. Een 
voetbalclub met 150 leden die investeert in kunstgras: prima, het is mijn geld 
niet, maar ik geloof nooit dat je daar een passende rekensom van kunt maken. 

Ik heb het hier al vaker gezegd. De balans in de discussie is volledig weg en 
iedere sportveldbestuurder lijkt maar één ding te willen: een kunstgrasveld 
aanleggen, bij voorkeur met publiek geld. Wat ik zou willen, is dat de discussie 

wat meer wordt opengegooid en dat de KNVB natuurgras gaat presenteren als 
een alternatief. Overigens, ook voor de branche is dat economisch een goede 
beslissing. Aan kunstgras verdient eigenlijk alleen de kunstgrasfabrikant; aan 
natuurgras verdient een hele keten: de leverancier van de maaimachine, van 
de meststoffen, de adviseur, maar bovenal de fieldmanager.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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