Het bestaande honkbalstadion in het Pim Mulier Park dat toebehoort aan honkbalvereniging Kinheim. Omdat er geen trainingsfaciliteiten waren, dreigde dit stadion zijn A-status te
verliezen.

In en op de weg
De gemeente heeft in 2006 en 2007 zelf de
bestaande velden omgezet in kunstgrasvelden,
de atletiek sprintbanen uitgebreid (van zes naar
acht) en de tennisbanen voorzien van nieuwe (all
weather) toplagen en de waterpartijen aan de
noord en westkant verbreed.
De aanpassingen aan de hele infrastructuur vanaf
begin 2008 ging niet van een leien dakje. De
velden waren open voor gebruik terwijl de aannemer bezig moest. Het gonsde van de klachten
over de bereikbaarheid en de veiligheid op het
sportpark. Uitvoerder Jongema: "Tijdens de
rioleringswerkzaamheden was het moeilijk om de
mensen via de juiste paden te laten lopen. Maar
het was überhaupt een uitdagende klus, vooral
in de winter. Het moest absoluut droog zijn om
de zand en infill in de mat aan te brengen, dus
we hadden wat vertraging opgelopen doordat
de kale mat er twee maanden lag te wachten op
verdere bewerking. We hebben de hele ondergrondse infrastructuur vernieuwd. Bovengronds
hebben we een wegenstructuur aangelegd en
een nieuw honkbal- en een nieuw softbalveld van

internationaal niveau."
Internationaal niveau?
"Inderdaad", vervolgt Jongema. "Dat betekent
grotere velden, niet alleen hoge ballenvangers
maar evenzo hoge hekken, tribunes erbij en completere dug outs. De hekken zijn 10 meter hoog,

normaal gesproken zijn die 2 meter hoog. De
kunstgrasuitvoering op het honkbalveld is volgens
de normen van de internationale honkbalfederatie
(Ibaf, red.) en is het eerste kunstgras honkbalveld
dat aan internationale standaard voldoet in

Onderhoud van de halfverharding in het nieuwe honkbalstadion. Op de achtergrond is de cirkel- en hoekvormige
maatvoering van het honkbalveld te zien. Uitvoerder Oranjewoud Lutzen Jongema: "Wat zo bijzonder is aan een
honkbalveld vergeleken bij een kunstgras voetbalveld, is dat de maatvoering erg complex en streng is."
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Wat we beloven, maken we waar!
Verschoor Groen en recreatie, dé
onderhoudsspecialist van Nederland

Vanaf november 2001 staat Verschoor Groen en
Recreatie op de kaart. Aan het roer staat Arwin
Verschoor, een telg uit een landbouw-/aannemers- en
akkerbouwfamilie. De grootste leerschool voor aanleg
en onderhoud van gras en bodem was de golfbaan die
zijn vader zelf heeft aangelegd. Later deed Verschoor
kennis en ervaring op in Amerika, Engeland en Duitsland door voor golfbanen en sportvelden te werken
in de tuin- en parktechniek en haalde onder meer de
marketingcertificaten Nima A en B.

hebben en weet hij ook dat de kwaliteit ervan het
neusje van de zalm is.”

De van oorsprong monteur zegt het sterkste te zijn in
techniek en alles in huis te hebben om dé onderhoudsspecialist van Nederland te worden. Verschoor: “Verschoor Groen en Recreatie is verkoper, verhuurder
en dienstverlener van onderhoudsmachines. Hierin
onderscheiden we ons van andere onderhoudsspecialisten, die óf het één óf het ander zijn. Als monteur
is techniek mijn grote passie. We doen dus waar we
goed in zijn.”

Handen ineen slaan
Als dienstverlener in golfbaan en sportveldonderhoud werkt Verschoor graag samen. Niet alleen met
andere aannemers, ook scherpe communicatie met de
opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Verschoor:
“Heijmans en SBA zijn soms partners. Maar ook staan
we erop dat we letterlijk en figuurlijk de handen ineen
slaan met voetbalinstanties, de (hoofd)greenkeepers en
sportveldbeheerders. Dit is dermate belangrijk voor
ons, dat het vorm heeft gekregen in een ‘handschudsymbool’ binnen het Verschoor-logo.”
De betaald voetbalwereld, waaronder de clubs NAC,
FC Den Bosch, FC Kopenhagen en Roda JC, heeft
inmiddels ook de kwaliteiten van Verschoor groen en
Recreatie ontdekt. “Maar ook de handelsorganisatie
verdubbelt haast ieder jaar”, meldt de bedrijfseigenaar
trots.

Pareltjes
De onderhoudsmachines die Verschoor Groen en
Recreatie verkoopt en verhuurt zijn de ‘zeldzame
pareltjes’ onder de machines: het zijn niet zozeer de
machines voor dagelijks onderhoud als wel die voor de
zeer specifieke bewerkingen.
Over de verkoop en verhuur van onderhoudsmachines legt hij uit: “Het is een uitdaging om als verkoper
en verhuurder een nicheproduct te bieden met grote
meerwaarde voor een golfbaan of sportveld. Wij
focussen onze professionele toewijding op één punt.
Hierdoor weet de klant heel goed wat we te koop

Verkoop
In de verkoop heeft Verschoor onder meer de volgende juweeltjes:
• De Truturf roller met een gepatenteerd rolsysteem.
Een extreem lichte machine met hoog rendement in
de verbetering van de balsnelheid.
• De Dakota bezander met groot bedieningsgemak en
100 procent strooibeeld.
• De Dennis handmaaier met verwisselbare cassettes.
Ideaal om vlak voor de voetbalwedstrijd een mooi
banenpatroon op het veld te creëren.
• De Lastec (semi)rough-maaier met unieke snelhoog

teverstelling van de maaihoogte en zowel
monteerbaar voor- als achterop de trekker.
• De Sandcat, één van de weinige machines die lineair
materiaal, zoals granulaat, in de bodem aanbrengt.
• De nieuwe Imants bladblazer, verkrijgbaar na
Papendal.
Dienstverlening
Als dienstverlener zet Verschoor onder meer onderstaande geheime wapens in:
• De Dryject, voor op greens en tees. Een beluchtings
machine met beluchtingskanalen die wetting agents
of granulaat horizontaal in de bodem aanbrengt.
• Een zelfontwikkeld maai- en harksysteem. Waar
normaliter riet voornamelijk in de winter met
kraan en slootbak verwijderd moet worden, kan
deze handeling nu in het groeiseizoen. De trekker
en de maaier, die non-stop door kunnen rijden
zorgen voor regelmaat en snelheid in de bewerking.
• De zelfontwikkelde ‘Topchanger’ voor toplaagverbetering. De draineermachine verbetert
waterinfiltratie en zorgt voor instant afwerking voor
directe bespeelbaarheid door het aandrukken van de
dichtgegooide sleuven.
Belofte
“Het bedrijf dankt zijn succes aan de inzet en kundigheid van ons team”, benadrukt Verschoor tot slot.
De stuurman toont perfectionisme, levenskracht en
grote bescheidenheid in zijn ondernemersgeest. Samen
vormt dit: betrouwbaarheid. Zijn uitsmijter komt dus
niet als een verassing: “Wat we beloven, maken we
waar.”
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Interview

Schuurman en Jongema gooien een balletje op, Hoyer
staat klaar om te vangen. Schuurman: "Eén van de
redenen van de geslaagde uitvoering is de goede
samenwerking tussen ons drieën."

Europa. Langs het softbalveld staan demontabele
hekken. Die kunnen we tijdens belangrijke wedstrijden groter maken voor een promoveld. Ook
is het honkbalveld van internationale afmetingen.
Het outfield is zo groot dat er makkelijk lijnen
getrokken kunnen worden voor de E-tjes en de
F-jes om op te spelen."
Zijn leidinggevende Schuurman voegt toe: "De
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
(KNBSB) en ISA Sport hebben de velden in één
keer goedgekeurd. Dat is uniek, want op alle
kritieke punten in het proces verliep de bouw
goed." Hij wijst in de richting van een gebouw
onder constructie dat lijkt op een parkeergarage
en praat verder: "Daar achter de honkbalstadions komt de indoor trainingsaccomodatie voor
honk- en softbalvereniging Kinheim waar het park
in eerste instantie zijn A-status weer mee kreeg.
Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg zet alle stenen
gebouwen neer op het terrein. Oranjewoud is
verantwoordelijk voor alle voorzieningen in en op
de weg." Hoyer, trots als een pauw: "Zoals mooie
trottoirs om op te wandelen en het terrein een
echte parkuitstraling te geven. Er zijn bestemde
plekken voor bomen en gras en ecologische zones
zoals verbrede waterpartijen en amfibiënpoelen.
Ook is er rond het park een groene structuur."
Onderhoud
Wie gaat het park onderhouden?
Hoyer: "De gemeentelijke Dienst Openbare Ruimte zorgt voor de Pim Mulierlaan, die tussen de
school en het park inloopt. Verder is de afdeling

Het nieuwe honkbalveld, zowel trainings- als wedstrijdveld.

Sport en Recreatie sinds januari 2008 overgegaan
in sportonderhoudsbedrijf SRO Kennemerland.
Die gaat het park zelf beheren." Zijn er speciale
onderhoudsafspraken nodig bij de overdracht van
de honk- en softbalvelden? Jongema: "Wat zo
bijzonder is aan een honkbalveld vergeleken bij
een kunstgras voetbalveld, is dat de maatvoering
erg complex en streng is. Halfverharding (sintels,
red.) wisselt kunstgras namelijk op onverwachte
plaatsen af. Ook moesten de honken op de juiste
maat zijn, de werpheuvel moest correcte hoogte
en diameter hebben, noem het maar op." Hij laat
de hoekige en ronde patronen in het veld zien.
"Maar er kwamen veel meer keuringsnormen
bij kijken. We moesten bijvoorbeeld ook letten
op een goede overgang van kunstgras naar

halfverharding zonder drempels. Het meeste werk
is ondergrond gebeurd, zoals het storten van 300
kuub beton voor een 1,5 meter diep betonnen
fundering onder de hekken en de ondergrondse
scheiding van halfverharding en kunstgras/TPE
door een verticaal opstaande metalen strip, waarbovenop weer een rubberen strip."
Volgens Jongema was niet alleen de maatvoering
precisiewerk, ook zal de sportveldbeheerder zich
op nauwgezet onderhoud moeten toeleggen:
"De TPE en halfverharding moeten goed gescheiden blijven. Als TPE later op de halfverharding
terecht komt is dat niet zo erg, maar halfverharding op TPE vormt bergjes. Die verharden door
regen en dat is gevaarlijk."

Projectmanager Sport bij de gemeente Haarlem Lea Hoyer: "Vroeger heerste er nog een bedelcultuur op de
afdeling sport. Dat veranderde. Nu is er heuse aandacht voor de buitenruimte."
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