Help, ik heb een kunstgrasveld
Derde kunstgras congres over testen, keuren en certificeren

Op 10 november in Papendal gebeurt het voor de derde keer: hét congres voor gemeenten, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus,
leveranciers en kunstgrasfabrikanten over de ontwikkelingen op het gebied van kunstgras. Dit jaar is het hoofdthema: Testen, certificeren en
keuren.
Auteur: Karlijn Raats
Het inmiddels alom bekende kunstgrascongres
trok in 2007 190 bezoekers en in 2008 maar
liefst 270 mensen. Dat laatste bezoekersaantal
werd gehaald ondanks concurrentie van de
Nationale Grasdag, die op dezelfde dag was
gepland. Dit jaar is het sprekersprogramma, dat
bestaat uit negen parallelsessies en twee plenaire
sprekers, van minimaal hetzelfde niveau en alle
belangrijke thema’s zullen de revue passeren.

Gelegenheid tot netwerken,
maar de focus op
kennisoverdracht
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‘Help, ik heb een kunstgrasveld’ biedt gelegenheid tot netwerken, maar de focus ligt duidelijk
op inhoud en de overdracht van kennis. Net als in
2008 zal Tom van ’t Hek de rol van dagvoorzitter
op zich nemen.
Fifa
Hoofdthema van het congres, ‘testen, certificeren en keuren’, is zeer actueel. Dit beslaat onder
andere alles wat er momenteel rond de mogelijke
acceptatie van het Fifa-model gebeurt. Als we
alle voortekenen mogen geloven, gaat het deze
organisatie lukken om een soort staatsgreep te
plegen in het Nederlandse model. Het is alleen de
vraag of het een hostile of friendly take over zal
zijn. Op dit moment wordt druk overleg gevoerd
tussen de KNVB, Fifa en NOC*NSF over deze
overgang. Op het congres geeft Fifa-manager
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Het is de vraag of Fifa een
hostile of friendly take over
gaat doen
en keynote-spreker Nigel Fletcher de stand van
zaken over deze onderhandelingen.
Partijkeuring vs proceskeuring
Ander interessant thema om in te duiken is ‘partijkeuring versus proceskeuring’, waarbij Gosewin
Bos van Oranjewoud en Ton Jans van Intron een
nieuwe manier van kunstgras keuren uitleggen.
Intron keurt niet meer iedere stap in het proces,
maar certificeert en borgt het hele proces van de
aannemer.
Nieuwe KNVB-gebruiksnorm
Ook gaat hoofd accommodatiezaken Patrick
Balemans van de KNVB de introductie van een
nieuwe gebruiksnorm aan het publiek voorstel-

len. Deze gebruiksnorm moet ervoor gaan zorgen
dat kwaliteit vooral duurzame kwaliteit wordt,
zodat je als koper voor een bepaalde vastgestelde
periode exact weet hoe jouw veld presteert. Weer
een nieuwe norm, zul je wellicht denken. Heeft
dit wel toegevoegde waarde? Maar vergelijk
eens: bij een auto vinden we een duurzaamheidnorm heel normaal. Na vijf jaar accepteert
niemand dat zijn auto ineens nog maar 50 kilometer per uur rijdt. Zo moet een veld er ‘in de
folder’ goed uitzien, maar na vijf jaar ook nog
goed presteren. Hierdoor zal veel veranderen in
de kunstgrasmarkt, waarbij op het moment veelal
op het moment van levering wordt gezorgd voor
een bepaalde kwaliteit (Fifa Two Star/Plusnorm),
veelal tegen de laagste prijs. Een van de aanbeve-

lingen van de KNVB is dat we heel anders tegen
kwaliteit aan gaan kijken.
Nieuwe RAW kunstgrasaanleg en –onderhoud
Jacques van Middelkoop, werkzaam bij de
gemeente Utrecht en eigenaar van een sportadviesbureau heeft namens de BSenC meegewerkt
aan een nieuwe RAW voor de aanleg en het
onderhoud van kunstgras en kan hierover haarfijn
alles vertellen.
Weer genoeg stof om over te praten dit jaar. Tot
op het congres!

Een veld moet er ‘in de
folder’ goed uitzien, maar na
vijf jaar ook nog goed
presteren
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