In Roosendaal kunnen ze een schaap
klonen
Jeffrey Kooistra: “De romantiek van het vieze broekje is een
bewijs van het conservatisme van de voetbalwereld”
Jeffrey Kooistra toont het zojuist ontvangen Fifa two star-certificaat.

RBC uit Roosendaal heeft recent als zevende BVO haar stadionveld omgebouwd van natuur- naar kunstgras. Voor het vakblad Fieldmanager
een prima aanleiding om met de hoofdrolspelers te discussiëren over de beweegredenen van de Roosendalers om te kiezen voor kunstgras.
Auteur: Hein van Iersel
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De volgende mensen waren
aanwezig bij het ronde tafel gesprek in
het MariFlexStadion te Roosendaal:
• Jan Pollemans, directeur RBC Roosendaal
• Jeffrey Kooistra, directeur RBC Roosendaal
• Eric Hellemons, assistent-trainer RBC
Roosendaal
• Dick Nootenboom, directeur Nootenboom
Sport
• Gertjan de Vet, projectmanager
Nootenboom Sport
• Ron Lokhorst, sales Recticel Composite
Foams
• Agnetha Bernardt, sales Granuflex
Jan Pollemans, voormalige voorzitter van RBC en
primair verantwoordelijk voor het nieuwe veld.

Gertjan de Vet

Recticel re-bounce shockpad

De laatste jaren heeft een fors aantal betaald
voetbalorganisaties de stap naar kunstgras
gemaakt. Niet altijd ging dat goed. Cambuur
heeft inmiddels haar kunstgras weer ingeruild
voor echt gras. Maar de trend lijkt voorlopig nog
onmiskenbaar. Kunstgras is here to stay. Ook in
het betaald voetbal en zeker in de subtop, waar
clubs als RBC thuishoren.
Jan Pollemans was als directeur van RBC verantwoordelijk voor de overgang van natuur- naar
kunstgras. Hij begint het ronde tafelgesprek en
legt meteen de vinger op de zere plek: “De uitdaging voor BVO’s voor de komende jaren is rentabiliteit. Een belangrijk middel om dat te bereiken

is multifunctioneel gebruik van het stadionveld.”
Pollemans vervolgt: “Bij een doorsnee BVO wordt
het hoofdveld ingezet voor ongeveer twintig
thuiswedstrijden. Dat betekent dat jouw dure
veld, maar ook de tribunes, parkeerplaatsen,
businessruimtes en ga zo maar door misschien
maar twintig dagen optimaal worden benut. Hoe
kun je op zo’n manier geld verdienen?”
Pollemans gaat verder: “BVO’s hebben het financieel moeilijk, maar wat mij betreft is investeren
in kunstgras een goede manier om weer geld te
gaan verdienen.”

BVO’s hebben het financieel
moeilijk. Investeren in
kunstgras is dan een goede
manier om weer geld te gaan
verdienen
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Ron Lokhorst

Dick Nootenboom

Jeffrey Kooistra

samenwerking met Lano met als uitgangspunten
sublieme sporttechnische kwaliteiten, een goed
herstellend vermogen door de diamantvormige
vezels, en langdurig behoud van sporttechnische
eigenschappen op Fifa Two Star-niveau.”
Dick Nootenboom besluit: “In Roosendaal ligt
een absoluut topveld.”
Spelen
Allemaal mooi en wel, maar is het niet de
voetballer die uiteindelijk toch bepaalt waar
op gespeeld gaat worden? En voetballers in de
ere- en eerste divisie zijn traditioneel toch niet
echt pro-kunstgras? De aanwezige RBC’ers Eric
Hellemons, Jeffrey Kooistra, en Jan Pollemans
schudden het hoofd. Die antipathie tegen kunstgras is –in hun visie- alweer achterhaald en was
grotendeels te wijten aan lobbywerk van VVCSvoorzitter Danny Hesp. Inmiddels zijn topspelers
veel meer gewend aan kunstgras.
Recticel re-bounce shockpad

Deze combinatie die een Fifa
two star-toelating heeft, zou
voor meer controle over de
bal moeten zorgen en meer
comfort voor de speler

Dick Nootenboom van Nootenboom Sport neemt
over: “RBC vertelde ons over de interesse om hier
een springruiterconcours te organiseren. Wij hebben dat meteen besproken met andere bedrijven
binnen het Bam-concern. Vraag is dan ‘hoe moet
het mogelijk zijn om het kunstgrasveld zo af te
dekken zodat je daar straffeloos een springconcours kunt houden? Het precieze recept hebben
we nog niet, maar we denken daar wel over na.”
Pollemans: “De voordelen zijn dan natuurlijk
enorm. Wij hebben alles om zo’n concours, maar
ook andere evenementen, tot een succes te
maken: tribunes, catering, parking, vip-ruimtes.”
Nooteboom: “De constructie is ontwikkeld in

Jeffrey Kooistra: “We moeten eens ophouden
met die romantiek van het vieze broekje. Als
wij een schaap kunnen klonen, dan kunnen we
toch ook wel een kunstgrasveld bouwen dat
even goed is als natuurgras? Voor het veld dat
Nootenboom hier gebouwd heeft, klopt dat in
ieder geval wel.”
Assistent-trainer Eric Hellemons van RBC: “Het
belangrijkste aan een veld is consistentie. Als trainer wil ik een veld hebben dat altijd gelijk is. Dat
is met name tijdens de training erg belangrijk.
In een wedstrijd komt dat minder scherp naar
voren omdat voetballers tijdens een wedstrijd de
tijd nemen om aan het veld en de wedstrijd en
te wennen. Bij een training werkt dat niet, daarin
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Agnetha Bernardt

De technische kant van
de voetballerij is heel
conservatief. Belangrijke
nieuwe ontwikkelingen
worden daardoor
tegengehouden
gaan spelers meteen voluit. Met het gevaar op
blessures.”

Eric Hellemons

voor meer comfort voor de speler.
Jeffrey Kooistra van RBC wil dat graag bevestigen: “Het lijkt wel alsof de bal over de toppen
van de vezels rolt.”
Dick Nootenboom: “De constructie die wij hier
hebben aangeboden is op alle fronten doordacht.
De shockpad, maar ook het bruin gecoate SBR
zijn met name voor stadions geschikt.”
Nootenboom grapt naar buurman Pollemans:
“Wist jij dat je miljardair bent? Dit veld heeft met
112.000 vezels per vierkante meter meer dan een
miljard vezels.”

Kooistra, de huidige directeur van RBC: “De
technische kant van de voetballerij is heel conservatief. Daardoor worden belangrijke nieuwe ontwikkelingen tegengehouden. Terughoudendheid
naar kunstgras is daar een voorbeeld van.”

Agnetha Bernardt van Granuflex: “In een stadion
kijk je van bovenaf het veld op. Daarom hebben
wij gekozen voor bruin SBR. Dat oogt natuurlijker
dan het pikzwarte standaard SBR-rubber. Voor
de coating hebben we gekozen omdat we iedere
overlast door stank wilden voorkomen.”

Stevig
Nootenboom heeft in Roosendaal een veld aangelegd waarvan ze overtuigd is dat dit met name
voor topvoetbal een prima keuze is. De meeste
kunstgrasvelden worden aangelegd met kunstgrasmatten met een 60 millimeter lange vezel.
Nootenboom heeft in Roosendaal een constructie
gebouwd met een 40 mm vezel van Lano Sport
en voor de nodige veerkracht een Re-bounce
shockpad van Recticel ingebouwd. Deze combinatie, die een Fifa two star-toelating heeft, zou
voor meer controle over de bal moeten zorgen en

Mes op tafel
Ik vraag aan Jan Pollemans: “Jij bent supermarktondernemer. Dat zal wel betekenen dat de keuze
voor Nootenboom de keuze voor de laagste prijs
is? Pollemans: “Natuurlijk heeft het mes op tafel
op tafel gelegen tijdens de onderhandelingen,
maar er was ook een klik; Nootenboom is in de
BVO-wereld nog nieuw en onbekend en wilde
hier overduidelijk een succes van maken.”
Daarnaast bestaat het offertetraject niet alleen uit
prijs, ook flexibiliteit en kwaliteit zijn belangrijke
factoren. Nootenboom en RBC zijn uiteindelijk tot

een constructie gekomen waarbij Nootenboom
meefinanciert in het veld en het veld over verloop
van tijd wordt afbetaald.
Fifa
Hoe zat het nu werkelijk met de laatste afkeuring
van Fifa?
Dick Nootenboom: “Wij hebben de backing
iets verzwaard om de grasmat nog stabieler te
maken, deze verzwaring had gemeld moeten
worden bij de Fifa. Nu ontstond er een afwijking
ten opzichte van de constructie zoals die geregistreerd staat bij de Fifa. Terwijl het veld technisch
al was goedgekeurd door Isa Sport, werd het veld
afgekeurd op deze administratieve wijziging. Fifa
is dan bijzonder rechtlijnig en keurt eenvoudigweg af. Dat was wel even schrikken, maar gelukkig kregen we al snel een dispensatie van de
KNVB om deze administratieve dwaling recht te
zetten en kunnen we inmiddels het officiële Fifa
Two Star certificaat overhandigen.”
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