Het onderbuikgevoel van Danny Hesp
Waarom betaald voetbal op natuurgras gespeeld moet worden…

Kunstgras in een voetbalstadion. Jaren geleden nog ondenkbaar, maar sinds twee jaar in Nederland toch echt de realiteit. Niet alleen
Heracles en Cambuur werken hun thuiswedstrijden op de kunstgras ondergrond af, ook nieuwkomer Omniworld heeft gekozen voor de
rubberen mat en zelfs topclub AZ denkt erover na. Niet iedereen is echter even enthousiast over het betaalde voetbal op kunstgras.
Supporters laten zich steeds vaker horen (‘Alleen hockeytutjes spelen op kunstgras!’) en ook de spelers hebben inmiddels laten weten hun
wedstrijden liever op normaal gras dan op kunstgras te spelen. Volgens de voorzitter van de vakbond voor contractspelers (VVCS), Danny
Hesp, zelf oud-voetballer van onder meer Ajax, NEC en RBC, maakt de KNVB zich volslagen belachelijk door betaald voetbal op kunstgras toe
te staan: “Waarom moeten wij in dat kleine rot-Nederland nu allemaal aan de kunstgrasvelden?” Een pleidooi van een echte
voetballiefhebber.
Auteur: Danny Hesp (opgetekend: Joris van Meel)
“Toen kunstgras net opkwam konden wij bij de
VVCS niet echt inschatten hoe kunstgras in
Nederland ontvangen zou worden. We hadden
zelf het idee dat men het helemaal niets zou
vinden. In Engeland is er bijvoorbeeld ook een
pilot geweest bij Queens Park Rangers en dat
veld is er later ook weer uitgegaan omdat men
de kwaliteit uiteindelijk niet voldoende vond. Nu
je ziet dat de kunstgrasvelden steeds beter
worden, beginnen de clubs na te denken of
kunstgras in het stadion iets voor hen zou
kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk alles met geld te
maken. Besturen geven wel aan dat met een
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kunstgras veld er altijd een goed veld ligt, en er
altijd gevoetbald kan worden, maar dat vind ik
zo´n nonsens. Het gaat natuurlijk allemaal om
het geld!
Enquête
Toen Heracles vorig jaar op het punt van
promoveren stond, en er voor het eerst in
Nederland een club op kunstgras in de hoogste
divisie zou gaan spelen, was het tijd voor actie.
Ik ben zelf ook voetballer, en je merkt aan andere
profvoetballers om je heen dat zij kunstgras niet
hét veld vinden om betaald voetbal op te spelen.

Wij van de VVCS zijn daarom aan het eind van
het vorige seizoen een enquête gestart om te
kijken of ons gevoel terecht was. Daarnaast is het
zo dat wanneer je jezelf niet laat horen, je alles
maar toelaat. We wilden de spelers er middels
deze enquête daarom ook op attent maken dat
zij, hoewel zij het tegenovergestelde denken,
zeker wel iets te vertellen hebben. De uitslag van
de enquête was overduidelijk: 92% van de voetballers uit de eredivisie liet ons weten dat zij het
voetballen op natuurgras verkiezen boven het
voetballen op kunstgras. Voor de duidelijkheid:
wij concentreerden ons in de enquête alleen
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maar op de kunstgras wedstrijdvelden. Wij zijn
namelijk absoluut niet tegen het voetballen op
kunstgras trainingvelden. Als de velden slecht
worden is kunstgras een perfecte mogelijkheid
om naar uit te wijken. Vooral nu die kunstgrasvelden steeds beter worden kun je daar dan
uitstekend op trainen. We vinden alleen niet dat
kunstgras in de stadions thuis hoort. Buiten de
stadions is een kunstgrasveld een ideale
uitwijkmogelijkheid om op te trainen, maar niet
meer dan dat. Dit is trouwens ook de mening
van de meeste trainers. Jan Reker, voorzitter van
de vakbond van voetbaltrainers, heeft onder zijn
leden ook een enquête gehouden over het
spelen op kunstgras, en ook bij die ondervraging
was de overgrote meerderheid tegen het spelen
van wedstrijden op kunstgras.
Betaald voetbal natuurlijk op gras!
Aan het begin van dit seizoen brak ook nog eens
een jongen (Gerard Wiekens, JvM), zonder dat er
iemand in de buurt was, zijn kuit op het kunstgrasveld van Omniworld. Natuurlijk gebeurt dat
ook wel eens op een grasveld, maar die jongen
zei dat dit hem op een natuurgrasveld niet was
overkomen. Op een grasveld heb je nog enige
draaiing, maar op een kunstgrasveld sta je
helemaal vast. Naar aanleiding van dat trieste
verhaal zijn we binnen de VVCS gaan kijken wat
we nog meer konden doen. We hebben toen
shirts laten drukken met daarop de tekst ‘Betaald
voetbal natuurlijk op gras’ en wilden een
wedstrijd organiseren waarbij teams deze shirts
in de warming-up aan zouden doen. Op die
manier zou er ook nog extra media-aandacht aan
geschonken kunnen worden. Alles was geregeld:
in de wedstrijd RBC-NAC zou het gaan gebeuren.
Uiteindelijk kwam echter het probleem van de
commercie om de hoek kijken: NAC wilde
gewoon meedoen, maar RBC uiteindelijk niet
omdat ze toch bang waren een sponsor te
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verliezen. Dat is natuurlijk ook wel logisch: RBC
zit in een moeilijke hoek en heeft het financieel
zwaar, maar het was natuurlijk wel heel jammer
voor ons. Daarna is besloten om de clubbezoeken die ik elke week doe te combineren
met de ‘Betaald voetbal natuurlijk op gras’
-campagne. Elke week zet ik een aantal spelers
op de foto, noteer hun mening en zet dat op de
VVCS-site of in De Contractspeler, het kwartaalblad van de VVCS. Vaak gaat zo’n bezoek
gepaard met een bezoekje van de regionale pers,
die op hun beurt de actie ook weer in hun krant
plaatsen. En op die manier komen we toch in al
die dagbladen terecht en krijgen we aandacht
voor ons probleem.
Belachelijk
De uitslag van de enquête was heel duidelijk:
profvoetballers spelen hun wedstrijden liever op
natuurgras dan op kunstgras. De KNVB geeft in
de tussentijd de clubs gewoon de mogelijkheid
om kunstgras aan te leggen. Ze houden het niet
tegen, en dat vind ik slecht. Ik kan het me niet
voorstellen dat je als voetbalbond toestaat dat er
in de betaalde divisies wordt gevoetbald op
kunstgras, terwijl jouw spelers aangeven dat
liever niet te doen. Dat je het toestaat op de
lagere niveaus begrijp ik, maar in de betaalde
divisies? Je maakt jezelf als voetbalbond gewoon
volslagen belachelijk. Ik weet daarnaast niet
zeker of mensen als Cruijff en Van Basten tegen
zijn, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat
juist zij zich uitspreken over deze kwestie. Als
blijkt dat ook zij nog eens tegen zijn, zou ik als
Nederlandse voetbalbond helemaal maar eens
goed na gaan denken…
Het lijkt er echter op dat de KNVB het betaalde
voetbal op kunstgras niet gaat verbieden. Het
probleem ligt daarom vooral bij de clubs zelf. Zij
zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de

velden in de stadions en hun beleid moet zijn dat
kunstgras voetbalvelden alleen maar voor het
trainen gebruikt worden, en niet om wedstrijden
op te spelen. Ik ben bij PSV en NAC Breda
geweest, en geen haar op hun hoofd die eraan
denkt kunstgras in hun stadion aan te leggen. AZ
is nu aan het bediscussiëren of zij in het nieuwe
stadion kunstgras of normaal gras gaan aanleggen, en wij hebben hier goede hoop dat zij niet
voor kunstgras gaan kiezen. Louis van Gaal,
trainer van AZ, ziet echter de bui al een beetje
hangen en denkt dat er over tien jaar overal in
Nederland kunstgras te vinden is. Hij denkt dat
wanneer ze in Alkmaar nu al kunstgras gaan
aanleggen, ze daar een bepaald soort spelletje
op kunnen creëren waardoor AZ een voorsprong
heeft op de rest. Hij zegt er echter zelf ook bij
dat hij als trainer een passant is en over een paar
jaar waarschijnlijk niet meer in Alkmaar werkzaam is en daarom de keus voor kunstgras een
keus voor het bestuur van de club vindt. Daar zit
volgens mij dan het probleem. Wanneer het
bestuur van een club bestaat uit oud-spelers dan
zullen die nooit kiezen voor kunstgras, maar
wanneer er commerciële niet-voetballers in het
bestuur zitten, zal er uit commercieel oogpunt
wel eerder voor kunstgras gekozen worden. Op
een kunstgrasveld kunnen zij namelijk misschien
wel een concert of een tentoonstelling laten
plaatsvinden, en daar kan geld mee verdiend
worden. Daarnaast is een ander kostenbesparend
voordeel van kunstgras in het stadion is dat daar
ook op getraind kan worden, zodat je weer een
veld minder nodig hebt.
Modder aan de broek
Je kan je toch niet voorstellen dat wij over tien
jaar met zijn allen in Nederland op kunstgras
spelen? Dat gaat toch ten koste de charme van
het voetbal? Er zijn fantastische wedstrijden
gespeeld in schitterende modderpoelen! Denk
aan Zaragoza-Ajax (halve finale Europa Cup II,
1987, JvM) en Jurrie Koolhof van PSV die
juichend wegrent omdat hij denkt gescoord te
hebben, terwijl de bal in de modderplas voor de
goal blijft liggen. Dat zijn legendarische
wedstrijden en momenten! Dat hoort er allemaal
bij. Je kunt regels aanpassen, zet voor mijn part
een elektronisch oog op de doellijn, maar laat
het veld het veld! Voetbal hoort op een natuurgrasveld en daar kunnen wel eens wat hobbels
of gaten inzitten. Natuurlijk moet er in de ere- en
eerste divisie een goed veld liggen, en zeker in
de eerste divisie is niet altijd het geval, maar dat
is dan de schuld van de clubs zelf. Velden zijn
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vaak nog een ondergeschoven kindje bij de
betaald voetbal organisaties in Nederland. Ze
kunnen heus wel een goed veld aanleggen, maar
ze steken er gewoon te weinig tijd in. Het veld in
een stadion wordt bij een normale betaald voetbal organisatie maar heel weinig gebruikt en
belast. Zo’n veld moet je in Nederland met
minimale middelen goed kunnen houden.
Op een kunstgrasveld ligt inderdaad altijd een
goed veld, maar je gaat mij niet vertellen dat er
mensen zijn die het voetballen op kunstgras
verkiezen boven het voetballen op een natuurgrasveld. Dat geldt voor spelers, trainers en
publiek. De jongens van Heracles zeggen dat ze
liever op kunstgras spelen dan op een slecht
natuurgrasveld, maar omgekeerd geldt
dat ze liever op een goed natuurgrasveld spelen
dan op kunstgras. Kijk, je went overal aan. Als je
een stuk beton neerlegt, zou je daar op een
gegeven moment ook aan wennen, als het er
maar lang genoeg doorheen gedrukt wordt.
Argumenten
Wat betreft argumenten tegen kunstgras kom je
niet veel verder dan het onderbuikgevoel. Je kunt
wel beginnen over een hogere blessuregevoeligheid op het kunstgras, maar mensen raken ook
geblesseerd op normaal gras. Er wordt nog niet
lang genoeg op kunstgras gespeeld om daar
uitspraken over te kunnen doen. We kunnen
volgens mij pas over een jaar of tien zeggen of
het voetbal op kunstgras belastender voor
spieren en gewrichten is dan het voetballen op
een natuurgrasveld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik
denk van wel. Normaal maakt een voetballer een
carrière van een jaar of 13, maar wanneer jij elke
dag speelt of traint op kunstgras, dan wil ik wel
eens zien hoe lang jij dat volhoudt. Dat soort
dingen zijn niet bewezen, en daar kunnen we
dus niets over zeggen.
Het kleine rot-Nederland
Waarom is Nederland nou het enige land waar
dit nou weer speelt? Er is laatst weer een
vergadering geweest van de G14, de 14 grootste
voetballanden van Europa, en daar werd ook een
vraag gesteld over kunstgras. Er was geen enkele
club die er aan dacht, behalve Ajax. Dat zegt
toch genoeg? In de competities om je heen,
Engeland, Spanje, Frankrijk en Spanje, dénkt men
niet eens aan kunstgras. En in zo’n klein landje
als Nederland, waar je een perfect klimaat hebt
om mooie voetbalvelden te aan te leggen, daar
gaat men over kunstgras nadenken. Je maakt
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jezelf belachelijk in Europa. Ik denk zelfs dat
wanneer er overal in Nederland kunstgrasvelden
liggen dat men niet eens in Nederland wil
voetballen. Grote clubs als Arsenal, Barcelona en
AC Milan gaan echt geen vriendschappelijke
wedstrijden meer voetballen wanneer dat op
kunstgras gebeurt. Ik zie niet gebeuren dat een
wedstrijd als AC Milan tegen Barcelona op kunstgras gespeeld gaat worden. Mensen die de voetbalgedachte hebben, dus de clubs en de KNVB,
moeten samen zeggen dat ze een grote streep
onder het voetballen van wedstrijden op kunstgras zullen zetten. Men kijkt altijd naar de grote
landen, behalve nu. Waarom moeten wij in dat
kleine rot-Nederland nu allemaal aan de kunstgrasvelden? Sjezus, het is te zot voor woorden…
Alternatieven
Afgelopen week heb ik voor ons eigen blad De
Contractspeler een interview gehad met iemand
van GSL, Global Stadium Lightning. Dat bedrijf
heeft een systeem ontwikkeld dat er voor zorgt
dat het gras zelfs nu nog kan groeien. Dag en
nacht staan er lichtinstallaties op het veld gericht,
waardoor het veld na elke wedstrijd weer kan
herstellen en het gras weer kan groeien. Door
middel van dit systeem houd je dus een perfect
veld. Op dit moment beschikken Arsenal en PSV
over dit systeem, en hebben ook Sunderland en
Newcastle United het al aangeschaft. Ik heb bij
PSV zelf op het veld gestaan en dat ligt er echt
prachtig bij. Dat systeem kost zo’n 75.000,- tot
150.000,- per jaar. Wat nu vaak gebeurt is dat
een club elk jaar een nieuw veld aanlegt, wat
ook 100.000,- kost. Je moet als club dan wel
maximaal 50.000,- meer investeren, maar dan
heb je wel het hele jaar een goed veld. Hij
garandeert daarnaast dat je het jaar daarop het
veld niet hoeft te vernieuwen. Het betaalt zich
dus allemaal wel terug. Het aanleggen van een
kunstgrasveld kost eenmalig zo’n 300.000. Dit
veld zul je op een gegeven moment echter ook
wel weer moeten gaan vervangen, aangezien de
kwaliteit van het kunstgras in de loop van de
komende jaren ook zal gaan toenemen.
Systemen die kunnen garanderen dat er altijd
een goed veld ligt, kunnen er voor zorgen dat
clubs toch gewoon voor natuurgras blijven kiezen, en dat is een goede zaak.
Bierkaai?
Ik hoop en denk dat het nog wel gaat lukken de
kunstgrasvelden uit de stadions te bannen. De
clubs zullen gaan beseffen dat in een stadion
natuurgras hoort te liggen, en geen kunstgras. Ik

hoor bijvoorbeeld ook van iedereen bij Heracles
dat het veld niet eens zo slecht is, maar dat je
het gevoel hebt dat je een oefenwedstrijd aan
het spelen bent. Nu kun je wel zeggen dat dat
gewoon een kwestie van wennen is, maar waarom moet je aan iets wennen waar je gewoon
nog vanaf kan? Ik denk dat het wel van belang is
wat AZ eind december gaat beslissen. Als AZ de
keus voor kunstgras maakt, kan de rest van de
clubs misschien wel eens gaan volgen, maar ik
denk dat zij hun gezonde verstand gaan
gebruiken. Men moet het voetbal het voetbal
laten!”

Danny Hesp
Voorzitter VVCS
Abcoude, 19 oktober 1969
FC Abcoude, Ajax, SC Heerenveen, TOP Oss,
Roda JC, AZ, NEC, RBC Roosendaal
437 wedstrijden – 39 doelpunten

VVCS
Vereniging Voor Contract Spelers
Opgericht: 1 januari 1961
Behartigt de belangen van de contractspelers in
Nederland en van Nederlandse contractspelers
in het buitenland.
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