Tegenstanders of medespelers?
Over de relatie tussen speler en sportveldbeheerder
Iedere sportveldbeheerder streeft naar een veld als een biljartlakentje: egaal, groen en kortgeschoren. Het liefste wil hij misschien wel dat
het veld nooit bespeeld wordt, zodat het veld intact blijft. De voetballer daarentegen heeft daar lak aan en wil zoveel mogelijk slidings
maken. FIELDMANAGER ging op bezoek bij Jean-Paul de Jong (profvoetballer) en Arie Miltenburg (sportveldbeheerder) in Utrecht om te
onderzoeken of de relatie tussen beiden echt zo gespannen is.
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Arie Miltenburg
Sportveldbeheerder in dienst van DMO, gemeente
Utrecht. Verantwoordelijk voor de sportvelden in
Utrecht-Oost, waaronder de velden van FC Utrecht
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Jean-Paul de Jong is meer dan alleen een profvoetballer van FC Utrecht; hij is een icoon.
Komend seizoen verdedigt hij namelijk voor het
13e jaar de kleuren van de Domstad. Ooit
begonnen bij de amateurs van het Utrechtse
Elinkwijk keerde hij in 1993, na een aantal
seizoenen Feyenoord, Ajax en Duitsland, terug in
zijn geboortestad, alwaar hij kennis maakte met
sportveldbeheerder Arie Miltenburg. Miltenburg
werkt bij de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling van de gemeente Utrecht, en is in
de functie van sportveldbeheerder verantwoordelijk voor de sportvelden in het oosten van
Utrecht, waar Stadion Galgenwaard, trainingscomplex Zoudenbalch en sportpark Klein
Galgenwaard ook toe behoren. De Jong en
Miltenburg kennen elkaar dus al 13 jaar en zijn
in die periode goede bekenden van elkaar
geworden. Onder het genot van een kopje koffie
wordt er dan ook regelmatig bijgepraat, onder
andere over de sportvelden.
Miltenburg vertelt dat de Nederlandse voetbalvelden in de afgelopen tien jaar steeds beter zijn

geworden: “Als de ene club een beter veld krijgt,
moet de rest van de clubs mee, want je kunt niet
achterlopen op de rest.” Daarmee groeit het
niveau van de velden zienderogen. Ook de pers
heeft hier volgens Miltenburg een rol in.
Wanneer het veld er goed bij ligt hoor je ze
volgens hem niet, maar wanneer het wat minder
is zitten ze er gelijk bovenop. Net als bijvoorbeeld
jonge voetballers, krijgen sportveldbeheerders in
Nederland een stuk minder respect dan in
bijvoorbeeld Engeland. Wanneer een sportveldbeheerder of jonge prof iets fout doet, wordt
gelijk zijn kop eraf gehakt, terwijl dat in Engeland
een stuk minder gebeurt. Het is dus zaak een
goede grasmat te hebben. FC Utrecht heeft
begin juni, vóór het WK onder 20 waar in de
vorige FIELDMANAGER verslag van werd gedaan,
dan ook een gecombineerd veld van kunstgras
en natuurgras van Desso DLW Sports Systems in
Stadion Galgenwaard aan laten leggen. Na de
laatste competitiewedstrijd in mei begon Desso
DLW Sports Systems samen met haar partner
Achterberg bv met het verwijderen van de oude
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grasmat en installeerde vervolgens een speciaal
ontwikkelde natuurgrasmat. Twee computergestuurde machines prikten 20 miljoen kunstgrasvezels zo'n 20 cm diep in de natuurlijke grasmat. Tijdens het groeiproces vergroeien de
wortels van het natuurgras met de geïnjecteerde
kunstgrasvezels. Zo verankeren de graszoden zich
tot een stabiel, vlak veld. Het totaalgewicht van
de kunstgrasvezels, zo'n 7.500 kg, komt overeen
met het gewicht van een volledige kunstgrasmat.
Een DD GrassMaster-veld voelt daarom aan als
een 100% natuurgrasveld.

de gemeente Utrecht en een aantal
maatschappelijke instellingen organiseert Klein
Galgenwaard onder andere activiteiten voor
jongeren met een sociaal-maatschappelijke
achterstand. De Jong spreekt van tevoren met
sportveldbeheerder Miltenburg af welke
activiteiten wanneer plaats zullen vinden, waarna
Miltenburg er voor zorg draagt dat de velden
geprepareerd zullen worden. De Jong: “En dan
hoef ik Arie echt niet te vertellen wat hij allemaal
moet doen, want hij weet echt precies wat er
moet gebeuren.”

Om er voor te zorgen dat alles gladjes blijft
verlopen heeft Arie Miltenburg regelmatig formeel contact met Arno Pijpers, verantwoordelijk
voor de jeugd van FC Utrecht, en de heer
Roelofsen, sinds kort stadionbeheerder van FC
Utrecht thuisbasis De Galgenwaard. Daarnaast
praat Miltenburg, bijvoorbeeld na de wedstrijd,
regelmatig informeel bij met Jean-Paul de Jong.
Volgens beide heren is dit een stuk nuttiger dan
samen formeel een afspraak te maken, omdat op
deze manier veel losser met elkaar gesproken kan
worden. Daardoor wordt de ander ook altijd
begrepen. Arie Miltenburg vertelt dat de sportveldbeheerder van PSV ook regelmatig contact
heeft met spelers. Volgens hem moet je de
bovenste positieve laag en de onderste
negatieve laag van alle opmerkingen afschrapen
om een reëel beeld te krijgen van de gedachten
van de voetballers ten aanzien van de velden.
Jean-Paul de Jong heeft niet alleen als voetballer
contact met Arie Miltenburg, maar ook als huurder van Sportcomplex Klein Galgenwaard, een
multifunctionele accommodatie, waar zowel
sociaal-maatschappelijke als commerciële sportactiviteiten plaatsvinden. In samenwerking met

De Jong gaat er vanuit dat mensen, net als hij,
altijd 100% hun best doen om een optimaal
resultaat te behalen: “Arie moet er voor zorgen
dat er een optimaal veld ligt, en wij moeten er
voor zorgen dat die drie punten worden binnengehaald.” De voetballer begrijpt dat er soms wel
eens een minder resultaat wordt behaald: “Ook
al doe ik mijn stinkende best, soms doet de bal
toch niet wat ik van hem wil, en dat komt
natuurlijk ook wel eens bij een sportveldbeheerder voor. Daar moet je begrip voor hebben.
Daarnaast heeft de sportveldbeheerder vaak te
maken met weersomstandigheden, waar hij geen
invloed op kan uitoefenen, maar die er wel voor
zorgen dat het veld niet altijd even optimaal is. In
gevallen van extreme droogte of overvloedige
regenval is het veld natuurlijk niet super, maar dit
kun je de sportveldbeheerder natuurlijk niet
kwalijk nemen.”
FC Utrecht heeft geen beschikking over een
kunstgrasveld, ook niet op trainingscomplex
Zoudenbalch. In de winter wordt er daarom af en
toe getraind op de het kunstgrasveld van de
aangrenzende voetbalclub SV Kampong. Volgens
De Jong haalt het kunstgras het niet bij natuur-
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Jean-Paul de Jong
Middenvelder van FC Utrecht, 336 wedstrijden (11 doelpunten), Huurder van Sportpark Klein Galgenwaard

gras. Miltenburg vult aan dat hij bij de
competitiewedstrijd Heracles-PSV geen enkele
PSV’er een sliding heeft zien maken, omdat zij
waarschijnlijk niet aan de ondergrond gewend
waren. Volgens De Jong heeft zijn afkeer jegens
kunstgras voor een deel ook met zijn opvoeding
te maken: hij is niet anders dan natuurgras
gewend. De jeugd van tegenwoordig speelt al
geregeld op kunstgras, en weet misschien over
een x-aantal jaar niet anders. Beide heren merken
op dat vroeger bij hockey ook alleen maar op
natuurgras werd gespeeld, en dat dat
tegenwoordig niet meer denkbaar zou zijn.
“Ach”, stelt de 34-jarige Jong lachend, “ik zal
het in ieder geval als speler gelukkig niet meer
meemaken dat ik elke week op kunstgras moet
voetballen…”
Beide heren zijn het er overduidelijk over eens
dat zij er samen voor moeten zorgen dat er een
optimaal resultaat wordt behaald op een
optimaal veld. Een goede relatie tussen voetballer
en sportveldbeheerder op basis van respect en
begrip kan ervoor zorgen dat het veld optimaal
klaargemaakt wordt. Met een ferme handdruk
nemen beide mannen afscheid en gaan ieder
hun eigen weg: De Jong naar het ziekenhuis om
zijn geblesseerde rib na te laten kijken en
Miltenburg naar het stadion om te kijken hoe het
met het hoofdveld gaat. Allebei op weg naar hun
optimale resultaat.
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