ADOminabel slecht?
Fieldmanager Cees Kortekaas kijkt uit naar de rustperiode
Cees Kortekaas

Eindverantwoordelijke voor het stadionveld van Ado Den Haag Cees Kortekaas baalt wanneer hem gevraagd wordt naar de oorzaak achter
de problemen met zijn veld. Hoe is het mogelijk dat een veld dat vorig jaar nog een van de allerbeste was in de eredivisie er een jaar later
zo bij ligt?
Auteur: Eric Bals (PUURgras)
Te korte rustperiode
“Een rustperiode van vier weken in het seizoen
2010 is gewoon te kort om een goede grasmat
te kweken. Bij aanvang van het speelseizoen
was de wortelgroei daardoor minimaal. Wanneer
je hiermee bij het gebruik geen rekening
kunt houden gaat de kwaliteit van het veld
zienderogen achteruit”, aldus Kortekaas.
Te intensieve belasting
Het stadionveld van Ado wordt intensief gebruikt.
“Niet alleen het eerste speelt er, maar ook de
dames en de Belofte (het tweede elftal). Met
name het tweede elftal maakt zeer veel schade in
vergelijking met de dames en het eerste elftal”,
aldus Kortekaas.
Kees vertelt dat het Nederlands elftal regelmatig
een besloten training in het Ado-stadion
afwerkt. “Het is natuurlijk leuk en een eer
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dat ze hier komen trainen, maar de schade
die zij maken is behoorlijk en soms tegen het
absurde aan. Voorbeeld: op 7 september zijn
de 16-metergebieden compleet los gespeeld
en zo laten ze meer van dit soort rugbyachtige
(scrum-)plekken achter en dat op een moment
dat de competitie net is begonnen. Nu heb ik
die plekken weer ingezaaid, maar het kwaad is
al geschied. Het ingezaaide komt wel op, maar
je krijgt nooit een stevige mat terug en geloof
me of niet, 6 oktober waren ze er weer en je
kunt wel raden wat de schade daarna was. Het
doelgebied aan de schaduwzijde van het veld was
compleet los gespeeld. Ik heb alle schadeplekken
nagelopen en opnieuw ingezaaid maar ja,
22 oktober weer een training met hetzelfde
schadebeeld. Weer de schadeplekken ingezaaid,
maar of dat nu zo bevorderlijk is voor de
grasmat, kun je betwijfelen. Dat wordt natuurlijk

niets meer. Optisch lijkt het heel wat, maar het
is geen mat, maar een net ontkiemd grasplantje
waarmee je de winter ingaat. Nu vraag ik me
wel eens af of je het Nederlands elftal nog op
deze manier op het stadionveld wil hebben. We
zitten nu, 10 maart, op totaal 6.645 speel- en
trainingsminuten. Uiteindelijk valt de schade,
wanneer je dit intensieve gebruik in ogenschouw
neemt, mee. Behalve dan de middenstrook van
doel naar doel, daar heeft de te jonge grasplant
het toch begeven en dit is het gevolg van de
trainingen van het Nederlands elftal.”
(Te) zware winter
Het gegeven dat de afgelopen winter in totaal
vijfmaal (handmatig) sneeuw moest worden
verwijderd is samen met de hardnekkige
vorstperioden een derde reden voor de matige
kwaliteit van het stadionveld.

Actueel

“De laatste keren dat we de sneeuw hebben
geruimd waren op 17 en 18 december”, aldus
Cees. “Op 17 december tien centimeter en
op 18 december in totaal 28 centimeter: in de
ochtend twintig centimeter en ’s middags nog
eens tien centimeter en dat op de wedstrijddag
Ado – Willem II. Dit hebben we wel met een
trekker met schuiver moeten doen, gezien de tijd.
Eenieder die een beetje verstand heeft van gras
kan bedenken hoe de mat er na afloop van de
wedstrijd uitzag: vreselijk! De maandag erna was
er ook nog een training van het eerste en dat
heeft de grasmat de nekslag gegeven.”
De negatieve invloed van het winterse weer
en het sneeuwruimen in het bijzonder kunnen
weliswaar met de aanwezige veldverwarming
worden voorkomen. Het vol, continu laten
draaien van deze installatie, waarmee het
uitdrogen van het gras en het sneeuwruimen
wordt voorkomen, is echter geen optie.
Zoals eenieder weet, gaat het de meeste
clubs financieel niet voor de wind. Zo ook
Ado. Dus als er bezuinigd kan worden op
de stookkosten zullen ze dat zeker doen. Let
wel: een veld vorstvrij houden kost een paar
centen. Afhankelijk van hoe hard het vriest of
hoeveel sneeuw er valt kan het oplopen tot wel
twaalfhonderd euro per 24 uur.”

Veld

Cees besluit met: “Nu maar hopen dat het
voorjaar snel aanbreekt. Dan kunnen we dit
seizoen snel vergeten, niet qua voetbal natuurlijk!
We staan er goed voor en waarschijnlijk gaan
we Europees voetbal spelen. Wie had dat ooit
gedacht?”
De auteur, Eric Bals is adviseur
buitensportaccommodaties bij het bedrijf
Puurgras.

* Auteur Eric Bals/PUURGRAS is adviseur bij de
aanleg en het onderhoud van grasvelden
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