Met onze eigen verkiezing van de
Fieldmanager of the Year in het verschiet, is het aardig om te zien hoe een
in het buitenland gelauwerde en bejubelde groundsman en zijn sportvelden
eruit zien. Tommy Cummings is head
groundsman of Inverness Caledonian
Thistle FC. Hij won de award voor het
seizoen 2009/2010. Alleen de grasmat
van het voetbalstadion is zijn pakkie-an.
Hoewel Tommy een rasechte Schot is,
gaat hij toch voor Engels raaigras in zijn
stadion.
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Scottish Groundsman
of the Year
Tommy Cummings gaat voor puur Engels raaigras
“Het maakt niet uit hoe laat je komt, ik ben wel
in het stadion”, had Tommy mij door de telefoon
in het Schots duidelijk proberen te maken. Ik had
hem goed begrepen. Hij was er, met zijn 65 jaren
en met zijn trots: de glazen bokaal ter ere van
zijn vakmanschap. Een bokaal die, onder toeziend
oog van een vriendelijke dame, een vast plekje
heeft op de receptiebalie van het stadion van de
Inverness Caledonian Thistle FC.
Celtic verslagen
Vanaf de receptie gaat Tommy me voor naar het
veld, door de spelerstunnel. Ik bezocht Tommy
en ‘zijn’ stadion begin mei, toen de Inverness
Caledonian Thistle Celtic net had verslagen met
2-0. En zoiets geldt hier als de overwinning van
David op de reus Goliath. Aan de grasmat is niet
te zien dat hier net een titanenwedstrijd heeft
plaatsgevonden tussen een eerstedivisieclub en
het machtige Celtic. “Er hebben er veel lol in
dat we gewonnen hebben”, gniffelt Tommy met
zijn kleine pretoogjes en in plat Schots. “En we
kregen een goede beoordeling voor de grasmat.
En dat vind ik ook leuk, want bij Celtic lopen er
heel wat méér mensen rond om de grasmat in
het stadion te onderhouden. Ik doe dat in mijn
eentje.” De grasmat die hij onderhoudt, ligt erbij
zoals ieder veld aan het einde van het seizoen.
Terwijl ook hier jaarlijks zo’n 40-50 wedstrijden
worden gespeeld, liggen de doelgebieden er
nog netjes bij; ze zijn nauwelijks uitgelopen.
Het eerste voetbalteam is op een half veld net
begonnen aan de vrijdagse training.
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Plat stadion
De noordelijke Schotse stad Inverness is trots
op zijn club en stadion. Het stadion heeft
echter slechts één ring en niet drie, zoals vele
stadions in de League. Het platte stadion in
Inverness kan maximaal plaats bieden aan
ruim 7.500 toeschouwers en, anders dan in
veel Engelse stadions, moet het veld het doen
zonder kunstmatige belichting van het gras met
groeilampen. De inloopstroken om het veld
bestaan uit een laag steenslag in plaats van een
kunstgrasstrook. Ik huiver en zie een scenario van
kapotte maaimessen en voetballers met gewonde
benen. De trainings- en wedstrijdvelden voor
lagere elftallen liggen in de buurt op een militair
terrein en worden door anderen onderhouden.
Dat is zo’n beetje de omgeving waar groundsman
Tommy Cummings zijn werk verricht en de
grasmat onderhoudt. En dat is inclusief het
herstellen van de slidings en het terugleggen van
zoden, direct na de wedstrijd, inclusief het zaaien
van graszaad. “Want”, zo gromt hij: “Zoiets laat
je toch niet aan vrijwilligers over?”
Plensbuien
Het veld ligt hier op gravel, waarschijnlijk
dezelfde grijze steenslag die je hier rondom het
veld ziet. Daarin ligt een drainagesysteem met
drainreeksen om de 8 meter. De grasmat ligt
op een pakket van ongeveer een meter zand.
Drainage genoeg dus, zou je zeggen, maar toch
ervaart Tommy de drainage als een probleem,
waarin veel verbetering is gekomen dankzij

Gegeven de omstandigheden ligt de grasmat er netjes bij.

Veel licht en lucht in het stadion. Plensbuien vragen om
een uistekende drainage.

Interview

de ingrepen in 2010. Over de essentie van de
problemen op zijn veld hoeft Tommy niet lang na
te denken: “Naast de relatief lage temperaturen
is hier sprake van een overmatige hoeveelheid
regen in de vorm van plensbuien”, zegt hij.
“Laat me een voorbeeld geven: in de ochtend
voor de wedstrijd tegen Celtic kregen we in vijf
uur tijd een bui van 52 mm. In verband met de
tv-uitzending zou de wedstrijd om 12.00 uur
beginnen; uitstel van de wedstrijd naar een later
moment die dag was daardoor onmogelijk. Om
12.00 uur stond het veld werkelijk nog helemaal
blank. Om 15.00 uur was het veld droog en zou
het wel bespeelbaar zijn geweest”.
Vertidrainen
Uit Tommy’s woorden blijkt dat hij een
perfectionist is: “Ondanks al het beluchten
met de Wiedenmann en zandslitteren met
de Sandmaster blijft het moeilijk om aan de
verwachtingen betreffende een goed veld te
voldoen.” Wat Tommy het liefst zou willen
aanpakken, is de veldverwarming die hier op
een diepte van 7 inch onder de grasmat ligt.
“Die zou ik heel graag op een diepte van 10
inch zien liggen, 25 centimeter. Dan zou ik
het hele veld veel gemakkelijker en dieper
kunnen vertidraineren. Nu moet ik rekening
houden met de verwarmingsleidingen en
pennen van verschillende lengte gebruiken
om de veldverwarming niet te beschadigen. Ik
doe dit om de 5-6 weken en dat is een hele
opgave.” Maar stilletjes denkt de redactie van de
Fieldmanager dat dit waarschijnlijk wel de aanpak
geweest is die Tommy mede de titel IOG Scottish
Groundman of the Year heeft bezorgd!
Verkiezingen
De verkiezingen zitten complex in elkaar. Zowel
voor de stadions van de Scottish Premier League
als voor de eerste, de tweede en de derde divisie
wordt een Groundsman of the Year gekozen. Zo
won Celtic FC’s John Hayes voor de derde keer
op rij de titel in de Premier League. Tommy, reeds
38 jaar werkzaam voor de Inverness Caledonian
Thistle FC, veroverde de trofee in de eerste
divisie, waarin deze club uitkomt. Uit de vier
winnaars kiest het Institute of Groundmanship
(IOG) er één die de titel Scottish Groundman of
the Year toegekend krijgt. Scheidsrechters die
binnen de verschillende divisies fluiten, zorgen
voor beoordeling op basis van de wekelijkse
rapporten. Bij de beoordeling kijken ze onder
meer naar de kwaliteit van de accommodatie en
velden, de aanpak van het onderhoud, de wijze

van presentatie, of alles klopt, maar ook naar
de technische kennis van de kandidaten. Dat
gebeurt allemaal volgens een shortlist, die door
de IOG is opgesteld voor de Schotse regio.

middenveldberegening staan de attributen in de
gang voor de tribunes gereed.
Tommy Cummings DSC_0932: Rasechte Schot
die voor Engels raaigras in zijn stadion gaat.

Groot onderhoud
Maar hoe onderhoudt deze groundsman zijn
grasmat? Het blijkt dat hij voor het hoofdveld
na afloop van het seizoen een methode
hanteert die verrassend veel lijkt op de aanpak
van Cees Kortekaas met zijn trainingsvelden
(zie Fieldmanager 2 – 2011). “Tijdens het
voetbalseizoen maai ik dagelijks, houd ik het
gras op een lengte van 27-30 mm. In het
naseizoen breng ik het terug naar 22 mm. Na
afloop van het seizoen maai ik op 10 mm en
pel ik de bovenste laag eraf met de Koro Field
Topmaker en wordt de hele mat gerenoveerd.
Voor het overzaaien gebruik ik zo’n vijftien
zakken graszaad van Barenbrug. Gedurende
het seizoen gebruik ik voor het doorzaaien
ongeveer zes zakken zaaizaad.” Het blijkt dat
Tommy uitsluitend Engels raaigrasrassen inzaait
op zijn stadionveld. Hiertoe is hij gekomen op
basis van een voorlichtingsbijeenkomst die in
het stadion van Aberdeen werd georganiseerd
door Barenbrug UK. “De ervaringen in Aberdeen
waren daar dermate gunstig, dat ik ook voor
deze grassoort in mijn stadion gekozen heb”,
aldus Tommy.

Materieel
Over het materieel hier in het stadion zijn we
gauw uitgesproken. Om zijn grassen te snijden
staat hier een driedelige Jacobsen Tri King 1900
D. Voor de rest bestaat het machinepark dat hij
toont uit: een Iseki 35 pk compact tractor, een
spuitinstallatie, een Wiedenmann Terra Spike, een
groomer/veger en materieel om te verticuteren.
De echt grote werkzaamheden worden door de
regionale vestiging van Greentech Sportsturf Ltd
uitgevoerd. Dat bedrijf werkt ook als aannemer
van werkzaamheden op golfbanen. Tommy hoopt
dit werk nog lang te kunnen doen en als ik hem
vraag wat hem zo aantrekkelijk over komt in dit
stadion, antwoordt hij: “De lucht en het licht die
we hier hebben in het stadion. De wind kan hier
zo lekker overheen waaien en dat komt allemaal
het gras hier ten goede!”

Lage temperaturen
Inverness ligt zo’n 1.200 km noordelijker dan
Amsterdam en naast plensbuien is hier sprake
van nog een klimatologisch aspect om rekening
mee te houden: de temperatuur. Door de
lagere temperaturen groeit het gras trager,
en verloopt bijvoorbeeld ook de opname van
voedingsstoffen veel langzamer. “Ik heb het
enkele jaren geprobeerd, maar ik ben gestopt
met slow release-meststoffen. Voedingsstoffen
worden hier sowieso al traag opgenomen.”
Tommy’s grasmat krijgt tijdens het voetbalseizoen
een bemesting bestaande uit zo’n 14 ‘bags’ a
25 kg 6:15:18. Zomerdag schakelt hij wel eens
naar 14:0:9. Ook spuit hij met ijzersulfaat voor
een mooie groene kleur. Aangezien het hier
soms – 21 graden Celsius wordt, kan het gras
hier zelfs paars verkleuren. En beregenen dan?
Daarover haalt Tommy zijn schouders op: “Dat
gebeurt hier maximaal tienmaal per jaar; meestal
is de bodem vochtig genoeg.” Toch ontbreekt
het beregeningssysteem niet in het stadion. Ik tel
zeven sprinklers aan de lange en vier sprinklers
aan de korte zijden van het veld en voor de

Tommy werkt met de Jacobsen Tri King 1900 D .

Onderhoudprogramma (2010) Inverness
Caledonian Thistle FC
• 15 drainagesleuven aangebracht en
opgevuld met grit en zand
• Bewerken met holle pennen met de
Toro Pro Core
• Bewerken met de Koro Field Topmaker in de
lengte en breedte
• Cores afvullen met zand
• Bemesting met circa 350 kg 28-3-10
mengmeststof Andersons Polysport
Inzaai met Bar 7 graszaadmengsel
• 30% Barlennium
• 20 % Bareuro
• 20 % Barillion
• 30 % Romance
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