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De hele we reld heeft verstand van gra s ?
Hel

I~

inmiddels ruim drie jaar geleden dat met veel publicitair geweld de

voetbalclub Ajax E-en n ieu"' stadion kreeg. Weg van de Meern naar hel multifunctionele, ultramoderne stadion "De Arena". Ajax heeft hel in de afgelopen
jaren niet slecht gedaan, maar o"er de prestalies van hel heilige gras van de
Arena

i~

de publieke opinie minder eensluidend.

En omdat ik net als (bijna) iedere andere Nederl ander de verhaten over de
grasmal in de Arena nau\\ gevolgd heb, was ik natuurlijk meteen Pnthousiast
O\<er de vraag van de gras\erantwoordelijken binnen de Arena om ook hun
op111euw bezoden, maar daar hoor 1e

kant van hel verhaal PPns Ie horen.

n1ets over

Een 1nterv1ew met P1erre Joosten,

Nederlander nu naast de verslaving aan

Management

groundsman van de Arena, Henk van

voetbal ook verstand van gras heeft

Radn, faCIIity manager b1nnen de Arena

Henk van Raan 'S1nds onze mat 1n het

H1 t vut.aa1 1\/at de mannen van de

en Rob de Heer van Support d1e als

meuws 1s geweest, 1s er nog noo1t zoveel

Arena eigenliJk belangnJk v1nden 1s de

extern deskund1ge de Arena van adv1es

over gras gepraat M1ssch1en n1et altiJd

man1er waarop ZIJ omgaan met de gras-

d1ent biJ het onderhoud van het veld De

op de man1er d1e WIJ zouden w1llen, maar

mat. Rob de Heer 'In de Jaren dat WIJ

Heer 1s oorspronkeliJk aH omst1g van

op ZICh IS het een goede ontwikkeling.

bez1g ZIJn met de Arena. hebben WIJ

Arcad1ll He1dem1J, d1e 1ndert1Jd getekend

Want hoewel de medla·aandacht ZICh

natuurliJk ontzettend veel geleerd over

hebben voor het concept achter de

puur concentreert op ons stad1on, z1e Je
1n andere stad1ons vergelijkbare proble-

gras onder moeiliJke omstandigheden En

men Alle n1euwe stad1ons worden hoger

stand van het gras omschnjven vast te

Arena

WIJ proberen alle tadoren d1e de

toe-

Moed ig

gebouwd en de tnbunes komen diChter

leggen 1n een soort puntensysteem En

On~ 91 .pre~ beg1nt e1genli1k met de con-

op het veld Dat betekent m1nder licht en

dan gaat het van hele wetenschappelijke

statenog dat s10ds de Arena 1edere

lucht. en dus problemen Van Raan

agrob,oloq1sche za~ en als het droge stof-

'Andere B V 0 's (Betaald Voetbal

gehalte van de mat, bemesting etcetera

Organ1sa11es) moeten af en toe ook

tot aan de emoue van de mat Dus de

V I n r Rob rit• I lll!'l!r 11<"nio. ,;•n R.111n"" J»wo.ru

Jotat~n

CREENKEEPER

"0

c:

...0

...

C'l

...

Ql

..c:
u
ru

waardenng dte de belangnikste gebru•·
ker van de Arena aan het veld geeh, en
dat ts natuurliJk de voetbalclub A)ax
Als er een nteuwe mat b1nnenkomt dan
heeft zo'n mat een gem1ddelde waardenng van een 8 De kunst van het
management ts nu de mat zo langzaam
mogeliJk naar een 6 te laten afzakken.
Want een echte oplosstng 1n de z,n dat
een grasmat voor langere ltJd bliJft lig·

nJkSte manco wat WIJ hebben IS met het

deze penode te verwachten Hoewel ook

gebrek aan licht, maar de combmat1e van

de andere maanden het gevaar van

gebrek aan licht met een te hoge tempe-

schtmmelexplostes op de loer ligt Naast

ratuur

de verhoud1ng tussen licht en temptera-

In het vooqaar houdt de mat z1ch nog

tuur IS er ook het probleem van water

redeliJk goed. Dan IS de mat en het hele

dat btjna n1et de kans krtJ9t om utt te

gen. zal tn de eerstkomende t>Jd met te

grote gebeuren er omheen nog koel en

dampen Dtt probleem wordt noq wrer-

realtseren Zt)n

dan heb Je relat1ef we1ntg last van het

gerd doordat de voetballers van AJax een

Om de mat zo lang mogeliJk m cond111e

tekort aan l1cht. Augustus ts onze slecht-

duitlelijke voorkeur hebben voor een

te houden, wordt een breed scala aan

ste maand Dan ZIJn het gebouw en de

zachte mat en er dus beregend moet

mtddelen tngezet Groundsman Pterre

ondergrond opttmaal opgewarmd door

worden
Nnast beregentngswater vormt ook het

Joosten· 'WIJ proberen zo goed en zo

de zomer. maar heb Je dezelfde hchtcon-

kwaad als dat gaat te spelen met licht.
lucht en temperatuur Want het belang-

dttles · Volgens Joosten ZtJn de belangriJkste z,ekte-Uitbarstmgen dan ook tn

111
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water dat de bezoekers van de Arena u1t·
ademen een fador van belang Rob de
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Heer 'Je moet Je voorstellen dat tijdens

aan het beg1n van de speelpenode febru-

een wedstriJd al dat water condenseert

an tot me1. Daartussen 11gt het aan even-

op een koele plek en dat1s het gras. En

tuele evenementen en speCiale wedstnJ-

vooral voetballers d1e mèt gewend ZIJn te

den als de Champ1ons league of er extra

spelen 1n de Arena kunnen daar last van

bezood moet worden

hebben omdat de grasmat dan te nat en
Voor de herbezod1ng hggen verspreid

te glad wordt

over Nederland en ZUld-Engeland een
Bezoden

aantal speelmatten klaar om te worden

D1 Arena 1 smds de open :1g zo'n 15

mgezet Er IS voor ZUld-Engeland gekozen omdat het 1n Engeland m de penode

keer opn1euw bezood Log1sch dan ook

dat er een enorme hoeveelheld e~pert'Se

februan n1et snel zal vnezen, zodat er

~

altiJd zoden ge~neden kunnen worden

door de firma Queens Grassmet een

zelfs vong Jaar met een clubJe gaan hel-

De graszoden d1e de Arena gebru1kt.

speoale Amenkaanse machme, d1e B1g

pen op het veld van Utre<:ht Een bezo-

worden gesneden volgens hl'! pnnc1pe

Rolls aflevert

dtng van de Arena wordt b11na gepland

'lay & play' Wordt de gewone graszode

als een m11ita1re operaue WiJ hebben een

doorgaans qesneden op een d1kte van 15

team van 20 mensen d1e de klus Idaren

mm, de Arena gebru•kt een rol van zo'n

W t

En we begmnen altiJd met een bck-off

45 mm. Dat heeft als betangnJk voordeel

aan de ArenaJ Een echte kethorde con-

Dan vertellen we prec1es hoe het de von-

dat het belangnJkste deel van de wortel

clusie heb tk als de rest van Nederland

opgedaan_ Henk van Raan 'Wij Zijn

Conclusie
d~ .oncluste van m11n bezoek

wordt meegenomen en dat er meteen

nJE~t klaar, maar •k heb wel veel respect

een stab1ele bespeelbare mat ontstaat

gekregen voor de man1er waarop onder

afWIJking 1n vlakhe1d van de mat zetten

Een v1erkant meter zode heeft namelijk

extreem moeiliJke omstandtgheden de

we een vlaggetJe en de sport 15 dan zo

een gewiCht van zo'n 80 ktlo

grasmat toch nog ZtJn werk doet En een

we1n1g mogelijk vlaggetjes te scoren.

Op andere sportvelden wordt nog wel

overeenkomsliS er zeler met de golf-

ge keer gedaan

JS

en hoe we het d1t keer

nog beter kunnen BIJ 1edere mtnJt1euze

De mat van de Arena wordt doorgaans

eens gebru•k gemaakt van de zogenaam-

sport Als er slecht gepresteerd wordt,

twee maal per Jaar vervangen Eenmaal

de 'B1g Slabs'. d1e z,gzag op een pallet

hgt het aan de green en de greenkeeper

aan het begm van de eerste speelpenode

gerold ZIJn Voor de Arena IS dil preeede

Wordt er goed gepresteerd, dan ZIJn dte

van augustus tot december En eenmaal

n1et gesch1kt omdat de zode te d1k 15 en

factoren tneens n1et meer zo belangnJk

onherroepeliJk zou scheuren op het kilikpunt Daarom wordt de zode gesneden
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