Double Dutch makes a perfect pitch
Het veld van Manchester United is fantastisch.
Door Nederlandse innovaties?
Head groundsman Tony Sinclair van Manchester United is een bescheiden mens. Veel bescheidener dan de meeste andere premier leaguefieldmanagers. Een interview of zelf op de foto vindt hij maar niks, maar over zijn veld praten, dat doet hij maar al te graag.
Auteur: Hein van Iersel
Ik ben op bezoek bij Tony Sinclair op verzoek van
Richard Campey Groundscare. Dit bedrijf distribueert voor bijna heel Europa de beste, mooiste en
beroemdste machines voor grasveldonderhoud.
De beroemdste uit dat rijtje zijn onze eigen Koro
Imants-machines, waaronder de Field Top Maker.
Andere machines die zij verdelen, zijn de Vredozaaimachines en de Dakota-topdressers. Directeur
Richard Campey is daarmee een absolute fan van
Nederlandse machines. Hij vindt ze veruit superieur aan vergelijkbare Engelse machines. Al deze
machines worden in Nederland verkocht door het
bedrijf van Arwin Verschoor.
Campey is overigens niet de enige die er zo over
denkt. Manchester United- fieldmanager Tony
Sinclair denkt er eigenlijk ook zo over. Hij dankt
het succes van zijn pitch aan de twee beroemdste Nederlandse grasveldinnovaties: de Field Top
Maker en de groeilampen van SGL.
Straatgras
Ik heb het zelf niet gecontroleerd, want je wordt
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Ook over deze machine, de Toro Procore, is Sinclair laaiend enthousiast. Hier wordt hij gebruikt om de zoom van
het veld te beluchten.

Reportage

wagens kost algauw ongeveer 75.000 euro per
wagen, dus net geen miljoen euro. Daarbij komt
dan nog een forse jaarlijkse energierekening.
De club bespaart hiermee overigens wel op nieuwe zodes. Sinclair doet nu al acht jaar met een
mat zonder herbezoding. In de acht jaar daarvoor
is er acht keer herbezood.

Old Trafford is groot. Heel groot zelfs. Van de M tot de R kunnen hier grofweg 28 duizend mensen zitten.

als gewone sterveling niet geacht op het heilige
gras van Manchester United te lopen, maar
volgens head groundsman Tony Sinclair is de
Manchester United-mat nagenoeg vrij van straatgras. Volgens Sinclair komt dat door het strakke
regime van eenmaal per jaar de mat affrezen met
de Field Top Maker, waardoor al het straatgras en
de overgrote meerderheid van het straatgraszaad
wordt afgevoerd. Volgens Sinclair is het geen probleem om daarna in maximaal vijf weken weer
een goed bespeelbaar veld te hebben.
Sinclair is daar opvallend ‘cool’ over. De commerciële druk bij een megaclub als United is enorm.
Toch brengt dat Sinclair niet van zijn à propos. Hij
weet gewoon dat als hij vijf weken tijd krijgt om
het veld te frezen en door te zaaien, hij weer een
perfecte mat neer kan leggen die de rest van het
jaar op de been gehouden kan worden met de
SGL-groeilampen.
De SGL-lampen zijn net zo cruciaal voor het succes van Sinclair als de Field Top Maker. Goedkoop
is het systeem niet. Een volledige set van negen

Gras
Op dit moment gebruikt Sinclair graszaad van
Johnson, om precies te zijn: Iseed van Johnson.
Johnson is de lokale DLF-dochter en daarom in
zekere zin het zusje van het Nederlandse bedrijf
Innoseeds. Een sportveldenmengsel waar tien of
twintig procent veldbeemd in doorgemengd is,
vindt Sinclair onzin. Gewoon honderd procent
Engels raaigras zou veel beter zijn. De betredingsresistentie van het veldbeemd is zo gering, dat dit
geen verschil maakt en alleen maar storend kan
werken.
Manchester United behandelt het Engels raaigras het hele jaar door wel met het middel
Primomaxx. Primomaxx is een zogenaamde
plant growth regulator (PGR). Dit middel, dat
in Nederland door Everris op de markt heeft
gebracht een tweeledige werking. Het zorgt
ervoor dat planten compact groeien en dus extra
sterk zijn. Daarnaast heeft het middel een extra
dempende werking op straatgras.

01 Tony Sinclair en Simon Gumbrill (r) van Richard Campey
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