VOC-mentaliteit in sportveldenland
Trio Nederlandse bedrijven zorgt voor nieuw stadionveld in Kopenhagen

Jan Peter zelf riep het Nederlandse volk in 2008 op om weer wat meer VOC-mentaliteit tentoon te spreiden. Ook in sportveldenland zijn daar
interessante voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld het verwijderen van een oud Grassmaster-veld en de aanleg van een nieuwe natuurgrasmat in het Parken Stadium in Kopenhagen, Denemarken. Deze klus werd geklaard door drie Nederlandse bedrijven: AAsportsystems
van Arjan Knottnerus en Adrie Markusse, Support in Sport van Rob de Heer en AH Vrij van Jan Vrij uit Rijswijk.
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Support in Sport is al een aantal jaren de belangrijkste adviseur en aannemer van het veld van
Parken Stadium in Kopenhagen. Oorspronkelijk
is dit veld aangelegd als een Grassmaster-

toplaag gezeefd. ”De toplaag met vezels wordt
met een kraan in een grote rondraaiende cilinder
gebracht. In de zeef blijven de vezels achter. De
grond is opnieuw op het veld gebracht en met de

voor de UEFA cup 1/16 finale tegen Manchester
United van donderdag 19 februari. “Niet echt iets
om nerveus van te worden”, aldus Rob de Heer.
Onlangs hebben we tussen kerst en oud & nieuw

veld. Inmiddels was er meerdere malen een
nieuwe zode aangebracht op de oorspronkelijke
Grassmaster-toplaag. Door de hoeveelheid evenementen buiten het voetbal van het Deense
Nationale team en FC Kopenhagen is het noodzakelijk drie- tot viermaal per jaar de zode te
vervangen. Dit ondanks de aanwezigheid van
een assimilatieverlichtingssysteem van MLR. De
kunstgrasvezels zaten dus nog steeds in het veld,
maar vormen mede door extreme verdichting een
belemmering voor eventuele wortelgroei van de
zode. Daarnaast wordt het veld als extreem hard
ervaren door spelers, hetgeen een negatief effect
heeft op het spel.

kilverbak op niveau gebracht.

nog even het veld vervangen in het Bernabeustadion van Real Madrid. De nieuwe manager
Ramos wilde niet meer spelen op de oude versleten mat op 4 januari!

Uitzeven
Rob de Heer van Support in Sport kreeg opdracht
om het veld compleet te renoveren. Dat betekende in ieder geval het verwijderen van de oude
ongeveer 20 centimeter dikke toplaag. Allereerst
werd de zode verwijderd met de door SIS ontwikkelde SISAVATOR (een soort Fieldtopmaker,
echter met een hogere productie en een schoner
resultaat). Probleem kwam bij de laag direct
daaronder. Deze laag was ‘vervuild’ met de oude
Grassmaster-vezels, die afgevoerd of ter plekke
uitgezeefd moesten worden. In Kopenhagen is
gekozen voor uitzeven met een Doppstadt-zeefinstallatie van de firma AH Vrij. Jan Vrij: “Voor
ons is dit geen moeilijke klus. Wij hebben vorig
jaar deze zeefinstallatie gekocht en inmiddels een
aantal velden behandeld op deze manier . Zo

Legoland
Begin februari 2009 zal nog een evenement van
Legoland plaatsvinden op het veld, dat dan is
afgedekt met kunststof platen, waarna op 16 en
17 februari 2009 een nieuwe grasmat zal worden
aangebracht met dikke graszoden die waarschijnlijk worden aangeleverd uit Portugal. De zode
zal worden aangebracht binnen een tijdsbestek
van 20 uur. Zondag 15 februari om 5 uur ’s middags eindigt het Legoland-evenement, waarna de
afbouw begint. SIS kan maandag 16 februari om
4 uur ’s middags op het veld en moet op dinsdag
17 februari om 12 uur ’s middags klaar zijn. Om
5 uur die middag traint FC Kopenhagen namelijk

Overigens speelt in het Bernabeu-stadion hetzelfde probleem en zal het trio bedrijven ook dit veld
gaan reconstrueren in juli 2009. Het management van het Bernabeu-stadion heeft zich inmiddels op de hoogte gesteld van de prestatie van
de Nederlandse bedrijven.
De werkzaamheden in Kopenhagen zijn in
opdracht van Support in Sport en Parken Stadium
Kopenhagen uitgevoerd.

hebben wij half 2008 op het veld van Feyenoord
op dezelfde manier de Grassmaster-vezels uit de
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