Demodag Sportvelden krijgt
een extra functie
Zowel gemeenten als clubs kunnen op de Demodag hun kennis bijspijkeren
Op deze Demodag Sportvelden op sportpark Middenmeer-Voorland in Amsterdam staan alle machines voor het onderhoud, beheer, de
aanleg en renovatie van zowel natuurgras als kunstgras weer klaar om volop bekeken en beproefd te worden. Fieldmanager spreekt alvast
met twee bezoekers en vraagt zich daarna af: zullen er dit jaar meer verenigingen aanwezig zijn?
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Hoofdredacteur Hein van Iersel en redacteur
Santi Raats trappen de Demodag af met een
forumdiscussie over de prijs van graszaad en over
kunstgrasonderhoud. De Wereldrecordpoging
Toplaag Renoveren, zie hierover het artikel elders
in dit nummer, is tijdens deze dag onbetwist
het grootste spektakel. Dit jaar wordt ook weer
het NK belijnen gehouden. Sure-Line Impact
heeft hiervoor belijners klaar staan. De belijners
gaan het tegen elkaar opnemen in drie poules:
belijners van amateurverenigingen, belijners van
profclubs en een damespoule. De bedoeling is
dat de belijners binnen een bepaalde tijd een lijn
trekken volgens een figuur, zelf de belijningskar
-de Sure-Line Impact- klaar moeten maken en na
het lijnen trekken reinigen. Kortom, lijnen trekken van begin tot het eind. Hiervoor staat een
tijd van een vijftien minuten. Het resultaat wordt
beoordeeld door een jury, op tijd, strakheid en
gelijkmatigheid. Elke belijner heeft gelijke middelen ter beschikking: geen hulpmiddelen en een

Sure-Line Impact-belijningsmachine. Om kennis
te maken met deze machine krijgen de belijners
voorafgaande aan de wedstrijd, een Masterclass
van Sure-Line.
‘Bijscholen’
Sportveldbeheerders Gerard Verweijen en Arie
Miltenburg van respectievelijk gemeente Zevenaar
en gemeente Utrecht zijn op de Demodag
Sportvelden van de partij. Zij leggen aan
Fieldmanager uit waarom deze dag belangrijk
voor hen is.
Gerard Verweijen was vorig jaar voor het eerst op
de Demodag Sportvelden, om zich te oriënteren
op de machines voor kunstgrasveldonderhoud.
Zijn gemeente zou in 2012 namelijk in één klap
twee kunstgraskorfbalvelden, twee kunstgrasvoetbalvelden en een hockeyveld krijgen. ‘Mooi
om te zien dat voor kunstgras alle machines bij
elkaar stonden. Ik kende nog niet echt machines

Arie Miltenburg, gemeente Utrecht.
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Actueel

Gerard Verweijen, gemeente Zevenaar.

NK Belijnen staat ook weer op stapel op de Demodag.

op dit gebied en heb me goed kunnen
“bijscholen”.’
Vereniging komt mee
Dit jaar komt Verweijen weer naar de Demodag
Sportvelden, maar nu ligt de situatie anders.
Verweijen komt dit jaar met Peter Koops, de
voorzitter van een van de sportverenigingen in
Zevenaar. De verenigingen doen, in de vorm van
een stichting, in Zevenaar namelijk het onderhoud van hun kunstgrasvelden zelf. De stichting
heeft deze velden ook aangelegd. Verweijen
weet niet of het onderhoud van de sportvelden
volgend jaar überhaupt nog in handen is van de
gemeente. De raad is erover aan het dubben hoe
zij taken kunnen afstoten. ‘Het onderhoud van de
velden wordt geprivatiseerd, of het wordt ondergebracht bij de stichting, of er wordt een sportbedrijf of N.V. opgericht die het onderhoud van
alle velden op zich gaat nemen.’ Dat betekent
dat waarschijnlijk zijn baan als sportveldbeheerder zal komen te vervallen. ‘Het is niet handig om
specialistische onderhoudstaken bij mensen neer
te leggen die dat naast hun werk doen, maar het
is wel de realiteit. Het is daarom belangrijk dat
clubmensen zo snel mogelijk informatie vergaren
over hoe zij velden moeten aanleggen en onderhoud en renovaties moeten uitvoeren, voor zowel
natuurgras- als kunstgrasvelden.’
Trend van verenigingenopkomst
Verweijen vermoedt niet dat Koops het enige
bestuurslid van een vereniging is dat meekomt

naar de Demodag Sportvelden. ‘Op de Dag van
de Sportaccommodaties in Houten heb ik twee
lezingen bijgewoond: een over het onderhoud
van sportvelden en een over reserveringen voor
vervanging van kunstgrasvelden. In beide zalen
zaten opvallend veel mensen van verenigingen
die informatie kwamen inwinnen omdat zij de
zaken zelf moeten regelen van hun gemeente.’
Jeukende handen
Toch kan het volgens Verweijen voor hemzelf
geen kwaad om naar de Demodag Sportvelden
te komen. ‘Ik zie vast toch wel weer wat
nieuws. Bovendien ben ik zeer benieuwd naar
de nieuwe uitvoering van de Field Top Maker
door Redexim. Deze kan precies hetzelfde als de
huidige Field Top Maker, maar de wijze waarop
zal op kleine punten toch vast en zeker verschillen. Daarnaast lijkt het mij het allerleukste om de
Wereldrecordpoging Toplaag Renoveren mee te
maken. Bij een dergelijke bijwoning gaan alleen
mijn handen altijd jeuken. Ik kom van de boerderij en wil altijd zelf de machines rijden. Zelfs wanneer ik iemand stront zie uitrijden op een veld,
zou ik uit de auto willen stappen en het stuur van
zo’n boer willen overnemen. Bij de wereldrecordpoging wil ik zeker aanwezig zijn.’
Field Top Maker hoeft niet duur te zijn
Arie Miltenburg, sportveldbeheerder van de
gemeente Utrecht, was er vorig jaar niet, maar
is er dit jaar wel bij: ‘Ik wil de Field Top Maker
wel meervoudig in actie zien,’ verklaart hij.

‘Aannemer Agterberg bewerkt daar jaarlijks ons
stadionveld en twee Grassmaster-velden mee. Het
is goed om de machine meer onder de aandacht
te brengen. Je hoort wel eens het vooroordeel
dat de toepassing voor een natuurgrasveld te
duur zou zijn, maar daar ben ik het niet mee
eens. Niet alle plekken van een veld worden
even intensief bespeeld. Je hoeft dus niet elk jaar
het hele veld te behandelen met de Field Top
Maker, maar je kunt je beperken tot specifieke
stukken. Hierdoor kost de “reparatie” van een
veld met de Field Top Maker slechts een euro of
drieduizend. Als beheerder moet je dan ook niet
te veel bezanden tijdens het groot onderhoud.
Dat zijn allemaal tonnages die je later weer moet
afvoeren.’
Gezelligheid
Miltenburg wil verder ook nog andere machines
zien, maar verheugt zich er met name op om
bekenden te zien. ‘Ik wil met kennissen bij kunnen kletsen en kennis kunnen uitwisselen. De
gezelligheid staat voorop. Hopelijk liggen stands
niet te ver uit elkaar, zodat bekenden elkaar niet
mislopen of mensen elkaar makkelijk kunnen
leren kennen.’

Gezelligheid is voor Arie Miltenburg het belangrijkste
op de Demodag.
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