‘Voetbalhuis van Nederland’ geopend
Vitesse neemt super-de-luxe trainingscentrum in gebruik

Een revalidatiebad maakt het mogelijk
dat spelers bij de club zelf revalideren.

Eredivisionist Vitesse heeft bezit genomen van zijn nieuwe trainingscomplex. De ambitieuze club uit Arnhem claimt dat het nu beschikt over
een van ‘s werelds modernste trainingscomplexen. Maar wat heb je dan zoal?
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De komst van eigenaar Merab Jordania bracht
in Arnhem een ware revolutie teweeg. Vitesse
moest zich gaan mengen in de strijd om (internationale) prijzen door zich te spiegelen aan
het Engelse Chelsea. Jordania’s vriend Roman
Abramovich spaarde bij Chelsea kosten noch
moeite om zijn sportieve wens in Engeland te
vervullen. En Jordania wil daar zeker niet voor
onderdoen. Hij investeerde daarom ruim elf miljoen euro in het nieuwe trainingscomplex dat is
gebouwd op sportcentrum Papendal, bij Arnhem.
Therapiebad, multimediaruimte en vingerscans
Vergeleken bij andere trainingscentra van
Nederlandse betaaldvoetbalclubs is dat een
vermogen, maar er is dan ook niets waar het
Vitesse aan mag ontbreken, volgens Jordania. Zo
beschikt de club nu over z’n eigen fitnessruimte
en heeft de medische staf een speciaal therapiebad met verstelbare bodem en onderwatercamera’s ter beschikking. Zo kan het herstel van
spelers worden bespoedigd.
De technische staf heeft de beschikking over een
eigen multimediaruimte waar ze videobeelden
kan tonen aan de spelers. De technologie is zelfs
doorgevoerd in de speciale besprekingsruimtes,
zodat de technische staf altijd en overal toegang
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heeft tot de vitale kennis, kennis die overigens
goed is opgeborgen: toegang tot de belangrijke
ruimten is alleen voorbehouden aan hen wier
vingerafdruk in het systeem is opgenomen. De
vingerscan is onverbiddelijk.
Kleed-/douchehok per selectieteam
Het nieuwe complex biedt onderdak aan alle
selectieteams van Vitesse. Elk selectieteam heeft
z’n eigen kleed- en doucheruimte die, naarmate
ze dichter bij de A-selectie komen, groter en
luxueuzer worden. De spelers beschikken ook
over een speciale loungeruimte waar ze kunnen
ontspannen tussen de activiteiten door. Aparte
hotelkamers, zoals spelers van Chelsea die ieder
hebben, ging Vitesse net iets te ver. En zoals mag
worden verwacht, krijgen de teams ook speciale, verantwoorde maaltijden geserveerd die op
locatie worden klaargemaakt. Nee, spelen voor
Vitesse is zeker geen straf.
Voetbalhuis van Nederland
Dat Vitesse trots is op de nieuwe accommodatie
straalde er bij de officiële opening wel van af.
Algemeen directeur Erwin Kasakowski noemt
het zelfs het ‘Voetbalhuis van Nederland’. ‘We
hebben niet alleen geïnvesteerd in benen, maar

ook in stenen. Het is een fantastisch gebouw dat
onderdak biedt aan de gehele Vitesse-familie:
spelers, fans en medewerkers. Het moet een plek
worden waar dromen worden verwezenlijkt van
spelers zowel in de jeugd als in het eerste team.
We zijn terug waar Vitesse ooit was: we zijn
een internationale club met een Georgiër, een
Duitser en een Amerikaan in de leiding. Maar de
gemeenschappelijke taal is voetbal.’ Voormalig
trainer Fred Rutten had tijdens zijn dienstverband
nog zijn tevredenheid laten blijken. In februari
was hij nog zwaar teleurgesteld over het feit dat
de leiding niet in nieuwe spelers had geïnvesteerd, maar hij moest erkennen dat de financiën
goed waren besteed. ‘Het is een schitterend
gebouw met faciliteiten die een club in ontwikkeling moet hebben. Het laat zich niet vergelijken
met ons voormalig trainingscomplex De Slenk. Dit
gebouw straalt kwaliteit en toekomst uit, van het
jongste jeugdelftal tot en met de eerste selectie.
Dit is het walhalla van de jeugdopleidingen.'
Clubicoon Theo Janssen denkt dat het complex
in meerdere opzichten zal bijdragen aan versterking van de selectie. ‘Het oude complex was in
een dusdanig erbarmelijke staat dat Vitesse het
nauwelijks liet zien voordat ze spelers contrac-

Actueel

Ex-trainer Fred Rutten.

teerden. Er zijn heel wat spelers die voor Vitesse
getekend hebben zonder dat ze ooit De Slenk
hebben gezien. Dat zal nu wel veranderen.’
Altijd bespeelbaar
Al het gejubel daargelaten, uiteindelijk zal het op
het veld moeten gebeuren. Maar ook daar heeft
Vitesse alleen gekozen voor het beste van het
beste. Op het complex liggen vier natuurgrasvelden en een kunstgrasveld. ‘Zowel het kunstgrasveld als twee natuurgrasvelden zijn verwarmd,’
zegt Gert van Veller van de firma Agterberg, die
verantwoordelijk is voor de velden. ‘Dankzij die
veldverwarming heeft Vitesse de afgelopen winter geen enkele training hoeven te verschuiven.’

Koude-warmteopslag
Veldverwarming onder kunstgras is uniek in
Nederland. ‘We gebruiken een koude-warmteopslagsysteem. Dat is vrij kostbaar, maar ik denk dat
het voor betaaldvoetbalorganisaties onontkoombaar is. Trainen is essentieel, dus is een bespeelbaar veld tijdens de winter noodzakelijk,’ aldus
Van Veller. Het verwarmingssysteem is tevens
aangesloten op het gebouw. Een watergekoelde
warmtepomp zorgt voor de verwarmings- (320
kW) en koelbehoefte (160kW) van het gebouw
vanuit de bronnen. Hierbij is gekozen voor een
tweepijpsverwarmings-/koelinstallatie waarbij centraal omgeschakeld wordt van verwarmings- naar
koelbedrijf en andersom. Twee buffervaten van
1000 liter elk moeten garanderen dat er voldoende warm water is voor de 86 douches in de luxueus uitgeruste kleedkamers. Om piekbelasting te
voorkomen heeft Vitesse ook drie gasgestookte
hoogrendementsketels laten plaatsen.
Het verwarmingssysteem werkt optimaal, maar
kent toch een kleine beperking. ‘Het is niet
mogelijk om alle drie de velden tegelijk te verwarmen; daarvoor is de capaciteit net iets te klein,’
geeft Van Veller toe.
Kwaliteit van onderhoud
Volgens Van Veller speelt de veldverwarming ook
een rol in de bestrijding van ziekten. ‘Papendal
is een bomenrijk complex. Afgelopen winter
is de sneeuw aan de schaduwzijde bijna acht
weken blijven liggen, waardoor we op die plek
last hebben gekregen van sneeuwschimmel.’ Op
de overige plekken heeft men die overlast niet
ondervonden. Van Veller meent dat dit ook deels

Het nieuwe complex moet een toekomst bieden aan alle Vitesse-talenten

te danken is aan de vrijheid die ze van Vitesse
krijgen in de uitvoering van hun onderhoud en de
kwaliteit van de onderhoudsploeg. ‘We hebben
permanent bijna drie mensen die deze velden en
het stadionveld onderhouden. Regelmatig is er
overleg met de technische staf. Wij stemmen het
onderhoud dagelijks af op hun behoefte, zodat
de velden er altijd goed bij liggen. Die samenwerking gaat goed en krijgt steeds meer erkenning
vanuit de club.’
Intuïtief sportveldonderhoud
Van Veller meent dat het onderhouden van de
velden op Papendal voornamelijk aankomt op
fingerspitzengefühl. ‘In een natuurlijke, bosrijke
omgeving zoals deze heb je wat vaker te maken
met ongedierte en met konijnen op of mollen
onder het gras. Maar buiten dat hebben we
geen specifieke problemen. De natuurgrasvelden
zijn allemaal Fiberturf-velden van Agterberg.
Vanwege de zanderige ondergrond is er geen
extra drainage aangebracht; de zandsleuf in het
veld staat in direct contact met het onderliggende zandpakket. Het water kan daardoor eenvoudig worden afgevoerd. Vanwege de ondergrond
moeten we de droogtegevoeligheid en bemesting
goed monitoren. Daar staat tegenover dat het
veld minder vaak belucht hoeft te worden.’ Het
gras is afgestemd op het gebruik. Drie van de vier
velden zijn ingezaaid met een 70/30-combinatiemengsel van veldbeemd en Engels raaigras. Het
andere veld is ingezaaid met RVR. ‘Dat veld kent
een hogere belasting, waardoor het gras meer
moet verdragen. Dit mengsel is daar beter tegen
bestand.’

Het nieuwe trainingscomplex is het neusje van de zalm
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Complex is nooit af
De titel ‘meest moderne’ is dus voor het nieuwe
trainingscomplex van Vitesse een beetje misplaatst, maar ‘meest ambiteuze’ is het zeker.
Verschillende wanden in het complex tonen nog
kale vlekken. ‘Op deze wanden zijn alle spelers
vermeld die ooit in het eerste hebben gespeeld,’
zegt clubwoordvoerster Esther Bal. ‘We hebben
voldoende plek overgelaten voor toekomstige
talenten,’ zo meent ze. Echt ‘af’ zal het complex
dus nooit zijn.

Stuur dit artikel door!

Vitesse beschikt nu over een eigen krachthonk

Technische hulpmiddelen
Volgens Vitesse is hun trainingscomplex het
modernste ter wereld. Mooi is het zeker en de
aandacht die is besteed aan duurzaamheid en
milieuvriendelijkheid valt te prijzen. Toch is het
nog niet helemaal af. Belangrijke, technische
hulpmiddelen die spelers zouden kunnen verbeteren, ontbreken namelijk. ‘Er zijn ontzettend veel

systemen beschikbaar die elk kunnen bijdragen
in het verbeteren van spelers. Systemen zoals
spelervolgsystemen of systemen die verschillende
(gezondheids)parameters van de spelers vastleggen, hebben een grote, toegevoegde waarde en
kunnen een overvloed aan informatie bieden.
Maar dan moet je wel weten wat je eruit wilt
halen,’ zegt het hoofd van de medische staf,
Edwin Goedhart.

Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-3994

Dichtbij andermans techniek beschikbaar
Om vast te stellen welk systeem het meest
geschikt is voor Vitesse, is men zich momenteel
in de materie aan het verdiepen. ‘We willen voorkomen dat we verstrikt raken in de data. Daarom
zijn we ons nu aan het verdiepen in welke technieken en systemen voor ons het meest geschikt
zijn. Ons doel is om maximaal vier à vijf aanvullende systemen aan te schaffen om efficiënt te
blijven.’ Volgens Goedhart zou dat voldoende
moeten zijn, temeer omdat met ieder systeem
ook een uitbreiding van de medische of technische staf is vereist.
‘Een goede samenwerking met andere instituten
is overigens voldoende reden om niet alles te
hoeven hebben,’ merkt Goedhart op. ‘We hebben een goede relatie met het Sportmedisch
Centrum van NOC*NSF en met het Rijnstateziekenhuis in Arnhem. Daarom hoeft niet alles op
dit complex aanwezig te zijn.’

Merab Jordania

Kant en klare aangemaakte verf is niet meer
nodig, dit is onnodig watertransport. Tanks
en vaten nemen veel ruimte in beslag.
www.sportveldbelijningen.nl
Tel: 0481-378200
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