Het gaat weer goed met het FC Twente-veld
Henry de Weert: ‘De onvoorspelbaarheid van de natuur is een uitdaging
en geen reden voor kunstgras’
De storm is gaan liggen boven het FC Twente Stadion. Althans, fieldmanager Henry de Weert vertelt dat het goed gaat met de grasmat in
de Grolsch Veste en dat iedereen blij is met het stadion.
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Het is een heel aantal jaren anders geweest: een
paar jaar geleden werd de mat geteisterd door
aaltjes in de toplaag. Ook leed de grasmat onder
het beruchte schaduweffect, dat in veel moderne
stadions optreedt, en dat ook van toepassing
was in het in 2008 uitgebreide stadion van FC
Twente. Biomass Sugar probeerde daar zijn tips
en trucs nog toe te passen, maar zonder resultaat. De mat werd verwijderd en een nieuwe
mat werd aangelegd. Maar ook die grasmat
–achteraf bleek de ondergrond te vet- was geen
succes en moest in een mum van tijd vervangen
worden. Overigens volgde een fikse schadeclaim voor de betrokken partijen. De gemeente
nam het onderhoudstuur van Krinkels over van
januari 2010 tot en met september 2010. Op
het moment dat FC Twente een nieuwe toplaag
kreeg, trad Henry de Weert in dienst. Deze graszoden moesten ook een beproeving doorstaan:
tijdens de aanleg trad een enorme hoosbui op
van 200 millimeter in één dag. Hierdoor kon het

veld niet in een keer worden gelegd. Het resterende deel bleek na een nacht overblijven op de
parkeerplaats zwaar beschadigd door broei. Dit
deel werd toch gelegd, maar later uitgefreesd en
vervangen. De mat bleef door de hoosbui nog
een tijdje in slechte conditie en ongelijk en FC
Twente bleef ermee kwakkelen. Met name toen
de zon verdween in de winter bleek de mat niet
goed genoeg. In januari 2011 legde FC Twente
in eigen beheer een nieuwe bovenlaag aan, in
de vorm van Engels raaigras-zoden van Hendriks.
Dit leidde op het gebied van het veld eindelijk
tot rust. Maar tot overmaat van ramp stortte in
juli 2011 het dak in van de destijds in aanbouw
zijnde uitbreiding van het stadion. Hierbij vielen
twee doden en veertien gewonden.
Hoosbui 2012
De misére is allemaal achter de rug, zo maakt
Henry de Weert duidelijk als Fieldmanager bij
hem op bezoek is. Alhoewel er nog één voorval

de revue passeert: de hoosbui van najaar 2012,
waarbij er vlak voor de wedstrijd zo’n 60 millimeter regen uit de lucht kletterde. ‘De week ervoor
hadden we vorst gehad en de veldverwarming
flink aan gehad,’ verklaart De Weert. ‘Dit had
het zand uitgedroogd. Omdat uitgedroogd zand
slecht vocht opneemt, kon de grond de bak met
water niet aan. Een andere factor van de slechte
waterdoorlatendheid op dat moment was dat er
de dag ervoor op het veld was getraind door het
eerste elftal. Deze belasting hiervan, inclusief van
het maaien, droeg ook bij aan de verdichting van
het veld. Soms zitten alle omstandigheden tegen,
daar kun je niets aan doen.’ De Weert klinkt
rustig als hij deze laatste woorden uitspreekt.
Alhoewel hij aangeeft blij te zijn dat de grote
incidenten aan rampspoed in het verleden liggen, vindt hij de gangbare uitdagingen van het
vak prachtig. Met name vindt de van oorsprong
(hoofd)greenkeeper de schades op het voetbalveld een stuk heftiger dan hij voorheen gewend
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was op de golfbanen Almeerderhout, De Hoge
Kleij en Sybrook. ‘De speelschades hier in het
stadion zijn veel intensiever dan op golfbanen. Er
gaat veel meer graszaad op een voetbalveld dan
op een golfbaan. Daarnaast is het speelschema
in stadions ook intensiever dan op de golfbanen.
Want bij sneeuw en vorst gaan de golfbanen
dicht. Maar de voetbalvelden blijven gewoon
open voor bespeling: de grasmat krijgt dan zowel
slechte weersomstandigheden als intensieve
bespeling voor zijn kiezen. Het is aan ons als
fieldmanager om er telkens weer het allerbeste
van te maken. Dat maakt fieldmanagement een
boeiend vak.’
Schaduwwerking
Ook kampt de fieldmanager nog steeds met de
schaduwwerking van het stadion. Om de effecten
van de schaduwwerking zoveel mogelijk tegen te
gaan, maakt De Weert gebruik van SGL-lampen,
in de vorm van zes units van 600 Watt. ‘We hebben sinds kort twee extra licht units bijgekocht,
omdat we merken dat we van september tot en
met april nog meer schaduw op het veld hebben.
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Ik begin rond augustus al te werken met de kleine units en zet pas na oktober de grotere units in
voor het maximaal aantal uren belichting. Ik laat
door SGL per maand een schaduwanalyse maken.
Deze analyse geeft aan dat we in september en
oktober weinig hoeven bij te belichten, omdat er
dan nog redelijk wat zonlicht is.’
Tools
Naast de SGL-tools beschikt De Weert over twee
Denis-maaiers, een belijningsmachine, een veldspuit, een Iseki-trekker, een vertidrain, een kunstmeststrooier, een slitter, een ondiepe Procorebeluchter en een doorzaaimachine. De bezander
huurt hij in. In het najaar schakelt De Weert zijn
veldverwarming in: ‘Deze kan ik per graad instellen, dat is prettig. Daarnaast dekken we de grond
af met doeken die voor 50 procent licht doorlaten. Zo proberen we de bodemwarmte vast te
houden.’
Veldbelasting
Het veld van FC Twente heeft te maken met een
meer dan fikse belasting: naast het eerste elftal

spelen zowel het vrouwenteam als het tweede
(Jupiler League-)elftal van FC Twente wedstrijden
in het stadion. ‘Vorig jaar trainden zij ook nog in
het stadion,’ lacht De Weert. ‘Dat was een uitdaging teveel. Want ik kreeg de schade niet meer
hersteld. Nu trainen de elftallen in Hengelo op de
twee kunstgras en vier natuurgras trainingsvelden, want het stadionmanagement, de trainer en
de spelers snapten dat de betreding op het stadionveld te hoog was. Maar nog steeds is hier bijna
elke week een wedstrijd in het stadion.’
Dat vindt De Weert een logisch gevolg van de
explosieve groei van de club. ‘De hoge veldbelasting is een goed teken: het gaat de club voor
de wind. De club is niet alleen qua stadion, maar
ook qua elftallen en met name jeugdelftallen
explosief gegroeid de laatste jaren. Het eerste
elftal is landskampioen geweest, het tweede elftal speelt nu in de Jupiler League en de vrouwen
spelen op topniveau. De drukte in het stadion is
een luxeprobleem.’

Hulp en advies

voordat ik bepaal hoeveel vocht de bodem in
zich draagt of hoeveel zouten de bodem nodig
heeft. Ik bestudeer de grasmat om de ziektedruk
te bepalen. Ook bemonster ik vaak en maak op
basis daarvan een voedingsplan. ’s Winters dien
ik natuurlijk meer ijzer dan stikstof toe. Ik gebruik
momenteel meststoffen van Everris, maar eigenlijk vind ik merken niet zo interessant en ik koop
ook niet aan de deur. Ik hecht meer waarde aan
begeleiding en advies. Zo heb ik aan Prograss en
aan adviseur Maurice Evers altijd een plezierige
samenwerking.’
Glas half vol
Henry de Weert slaat de toename van kunstgras
in de BVO-stadions gelaten gade, maar voor hem
geldt wel ‘not in my front yard’: ‘Ik zou niet met
kunstgras kunnen werken, het is dood en steriel
materiaal. Ik werk met passie voor natuurgras. Ik
ga ermee naar bed en sta ermee op. Soms zit het
tegen met natuurgras, maar dat is een logisch
gevolg van de onvoorspelbaarheid van de natuur.
Geen reden om voor kunstgras te kiezen.
De onvoorspelbaarheid van de natuur is toch
juist prachtig?’ Volgens De Weert is het glas half
vol: ‘Zo vaak komen er geen problemen voor,
als je ziet hoe vaak een mat wél perfect erbij ligt
ondanks alle zware groeistandigheden.’

De Weert hoeft de uitdagingen waarmee hij te
maken heeft, niet helemaal alleen aan te gaan.
Direct na de wedstrijd herstelt hij de grootste
speelschade in zijn eentje, maar de dag erna
komen zes man van de sociale werkvoorzieningschap hem helpen met speelschadeherstel. De
Weert loopt dan achter hen aan om handmatig
de kale plekken door te zaaien.
Het veld beoordelen doet hij wel altijd zelf. Door

zijn greenkeeperachtergrond weet De Weert als
geen ander waar de grasplant wel of niet van
houdt. ‘Ik denk een beetje als een grasplantje,’
lacht hij. ‘Ik bemest of beregen dan ook niet door
op de kalender te kijken wanneer een bepaalde
beurt staat ingepland, of bestel niet lukraak 100
duizend zakken en rijd volgens een vaste prik
uit. Ik kijk naar het weer buiten en meet met
een handpalmmeter de EC-waarde in de bodem

Stuur dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4178
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