Half drie ’s nachts: aankomst bij het veld van de
eerste ploeg met tien kunstgrasspecialisten.

De derde keer: Kunstgrasveld in één dag
Herhaald kunstje verandert geleidelijk aan in koud kunstje
Op 1 december 2009 legde J&E Sports als allereerste partij ter wereld in één dag een kunstgras voetbalveld aan bij V.V. Haren in Groningen.
Toen nog ongekend. Inmiddels heeft J&E het kunstje alweer tweemaal herhaald: afgelopen 15 november een kunstgras hockeyveld bij
Leonidas in Rotterdam en in de daaropvolgende decembermaand een rugbyveld op het Amsterdamse sportpark De Eendracht.
Auteur: Santi Raats

In de nacht van 17 op 18 december vertrok
om half twee een ploeg van tien kunstgrasleggers vanuit Oss naar sportpark De Eendracht in
Amsterdam. Anderhalf uur later, om drie uur,
ging de lichtinstallatie aan van het nieuwe rugbyveld op dit sportpark. Twaalf uur later was hier
een FieldTurf RGF-kunstgrasmat geïnstalleerd
voor de Nederlandse Rugby Bond. Verschil met
de twee vorige opdrachten: de vorige keer betrof
het velden van 7.500 vierkante meter; dit veld
bedraagt maar liefst 12.000 vierkante meter.
Maar het is gelukt: twaalfduizend vierkante
meter kunstgras in één dag gelegd, inclusief het
instrooien en inborstelen van 430 ton zand en
het aanbrengen van alle rugby-belijning. Om
zeven uur ’s avonds was het veld keuringsklaar,
waren alle werkspullen opgeruimd en de machines weer geladen voor de terugreis naar Oss.
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Dit is nog niet eerder vertoond, aldus Cees van
der Poel van FieldTurf Benelux. De credits gaan
– volgens Van der Poel en zijn directeur Arjan
Knottnerus – vooral naar J&E Sports, de installateur. Hoewel het natuurlijk een bijzondere prestatie is om in één dag een dergelijke klus neer te
zetten, is het volgens John van Gennip van J&E
eerst en vooral pure noodzaak.
Van Gennip: ‘In december is het weer zo ongewis, dat het veel handiger is om alles in één keer
te doen, dan het risico te lopen dat het tijdens
het installatieproces gaat regenen. En het was
nog even spannend, want kunstgrasleggers in
Utrecht en Zaandam werden getroffen door
regen en hun werk stagneerde. In Amsterdam
bleef het gelukkig droog.’

Mooie prestatie!
Hiermee komt de
ontwikkeling van
een demontabel
sportveld een stap
dichterbij!

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4413

Actueel

Half acht ’s ochtends: het kunstgras wordt uitgerold, goed gelegd en gesneden.

Elf uur ’s ochtends: het bezanden begint. Silo’s en bulkwagens vol zand staan klaar om
bij te vullen.

Twaalf uur: de belijning wordt gesneden en gelijmd. Het zand komt er meteen achteraan.

Twee uur ’s middags: de laatste lijmwerkzaamheden; al het aanwezige materieel wordt
ingezet om zand te strooien en in te vegen.

Vier uur ’s middags: er wordt afgestrooid en de zandlaag wordt geëgaliseerd.

Zes uur ’s avonds: de zandlaag wordt geëgaliseerd en afgewerkt. Om zeven uur
’s avonds worden alle machines weer geladen.
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