Pimp je veld
Volgens John en Ed moeten we veel pragmatischer gaan denken
over het opkalefateren van oude kunstgrasvelden

Verspreid in Nederland liggen overal oude, vaak behoorlijk versleten kunstgrasvelden. Velden die pakweg zes jaar of ouder zijn en vaak weinig populair bij hun clubs. Economisch-financieel zijn deze velden nog niet afgeschreven, maar het comfort en gebruiksplezier is vaak ver te
zoeken. Volgens John van Gennip en Ed Korstanje van J & E moeten we als bedrijfstak veel praktischer omgaan met dit soort velden.
Auteur: Hein van Iersel
Het probleem is zeker niet nieuw. Enige jaren
geleden al heeft Isa in opdracht van de KNVB
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van oudere
velden. Het resultaat was ronduit dramatisch.
Velden bleken in overgrote meerderheid niet
meer te voldoen aan de toen gestelde specifi-
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caties. De vraag is dan natuurlijk hoe dit kan.
Grofweg zijn er twee boosdoeners aan te wijzen:
onvoldoende onderhoud en slijtage. Als het om
slijtage gaat, dan is dit vaak op heel specifieke
plekken, bijvoorbeeld in het strafschopgebied.
Anderzijds zijn vertegenwoordigers van de kunst-

grasindustrie bereid toe te geven dat de kwaliteit
van deze oudere velden al bij aanleg veel minder
was dan wat je heden ten dage mag verwachten.
Extra jaren
Het idee van John van Gennip en Ed Korstanje is

Achtergrond

een bedrag dat veel lager zal zijn dan de jaarlijkse
afschrijving. Ed Korstanje: ‘Ook voor ons snijdt
het mes aan twee kanten. De kunstgrasmarkt is
slecht. Wij zijn daarom ook op zoek naar klussen
die wij buiten het aanlegseizoen kunnen inplannen. Dit werk past daar precies in, omdat het tussendoor gepland kan worden.’
Het oppimpen van oude velden kan op verschillende manieren. De makkelijkste methode is het
renoveren van de versleten plekken in de strafschopgebieden. Er wordt dan gewoon een stuk
van de oude mat weggesneden en vervangen
door een nieuwe mat. Dat lijkt gemakkelijker dan
het is. De oorspronkelijk gebruikte mat is natuurlijk niet meer leverbaar. Er ontstaan in de praktijk
dus bijna onherroepelijk kleurverschillen, ook
al zegt de KNVB in haar normblad dat de kleur
dezelfde RAL-code moet hebben.
Zoals er in Nederland voor alles een norm is,
bestaat ook hiervoor een reparatienorm. Deze
stelt onder andere dat er nooit meer dan tien
procent verschil mag zitten in de waarden van de
oude en de nieuwe mat. Verder mogen er geen
drempels in het veld zitten en moet de kleur
zoals gezegd dus hetzelfde zijn.
Trukendoos
Het normblad voor het repareren van velden
beslaat feitelijk minder dan een half A-viertje. Je
zou daarom kunnen denken dat reparatie een
makkelijke klus. Dat is maar de halve waarheid.
De kunst is om de specificaties van het oude
stuk overheen te laten komen met die van het
stuk dat wordt ingelegd. Daarvoor moeten de
installateurs van J & E de ‘trukendoos’ behoorlijk
ver opentrekken. Als er gewoon een stuk in het

eigenlijk heel eenvoudig: pimp deze velden met
minimale inspanningen op. De club is gelukkig,
want ze hebben weer een bruikbaar veld, maar
ook de eigenaar van het veld heeft er voordeel
van. Hij kan het veld met een minimale investering nog een aantal jaren extra gebruiken, voor

veld wordt gelegd dat voldoet aan de nieuwe
normen, zou het verschil te groot worden. Door
het inbrengen van bijvoorbeeld extra zand in het
te repareren stuk, kun je desgewenst bewerkstelligen dat zaken als balstuit opzettelijk laag
gehouden worden. Volgens Ed Korstanje is het
natuurlijk ook mogelijk om het complete veld
onderhanden te nemen. Ook dan zijn de kosten
nog steeds een fractie van die voor een nieuw
veld, maar het is natuurlijk wel duurder dan
bijvoorbeeld een nieuw strafschopgebied. Deze
aanpak heeft echter als voordeel dat je voor het
optimale resultaat kunt gaan. Korstanje durft
zelfs de uitdaging aan om een oud veld op het
niveau van een Fifa**-gekeurd veld te krijgen.

Geweldig idee! We
zijn in Nederland volslagen idioot bezig,
doordat we alleen
maar gefocust zijn
op wedstrijdvelden.
Meer met je geld doen door oude kunstgrasvelden in te zetten als
trainingsvelden.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4417

Links Ed Corstanje, rechts John van Gennip.
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