Kunstgras versus natuurgras
De afgelopen maanden gebeurde er iets bijzonders: een felle publicitaire strijd tussen de voor- en tegenstanders van kunstgras. Een strijd
die zich met name richtte op het explosieve succes van kunstgras in het betaald voetbal. Zo’n discussie is boeiend, vooral ook omdat in het
heetst van de strijd ook totaal onhaalbare zaken worden gesuggereerd, zoals een compleet verbod op kunstgras. Voor de vakwereld zal het
daarnaast ook gaan om de kwaliteit van natuurlijk gras. Waarom richt de discussie zich daar niet veel meer op?
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‘De keuze voor kunstgras is geen keuze uit luxe.
Hopelijk gaan we er niet in mee. Voetbal moet
op gras gespeeld worden. Dit is echter op één
voorwaarde: het moet wel om een kwalitatief
goed veld gaan.’
Jurgen Streppel, trainer Willem II,
Fieldmanager 7 2014

‘Wij blijven in Utrecht echter de voorkeur
geven aan echt gras. Ook al scheelt ons
dat misschien per jaar een half miljoen euro.’
Wilco van Schaik, directeur FC Utrecht,
www.nos.nl, 19 november 2014

‘Ik word niet snel moe van discussies, maar dit is echt een
achterhoedegevecht. Wij moeten ons veld jaarlijks laten
keuren en krijgen een certificaat. Dat betekent dat het
aan de regels voldoet en dat er Europese wedstrijden op
gespeeld mogen worden.’
Jan Smit, voorzitter Heracles Almelo,
Tubantia, 20 november 2014

‘In vergelijking met andere toplanden wordt
er in Nederland veel op kunstgras gespeeld,
dus daarmee zouden we dan in het voordeel
zijn op een WK.’
Arno Vermeulen van de NOS op de site
Elf Voetbal, 31 oktober 2014

‘Er is geen topspeler ter wereld die op kunstgras wil
spelen. In alle topcompetities wordt op natuurgras
gespeeld en uit elke enquête blijkt dat er onder voetballers
totaal geen draagvlak is voor kunstgras.’
Tijs Tummers, internationale spelersvakbond
FIFPro, Algemeen Dagblad, 31 oktober 2014

‘Kunstgras is voor koeien zonder tanden.’
Ernest Faber, PSV-assistent, Algemeen
Dagblad, 10 november 2014
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‘Kunstgras geeft in het onderhoud en gebruik dan wel
voordelen, maar dit weegt niet op tegen het vasthouden
aan onze identiteit en de signalen van onze supporters. We
zijn met ons allen trotse Superboeren en die spelen op echt
gras.’
Dick Chargois, algemeen directeur De Graafschap,
www.degraafschap.nl, 20 november 2014

‘Kunstgras is niét gevaarlijker dan gewoon gras. Er wordt niet
anders gevoetbald op kunstgras en de voordelen voor een club
met kunstgras kloppen ook niet. De cijfers bewijzen dat, zeker in
ons geval. Ik kom uit het grastijdperk, maar dat is verleden tijd.
Wat heb je aan een grasveld dat niet vlak is, met kuilen en kale
plekken? Een kunstgrasveld is het hele jaar hetzelfde.’
Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle,
www.nos.nl, 19 november 2014

‘Protest tegen kunstgras is kansloos. We hebben het
straks maar te slikken. Men is ook druk bezig om kunstgras te perfectioneren tot een aanvaardbaar niveau.
Het is de redding voor veel clubs. Daardoor kan de club
zeven dagen per week open zijn. Het is onmogelijk
overal een grasmat als in De Kuip aan te leggen.’
Kees Jansma, Studio Voetbal, 2 november 2014

‘De aannemers hebben daar geen belang bij. In Nederland
worden de meeste velden verkocht op basis van de laagste
prijs waarvoor een kunstgrasveld kan worden aangelegd.
De normen van de KNVB worden gehaald en dan is men
tevreden; als de bal maar rolt. Naar verbetering van kwaliteit
wordt niet echt gekeken.’
Silvain van de Wiel, Copier Advies Zuid, BNDeStem,
6 september 2014

‘Er is niks verbeterd. Die velden zijn nieuw,
de sprieten staan nog overeind en dan houdt
het zijn eigenschappen.’
Wim Glaap, Copier Advies Zuid,
BNDeStem, 6 september 2014

‘Ik heb liever een selectie van twintig
spelers met natuurgras, dan 22 spelers
en kunstgras.’
Foeke Booy, trainer Go Ahead
Eagles, RTV Oost, 21 november
2014

‘Het zou heel goed kunnen dat het WK voor
mannen in de toekomst, eerder vroeg dan laat,
ook op kunstgras wordt gespeeld.’
Jerome Valcke, secretaris-generaal van de
Fifa, www.fifa.com, 29 oktober 2014

‘Kunstgras is in strijd met de geest van
het voetbal’
Johan Derksen, Voetbal International,
10 november 2014

‘Straks krijg je weer de discussie over slechte
velden in de winter, maar in de topsport heb je
doodeenvoudig de taak te zorgen voor bespeelbare velden op gewoon gras in elk jaargetijde.’
Marcel Brands, directeur PSV, Algemeen
Dagblad, 12 november 2014

‘Wat in Nederland gebeurt zie je nergens anders.
Het maakt het er ook niet aantrekkelijker op om
eventueel mijn loopbaan in de eredivisie af te sluiten. Ik vind dat de KNVB richtlijnen moet opstellen.’
Klaas-Jan Huntelaar, Metro, 30 oktober 2014

Het echte gras, dat je ruikt en dat zacht onder je
benen wegglijdt bij een sliding. Waar je linkervoet
dicht bij de bal iets in wegzakt als je met rechts
een vrije trap neemt.
Chris van Nijnatten, chef Voetbal van AD
Sportwereld, Algemeen Dagblad,
19 november 2014

‘We hebben gemerkt dat er steeds meer voorstanders zijn van het voetballen op natuurgras.
Het zou mooi zijn als de Eredivisie ervoor kiest
om niet meer op kunstgras te spelen.’
Martin van Geel, technisch directeur
Feyenoord, Algemeen Dagblad,
19 november 2014

‘Voetbal hoort op echt gras gepeeld te worden.
Kunstgras is volgens Joseph Blatter de toekomst van
het voetbal, maar hoe kun je dat zeggen als iedere
speler het liefst op gewoon gras speelt?’
Andrew Orsatti, directeur communicatie van
de spelersvakbond FIFPro, Metro, 30 oktober
2014

‘Kunstgras draagt bij aan competitievervalsing. Het
is een andersoortig voetbal, trainers houden spelers
uit voorzorg (blessures) aan de kant en buitenlandse
spelers zeggen “nee” tegen een transfer als ze horen
dat zes clubs op kunstgras spelen.’
Valentijn Driessen, chef Voetbal De Telegraaf/
Telesport, De Telegraaf, 3 november 2014

‘Op kunstgras speel je omdat je geen geld hebt voor het
onderhoud van gewoon gras. Daarom is een voorstel in
de maak voor een solidariteitspot. De honger naar echt
gras drijft de Eredivisie in elkaars armen.’
Chris van Nijnatten, chef Voetbal van AD
Sportwereld, Algemeen Dagblad,
19 november 2014

‘Kunstgras heeft ons tot nu toe geen windeieren gelegd. Het ligt ons. Klaar, want laten
we de discussie over gras en kunstgras niet
nogmaals gaan voeren.’
John van den Brom, trainer AZ Alkmaar,
www.vi.nl, 28 november 2014
Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5000
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