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Erwin Beltman (39) uit Katwĳk is sinds anderhalf jaar groundsman, grasmeester, in De
Kuip in Rotterdam, het meest roemruchte voetbalstadion van Nederland. Het veld werd
in mei 2014 gekroond tot beste voetbalgrasmat van Nederland.

‘Dit gras is voor velen heilig’
tekst Jelle Feenstra

‘I

k maak het mee dat volwassen kerels in tranen uitbarsten
zodra ze voet op dit veld zetten. Dit stadion is zó bĳzonder, hier ligt zóveel historie, voor velen is dit gras heilig. En
daar mag ik groundsman van zĳn. Ik ben een buitenmens en
wilde boswachter worden, maar dit is ook een wereldbaan
hoor. Man!’
‘Een boer wil productiegras. Nou, wĳ ook. Het verschil is dat
een boer misschien negen keer per jaar maait en wĳ in het
groeiseizoen negen keer per week. Dat doen we met z’n vĳven met gewone tuin-, cirkel- of zitmaaiers. Meestal maaien
we op 2,2 centimeter lengte, ’s winters een tikkeltje langer.
Die mooie banen op het veld? Die krĳg je door de ene baan
van het licht af en de ander naar het licht toe te maaien.’
‘In De Kuip ligt Engels raaigras van Barenbrug Holland, met
horizontale uitlopers en een groot zelfherstellend vermogen,
RPR heet dat. Ĳzersterk. Op 11 juli vorig jaar is de mat gelegd.
De zoderollen van 2,40 meter breed en 15 meter lang levert
Hendriks Graszoden uit Limburg, een bedrĳf dat veel grote
Europese clubs van gras voorziet. Vier tot zes keer per seizoen zaaien we de mat door. In de wintermaanden gebruiken
we graszaad dat al bĳ 6 graden Celsius ontkiemt, zodat de
zode ook dan dicht blĳft.’

Kunstgras? Weg ermee
‘Kunstgras? Weg ermee. Topsport hoort op een echt grasveld.
Dat vinden ze ook in Engeland, het walhalla voor mooie voetbalvelden. Ik mocht recent een kĳkje nemen in de keuken
van Arsenal. Zóveel liefde, zóveel respect voor het grasveld.’
‘De wedstrĳddag is het hoogtepunt waar we elke veertien dagen naartoe werken. Voor de wedstrĳd vinden de laatste
werkzaamheden plaats en zorgen we voor een gladgeschoren
biljartlaken. In de rust halen we in een kwartiertje met man
en macht losse delen van het veld en maken we de gaten
dicht. Meteen na het rustsignaal heb ik altĳd even contact
met Jordy Clasie, de aanvoerder. Hĳ geeft een seintje als hĳ
vindt dat de sproeiers aan moeten.’
‘Na de wedstrĳd zĳn we drie uur zoet met grastransplantatie,
pluggen noemen wĳ dat. Dan vervang je al stekend kale plekken door verse graspolletjes. Dat gaat de dagen na de wedstrĳd gewoon door. Verder staan er door de week continu
groeilampen op het veld die zonlicht nabootsen.’

Boer in oogsttĳd
‘Weet je, het maakt niet uit of je putjeschepper of ministerpresident bent, het draait om de passie waarmee je het vak
uitoefent. Het weerbericht volg ik bĳna per seconde. Als ze
vlak voor de wedstrĳd veel regen voorspellen, volgen er een
paar rare woorden. Dan ben ik net een boer in oogsttĳd.’
Links: een schep zand maakt de zachte bovenlaag sterker
Midden: een kale plek? Uitsteken en een nieuwe graspol erin
Rechts: speciale groeilampen laten het gras ook ’s winters groeien
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