Een kijkje in de Engelse keuken
Milati en Fieldmanagers of the Year 2014 en 2015 op bezoek
bij Engelse stadions
Milati Grass Machines bracht vorige maand samen met Ad van de Luijtgaarden en Theo van Rossenberg, Fieldmanagers of the Year 2014
en 2015, een bezoekje aan drie Engelse sportstadions: het Etihad Stadium te Manchester, het Anfield-stadion in Liverpool en cricketstadion
Edgbaston Stadium in Birmingham.
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Net als veel andere Premier League-stadions worden ook het Etihad Stadium, Anfield-stadion en
Edgbaston Stadium gemaaid met Allett-maaiers.
‘De insteek was om drie totaal verschillende
stadions en daarmee ook drie verschillende soorten veldonderhoud te laten zien’, vertelt Arjen
Spek, eigenaar van Milati Grass Machines. Met
het bezoek aan het Edgbaston Stadium was de
eerste stap in die richting gezet, want het onderhoud van een cricketveld is totaal anders dan dat
van een voetbalveld. Waar de fieldmanager alle
dagen bezig is met verticuteren en doorluchten,
wordt het gras van een cricketveld platgewalst,
waardoor een egaal en hard oppervlak ontstaat.
De reis werd aangevuld met een bezoek aan het
Etihad Stadium en het Anfield-stadion. Hoewel
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beide clubs over een Desso GrassMaster-veld
beschikken, bleek Liverpool een zichtbaar ouder
veld te hebben. Ouder, maar niet minder waard,
want ondanks de ouderdom lag het veld er volgens Spek piekfijn bij. ‘Een staaltje goed fieldmanagement.’ Het verschil tussen beide stadions zat
hem overigens niet alleen in het veld. ‘De sfeer in
het Liverpool-stadion was veel informeler’, vertelt
Spek. ‘Waar we in Manchester aan veel formaliteiten moesten voldoen voordat we het veld op
mochten, werden in het Liverpool-stadion aan de
lopende band bezoekers rondgeleid. Dan merk je
dat Liverpool een echte arbeidersstad is.’
‘Het was bijzonder om te zien dat de voetbalstadions gewoon gras gebruiken, terwijl in
Nederland toch steeds vaker wordt overgestapt

‘Ieder van ons kijkt met een
ander oog naar de grasmat.
Dat maakte het interessant’
op kunstgras’, vertelt Ad van de Luijtgaarden,
Fieldmanager of the Year 2014. ‘Sowieso is zo’n
stadionwereld heel anders dan de wereld waarin
de gemiddelde fieldmanager zich bevindt. Erg
leuk om een keer te zien.’
Theo van Rossenberg, Fieldmanager of the Year
2015, geeft aan dat het heel interessant was om

Met hoofdgroundsman Gary Barwell in het Edgbaston Stadium.

Fieldmanager Dave McCullock met Van Luijtgaarden,
Van Rossenberg en Spek

met anderen te discussiëren over de kwaliteit van
het veld. ‘Ieder van ons kijkt met een ander oog
naar de grasmat. Dat maakte het bezoek extra
interessant’, aldus Van Rossenberg. Ook Spek,
die als eigenaar van Milati toch in hoofdzaak een
technische bril op heeft, merkt dat op. ‘Het is
interessant om te zien hoe de fieldmanagers naar
de velden kijken.’
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Met hoofdfieldmanager Lee Jackson van het Etihad Stadium.
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