Masterclass ‘Picasso
uitmaaien in je veld’
Ben Young: ‘Geweldig om mijn kennis te delen met fieldmanagers
aan de andere kant van de wereld’
In het calvinistische Nederland wordt het al als heel bijzonder gezien om naast strepen bijvoorbeeld blokken in een stadionveld te maaien. De deelnemers aan de tweejaarlijkse Mowing Patterns Contest, die onder leden van de Sports Turf Managers Association wordt gehouden, maaien zonder
probleem een levensechte kopie van een Picasso in je veld! Contest-winnaar Ben Young van de Memphis Redbirds houdt niet alleen een lezing op het
congres, maar geeft ook op 27 november een master class ‘patronen maaien’ bij FC Utrecht.
Auteur: Santi Raats
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Het uitmaaien van strepen en blokken is iets wat
je zonder al te veel voorbereiding kunt doen.
Wil je een stap verder gaan en bijvoorbeeld het
beeldmerk of logo van je club uitmaaien in een
veld, dan heb je wat meer voorbereiding, kennis en
creativiteit nodig. Ben Young, de winnaar van de
Mowing Patterns Contest 2014, raadt altijd aan om
te beginnen op papier. ‘Maak een schets van het
patroon dat je wilt uitmaaien. Bij het uitmaaien van
patronen maak je eigenlijk gebruik van de lichtval
op het gras. In principe werk je dus makkelijker
met wat hoger gras.’
Prijzen
De fieldmanager, oftewel ‘groundskeeper’, zoals
zijn vakgenoten zichzelf noemen, werkte voordat
hij naar honkbalclub Memphis Redbirds kwam
drie jaar als groundsman in een honkbalstadion
in Pennsylvania bij de Pittsburgh Pirates. Hij won
al vele prijzen voor zijn werk, waaronder de award
voor Eastern League Groundskeeper van het Jaar
en in 2010 de ‘Craig Kuhl’-award voor het beste
veld in de Frontier League.
Klimaatverschil
Omdat het klimaat in Pennsylvania totaal anders
is dan in het mediterrane, zuidelijker gelegen
Memphis, werkte Young daar vooral met het cool
season-gras Kentucky bluegrass. In Memphis
werkt hij voornamelijk met het warm season-gras
Bermuda, maar ook met raaigras. ‘Warm seasongras, vooral Bermuda, is zeer ziektetolerant’, vertelt
Young. ‘We hoeven zelden ziektes te bestrijden,
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maar als het nodig is, gebruiken we fungiciden.’
Het Kentucky bluegrass maaide hij tot op 2 à 3
centimeter. Het Bermuda maait hij tot op 1 à 2
centimeter hoogte. ‘Door het korte gras rolt de
bal sneller en consistenter; dat hebben de spelers
graag’, legt Ben Young uit. ‘Het Bermuda-gras kan
kort maaien goed hebben.’
Hoog gras, scherpe contrasten
‘Het nadeel is dat de gemaaide patronen wat
minder duidelijk naar voren komen dan bij hoger
gras. Door het gras naar je toe of van je af te laten
buigen, ontstaat het contrast, wat zorgt voor de
verschillende kleurschakeringen binnen de kleur
groen. Want de manier waarop de zon op het gras
valt, bepaalt de lichtweerkaatsing en de schaduwvorming. Hoe groter het verschil tussen rechtopstaand hoog gras en de naar beneden gedrukte
grassprieten, hoe meer contrast je kunt creëren.’
Lijnen in een veld
Een honkbalveld leent zich goed voor het maaien
van allerhande fantasievolle patronen. ‘We proberen altijd recht langs de lijnen te maaien, omdat de
lijn bij haaks erop maaien gaat zigzaggen, doordat
het gras er dan overheen gaat liggen. Daarom hebben we voor de patronen grote stukken onbelijnd
veld nodig. Een honkbalveld heeft maar twee
lijnen in het veld waarmee we rekening moeten
houden, maar voetbal en American football hebben ontzettend veel lijnen in het veld. Daar kun je
veel moeilijker je creativiteit op loslaten.’

Ben Young van de Memphis Redbirds geeft op
vrijdag 27 november, de dag na het Nationaal
Sportvelden Congres, een exclusieve master
class bij FC Utrecht in het maaien van patronen.
De master class is met name bedoeld voor
fieldmanagers van BVO’s (maximaal vijftien
personen) en wordt gehouden van 9.30 uur tot
12.00 uur.
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Gereedschappen

Warm season- én cold season-grassen

keepers gebruiken kleinere walk behind-maaiers;

Toch maakt Young de scherpste contrasten met
het maaien van rechte lijnen binnen zijn patronen.
‘Op de plekken waar ronde vormen elkaar kruisen, worden patronen vaak een beetje wazig.’ Om
de lijnen zo recht mogelijk te maken, heeft Ben
Young standaard drie gereedschappen bij zich:

Young werkt zowel met warm season grasses,
zoals Bermuda, als met cool season grasses, zoals
veldbeemd en Engels raaigras. Want Memphis
ligt in een gebied dat ‘transitiezone’ heet in zijn
vakgebied. ‘De overgang is moeilijk uit te voeren.
In de maanden september en oktober moeten we

sommigen maaien het liefste met de grotere vijfdelige kooimaaier. Maar ik vind de driedelige het
fijnste, omdat hij efficiënt is en niet zo zwaar als de
vijfdelige.’

een spuitbus met verf, een bos touw om lijnen te
zetten en een meetlint. Hiermee zet hij het patroon
uit. Complexere patronen vereisen meer werk,
meting en planning. ‘Vervolgens maai ik binnen
het patroon telkens in dezelfde richting, zodat het
contrast scherp blijft. Elke maaibeurt begin ik op
dezelfde plaats, zodat het patroon niet verschuift.’

raaigraszaad aanbrengen in de Bermuda-grasmat.
In maart, april, mei en juni is het raaigras groen
van kleur. In die maanden slaapt het warm seasongras Bermuda; het heeft dan een bruine kleur. In
juni en juli maken we de ‘transitie’ van het raaigras
naar het Bermuda-gras. We doen dit omdat het
Bermuda-gras goed tegen de hoge temperatuur in
Memphis kan. In deze warme maanden ondernemen we dus stappen om het raaigras te verwijderen door korter te maaien, te beluchten, te verticuteren, en als het nodig is te spuiten om het raaigras
te doden. Hierdoor zijn we in de maanden juni, juli
en augustus verzekerd van groen en gezond gras.
In september en oktober zaaien we weer raaigras.
Zo zorgen we ervoor dat onze mat het hele speelseizoen groen blijft, en dat seizoen duurt lang: van

Bijhouden van het patroon
Young houdt een patroon aan voor 14 tot 21
dagen. Daarna gaat hij over naar een nieuwe creatie. ‘Het is goed voor het gras als je vaak verschillende richtingen op maait. Het speelschema van
ons honkbalteam bevat soms zeven tot tien dagen
wedstrijden op rij, gevolgd door zeven tot tien
dagen geen wedstrijden. Als er een wedstrijd aan
komt, dan maaien we het gras dezelfde dag. Als
we een week geen wedstrijden hebben, maaien
we eenmaal in de twee of drie dagen om het gras
tot rust te laten komen. Na de wedstrijd wordt het
patroon wel wat vaag. Ook vervaagt het doordat
het gras snel groeit.’

Ambitie
Naar Nederlandse maatstaven is het team
Memphis Redbirds het elftal van de St. Louis
Cardinals dat in de ‘eerste divisie’ speelt. De beste
spelers uit het team worden wel eens opgeroepen
om mee te spelen met het ‘eredivisieteam’, oftewel
het Major League team. Young klinkt gretig: ‘Net als
de spelers heb ik de ambitie om te werken voor
een team in de Major League. Dat is echter heel
moeilijk, want er zijn maar dertig hoofdgroundsman-posities beschikbaar in de Verenigde Staten
en die zijn erg gewild. Maar ik vind het ook al
geweldig om aan de andere kant van de wereld
mijn kennis te komen delen.’

1 april tot en met oktober.’
Favoriete maaier
Ben Youngs voorkeur gaat uit naar de Toro driedelige triplex 3100 kooimaaier. Ook maait Young
met John Deere en Jacobsen. ‘Sommige grounds-
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