Klaar voor de start!
Voorbeschouwing met sportveldbeheerder
van Willem II en FC Den Bosch
Voetbalseizoen 2008/2009 gaat eind augustus weer van start. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit geldt niet alleen voor de sporters, maar
ook voor de voetbalvelden. Met het klinken van het eerste fluitsignaal dienen de grasmatten er immers weer tip top bij te liggen, speelklaar.
Sportveldbeheerder Cees de Ruiter (54) van Support in Sport (SIS) onderhoudt de grasmat in het Willem II stadion en de velden van FC Den
Bosch. Hoe bereidt hij zich voor op het nieuwe seizoen?
Auteur: Floris Winters

Fieldmanager ontmoet sportveldbeheerder Cees
de Ruiter op de middenstip in het Willem II
stadion. Tenminste, op de plek waar straks de
middenstip dient te worden gespoten. Nu is
er nog geen lijn of stip op het veld te zien. En
ook geen doelpalen of supporters. De stoelen
zijn leeg en enkel de pruttelende motor van de
maaimachine waar Cees op zit, galmt nu door
het stadion. Na enkele werkgangen zet hij de
machine aan de kant. Tijd voor koffie en een
praatje.

het seizoen hier prima is verlopen. Het gras
heeft, buiten de gebruikelijke speelschade om,
weinig te lijden gehad. Geen wateroverlast
of bevroren delen. Er is één moment geweest
dat ik het veld inspecteerde en dacht: ‘Oei’. Ik
constateerde enkele droge plekken in het gras en
na het veld gemaaid te hebben, bleek het gehele
veld te droog te zijn. De toplaag is hier slechts
18 centimeter diep. Hierdoor is het veld na
beregenen weer snel droog. Ik heb vervolgens de
hele nacht de sproeiers aangezet en de volgende
ochtend was het veld weer groen.”

"Als het slecht gaat met het

Als één droogtemoment het enige is, dan valt
dat inderdaad mee.
“Toch hebben we de grasmat direct na het
seizoen – begin juni – vervangen. Er zat namelijk
ontzettend veel straatgras in het veld. Dit leverde
een gevlekte en ongelijke grasmat op.”

voetbal, dan krijg ik ook
vaker commentaar."

straatgras hier levend en kan het zich nog sneller
verspreiden.”
Nu ligt er een piepjonge grasmat in het stadion.
Welke maatregelen zijn daartoe genomen?
“Allereerst hebben we de toplaag met de
fieldtopmaker eraf gestroopt. Eind mei hebben
we het veld opnieuw ingezaaid met 325 kilo
Engels raaigras met ‘herstart’. De zogenoemde
‘herstart’ zorgt ervoor dat het zaad sneller kiemt.
Het gras is nu vier weken aan het groeien en
zoals je kunt zien, gaat dat behoorlijk snel. Op
16 augustus wordt de eerste wedstrijd van het
seizoen in het stadion gespeeld, dus dan moet
de grasmat groen en mooi dicht zijn. We kunnen
nu niet anders dan de grasgroei flink stimuleren.
Dat betekent 5 á 6 keer per week maaien, om
de 3 á 4 weken bemesten, in combinatie met
beluchten. Het onderhoud is nu intensiever dan
normaal.”

In de eredivisie boekte Willem II afgelopen seizoen een matig resultaat; eindigend op de vijf-

Hoe komt er zoveel straatgras in het veld?
“Sinds de bouw van het Willem II stadion en

Is hiermee voldoende gedaan om het straatgras

tiende plek. Hoe presteerde het wedstrijdveld van
Willem II afgelopen seizoen?
“Als het slecht gaat met het voetbal, dan krijg
ik ook vaker commentaar. Terecht of niet, als
sportveldbeheerder mag je in ieder geval nooit
tevreden zijn. Toch kan ik wel concluderen dat

de aanleg van het hoofdveld in 1995 zat er
al behoorlijk veel straatgras in het veld. Met
doorzaaien, beluchten en maaien heb ik het
straatgras nooit goed weg kunnen krijgen. In de
winter vriest straatgras vaak kapot, maar door
de veldverwarming en zachte winters blijft het

te elimineren?
“Straatgras houd je nooit helemaal weg. Het
zaad zit in de bodem en zo her en der zie je
nu al een plukje straatgras opkomen. In het
onderhoud streef ik ernaar om het straatgras zo
veel mogelijk weg te houden. Daarvoor moet ik
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het veld goed dichthouden met veldbeemd en
Engels raaigras. Zo krijgt straatgras geen kans
om zich echt te manifesteren. Het veldbeemd is
er met de fieldtopmaker ook afgehaald, maar
doordat deze soort vanaf de wortels ontwikkelt,
groeit het vermoedelijk de komende weken weer
aan.”
Dan ligt er dus over enkele weken weer een
bespeelbaar veld. Dan rest je alleen nog de goals
te plaatsen en de lijnen te trekken. Waar trek jij
de lijn?
“Het belijnen van het wedstrijdveld doen we bij
Willem II iedere keer voor de wedstrijd. Eerlijk
gezegd doe ik het ook wel eens een keer extra

als het niet dringend nodig is, puur voor de
finishing touch. Het is een klus die toch best
nauw luistert. Vanuit de doelen meet je het
veld, waarna je vervolgens touwtjes spant en er
daarna met de elektrische spuitmachine langs
gaat.”
Is het wedstrijdveld in stadion de Viert van FC
den Bosch vergelijkbaar met het wedstrijdveld
van Willem II?
“Totaal niet. Het stadionveld bij FC Den Bosch is
ongeveer 50 jaar oud. Het is een dankbaar veld,
maar er zat volop straatgras in, wel 70 procent.
Het veld zag er prachtig groen uit, maar in natte
perioden is het boterzacht en in droge perioden

is het zeer hard. Dit komt omdat er veel leem in
de bodem zit. Ook dit veld hebben we aan het
einde van het seizoen een flinke beurt gegeven.
Allereerst hebben we het geverticuteerd.
Daarmee zijn er wel vier wagens met residu
afgehaald. Vervolgens hebben we bezand,
gevertidraind, ingesleept en doorgezaaid. Het
Engels raaigras dat we daarbij hebben ingezaaid
komt nu goed door, waardoor het straatgras als
het ware verankerd wordt.”
Heb je altijd al groene vingers gehad?
“Ik ben opgegroeid op een boerderij, een
gemengd bedrijf. Toch had ik nooit de ambitie
om zelf boer te worden. Op mijn vierentwintigste
ben ik bij Arcadis terecht gekomen en daar
ben ik in totaal 23 jaar in dienst geweest. Daar
hield ik me eerst bezig met de aanleg van
kunstgrasvelden. Eerst nog enkel her en der een
kunstgrasveld, maar naar verloop van tijd steeds
meer. Toen ik met de aanleg van kunstgrasvelden
een aantal jaar ervaring had opgedaan, maakte ik
de overstap naar natuurgras. Het natuurproduct
gras sprak mij ook meer aan.”
Blijkbaar is die switch van werken met kunstgras
naar werken met natuurgras een juiste keuze
geweest, want nog altijd is gras jouw werk.
“Ik werd ook direct in het diepe gegooid, want
ik heb de beginperiode bij de Amsterdam Arena
meegemaakt. Een spannende en zeer leerzame
periode. Daar werkte ik samen met Steve Tingly,
een groundsman die ook bij Chelsea werkzaam
was. Hij was mijn leermeester. En wat voor een!
Van hem leerde ik zeer secuur werken. Zo is het
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"Ik heb de begin periode
bij de Amsterdam Arena
meegemaakt; een spannende
en zeer leerzame periode."
plezierige relatie mee. De mannen daar
staan altijd voor me klaar en ik kan materieel
in bruikleen krijgen. Ze hebben een mooi
machinepark en er werken zeer kundige
mensen.”
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Vind je
het niet zonde dat die prachtige onaangetaste
grasmat door al die noppen en voetballers weer
beschadigd raakt?
“Tja, dat hoort erbij. Ik doe dit werk uiteindelijk
om de voetballers het best mogelijke speelveld
te geven. Ik vind het prachtig als ze het veld
oplopen en zich tevreden uiten over de kwaliteit
van het speelveld. Om in het stadion te spelen
moet toch een eer zijn. Ik vind het dan ook
niks als de spelers besluiten op het stadionveld
te gaan trainen. Dat laat ik niet toe. Dan is het
gevoel weg.”
Thuiswedstrijden

in Engeland traditie om lopend te maaien. En
wat dacht je van kunstmest strooien langs een
touwtje. In mijn huidige werk gaat mij dit wel te
ver hoor, maar secuur werken doe ik zeker.”
Hoe ben je vervolgens terecht gekomen bij
Support in Sport?
“Toen ik nog in dienst was bij Arcadis
kwam ik bij Willem II terecht. Na vijf jaar
het veldonderhoud van deze club te hebben
uitgevoerd, kwam de club in aanraking met SIS.
Dat bedrijf kreeg de opdracht om de aanleg van
de veldverwarming uit te voeren. SIS heeft toen
ook het onderhoud overgenomen. Toen is mij
gevraagd te blijven. Met pijn in mijn hart heb ik
daarna afscheid genomen van Arcadis en ben
ik in dienst getreden bij SIS. Ik wilde dit werk

blijven doen, hier bij Willem II en FC Den Bosch.
Ook bij SIS heb ik het enorm naar mijn zin. Ik
krijg alle vrijheid om het beheer uit te voeren
zoals ik denk dat dat het beste is. Maar ik blijf
wel verantwoordelijk voor het resultaat. Ook is
het toch vrij uniek dat ik werkzaam ben bij twee
clubs. Daarnaast is het een prachtig bedrijf dat
in heel Europa herbezodingen doet in de grote
stadions. Zo zijn ze momenteel bezig met het
herbezoden van het hoofdveld van Real Madrid.”
Nu beheer je het wedstrijdveld van Willem II
en de wedstrijd en trainingsvelden van FC Den
Bosch. Wie draagt zorg voor de trainingsvelden
van Willem II?
“Die worden door de gemeente onderhouden,
door Sportbedrijf Tilburg. Daar heb ik een

Het Willem II stadion in Tilburg is de
thuisbasis van voetbalclub Willem II. Het stadion
biedt plaats aan 14.750 toeschouwers. Het
stadion in zijn huidige vorm werd officieel
geopend op 3 1. Voorheen speelde Willem
II zijn thuiswedstrijden op het 'Gemeentelijk
Sportpark'. Eind 1 werd begonnen met de sloop
van dit stadion en in 1995 werd de bouw van
het nieuwe Willem II stadion voltooid. In 2 is
het hoofdgebouw van het stadion verbouwd.
De fanatieke aanhang van Willem II bevindt zich
op de vakken A, B en C, beter bekend als de
King Side.
FC Den Bosch is de betaalde voetbalclub van
Den Bosch, die vroeger ook bekend stond
als BVV Den Bosch. De club komt uit in de
eerste divisie. Het door de stad luid bejubelde
kampioenschap in 1948 spoorde de gemeente
aan om voor BVV binnen de gemeentegrenzen
een nieuw groot stadion te bouwen. In 1952
werd het stadion geopend, op dat moment met
zijn capaciteit van 30 duizend toeschouwers.
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