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Scoren doe je in een team
Kwaliteitsverbetering van Feyenoord-veld begint met het aantrekken
van de juiste mensen
Remy de Milde: “Hiervoor heb ik op Golfbaan
Delfland gewerkt. Een leuke en interessante
baan. Waarschijnlijk zou ik daar nog steeds wer
ken als ik niet gevraagd was door Feyenoord. Ik
ben een Rotterdamse jongen. Dan is het toch een
droom om hier in de Kuip te werken. Dat wil niet
zeggen dat ik de golfbaan niet mis. ‘s Ochtends
vroeg als eerste op de golfbaan om dauw van de
greens te halen is geweldig. Die rust mis ik wel.
Als je werkt in de Kuip, ben je nooit alleen. Er
zijn altijd wel mensen bezig.“

Grassmaster-veld te verwijderen en te vervan
gen door een traditioneel natuurgrasveld. De
Milde: “Het is al vaker gezegd: Grassmaster is
een perfect product, maar naar mijn idee zou je
iedere vijf jaar opnieuw vezels moeten injecte
ren. Anders raken de vezels begraven en krijg je
eigenlijk een soort storende laag tussen de vezel loze toplaag en de onderlaag met Grassmastersprieten. Ook op het gebied van investeren in
machines is in de Kuip het nodige mogelijk. Het

grootste probleem is misschien niet eens zozeer
geld als wel plaats om machines te plaatsen. De
Milde: “We hebben al een probleem om de SGLwagens, waarmee het veld wordt belicht, op een
goede plaats neer te zetten. Die moeten we al
buiten plaatsen en vaak ook verplaatsen, omdat
ze in de weg staan. Gelukkig kan Feyenoord voor
het gebruik van een aantal machines een beroep
doen op het machinepark van Arcadis.”
Op het moment dat ik het veld bezoek, is de

"Als je werkt in de Kuip, ben
je nooit alleen. Er zijn altijd
wel mensen bezig"
Rico Salomons over de stap om De Milde naar de
Kuip te halen: “Wij hebben veel relaties met het
Golfcentrum Rotterdam. Zij hebben mij op het
spoor van Remy gezet. Voor mij was het duide
lijk dat je om kwaliteit op het veld te krijgen, je
iemand nodig hebt die gek is van gras. Vandaar
de keuze voor een greenkeeper.”
Remy de Milde krijgt in de Kuip de nodige
ruimte én budget om de kwaliteit van het
hoofdveld te verbeteren. Dat leidt overigens niet
altijd tot beslissingen waar iedereen blij mee is.
Zoals bijvoorbeeld recent de beslissing om het
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mat net aan het herstellen van een tent die een
aantal dagen op het hoofdveld heeft gestaan.
Rico Salomons: “Dit is de praktijk. Ons hoofdveld
wordt niet alleen gebruikt voor voetbal, maar ook
voor alle mogelijke evenementen. De trainer Peter
Bos is daar niet altijd blij mee, maar dan moeten ze maar genoeg geld vrijmaken.” Remy de
Milde is er redelijk luchtig onder. “Deze schade
binnen een paar dagen grotendeels verholpen.
Vanmiddag nog even met de kriebeleg erover en
binnenkort gaan we het veld nog een keer door zaaien om extra gras in de mat krijgen.”
Planet Air
Tot de machines waar Feyenoord in geïnvesteerd
heeft, behoort ook een Europese primeur: de
Planet Air sikkelbeluchter. Een Planet Air werkt
met sikkelvormige beluchtingsmessen die opper vlakkig kleine gaatjes in de toplaag prikken, maar
de grond direct daaronder wel intensief beluch ten. Volgens importeur Pols Zuidland maakt dat
de machine bij uitstek geschikt voor kwetsbare
gebieden zoals bijvoorbeeld golfgreens, maar
dus ook voor stadionvelden. Bijkomend voordeel
is ook dat je met de Planet Air heel snel kunt
beluchten; een compleet veld binnen maximaal
twee ur. Dat is een fractie van de tijd die het
kost met een Verti-drain.

biologisch/organisch bemest met de meststoffen
van Plagron, een bedrijf dat vooral actief is in
alweer de golfindustrie. De Milde: “Met adviseur
Elderkamp van dit bedrijf hebben we ook een
remedie bedacht voor de overlast van de aaltjes
in het veld. Tweewekelijks wordt het veld bespo
ten met een oplossing van melasse en het biolo gische bestrijdingsmiddel Armorex. Of het werkt,
weet De Milde nog niet, maar hij heeft goede
hoop. Het is breder bekend dat de toepassing
van organische suikers een sterk negatief effect
heeft op nematoden, ofwel aaltjes. Probleem
met deze toepassing is de onzekere mate van
dosering. Een ander vergelijkbaar product dat op
de Nederlandse markt is, is het product BiomassSugar. Het resultaat van de nieuwe aanpak moet
ertoe leiden dat de grasmat bij Feyenoord ste viger wordt, meer wortelgroei en wortellengte
heeft en dus minder schade oploopt na een
wedstrijd. Elk half jaar worden er bodemmonsters
opgestuurd naar AFBI (Agri-food and Biosciences
Institute) in Belfast, waar de hoeveelheid schade
lijke nematoden voor grassen worden bepaald.
Elk half jaar worden er bodemmonsters opge stuurd naar het Agri-food and Biosciences
Institute (ABFI) in Belfast, die de hoeveelheid
schadelijke nemathode voor grassen vaststelt.

Tot de machines waar
Feyenoord in geïnvesteerd
heeft, behoort ook een
Europese primeur: de Planet
Air sikkelbeluchter

Bemesting
Ook op het gebied van grasvoeding durven De
Milde en Salomons nieuwe wegen in te slaan.
Al langere tijd werd het veld van Feyenoord
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