Hoge kwaliteitseisen aan veld en machine
Sportveldbeheerder Wim van Winden geniet zichtbaar van zijn werk. En van de New Holland TC35DA tractor die ze sinds november 2007 in
gebruik hebben. We bevinden ons op het kunstgrasveld van de Zoetermeerse voetbalvereniging DWO voor een een-tweetje. Een interview
op de middenstip over man en machine. Wim’s collega Oscar van Winkel werkt intussen ongestoord verder aan het schoonblazen en
egaliseren van het kunstgrasveld. Wim: “Het onderhoud moet natuurlijk gewoon door gaan.”
Auteur: Floris Winters
Jullie hebben een nieuwe tractor gekocht. Een
noodzaak?
Wim: “Ja zeker, na twintig jaar trouwe dienst
was de oude Ford tractor echt aan vervanging
toe. In november 2007 is de Ford vervangen door
deze New Holland tractor. Eigenlijk de opvolger
ervan. Bij het maken van onze keuze hadden we
een aantal duidelijke eisen waaraan de tractor
diende te voldoen.”
Wat stond er bovenaan het lijstje met eisen?
Wim: “De oude Ford tractor had geen cabine.
Met wisselvallig weer zat ik vaak in een regenpak
op de tractor en in de zomer was het puffen
geblazen. We hebben daarom gekozen voor
een gesloten cabine. Mocht er nu een bui
overtrekken, dan zit ik heerlijk droog. En in de
zomer zet ik de airconditioning aan zodat het
lekker koel blijft. Ideaal.”

Je zit in ieder geval hoog en droog. Maar, werkt
de machine ook naar behoren?
Wim: “Hij heeft een automatische versnelling,
dus het rijden gaat eenvoudig. De Nieuw
Holland is ook een lichte trekker. Dat is een
groot voordeel in het veldonderhoud, omdat er
dan geen insporing optreedt. Vanzelfsprekend
zitten er ook brede banden met een gazonprofiel
onder. Ondanks zijn kleine formaat, is het
mogelijk om twee handelingen in één werkgang
te doen. Er zit namelijk ook een fronthef op.
Daaraan zit nu een bladblazer gekoppeld en aan
de achterzijde hebben we de egalisatiebezem
bevestigd. Zoals je kunt zien werkt dat snel en
efficiënt. We moeten behoorlijk wat velden
onderhouden en kunnen nu met deze machine
nog efficiënter werken.”

"We moeten behoorlijk wat
velden onderhouden en
kunnen nu met deze machine
nog efficiënter werken"
Gras of kunstgras?
Wim: “Kunstgras heeft het grote voordeel dat
het altijd bespeelbaar is. En dat is voor ons
belangrijk. Als de vereniging en de spelers
tevreden zijn, dan zijn wij tevreden. Toch geef ik
de voorkeur aan een natuurgrasveld. Daar ligt de
uitdaging. En de geur van gras.”
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Man & machine

Veld na veld onderhouden
De gemeente Zoetermeer heeft aardig wat
sportvelden. Naast enkele sportvelden waar
scholen gymles krijgen, zijn er nog 35,5
velden waar voorman Wim van Winden
en zijn collega Oscar van Winkel zorg voor
dragen. Een overzicht.
Burgemeester van Tuyll sportpark
6 voetbalvelden, 1 Gras Master veld voetbal, 1 kunststof atletiekbaan, 1 honkbalveld, 2 softbalvelden, 3,5 kunstgrasvelden
hockey
Oscar van Winkel (l) en Wim van Winden

Altijd al groene vingers gehad?
Wim: “Als 15-jarige jongen koos ik voor het
hoveniersvak. In het eerste jaar hield ik me
vooral bezig met het onderhouden van tuinen
van particulieren. Dat betekent veel handwerk.
Spitten, schoffelen, onkruid wieden, gras
maaien en planten verzorgen. Heerlijk om te
doen. Na drie jaar studeren en werken ontving
ik het diploma Vakbekwaam Hovenier. Als
Vakbekwaam Hovenier kon ik me ook meer
toe gaan leggen op de aanleg van tuinen en
groenvoorzieningen.”
Hoe ben je vervolgens in aanraking gekomen met
het sportveldenbeheer?
Wim: “In 1972 trad ik in dienst bij de gemeente
Zoetermeer, waar ik de eerste drie jaar werkte
aan het gemeentelijk groen in de woonwijken.
In die periode moest ik op een gegeven moment
één van de gemeentelijke sportvelden een
onderhoudsbeurt geven. Dat vergde een totaal
andere aanpak. Een voetbalveld dient veel
secuurder en intensiever onderhouden te worden
dan een gazon in een woonwijk. En juist die
extra hoge kwaliteitseis aan het werk sprak mij
enorm aan.”
De gemeente Zoetermeer telde toen vast nog
niet zo veel velden als nu?
Wim: “Nee, ik begon met 8 voetbalvelden in één
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sportpark. Al het maaiwerk werd uitbesteed. Ik
hield me onder andere bezig met het verzorgen
van de velden, de belijning, de netten en de
beplanting rondom de velden.”
Tegenwoordig heb je meer dan dertig velden
onder je hoede. Een behoorlijke klus, die jullie
met z’n tweeën moeten klaren. Hoe kijk je terug
op 2007?
Wim: “Het weer speelt altijd een cruciale rol
in ons werk. Bij slecht weer kunnen we het
veld niet op voor het plegen van onderhoud.
Bovendien is bij slecht weer de kans groter dat er
schade optreedt aan de grasmat door bespeling.
Wat het weer betreft is 2007 een prima jaar
geweest. Weinig regen en geen grote extremen.
De velden zijn over het algemeen mooi groen
gebleven en daardoor kende 2007 ook weinig
uitval van wedstrijden. Klant blij, wij blij.”
Er valt toch wel iéts te klagen?
Wim: “Wat wel een probleem was en nog steeds
is, zijn de vele konijnen die op en rondom de
velden leven. Die brengen behoorlijk wat schade
toe aan de sportvelden. De konijnen vinden het
heerlijk om te woelen in de aarde en graven
holen en tunnels in de sportvelden om daar hun
nesten te bouwen. De grasmat wordt zodoende
aangetast en bovendien kan dat gevaarlijke
situaties opleveren voor de sporters. Als je in één

FC Zoetermeer
1 kunstgrasveld, 1 Gras Master veld voetbal, 2 voetbalvelden
DWO voetbalvereniging
1 kunstgrasveld, 6 voetbalvelden
Burgemeester Vernèdepark
2 kunstgrasvelden korfbal en 2 grasvelden
korfbal
Van Doornenplantsoen
2 kunstgrasvelden korfbal en 2 grasvelden
korfbal

New Holland TC35DA

van die ondergrondse gangen wegzakt, zit je zo
met een gekneusde enkel.”
Voorkomen is beter dan genezen?
Wim: “Precies. We treffen verschillende
maatregelen. Tussen augustus en januari mag
er door de faunabeheerder op de konijnen
worden gejaagd. Dat alleen is niet voldoende
om alle konijnen van de velden te houden. Je
wilt de velden vanzelfsprekend het hele jaar door
konijnvrij hebben. Het vergt behoorlijk wat tijd en
energie om die beesten van de velden te krijgen
en zeker te houden. Zo gaan we regelmatig met
de grondbak langs de sportvelden om gaten en
holen te dichten en daarmee hopen we dat de
konijnen elders hun onderkomen zoeken.”

En dat lukt niet altijd?
Wim: “Nee, dat lukt niet altijd. We treffen
daarom ook andere maatregelen. Zo hebben
we bij voetbalclub DWO een wildgaas opgezet
rondom de velden. Dat gaas zit dertig centimeter
in de grond en steekt zeventig centimeter boven
de grond uit. De konijnen graven doorgaans
onder de hekken door, dus door het raster diep
in te graven hopen we ze toch buiten de velden
te kunnen houden. Als deze maatregel succesvol
is, dan kunnen we het ook op andere velden
toepassen.”

Motor
Motorvermogen: 		
			
Brandstoftank: 		

26,1kW,
35pk
27,6 liter

Mechanische transmissie
Maximum snelheid: 		
			

30.2 km
per uur

Hydraulisch systeem
Max. opbrengst:		
Max hefvermogen:		
Stuurpompopbrengst:

27.1 lpm
873 kg
19.3 lpm

Aftakas
Achter:			
Middenaftakas: 		
			
			

540 tpm
2000 tpm
op hydroversie

Banden 			
Gazonprofiel		

voor en achter

Afmetingen
Totale lengte
2855/29929 mm
Max. hoogte met cabine
2290 mm
Gewicht
Met cabine		

1410 kg
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