AZ kiest voor echt gras

Hoewel coach Louis van Gaal AZ probeerde te overtuigen van het feit dat zijn club echt voor kunstgras moest kiezen, heeft de technische
leiding uiteindelijk toch gekozen voor een mat van natuurgras in het nieuwe DSB-stadion. In de selectie van de Alkmaarders zaten genoeg
spelers die voorkeur hebben voor natuurgras en die mening vond uiteindelijk gehoor bij de Alkmaarse clubleiding. AZ meldde dat het geen
voortrekkersrol wil gaan spelen in Europa. Nog geen enkele grote club speelt bijvoorbeeld na de winter in Europees verband op kunstgras.
Toch is AZ zich ervan bewust dat kunstgras zeker de toekomst heeft.
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Zoals in de vorige Fieldmanager vermeld, ziet Van
Gaal kunstgras als de ondergrond van de
toekomst. Over een x-aantal jaar zal volgens de
topcoach iedereen op kunstgras spelen. De club
die daar het langst op speelt, is dat het meest
gewend en heeft een voorsprong op de rest. De
drang naar het echte gras heeft in zijn ogen
meer te maken met nostalgie dan met de
realiteit.
“Mede gelet op het feit dat er de komende tijd
veel verandert bij AZ, met uiteraard als
voornaamste punt de verhuizing naar het DSB
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Stadion, is er gekozen voor natuurgras zodat de
rust rond het eerste elftal en de club
gewaarborgd blijft”, aldus de Alkmaarse club.
“In de visie voor de langere termijn is AZ echter
overtuigd van de keuze voor kunstgras in haar
stadion.”
Naast het stadion zal in verband met de keuze
voor gewoon gras een extra trainingsveld worden
aangelegd waar de trainingen van de A-selectie
zullen plaatsvinden. Zowel het hoofdveld als het
trainingsveld wordt voorzien van veldverwarming.

Van Gaal had meer redenen zich sterk te maken
voor kunstgras in het nieuwe DSB Stadion. “Met
echt gras houd ik mijn hart vast. Volgens mij kan
er nauwelijks zonlicht bij komen in het nieuwe
stadion.” Mede naar aanleiding van de
uitspraken van Van Gaal heeft de technische
leiding van AZ de beslissing genomen een extra
onderzoek plaats te laten vinden, waarbij de
klimatologische omstandigheden in het nieuwe
stadion onder de loep werden genomen.
Onderzoeksbureau ISA-Sport, dat de testen half
januari uitvoerde, trok de conclusie dat die
omstandigheden dermate gunstig zijn dat er
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geen problemen zijn te verwachten voor het veld.
Niet alleen de lichtintensiteit werd gemeten,
maar ook de hoeveelheid wind in het complex.
“Op basis van deze metingen verwachten we
geen problemen”, aldus Erik van Swinderen van
ISA-Sport. Vooral de luchtcirculatie is prima. Het
stadion is in de hoeken open en tussen de
tribunes en de overkapping blijft ook een strook
open. “Maar definitieve uitspraken doen we nog
niet, want we zijn nog bezig met berekeningen”,
aldus Van Swinderen.

Oorspronkelijk zou het stadion plaats bieden aan
13.500 toeschouwers, maar na de uitbreiding
zouden 17.000 mensen het AZ-stadion in
kunnen. AZ heeft inmiddels toestemming
gekregen van de gemeente om uit te breiden. De
provincie Noord-Holland moet nog wel akkoord
gaan met de uitbreiding, maar dat is volgens de
gemeente slechts een formaliteit.

Bronnen:
www.forza-az.nl
www.vi.nl
www.nhd.nl

Alkmaar loopt in ieder geval al warm voor het
nieuwe stadion. Nog vóór het veld er ligt en er
een bal getrapt wordt, wordt er gekeken naar
mogelijke uitbreiding van het stadion.
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