Feyenoord winnaar van de
VI-veldentest!
Benieuwd naar de mening van de Nederlandse trainers en spelers over het beste Nederlandse sportveld trok Voetbal International eind 2005
het land in. Zij vroeg trainers en spelers uit de eredivisie wat zij eigenlijk het beste veld van Nederland vonden. Van elke Nederlandse eredivisieclub mochten de trainer en één speler hun drie lievelingsvelden in Nederland benoemen. Maar liefst 25 van de 36 ondervraagden
noteerden het veld in de Kuip in hun persoonlijke top drie. Achttien van hen noemden het veld van de Rotterdam zelfs het beste veld. Met
recht is het Feyenoord-veld dan ook als beste van Nederland bekroond.
Auteur: Joris van Meel
Uit de uitslag van de test kunnen enkele
interessante conclusies getrokken worden. Van
de klassieke top3 van Nederland doen Feyenoord
en PSV het allebei uitermate goed. Waar PSV in
de competitie de ranglijst aanvoert, doet
Feyenoord dat op veldengebied. De derde
traditionele topper Ajax, waar het op dit moment
op voetbalgebied niet zo heel lekker loopt, blijft
ook op veldengebied ver achter. Wat heet, de
club wist geen enkel punt te bemachtigen! Ook
nieuwbakken topclub AZ lijkt in dit klassement
een beetje achter te blijven. Terwijl de Alkmaarse
club in de competitie de laatste jaren standaard
bij de eerste 3 ploegen behoort, is het op
veldengebied slechts een middenmoter. Wie
weet dat hier volgend jaar, wanneer AZ overgaat
naar een nieuw stadion en daar ook nieuw
(natuur)grasveld krijgt, verandering in komt.
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Ditzelfde geldt voor FC Groningen, dat sinds half
december zijn wedstrijden in het nieuwe
Euroborg-stadion speelt, en daar ook de
beschikking heeft over een nieuwe grasmat, die
er op het eerste gezicht een stuk beter uitziet
dan de vorige. Het beste veld van Nederland is
volgens de fieldmanager van FC Twente, Sjoerd
te Hennepe, echter niet in de Eredivisie te
bewonderen. Het ligt volgens hem namelijk in
Katwijk en behoort toe aan de amateurclub
Quick Boys: “Het verbaast me niets dat het
Nederlands Elftal daar zo graag traint. Het is een
hele prestatie om het veld daar goed te houden.
Ja, er is veel zon en wind, maar je hebt
anderzijds te maken met de zoutinvloeden van
de zee.”
Piet Haagenbeek, verantwoordelijk voor het

winnende veld van Feyenoord, vertelt trots dat
het geheim van het Feyenoordveld in 1937 is
geboren. Toen werd namelijk een stadion
gebouwd dat heel open was: weer en wind
hadden er vrij spel. Dat een dergelijk ontwerp
een veld zo goed zou doen wist men volgens
Haagenbeek toen nog niet, maar ook
toevalstreffers tellen. Haagenbeek weet verder te
vertellen dat de huidige grasmat pas de vierde uit
de historie is. Dat is in de Amsterdam Arena wel
anders. Volgens Haagenbeek is dat te mede te
wijten aan het feit dat een veld bij de aanleg van
een nieuw stadion altijd op de laatste plaats
komt, omdat de aanleg van skyboxen als veel
belangrijker gezien wordt: “Het moet juist
andersom zijn. Eerst leg je het veld en dan bouw
je er een huisje voor. ”Han van Wees,
grasmeester in de Amsterdam Arene, reageert
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beste veld van nederland
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Feyenoord
PSV
Vitesse
NAC Breda
FC twente
FC Utrecht
RKC Waalwijk
AZ
Willem II
Roda JC
SC Heerenveen
Sparta
NEC
ADO Den Haag
Ajax
FC Groningen
Heracles Almelo
RBC Roosendaal
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De puntenverdeling:
• De nummer 1 van elke top drie krijgt 3punten, de nummer twee krijgt 2 punten , en de nummer drie krijgt 1 punt.
• Het eigen veld mocht door de trainers en spelers niet genoemd worden.
Bron: Voetbal International, 20 december 2005, nr. 51

hier op door te stellen dat je niet moet vergeten
dat er bij Ajax zo’n twee á drie wedstrijden en/of
trainingen in het stadion plaatsvinden. Daarnaast
heb je in Amsterdam te maken met de vele
evenementen die in de Arena worden gehouden.
Van Wees: “Als je er als grasmeester problemen
mee hebt elke keer opnieuw te beginnen, dan
moet je niet bij Ajax gaan werken. Het hoort er
nou eenmaal bij.”
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Grassmasters, de mat van Desso die is samengesteld uit een kunststof onderlaag en een
natuurgras toplaag, wordt alom geroemd. Maar
liefst drie van de zes clubs in de top van het
klassement hebben een dergelijke grasmat.
Alleen Heerenveen, de vierde club in Nederland
met een Grassmasters-mat, eindigt laag in het
klassement. Hier moet echter bij aangetekend
worden dat de noorderlingen vooruitgelopen
hebben op de uitslag van de veldentest en reeds

half december hun veld vervangen hebben. Op
dit moment hebben de Friezen dan ook weer een
veld als een biljartlakentje.
Opvallend is verder dat Heracles Almelo, de enige
club in de vaderlandse eredivisie die haar
thuiswedstrijden op kunstgras speelt, geen enkel
punt heeft weten te behalen. Sjaak Polak, speler
van Sparta, zegt in Almelo het gevoel te hebben
dat hij ‘aan een campingtoernooi meedoet’. Dolf
Roks, inmiddels ontslagen als trainer van de rode
lantaarndrager RBC Roosendaal, is echter niet
tegen kunstgras: “Vooral voor verdedigende
ploegen is het een uitkomst, omdat je een bal
gemakkelijker weg kunt peren als die in het
eigen strafschopgebied terechtkomt.”
In de voetbalveldenspecial komt van elke club
ook de zogenoemde veldarchitect aan het
woord. Vooral het verschil in aanpak tussen de
diverse heren valt op. Waar fieldmanager Kees de
Ruiter (Willem II) ‘bij God niet weet’ hoe hoog hij
gras eigenlijk maait (“Ik maai gewoon altijd en
heb daar nog nooit klachten over gehad”), weet
Harry van de Berk (PSV) te vertellen dat ze in
Eindhoven het gras op 2,5 centimeter snijden:
“Veel korter kan en is ook erg gewild bij de
speler, maar is daarentegen niet altijd voordelig.
Een plan die je laat groeien, leeft altijd beter dan
een plant die dat niet doet. Die heeft veel meer
kans op ziekten.”
Ook het overleg tussen technische staf, spelers
en fieldmanagers blijkt een belangrijk puntte zijn.
Van Wees (Ajax) heeft bijvoorbeeld één keer in
de maand overleg met de technische staf om te
bekijken wat er allemaal aan het veld moet
gebeuren. Ook Haagenbeek (Feyenoord) vindt
het belangrijk dat ‘de jongens’ tevreden zijn.
“Omdat Dirk Kuijt het veld lekker nat wil hebben
en keeper Lodewijks het weer iets droger wenst,
zoek ik naar de middenweg. Het is hun
showtje!”
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