Het jaar rond met
fieldmanager Nick
Noreilde!
Sportveldenbeheer, een avontuur voor
fan van Zulte Waregem
Voetbalclub Zulte Waregem doet het niet slecht. Ze doen het zelfs heel goed. De club staat momenteel op de vierde plaats in de Belgische
eredivisie. Hoofd sportveldenbeheer Nick Noreilde van de gemeente Waregem is verantwoordelijk voor het gras waarop Zulte Waregem de
kleuren van Waregem verdedigt. Nick heeft van zijn baan een uitdagend avontuur gemaakt, dat hij niet uit de weg gaat.
Naast het grote veld van Zulte Waregem aan de Zuiderlaan is Noreilde ook verantwoordelijk voor 25 andere velden in Waregem en de
omliggende dorpen St. Eloos- Vijve, Desselgem en Beveren-Leie. Nick inbegrepen bestaat zijn team uit 5,5 arbeidskrachten. De man, die
halve dagen werkt, gaat binnenkort met pensioen en wordt niet vervangen.
Auteur: Marlies van Iersel

Sportpromotor
Noreilde werkte oorspronkelijk (van 1986) bij de
gemeentelijke sportdienst, waar hij
sportwedstrijden organiseerde als sportpromotor.
Vanaf 1992 is hij betrokken bij het beheer van
sportvelden. Aanvankelijk was de sport en het
groen verdeeld over twee diensten en onderhield
een externe firma alle terreinen. Door toedoen
van Nick is het totale beheer van alle 26
sportvelden van de gemeente Waregem onder
zijn beheer gekomen. Het was niet werkbaar om
de velden altijd piekfijn gemaaid te krijgen toen
het beheer over twee diensten verdeeld was.
Soms moest de grasmat op zaterdag nog net
voor de wedstrijd gemaaid worden, en daar was
niet iedereen zo blij mee. Vanaf ’92 heeft de
dienst Sportveldenbeheer van de gemeente
Waregem beetje bij beetje de nodige machines
voor het onderhoud van de velden zelf
aangeschaft.

Wateroverlast
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interview

Promotie
Noreilde is nog jong, maar heeft al veel ervaring
in het vak. Genoeg om een eigen visie
ontwikkeld te hebben op het gebied van fieldmanagement. “Soms hoop ik wel eens dat
Racing Waregem (3de nationale) niet
promoveert, al mag ik dat eigenlijk niet zeggen,”
zegt hij, “nu hebben ze het gezellig met elkaar
zonder al te veel gedoe met sponsoren en zo.
Promotie betekent ook dat de verlichting
verbeterd moet worden, dat de speeldruk
toeneemt, etcetera.” Als Zulte Waregem het zo
goed blijft doen, spelen ze Europees. Met alle
bijkomende werk voor de sportveldbeheerders.
Sneeuw
In deze natte januarimaand is Noreilde met zijn
mannen bezig met het bijhouden van de
machines en het behandelen van slechte plekken
in zijn grasmatten. Snoeien hoort traditioneel ook
bij januari. We staan op het veld van Racing
Waregem, waar afgelopen week nog werd
gespeeld met vijf centimeter sneeuw op het veld.
De sneeuw is verdwenen, en de schade lijkt
beperkt gebleven. Bij de doelen wat wateroverlast en hier en daar wat beschadigingen aan
de grasmat. “Meteen na het weekend stuur ik
mijn mannen op pad om het gras te repareren,”
zegt Nick. In eerste instantie bestaat het
repareren simpelweg uit het dichtdrukken van de
open geschopte grasmat met de voeten.

Winterkleur

Nick Noreilde ziet het ook als zijn taak om zijn trainers een stukje bewustzijn bij te brengen wat
betreft de grasmat. Regelmatig spreekt hij de trainers aan op de manier waarop zij (bepaalde
delen) van het veld gebruiken.
Voor sommige oefeningen is plaats genoeg in de neutrale zones
Ploegen die het alleengebruik van een volledig terrein hebben: benut ook de andere zijde. Gebruik
meer de hoeken van het terrein in plaats van steeds centraal te werken.
Plaats uw mobiele doelen op verschillende plaatsen van het terrein. Verwijder steeds die doelen
van het terrein na de training of wedstrijd
Deel alle wijzigingen betreffende trainingen en wedstrijden aan uw secretaris mee. Meld steeds het
spelen van een wedstrijd op trainingsuren
Begin uw trainingen stipt. Besprekingen of discussies kunnen na de training ook in de kleedkamer
of receptielokaal gebeuren.
Blijf bij uw spelers tot na het douchen, zodat zij geen ruimte hebben voor baldadige acties.
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Opvoeden
In februari en maart is het team bezig met het
bezanden, prikken met de holle pijp en het
slepen van alle terreinen. In deze tijd van het jaar
is de mat in Waregem vaak nogal nat, zeker ook
dit jaar. Noreilde hecht veel belang aan een stuk
opvoeding van de trainers. Zie hiervoor het kader
bij dit artikel. In maart wordt begonnen met de
eerste bemesting. In Waregem zijn ze enthousiast
over het product Multigreen, een omhulde
meststof die niet snel uitspoelt. Nick hanteert
hiervoor het principe: eerste bemesting na honderd uur zonneschijn. In april begint het team
eenmaal per week alle terreinen te maaien. De
velden liggen op afstand van enkele kilometers
van elkaar. De machineloods is centraal aan de
Zuiderlaan bij het Regenboogstadion (8100
zitplaatsen) van Waregem, waar het team ook
een kantoor tot zijn beschikking heeft.
Mulching
Toen Noreilde begon met zijn job, werd het gras
nog opgeraapt. Dit nam veel te veel tijd in
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gram, K 20 1,7 gram en MgO 1,5 gram. De
velden zijn opgebouwd uit een zanderige grond,
waardoor de uitspoeling tamelijk groot is. Het
gras 75 % Engels en 25% veldbeemdgras. Het
laatste vooral voor de sterkte van het gras.
Black Layer
Noreilde besteedt op zijn velden veel aandacht
aan beluchten en prikken. Hij heeft soms last van
“black layer”, dat is een zwarte ondoordringbare
laag, die ontstaat op punten waar de grond
helemaal ingeklonken is. Het enige antwoord op
deze zwarte laag is prikken en beluchten van de
aarde, zodat de laag weer doordringbaar wordt.

????????

Beschadiging hoofdveld

Beschadiging na wedstrijd

beslag, omdat bij de velden nergens plaats was
om het gras op een hoop te gooien. Vanaf 2000
werkt het team met mulching, dit tot volle
tevredenheid van iedereen.
In april wordt bemest en ook wordt begonnen
met het inzaaien van de terreinen. Na het zaaien
wordt meteen de schudfrees of de onlangs
aangekochte vertidrain gebruikt.
Vanaf begin mei worden alle terreinen tweemaal
per week gemaaid. Half mei (of 2 weken na
doorzaai) vindt de tweede bemesting plaats.
Speelschade
In juni wordt eventueel nog bijgemest. Vanaf juli
staat de onkruidbestrijding centraal, het maaien
en het beregenen, zoveel als nodig is. In
augustus ligt het accent op het herstellen van de
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speelschade, het bijzaaien en het extra bemesten
van de doelgebieden. September vindt de laatste
bemesting plaats en wordt eventueel nog
gewerkt met de schudfrees. Oktober is de maand
dat alle terreinen nog een beurt met de schudfrees krijgen. In november en december worden
de slechte plekken in de grasmat behandeld.
Bemesting
Jaarlijks vraagt de dienst Sportbeheer prijzen op
voor de meststoffen bij ongeveer tien firma’s.
Noreilde kiest voor omhulde meststoffen met
langdurige werking. Het hoofdterrein wordt per
jaar bemest met per vierkante meter ongeveer
N 25 gram, P20 7,5 gram en K20 2,7 gram. De
andere terreinen hebben minder bemesting
nodig. Per vierkante meter N 18 gram, K20 3,0

Machinepark
• Lichte vrachtwagen Iveco
• Grasmaaier Sabo Roberine 802D met
mulchingdek
• Grasmaaier TORO 4500 DGM met recycler
• Grasmaaier Ramsomes Mastiff
• Deutz-Fahr Systra 550M 56 pk met frontlader
Facheux F5
• Deutz-Fahr Agro Kid 45 pk met frontmaaier
Wiedenmann Super Pro 180
• Hako tractor 27 pk
• Bezander Ursus N-011 4ton
• Vredo doorzaaimachine 120035T
• Vertidrain 7521
• Schudfrees
• Veegmachine Demo 2200TH1 met
verticuteeras
• Sleuvengraver TEZA TZ 25/50
• Zodensnijder Blue Bird
• Bemester PS 403
• Imants rol of prikrol of hollepijp
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