“Dit zijn de beste matten die we ooit
geteeld hebben”
Hendriks levert WK graszoden in 9 stadions
Hendriks kreeg in april 2005 de opdracht om voor zeven stadions graszoden te leveren. De opdracht voor de overige vijf stadions ging naar
het Duitse bedrijf Büchner. Op de valreep voor het WK werd Hendriks in mei 2006 gevraagd de grasmatten voor nog eens twee stadions van
de Duitse leverancier Büchner over te nemen. Jarenlange ervaring bleek de succesformule. En een goede voorbereiding!
Auteur: Monique Goris
Voor het WK is alleen de allerbeste grasmat goed
genoeg. De DIN norm 18035/4 gaat uit van een
redelijk grove opbouw met een grote waterdoorlaatbaarheid. In alle stadions wordt dezelfde
ondergrond van rivierzand aangelegd en
hetzelfde grasmengsel van Barenbrug gebruikt.
Woordvoerster Gerdien Vloet over de hectische
periode voorafgaand aan het WK: “Na het
leggen van het zaaibed in april 2005 volgde het
zaaien en vervolgens het teeltproces. Daarna is
het een kwestie van normale verzorging:
voldoende beregening, voedsel, onkruidbestrijding, walsen, en maaien, maaien en nog
eens maaien.” Een jaar lang werd twintig hectare
WK-gras door vijftien mensen fulltime verzorgd.
Twintig hectare lijkt misschien veel voor zeven
stadions, maar voor ieder veld ligt een reservemat
klaar. Gerdien Vloet: “Stel je voor dat na een

28

www.fieldmanager.nl

wk special

naar Portugal of Moskou, dan zijn de
temperatuurverschillen veel groter.”

Gerdien Vloet

enerverende wedstrijd drieduizend enthousiaste
fans het veld opstormen en de grasmat vernielen.
Dan moet er onmiddellijk een nieuwe mat in.”
Hendriks kreeg de opdracht een dubbele
hoeveelheid in te zaaien. Die reservematten
kwamen al vóór het WK goed van pas. “Daar
worden nu de twee extra stadions München en
Neurenberg mee gevuld.”
Capaciteit
Dat de Duitsers kozen voor Hendriks lijkt niet
meer dan logisch. Niet alleen levert Hendriks gras
van uitstekende kwaliteit, de capaciteit van dit
bedrijf is ook groot. Woordvoerster Gerdien
Vloet: “Capaciteit is kwaliteit. Hendriks hoorde
pas op 12 mei dat we ook de grasmat in
Neurenberg mochten leggen. Door een goede
voorbereiding en voldoende mankracht lukt dat
in hetzelfde tijdsbestek.” Het bedrijf wekt
vertrouwen door de gedegen aanpak. Ook bij het
daadwerkelijk leggen van de grasmatten wordt
geen risico genomen. “We sturen de dubbele
hoeveelheid mensen naar Duitsland voor het
leggen. Zo zijn we zeker van de goede afloop:
het moet gewoon goed zijn.”
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Concurrentie
Op de vraag waarom het bij Büchner mis ging,
antwoordt Vloet resoluut: “Door een gebrek aan
ervaring. Büchner werkte voor het eerst met de
DIN norm. Hendriks heeft daar al acht jaar
ervaring mee”. De FIFA keurde de matten
volgens Vloet af, omdat de ondergrond niet
egaal was gelegd. Het zand was onregelmatig
verdeeld, met als gevolg witte sporen in het gras.
Ook waren de twee gebruikte grasrassen niet
gelijkmatig verdeeld. Een flinke domper voor het
Duitse Büchner. Zonder enig leedvermaak in haar
stem zegt Vloet: “Ik vind het sneu, maar je hebt
nu eenmaal aan de opdracht te voldoen en de
DIN norm was helder.”
Weersomstandigheden
De lange winter baarde het bedrijf zorgen. “We
zijn eigenlijk te vroeg begonnen met het maaien
van het gras, maar we hadden geen keus. Het
maaien is nodig om het wortelstelsel te activeren,
nodig voor een stevige grasmat.” De laatste
lenteweken voor het WK brachten warmer weer
en dit betekende voor Hendriks de broodnodige
inhaalslag. Het gras heeft in die laatste periode
flink kunnen groeien. “Tijdens het vervoer
moesten we daarom het folie tussen de rollen
verwijderen. Jammer, want dan komt het gras in
aanraking met de bodem en raakt het licht
vervuild, maar dat lossen we in de stadions wel
op. De eerste rollen voor Berlijn werden in folie
vervoerd en kregen een lichtgele gloed. Dat is
ook niet de bedoeling.” Om het gras perfect af
te leveren werden koelwagens gebruikt. Niet
onbekend voor Hendriks: “Maar vervoer naar
Duitsland is niet zo spannend als bijvoorbeeld

Spanning en saamhorigheid
Hendriks leverde reeds eerder de grasmatten in
alle WK-stadions, uitgezonderd Gelsenkirchen.
Toch is het ook voor dit doorgewinterde bedrijf
een spannende periode. Alle ogen zijn op het
WK gericht. Gerdien Vloet: “In Berlijn werd de
eerste rol gelegd onder toeziend oog van een
volle tribune met pers. Dat is voor iedereen
spannend, ook al ken je het stadion. Iedereen
kijkt en al die aandacht is leuk. Zeker na de
eerste negatieve berichten in Das Bild over
Nederlands gras in Duitse stadions.” Voetbal gaat
gepaard met heftige emoties. Landen en teams
staan even op voet van oorlog met elkaar.
Stadions ontkomen daar niet aan, dat hoort nu
eenmaal bij het spel. Greenkeepers hadden
onderling dan ook niet veel contact. Daar is nu
tijdens de voorbereidingen voor het WK
verandering in gekomen. Stadions en greenkeepers hadden één gezamenlijk belang: een
goede organisatie van het WK, van grasmat tot
infrastructuur. “Dat heeft de mensen in Duitsland
bij elkaar gebracht en dat is goed om te zien.
Tijdens bijeenkomsten staan de mannen een
pilsje met elkaar te drinken en ervaringen uit te
wisselen. Dat is nu het voordeel van het WK.
Kennis komt bij elkaar en daar profiteren we
allemaal van.”
Einde in zicht
Op 23 mei legde Hendriks de laatste WK-mat in
Hannover. Maar dan zijn de mensen bij Hendriks
nog niet klaar. “We kunnen de wedstrijden niet
live bekijken. Iedereen staat standby, mocht er
ondersteuning nodig zijn. Dat hoort bij de service
van Hendriks.” Met de stadions is doorlopend
contact met de greenkeeper ter plaatse. “Wij
hebben de mat een jaar onder onze hoede
gehad. Ons kindje is overgedragen, maar we
kunnen wel helpen bij de opvoeding.” Bij
problemen grijpt Hendriks in. Als een rol bijvoorbeeld niet aanslaat, wordt deze vervangen. Vaker
gaat het echter om het geven van bevestiging.
“De greenkeepers zijn nerveus. Met een WK-mat
mag niks misgaan, ze rekenen op ons. En wij
adviseren graag. Zo leid je een greenkeeper naar
de mat toe. Tenslotte gaat het erom dat die mat
er zo lang mogelijk ligt. En als ik nu terugkijk,
dan weet ik: dit zijn de beste matten die we ooit
geteeld hebben.”
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