Fieldmanager heeft onderzoek gedaan naar
het gebruik van trainingsvelden. Via een
korte vragenlijst die via de wekelijkse
emailnieuwsbrief en de website
www.fieldmanager.nl is verspreid hebben
we geprobeerd een zo goed mogelijk
inzicht te krijgen in de mate waarop
trainingsvelden (efficiënt) worden gebruikt.
Hierbij de resultaten van het onderzoek.
Auteur: Niels Wiertz

Efficiënt gebruik
trainingsvelden
Fieldmanager enquête

Sportveldbeheerder Rien Soppe van de gemeente
Zevenhuizen verzuchtte in zijn mail aan de redactie van Fieldmanager dat veel trainers weinig
compassie hebben met de conditie van de trainingsvelden. Soppe: “Veel trainers willen alleen
maar trainen met de vaste doelen. Met als
gevolg dat het doelgebied van het trainingsveld
in no time zwart is gespeeld. Wij hebben sinds
enkele jaren verlichting op de wedstrijdvelden.
Qua uren werden de velden te kort bespeeld en
de trainingsvelden werden te klein. Door erop te
trainen kun je dit compenseren en ontzie je de
trainingsvelden. Wel hebben we een aantal
regels opgesteld: niet in de vaste doelen, geen
losse doeltjes plaatsen in of net buiten het zestienmetergebied, geen doeltjes op de plaats waar
de F-jes hun doel hebben staan, verspreid trainen, het gehele veld gebruiken en kort werk buiten de zijlijn laten plaatshebben.”

nagers namen uiteindelijk de moeite de korte
vragenlijst in te vullen en te retourneren. De vragen die zij beantwoord hebben, luiden als volgt:
• Werkt u met vaste doelen op de trainingsvelden?
• Zijn uw trainingsvelden zodanig verlicht dat
deze over de gehele oppervlakte bruikbaar zijn?
• Hoe zorgt u dat de schade aan de trainingsvelden zo veel mogelijk wordt verspreid?

• Worden uw trainingsvelden in de winter
voldoende onderhouden?
• Laat u de spelers in de winter ook trainen op
wedstrijdvelden?
Vaste doelen
De 72 fieldmanagers hebben de vraag ‘Werkt u
met vaste doelen op de trainingsvelden?’ als
volgt beantwoord (zie afbeelding 1: Vaste
doelen)

De mail van Soppe was voor Fieldmanager aanleiding een korte enquête op te stellen om te
onderzoeken welke oplossingen collega sportveldbeheerders voor de beschreven problemen
zouden aandragen. Tweeënzeventig fieldmaAfbeelding 1: Vaste doelen
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Een greep uit de reacties:
• Ja en nee, meestal combinatie van beiden;
• Nee, wel twee veel te zware doelen die je door
hun gewicht te weinig verplaatst.
Verlichting
De 72 fieldmanagers hebben de vraag ‘Zijn uw
trainingsvelden zodanig verlicht dat deze over de
gehele oppervlakte bruikbaar zijn?’ als volgt
beantwoord (zie afbeelding 2: Verlichting)

Verspreiding schade
De 72 fieldmanagers hebben de vraag ‘Hoe zorgt
u dat de schade aan de trainingsvelden zo veel
mogelijk wordt verspreid?’ als volgt beantwoord
(zie afbeelding 3: Verspreiding schade)
Een greep uit de reacties:
• Bij opdooi niet trainen, vlak en stevig houden;
• Verplaatsen van de doelen, en de spelers hierop
wijzen;

Afbeelding 2: Verlichting

Een greep uit de reacties:
• Ja, wedstrijdverlichting;
• Ja, we vragen ook als er slechts één ploeg op
het terrein traint, deze eens links en eens rechts
te gebruiken;
• Waar verlichting staat, is dit wel van
toepassing;
• Trainingsvelden hebben voldoende licht voor de
training en kunnen soms in uiterste noodzaak
ook als wedstrijdveld gebruikt worden;
• Op de kopse kanten van de velden;
• Totale velden verlicht met trainingsverlichting.
• Zorg ervoor dat de lampen allemaal blijven
branden.

•
•
•
•

Door verplaatsbare doelen te gebruiken;
Ook losse doelen gebruiken;
Uitleg van de club hierover;
Via het bestuur de trainers overtuigen van het
belang hiervan;
• Contacten met de clubs, tijdens overleg
bespreken;
• De trainers proberen bij te brengen zoveel
mogelijk te verplaatsen, maar dit lukt meestal
niet;
• Communicatie hierover met de verenigingen;
• Overleg met trainers;
• Overleg met verenigingen;
• We doen een poging om de trainers op te
voeden, maar dat is heel moeilijk. Bij veel regen

last de vereniging zelf de training af, waarna zij
in de zaal gaat trainen;
• Voorlichting;
• Door verenigingen te verzoeken ook de
zijkanten en het middenveld te gebruiken;
• Redelijk streng zijn bij de veldkeuring;
• Proberen we wel, maar lukt niet;
• De indeling is in handen van de gebruikers;
• Activiteiten verdelen over het veld;
• In de lengte en breedte trainen;
• Dit is in eerste instantie een zaak voor de
vereniging als huurder van de velden. Als de
gemeente constateert dat er teveel schade
ontstaat, wordt er een afspraak met de
vereniging gemaakt;
• Verspreiding van de trainingen op het veld, niet
vanaf de zestien op goal schieten en intensieve
trainingen (veel springen en kort sprintwerk)
goed verdelen op het veld en niet in en rond
het zestienmetergebied;
• Links en rechts laten trainen, kegels zijn
verboden, kunnen enkel in neutrale zones;
• Dat is erg lastig, omdat de trainers vaak
bijzonder eigenwijs zijn en weinig verstand
hebben en aandacht schenken aan het gras.
Zodoende spreiden de meeste trainers hun
oefeningen niet en raakt het veld vaak al
voortijdig erg beschadigd;
• Elftallen laten rouleren binnen het veld. Het
veld hiertoe uitrusten met verplaatsbare goals,
meerdere ballenvangers of een gehele kooi.
Winteronderhoud
De 72 fieldmanager hebben de vraag ‘Worden
uw trainingsvelden in de winter voldoende
onderhouden?’ als volgt beantwoord (zie afbeelding 4: Winteronderhoud)
Een greep uit de reacties:
• Ja, door te slepen en gaten uit te vullen;
• Ja, twee keer in de week slepen. Oktober
laatste maal vertidrain én zestienmetergebied
goed verschraald;
• Ja, prikken, slepen, eenmaal geheel bezanden
en tweemaal plaatselijk bezanden, de
vereniging vult verder de ernstige gaten met
zodes;
• Ja, voornamelijk sleepwerk en prikrollen, aan
begin van trainingsperiode regelmatig
verticuteren. Zandtrainingsvelden worden met
de Spragelse kortgezet;
• In eigen beheer, regelmatig slepen en één keer
bezanden in combinatie met vertidrainage;
• Zand in doelen, slitten, ploffer in doelen, slepen
bij kaalgespeelde terreinen, 2 keer per maand

Afbeelding 3: Verspreiding schade
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Afbeelding 4: Winteronderhoud

rollen waar veel gras is;
• Dagelijks onderhoud door verenigingen, groot
onderhoud wanneer nodig door de gemeente.
Doch de aandacht is maximaal;
• U weet ook dat werkbaar weer een rol speelt.
In principe kan aan de velden niet veel gedaan
worden anders dan schoonhouden van
organisch vuil;
• We doen ons best (steeds maar weer
slepen/egaliseren), maar afdoende onderhoud
van intensief gebruikte grastrainingsvelden in
de wintermaanden is eigenlijk niet mogelijk.
Trainen op wedstrijdveld
De 72 fieldmanagers hebben de vraag ‘Laat u de
spelers in de winter ook trainen op de
wedstrijdvelden?’ als volgt beantwoord (zie
afbeelding 5: Trainen op wedstrijdveld)
Een greep uit de reacties:
• Ja, voor zover het weer dit toelaat. De trainers
mogen op bepaalde hoeken spelen, kort werk
buiten de velden, niet in de vaste doelen, losse
doelen na de training verwijderen in verband

met het onderhoud. Het blijft moeilijk. Hebben
trainers tijdens hun opleiding les over het
gebruik van de velden???
• Ja, de meeste trainingsvelden zijn ook
wedstrijdvelden;
• Ja, geen andere mogelijkheden, bij bevroren
mat geen training;
• Ja, voor de spreiding, ploegen tot en met
miniemen;
• Ja, wanneer de veiligheid van de spelers
gewaarborgd is. Bij bevroren velden of bevroren
sneeuw is dit niet het geval, waardoor trainen
niet altijd mogelijk is;
• Zondags wel, bij daglicht;
• Zelden, alleen als het verantwoord is;
• Op één van de wedstrijdvelden, op de twee
andere wedstrijdvelden niet;
• Beperkt en alleen onder goede omstandigheden. Liefst met E en F teams;
• Nee, uitgezonderd oefenduels tijdens
trainingsavonden;
• Nee, competitiedruk is dusdanig hoog dat zeer
ongusntig voor de velden zou zijn.

Elders in deze Fieldmanager bespreekt Ko
Rodenburg van Koro Systems hoe u het
doelgebied als zorgenkindje van het
sportveld te lijf kunt gaan. Middels een
gedetailleerd stappenplan voorziet hij in
kostenbesparende en onderhoudverbeterende adviezen. Advocate Anja van
den Borne gaat in de rubriek ‘Juridisch
bekeken’ in op enkele zaken waarop u moet
letten om klachten over lichthinder van uw
complex te voorkomen.

Afbeelding 5: Trainen op wedstrijdveld
www.fieldmanager.nl
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