NK belijnen of toch WK
Vakblad Fieldmanager organiseert NK belijnen als hommage
aan vrijwilligerslegioen

Op 25 mei 2009 organiseerde het vakblad Fieldmanager het eerste NK belijnen. Een kampioenschap is geboren als een ludiek idee, maar wil
als serieuze bedoeling graag de sleutelrol van de vele duizenden vrijwilligers bij de Nederlandse amateursclubs onderstrepen. Zes vrijwilligers
streden met deskundige ondersteuning van zes verschillende belijningsfirma’s voor de eeuwige roem.
Auteur: Karlijn Raats
Het vakblad Fieldmanager heeft het NK Belijnen
georganiseerd samen met Cees Janssen van de
Stichting Groene Grasvelden uit Wijchen. Deze
stichting zorgt voor het onderhoud van alle
velden binnen de gemeente en de coördinatie van
de vrijwilligers. Aan het eerste kampioenschap
belijnen mochten vanwege deze samenwerking
alleen Wijchense teams meedoen. WK Belijnen,
ofwel Wijchense Kampioenschappen, zou dan
ook een passender benaming zijn. Vrijwilligers
namens Diosa, AWC, Batavia, Woezik, Alverna en
Niftrik streden tegen elkaar. Deze vrijwilligers werden technisch ondersteund door zes verschillende
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Als Koeman één keer boe
roept, moet heel Nederland
dat weten, terwijl het
voetbalbedrijf gewoon
doordraait

belijningsfirma's die zorgden voor een belijningskar, verf en technische instructies.
De gedeelde eerste prijs ging naar het team van
Diosa en het team van AWC. Deze vrijwilligers
werden technisch bijgestaan door respectievelijk
JMC Hagen en Expoline. De jury bestond uit
hoofd accommodatiezaken van de KNVB Patrick
Balemans die optrad als voorzitter, hoofdredacteur van Fieldmanager Hein van Iersel en Fieldmanager media-adviseur Alberto Palsgraaf.
In het zonnetje
Hein van Iersel legt uit waarom hij de vrijwilligers

Actueel

Serieus
Hoewel het een wedstrijd met een knipoog was,
werd ook door de belijningfirma’s serieus gevochten om de eerste plaats, ofschoon de jury had
aangekondigd dat zij niet over de kwaliteit van
de belijningsverf en de machines zou oordelen.
Deze bedrijven komen elkaar iedere dag tegen als
concurrenten. Tijdens de wedstrijd werd over en
weer driftig gereageerd op elkanders machines.
In de uitvoering van hun belijningswagens waren
dan ook aardige verschillen op te merken. Sommige zijn voorzien van een accu, andere werken
met een soort pompje dat wordt aangedreven op
de wielen. Ook is er een behoorlijk onderscheid in
de gebruikte verf: sommige firma’s kwam met een
kant-en-klaar product; andere firma’s namen deel
met een verf die de vrijwilliger zélf met water kan
aanlengen. Op het gebied van helderheid en witheid van de lijnen was er een fors verschil tussen
de verschillende firma’s. Maar, zoals gezegd, dit
viel buiten de beoordeling.

De deelnemende teams
moesten zonder behulp van
touwen of andere hulpmiddelen, vijf parallelle lijnen
over het veld trekken en een
middencirkel maken met een
diameter van 12 meter
in het zonnetje wil zetten: "Als Koeman één keer
boe roept, moet heel Nederland dat weten, terwijl
het voetbalbedrijf gewoon doordraait. Voor de
vele duizenden vrijwilligers die verantwoordelijk
zijn voor het belijnen van de velden, maar ook
voor onderhoud aan het veld en het clubhuis, ligt
dat anders. Zonder hun inspanningen wordt er
komende week niet gespeeld." Cees Jansen weet
als geen ander hoe belangrijk de rol van vrijwilligers is bij het belijnen van velden. Zijn stichting
wordt binnen de KNVB vaker als een voorbeeld
genoemd hoe het onderhoud van velden geregeld
zou moeten worden en hoe je optimaal om kunt
gaan met vrijwilligers. Cees Jansen: "Over een
tijdje gaat we met 60 tot 70 vrijwilligers naar
Nederland-Noorwegen. Gezellig allemaal met de
bus. Zo proberen we vaker iets te doen voor onze
vrijwilligers."

De deelnemende teams moesten zonder behulp
van touwen of andere hulpmiddelen, vijf parallelle
lijnen over het veld trekken en een middencirkel
maken met een diameter van 12 meter. De jury
beoordeelde op rechtheid van de lijnen, aansluiting op de cirkel en de onderlinge afstand
tussen de lijnen. Het aspect snelheid van werken
werd niet in de jurering meegenomen. Of zoals
hoofdredacteur Hein van Iersel het uitdrukte: “We
werken op kwaliteit en niet op tijd”.

Toen wij de belijningsfirma’s ons voornemen voorlegden om het NK Lijntrekken te
gaan organiseren, reageerden ze alle direct
positief. Zij zouden voor al het benodigde
materiaal zorgen en zo konden wij, van
Fieldmanager, ons samen met de Stichting
Groene Grasvelden richten op de clubs en
het regelen van de accommodatie. Die vonden we bij het Wijchense AWC dat zich een
uitstekend gastheer toonde. Dank gaat ook
uit naar de deelnemende belijningsfirma’s:
Groenselekt, Doelwit Belijning, Lijnvast,
Expoline, JMC Hagen en Witterwit.

Ranglijst NK belijnen 2009
Plaats 1 (gedeelde eerste plaats)
AWC: Bert van Thiel en Raf Bogaerts
Woezik: Cees Jansen en Maurice Hagen
Plaats 2
Diosa: Peter Schook en Jan Anbergen
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Actueel

Teams
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Alverna-Doelwit: Jan Theunissen, Michel Touber (r)

Batavia-Witterwit: Wim Thijssen, Willem Kersten (r)

AWC-Expoline: Bert van Thiel, Raf Bogaerts (r)

Diosa- Lijnvast: Peter Schook, Jan Anbergen (r)

Woezik-JMC Hagen: Cees Jansen, Maurice Hagen(r)

Niftrik-Groenselekt: Marco Hofmans -Pieter Jan
Heijnen (r)
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Juryvoorzitter Patrick Balemans van de KNVB wordt geïnterviewd door lokaal TV-station.

Sommige deelnemers kwamen met voorgemengde verf. Anderen mengden ter plaatse.

Niet overal pasten de lijnen precies op elkaar.

De trotse winnaars vlnr. Raf Bogaerts, Bert van Thiel, Cees Jansen, Maurice Hagen.

Controleren van de lijn.
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