Effe flink doordouwen!
Kunstgrasaanleg in één dag: recordpoging geslaagd!
Afgelopen 1 december deed J & E Sports een wereldrecordpoging om in één dag een compleet kunstgras voetbalveld te installeren bij V.V.
Haren in Groningen. Vanaf vier uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds was de specialist in verkoop, aanleg en onderhoud van kunstgras in touw.
De klus werd geklaard met een team forse mannen, gedrevenheid, stamppot en sjekkies; zonder draaiboek, want iedereen kende zijn taak uitstekend.
Tekst en foto’s: Koos van der Spek

Het leggen van het geotextiel en het leggen van de
buitenkant van het veld. Om het veld is een tegelpad
gelegd; daar gaat de eerste veldrol tegenaan.

Tijdsschema recordinstallatie ‘derde
generatie’-kunstgrasveld
• 04:00: Ploeg van achttien leggers vertrekken uit
Oss met acht bussen met zes splitstrooiers, acht
tractoren en drie topdressers.
• 05.00: Acht leggers die in Haren hebben overnacht, beginnen met uitrollen van het geo-vlies,
alle zijlijnen, achterlijnen en de middenlijn
• 06.30: De ploeg van achttien leggers arriveert
en begint met rollen, snijden, lijmen en afladen
van de machines.
• 07.30: Alles uitgerold, gedeeltelijk gelijmd en
bezig met uitzetten, snijden en lijmen van het
eerste strafschopgebied.

De randen –waarmee de veldrollen aan elkaar kunnen
worden genaaid maar die bij lijmen overbodig zijn- worden
eraf gesneden.

• 08.30: Ontbijten in ploegen van vijf tot tien
mensen: broodjes met koffie.
• 09.00: Alle lengtenaden gelijmd, een compleet
strafschopgebied gelijmd en bezig met de
middencirkel.
• 09.30: Alle belijning gelijmd, bezig met de
zijlijnen en de corners te snijden en lijmen,
plaatsen van grondplaten voor hoekvlaggen.
• 10.00: Alles gelijmd, begonnen met bezanden
van 150 ton zand met vier splitstrooiers, in
eggen/borstelen van het zand met acht
tractoren. De mensen die over zijn beginnen
met opruimen van al het afval.
• 12.00: Keuring van het zand-infill, lunch in
ploegen: broodjes met soep.

Potige kerels, al dan niet een lekker sjekkie rokend,
klaren de klus. Eigenaar van J & E John van Gennip
is er één van.

• 13.30: Beginnen met instrooien en invegen van
98 ton SBR-rubber met drie topdressers en acht
tractoren.
• 14.00: Laden van machines en materialen die
niet meer nodig zijn.
• 16.00: Stamppotbuffet, ook weer in ploegen.
• 17.30: Al het SBR gestrooid, alles afborstelen,
opruimen van alle lege big bags en pallets, topdressers laden en langzaam alle trekkers laden.
• 18.00: Alle machines geladen en alles
opgeruimd en klaar.
• 18.30: Iedereen vertrokken richting Oss
• 21.30: Iedereen in Oss aan een biertje!
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Uitrollen en vastleggen van een baan.

Opbrengen van het zand. Dit is rond zand, want
scherp zand zou de kunstgrasvezel kunnen
beschadigen.

De banen worden aan elkaar gelegd. Dit is een heel secuur
werkje, want de vezels mogen niet onder de lap geraken.

Het opgebrachte zand wordt intensief tussen de vezels ingewerkt door tractoren met een egje en bezem erachter. Te zijner
tijd ruimt het team de resten en afval direct op.

Het uitsnijden van de lijnen.

Meting van de dikte van de zandlaag. Dit moet 10
millimeter zijn. Er komt ook een keurmeester om dit
na te meten, pas daarna mag men beginnen met het
aanbrengen van de rubberkorrels.

Het uitsnijden en inzetten van de middenstip.

De SBR-infill wordt geladen om uitgestrooid te worden
over het veld.

Het lijmen en aandrukken van de verbindingen lijkt een gemakkelijke klus, maar het is één van de belangrijkste dingen.
Dat moet goed gebeuren.

Uitstrooiing van het rubber-infill over het veld.

Naslepen.
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