Wie uit het kunstgrascongres ‘Help, ik heb
een kunstgrasveld’ heeft begrepen dat de
overschakeling naar het Fifa Quality System
eenvoudig een kwestie is van ‘KNVB-stekker eruit,
Fifa stekker erin’ heeft iets te snel zijn conclusies
getrokken. Achter de schermen moeten wel
degelijk nog tal van grote en kleine beren van de
weg worden gehaald.
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Is de Nederlandse
kunstgrasindustrie
klaar voor de sterrenregen van Fifa?
Beren op de weg naar het Fifa
Quality System
Fieldmanager vraagt zich af of Nederland klaar
is voor de Fifa-sterrenregen die in 2010 moet
neerdalen op Nederland. Zo ligt er een interessante uitdaging voor Fifa. De internationale sportbond heeft in 2009 wereldwijd ongeveer twintig
nieuwe velden gecertificeerd. Nederland heeft
in een jaar haast net zoveel velden gebouwd
op Fifa * of **-niveau als dat er internationaal
aan Fifa * of **-velden gebouwd zijn. Volgens
de Fifa.com site is het aantal velden wereldwijd
op dit moment ongeveer 300 velden. In 2010
komen daar alleen voor Nederland globaal 250
velden bij! Nu moet de machtigste sportbond
ter wereld wel in staat worden gesteld om een
dergelijke monsterklus te klaren, maar evengoed
kan dit uitdraaien op een logistieke nachtmerrie.
Henk Mink van Isa Sport, die nauw betrokken
is bij de omschakeling, denkt niet dat het zo’n
vaart gaat lopen. Mink: “Probleem wordt wellicht
dat opdrachtgevers en aannemers nu gewend
zijn aan een soepellopend keuringsapparaat en
in die zin verwend zijn. Als ons op woensdag
gevraagd wordt een veld nog voor het weekend
te keuren, kan dat doorgaans wel. Omdat Fifa nu
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als een extra schakel in het keuringsproces komt,
verwacht ik niet dat dit soort zaken volgend jaar
nog mogelijk zijn.”
Mink vervolgt: “Aannemers zijn op dit front ook
niet altijd consequent. Enerzijds willen zij zo snel
mogelijk een eindkeuring laten verrichten, anderzijds roepen ze dat het goed is om een aantal
weken te wachten, zodat de toplaag zich kan
zetten.”
Volgens Mink hangt een en ander overigens sterk
samen met afspraken die nu nog gemaakt moeten worden tussen Fifa en KNVB. Fifa heeft zich
in het verleden alttijd op het standpunt gesteld
dat keuringsresultaten alleen gerapporteerd
mogen worden aan Fifa. Niemand anders, ook
niet de aannemer en opdrachtgever die de keuring betalen of de nationale sportbond, mochten de resultaten inzien. Fifa geeft hiervoor als
argumentatie dat zij niet willen dat de keuringsresultaten commercieel worden ingezet. Binnen
het Nederlandse systeem zijn testresultaten altijd
openbaar gemaakt.

Volgens Mink hangt een en
ander overigens sterk samen
met afspraken die nu nog
gemaakt moeten worden
tussen Fifa en KNVB
Dit mogelijke gebrek aan transparantie kan er
mede voor zorgen dat afhandeling van keuringen langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Henk
Mink: “Ik hoop dat we er afspraken over kunnen maken dat we de keuringsresultaten van de
onderbouw net als altijd blijven rapporteren aan
KNVB en dat we de testresultaten van de toplaag
in ieder geval mondeling mogen doorgeven aan
KNVB en officieel aan Fifa in Zurich.”
Inmiddels heeft Fifa voor Nederland een uitzondering gemaakt op bovenstaande regel en is
het de KNVB toegestaan om testresultaten van

Actueel

individuele velden onder het KNVB-label naar buiten te brengen. Volgens
Nigel Fletcher van Fifa is dit een van de compromissen die Fifa heeft gesloten. Fletcher: “Alleen voor Nederland willen we hier een uitzondering op
maken.” Fletcher zegt het niet me zoveel woorden, maar feitelijk bedoelt
hij dat de Nederlandse kunstgrasindustrie in de ogen van Fifa volwassen
genoeg is om op een constructieve manier om te gaan met de
testresultaten.
Henk Mink van Isa Sport begrijpt overigens wel waar de rigide opstelling
van Fifa uit is ontstaan. Mink: “Fifa vertaalt iedere vraag die wij stellen direct
naar de hele wereld. Wereldwijd hebben zij nu eenmaal niét te maken met
een doorontwikkelde markt waarin opdrachtgevers, aannemers en testlabs
goed op elkaar zijn ingespeeld.”
Renovatie
In Nederland liggen ongeveer duizend kunstgrasvelden. Minimaal 70
procent daarvan is opgebouwd met rubber en lava in de onderbouw. Dat
betekent dat een belangrijk deel van sportfunctionele eigenschappen uit de
onderbouw wordt gehaald. Hoewel dit type constructies passé lijkt te zijn en
de aanleg van dit soort velden in de nabije toekomst beperkt wordt, is deze
constructie wel belangrijk voor de renovatiemarkt, die naar verwachting binnen een aantal jaren stevig zal groeien. Probleem bij dit type velden is dat
niet eenvoudigweg de toplaag kan worden verwijderd en kan worden vervangen door een Fifa-goedgekeurde toplaag. De sportfunctionele waarden
zouden daardoor volledig afwijken van wat gewenst wordt. In de praktijk
zal dit betekenen dat de bestaande onderlaag weliswaar niet wordt afge-

graven, maar wel op de een andere manier moet worden gestabiliseerd. Dat
kan onder andere door het doormengen van extra lava. Volgens Henk Mink
is de commissie renovatie binnen de kunstgrascommissie van de BSenC
momenteel bezig om een voorstel op papier te zetten.
Fletcher van Fifa zegt desgevraagd dat hij hier geen mening over heeft. Voor
Fifa doet alleen de toplaag ter zake.

“Fifa vertaalt iedere vraag die wij stellen
direct naar de hele wereld. Wereldwijd
hebben zij nu eenmaal niét te maken met
een doorontwikkelde markt waarin opdrachtgevers, aannemers en testlabs goed op elkaar
zijn ingespeeld”
Machines
Fifa lijkt aanmerkelijk minder toeschietelijk als het gaat om de regel dat
ieder kunstgrasveld over zijn eigen machinepark voor onderhoud dient te
beschikken. Volgens de regels horen op iedere veld een tractor en een borstel voor het broodnodige dagelijkse onderhoud aanwezig te zijn.
Henk Mink: “In Nederland gaat dat niet werken, maar ook hier geldt weer
dat dit op een wereldschaal goed te begrijpen is. Hoewel…” Mink vertelt met zichtbaar plezier over zijn werk in Zimbabwe waar hij velden had
gekeurd. Tijdens de keuring stond een minitractor volledig uitgerust om
onderhoud te plegen. Voordat Mink in het vliegtuig zat, was die de tractor
al ontdaan van de accu, stoel en andere zaken.” Mink gelooft overigens
niet dat Fifa hieraan vast zal houden, zodra ze beseffen hoe de zaken hier
geregeld zijn. De essentie -en dat lijken zowel Mink als Fletcher te beseffenis dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar goed onderhoud.”
Volgens Fletcher is dit niet de rol van Fifa: “Die moet vooral druk uitoefenen
op aannemers.”
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