Succes bij professionele club alleen
mogelijk bij 100% aandacht voor de
grasmat

Alan Ferguson

Bij de introductie van een nieuw vaktijdschrift over sportveldbeheer hoort ook een blik naar Engeland. Want hoewel de Nederlandse velden
en de kennis van Nederlandse sportveldbeheerders op veel fronten niet achterblijft bij de kennis van de groundsmen en fieldmanagers van
de Engelse velden, blijft het aanzien van het vak in Engeland veel hoger. Het is ontegenzeggelijk zo, dat turfmanagement in Engeland in een
veel hoger aanzien staat dan in Nederland. Met enig trots presenteren wij daarom een interview met Alan Ferguson. Alan is groundsman
van Ipswich Town en is een man die geschiedenis heeft geschreven.
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Groundsman of the year
De buitengewone prestatie van Ferguson bestaat
er uit dat hij in de negen jaar dat hij bij Ipswich
Town in dienst is als groundsman, al 5 awards
heeft veroverd als Groundsman of the Year: Drie
keer divisional Groundsman of the Year van de
first league en twee keer de titel national
Groundsman of the Year. Omdat in Engeland
alles wat samenhangt met gras doodserieus
wordt genomen, is het winnen van een dergelijke
indrukwekkende lijst awards geen kinderspel. Om
in aanmerking te komen voor de titel divisional
Groundsman of the Year worden door de
scheidsrechters en de managers van de
bezoekende clubs punten gegeven aan de pitch

en het stadion, dat naar hun mening het mooiste
en beste verzorgde veld van die specifieke divisie
heeft. Uit de lijst van nominaties die op die
manier ontstaat, kiest Steve Baker, van het
gerenommeerde Engelse onderzoeksinstituut
Sports Turf Research Institute (STRI), vervolgens
de winnaar van achtereenvolgens de premier,
first en second league. Alle drie de winnaars
worden vervolgens door de Engelse vereniging
van sportveldbeheerders, het Institute of
Groundsmanship, op de weegschaal gelegd en
getest op hun capaciteiten als manager. De
winnaar uit deze vergelijking mag zich dan
National Groundsman of the Year noemen.
Golfachtergrond
Een deel van het succes van Ferguson is naar
zeggen te verklaren uit zijn bezetenheid met
gras. Eén van zijn eerste werkgevers was niet
voor niets een van ’s wereld beroemdste
golfbanen: St-Andrews. Ferguson: “In Engeland
en Schotland leeft nu heel breed het besef dat je
alleen maar succesvol kunt zijn als sportveldbeheerder voor een professionele voetbalclub als je
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ook werkelijk niets anders aan je kop hebt. In
Ipswich heb ik te zorgen voor het hoofdveld en
11 trainingsvelden.” Volgens Ferguson is het in
Engeland een ontwikkeling van de laatste 10 à
12 jaar dat sportveldbeheerders van professionele
clubs in het betaalde voetbal zich alleen maar
hoeven te concentreren op het veld en zich niet
meer hoeven te bekommeren om tribunes, verlichting en andere, naar de mening van Ferguson,
minder belangrijke zaken. Ferguson: “In het
Verenigd Koninkrijk is dat inmiddels gemeengoed, maar ik snap totaal niet hoe het mogelijk
is dat in Nederland stadionvelden van betaald
voetbalorganisaties worden onderhouden door
een gemeentelijke dienst. De kwaliteit van je veld
is zo enorm belangrijk, daar moet je geen
compromissen in sluiten.”
Toch is Ferguson niet onverdeeld optimistisch
over de stand van zaken op het gebied van
sportveldonderhoud. Wij zijn ‘Catching Up’, zoals
Ferguson dat treffend omschrijft. Ferguson heeft
overigens een meer dan gemiddelde kennis van
de Nederlandse situatie, want naast consultant
voor Ajax, wordt hij ook ingeschakeld –allemaal
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via Support in Sport – door FC Den Bosch en
Willem II.
Onderhouds Jigsaw Puzzel
Het onderhoud van een sportveld laat zich
volgens Ferguson nog het beste vergelijken met
een Jigsaw puzzel. Pas op het moment dat alle
stukjes in elkaar passen, heb je een goed veld en
een onderhoud dat bij dat specifieke veld past.
Het belangrijkste stukje van de puzzel is
volgens Ferguson het budget. Dat bepaalt wat je
speelruimte is met de andere puzzelstukjes:
bemesting, beluchting en grastype. Ferguson
heeft op Ipswich het geluk dat hij kan
beschikken over een indrukwekkend machinepark. Het feit dat je zelf over machines kunt
beschikken maakt het net allemaal wat
makkelijker om in het seizoen nog een keer een
beluchting uit te voeren. Tot de beluchters waar
Ferguson over kan beschikken behoren een
Vertidrain met een werkbreedte van 1,2 meter,
een Wiedenmann met een werkbreedte van
1,6m, een Groundbreaker en een Toro Pro Core
pennen-beluchter met 1,6m werkbreedte.
Gecombineerd met de diverse opties aan pennen
en beitels heeft Ferguson daarmee ongeveer 9
verschillende beluchtings methodes in eigen huis.
Andere belangrijke machines waar Ferguson over
kan beschikken zijn een 2 tons Trilo topdresser
en een Trilo verticuteer-/ opraapwagen. Alsof
daarmee het aandeel Nederlandse machines niet
groot genoeg is, heeft Ipswich ook een KORO
Field Top Maker, die gebruikt wordt om de
velden om het jaar compleet af te frezen, zodat
ze klaar zijn om opnieuw in gezaaid te worden
met Engels en veldbeemd. Als maaiers heeft
Ferguson de beschikking over een 5-delige
Ransomes Fairway 250 en een aantal Ransomes
Mastiff handmaaiers met kooien met 9 messen
en gegroefde rollen om het gras mooi overeind
te houden.
Field Top Maker
Ferguson is absoluut een sympathisant van de
hierboven aangehaalde Field Top Maker. Volgens
hem is dat de manier om zijn velden, na een
tweetal seizoenen intensief gebruik, weer straatgrasvrij te krijgen en om het komende seizoen
weer op te starten met een frisse en sterke grasmat. Voorwaarde is wel dat het mogelijk moet
zijn om de grasmat minimaal 8 weken uit het
spel te houden. Maar dat is met 11 trainingsvelden natuurlijk geen probleem. De methode
van affrezen past Ferguson ook toe op het
hoofdveld van Ipswich.

Ferguson
“Natuurlijk zijn de condities in een modern
stadion door de extreme schaduwwerking en de
beperkte luchtwerking niet optimaal, dat geldt
voor de Arena en in mindere mate voor de
Ipswich. Maar door de Jigsaw puzzel van je
totale onderhoud goed in balans te houden en
gebruik te maken van de laatste technieken op
het gebied van beluchting en bemesting zijn we

volgens Ferguson in staat gebleken om de
levensduur van een mat in de Arena enorm te
verlengen. Maar het gegeven blijft; op het
moment dat de zode bij de Arena aankomt, de
achteruitgang van de kwaliteit begint.” Toch is
Ferguson een fervent tegenstander van een
kunstgrasmat. Ferguson: “Hier bij de Arena ligt
een kunstgrasmat, maar de spelers kiezen daar
niet voor.”

Wij mochten Ferguson interviewen op het moment dat hij namens Support in Sport aanwezig was bij het
herbezoden van de Arena in Amsterdam. Op bijgaande foto’s een aantal impressies van de bijna militaire
operatie waarmee met een overmacht aan machines en mensen in no-time de complete oude grasmat wordt
verwijderd en een nieuwe mat wordt aangebracht.
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