Een wedstrijd duurt 90 minuten en aan
het eind winnen de Duitsers
Thomas Roth van WK stadion Köln kiest Engelse model bij onderhoud
grasmat
Stadion FC Köln

Een WK bij onze oosterburen is een mooie gelegenheid om de fieldmanagers van de deelnemende velden te interviewen over hoe zaken in
Duitsland geregeld zijn. Hoe is de status van het beroep en hoe voelt het om mee werken aan de grootste circusact van 2006: het WK?
Een afspraak regelen met één van de fieldmanagers van de WK stadions was overigens niet gemakkelijk. De voorbereiding voor een
toernooi als het WK vreet enorm veel tijd voor de betrokkenen, maar gelukkig was Thomas Roth van het FC Köln stadion bereid ons te
ontvangen. Roth gaf vooraf te kennen niet veel tijd te hebben, maar eenmaal op zijn praatstoel was de middag toch zo voorbij.
Auteur: Hein van Iersel

Duitsland-Nederland
Als je met een Duitser over voetbal gaat praten is
de eerste vraag natuurlijk wie gaat het WK
winnen? Volgens Roth hebben de Duitsers
natuurlijk een gedegen reputatie opgebouwd als
toernooispelers, maar voor dit WK zijn veel
favorieten: Brazilië, Nederland, Italië, Duitsland
en Argentinië. Daarbij hebben de Duitsers
natuurlijk het grote thuisvoordeel. De eerste zorg
van Roth is overigens niet wie het WK gaat
winnen, maar hoe zijn veld presteert tijdens de
vijf wedstrijden die op het hoofdveld van FC Köln
gepland staan. Voor Roth begint het WK op 11
juni met Angola-Portugal, daarna 17 juni
Tsjechië- Ghana, 20 juni: Zweden-Engeland en op
23 juni Togo-Frankrijk. Op 26 juni wordt dan nog
een 1/8 finale gespeeld op het veld van Roth.
Countdown to WK
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Het maaien met Mastiff van het veld kost ongeveer 6 uur !!

Head Greenkeeper Thomas Roth met op de achtergrond zijn collega’s die het veld klaarmaken voor een volgende
wedstrijd met de Ransomes Mastiff. Het veld van Köln wordt gemaaid op 25 millimeter. In de winter is dat iets
hoger. De Mastiff wordt alleen ingezet in de laatste maaibeurt voor de wedstrijd. Normaal wordt een John Deere
Triplex ingezet.

Vaste partners
Het WK is een toernooi waarbij alle regels voor
dat moment veranderen voor de betrokken fieldmanagers. Normaal moet Roth verantwoording
afleggen aan de stadiondirectie. Tijdens het WK
heeft deze formeel niets te zeggen en is de FIFA
feitelijk alleenheerser. Alles wat Roth onderneemt
moet worden kortgesloten met de toernooidirectie. Als Roth daarbij opdrachten krijgt die
niet realiseerbaar of onredelijk zijn wordt dat
overlegd met het Rasen Kompetenz Team. Dit
zijn twee in Duitsland zeer bekende consultants
Lehmachter en Ernst die de FIFA geadviseerd
hebben over het onderhoud van het veld.
Voor Roth is met name Lehmacher een bekende
naam. Deze consultant, of “Gutachter” zoals hij
in Duitsland wordt genoemd, verzorgt voor Köln
al vele jaren de advisering. Ook de Nederlandse
firma Hendriks Graszoden is voor Roth een oude
bekende. Zij verzorgde al vaker een herbezoding
bij FC Köln. De laatste nog in februari 2006. Ook
de derde hoofdrolspeler voor het WK veld van
Köln is kind aan huis bij Roth. Dit is de firma
Rogmann uit Kevelaer, vlakbij het Nederlandse
Venray. Rogmann zorgt voor het affrezen van het
oude veld en een razendsnelle herbezoding door
Hendriks graszoden.
Roth heeft overigens meer tijd voor herbezoden
in vergelijking met anders fieldmanagers van de
WK stadions. Op zondag 14 mei werd de laatste
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Roth is een echte fan van de vertidrain. Hij heeft er
twee, welke ook zeer intensief gebruikt worden. Op
de foto het effect van een aantal behandelingen
van een veld op de crosstines met widia tips.
Hierdoor slijt de tip niet, maar de schacht van de
pen. De werkdiepte blijft hierdoor tot het laatste
moment intact.

wedstrijd gespeeld door de lokale American
Footbal club: Cologne Centurions op het veld.
Maandag 15 mei is het veld afgefreesd met de
Koro Field Top Maker en is er gestart met de
voorbereiding op de herbezoding op 21 mei.

Roth bij één van zijn lievelingsmachines. Een Hufgard schoteldresser met dubbele schotels en een werkbreedte
van 12 meter.

Landschafts- en Sportbauplatz Ingenieur noemen.
Een opleiding daartoe heeft hij gevolgd aan de
vakuniversiteit in Berlijn die alleen opleidingen
aanbiedt op het gebied van groen. De meeste
collega’s van Roth hebben een lager opleidingsniveau. Vaak wordt het vak van sportveldbeheer
in de praktijk geleerd. Roth ziet hier overigens

best voordelen van in. Zijn ideaalbeeld is de
manier waarop de wereldwijde pakketvervoerder
UPS zijn zaakjes geregeld heeft. Je kunt daar
nooit aangenomen worden voor een functie als
manager als je niet eerst op de werkvloer heb
gestaan.
Het nadeel van opleiding in de praktijk is dat je

Roth en zijn team krijgen normaal alle vrijheid voor een leuk maaipatroon op het veld. De maailijn wordt daarbij
vastgelegd met een eenvoudige lijn.
.

Roth: “Vijf dagen tussen affrezen en herbezoden
is ruim bemeten in de tijd, maar dat is wel prettig
want dan ben je zeker dat alles voor elkaar is.”
De samenstelling van het team dat gevormd
wordt door Hendriks, Rogmann, consultant
Lehmacher en zijn eigen persoon ziet Roth als
een belangrijke voorwaarde voor een succesvol
veld. Roth: “Iedereen weet precies wat hij moet
doen en kent de weg in het stadion.” Dat houdt
niet in dat Roth niet zenuwachtig is over de prestaties van zijn veld en de afloop van de herzoding. Hij heeft er alles aan gedaan om de voorwaarden te scheppen voor een perfecte mat.
“Als de scheidsrechter fluit als startsein voor de
wedstrijd dan is mijn veld tweemaal 45 minuten
het belangrijkste stukje gras van de hele wereld“,
aldus Roth.
Eigen visie
Roth is in zekere zin een vreemde eend in de bijt
onder de Duitse fieldmanagers. Als enige heeft
hij een opleiding op universitair niveau op zak.
Hij mag zichzelf een ‘Staatlich Geprüfter’
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Thomas Roth: “Het belangrijkste veld van Roth tijdens de WK is natuurlijk het stadionveld. Daarnaast is Roth en
zijn team verantwoordelijk voor een aantal trainingsvelden. Ook wordt een nabijgelegen park in shape gebracht.
Herr Beckenbauer kan daar altijd landen met zijn helikopter.

Roth heeft zomer en winter een wortellengte van
ongeveer 10 tot 12 centimeter. Dit zou mede komen
door toepassing van het Assimilaat. Voor Roth is dit een
succesvolle compensatie van het onherroepelijk gebrek
aan licht die heerst in de moderne voetbalstadions.
Aanschaf van een SGL-systeem komt volgens Roth niet
‘im Frage’. Dit zou te duur zijn en Roth heeft te weinig
tijd om het systeem in en uit te bouwen.

weinig invloed kunt uitoefenen op de beleidsmatig niveau en dat je minder gemakkelijk
argumenten aan kunt dragen voor betere
machines en/of extra medewerkers. Welke voorwaarden zijn voor een betere kwaliteit van het
veld. Juiste op dit punt hebben Roth en FC Köln
de laatste jaren een revolutionaire
ontwikkeling doorgemaakt. Toen Roth in 2003
bij Köln kwam waren er amper machines waar
hij en zijn team van Fieldmanagers over konden
beschikken. Inmiddels beschikt Roth over een
luxe ingericht kantoor met VIP lounge uitzicht
over het stadionveld. Maar nog belangrijker: hij
beschikt over een zeer uitgebreid pakket
onderhoudsmachines, zoals bijvoorbeeld twee
VertiDrain wrikbeluchters, twee state-of-art
Holder kniktractoren, een Ransomes Mastiff, een
Triplex Maaier, een wiedeg en nog veel meer…
Engels model
Roth pleit voor statusverhoging van het vak als
sportveldbeheerder. In dit verband kijkt hij met
een schuin oog naar de Engelse markt waar veel
respect is voor dit vak. Traditioneel wordt de
Duitse sportveldbeheerder aangeduid met de
term ‘Platzwart’. Een term die zich het best laat
vertalen als: ‘terreinmeester’ of ‘terreinknecht’.
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Omdat deze betekenis weinig status in zich
heeft, wordt ook in Duitsland meer en meer de
term ‘greenkeeper’ gebruikt. Roth heeft ‘Head
Greenkeeper’ op zijn visitekaartje staan, ook al
heeft hij nooit op een golfbaan gewerkt.
Assimilaat
De opleiding tot landschapsingenieur biedt Roth
ook de mogelijkheid om kritischer te kijken naar
de gebruikelijke manier van veldonderhoud. Voor
de bemesting maakt Roth gebruikt van een
middel dat hem is aanbevolen door Heiner
Rogmann van de eerdergenoemde firma
Rogmann. Het gaat hier om het middel
Assimilaat. Dit is een puur natuurlijke bladvoeding op basis van suikers en zonder enige
chemische toevoeging. Dit middel zorgt volgens
Roth voor een coating om de grasstengel heen.
Dit resulteert in een snellere afdroging van de
grasplant in de ochtend en dus een verminderde
gevoeligheid voor schimmelziektes. Verder zou
het voedingsmiddel ervoor zorgen dat de plant
minder neiging heeft tot lengtegroei die zich
voordoet als een grasplant in de schaduw groeit.
Een behandeling met Assimilaat is duur, maar
volgens Roth wel het geld dubbel en dwars
waard. De toepassing van het middel zorgt

ervoor dat Roth ook in de winter nog zo’n tien
centimeter wortels heeft. Dit is natuurlijk mede
te danken aan de aanwezigheid van een
elektrische veldverwarming. Köln is één van de
weinige velden in de Bundesliga die beschikking
heeft over een dergelijk elektrisch systeem. De
meeste velden gebruiken een systeem gebaseerd
op warm water. Het grote voordeel volgens Roth
is dat je met een elektrisch systeem veel preciezer
kunt sturen. Het veld is verdeeld in een aantal
sectoren die ieder meer of minder kunnen
worden verwarmd.
De overige bemesting van Köln geschiedt met
een speciale meststof van de Firma Rogmann.
Deze meststof laat zich het best vergelijken met
Floranid Permanent.
Iedere collega van Roth werkt met een ‘bemestingsplannetje’ welke wordt samengesteld door
een leverancier. Roth gelooft daar niet in. Hij
maakt wel een plan vooraf, maar strooit pas als
het gras er werkelijk om vraagt. Dit geldt ook
voor de beregening. Deze wordt pas aangezet als
het gras er werkelijk om vraagt.
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