Langs de lijn in Boxtel
Man & machine: Een geïntegreerde oplossing voor
trekken van lijnen.

Een regenachtige morgen in mei. Het
kantoortje van de beheerder van de
voetbalclub RKSV in Boxtel. Drie heren
op leeftijd, vrijwilligers van de club,
zitten bij elkaar voor een bakkie koffie. Gezellig Brabants met een shaggie erbij. De oudste van de club, Wim
Meulendijks, is niet alleen ere-lid van de
club, maar duidelijk ook de aanvoerder
van het team. Zijn collega’s zijn Freek
zandbergen en Jo Steenbakker. Het
gespreksonderwerp is de manier waarop
RKSV het belijnen van de lijnen heeft
geregeld.
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Het trekken van de lijnen is misschien niet de
meest uitdagende klus van een fieldmanager of
clubvrijwilliger, maar het is wel iets wat iedere
week gedaan moet worden. Wim Meulendijks
zegt zelf: “Eigenlijk kan iedereen lijnen trekken, in
ieder geval iedereen die precies kan werken. De
lange lijnen zijn het lastigste en natuurlijk de middenlijn. In het begin van het seizoen zetten we de
lijnen eenmalig uit met een touw. De rest van het
seizoen belijnen we op de oude lijn. We doen dat
eigenlijk iedere week. Er is dus geen gevaar dat je
de lijn kwijt raakt.
Vacuümpomp
RKSV werkt nu sinds twee seizoenen met een
belijningskar van Expoline. Een machine die veel
eenvoudiger is dan machines van de meeste concurrenten. Alles aan de machine is 100 procent
mechanisch.

Wim Meulendijk: “Voor ons werkt het geweldig.
Onder in de machine zit een kleine vacuümpomp,
die drukt opbouwt. Via een spuitkop wordt het
belijningsmiddel vervolgens op het veld gespoten.
We hadden eerst een andere belijningskar, maar
deze rijdt makkelijk en spuit beter.”
Expoline werkt sinds een tijd met een kant-en-klare belijningsverf, zodat de vrijwilligers niet meer
hoeven te mengen en geen last meer hebben van
de rotzooi, die dat ongewild met zich meebrengt.
Helemaal uniek is Expoline daarin overigens niet.
Ook concurrent Lijnvast werkt sinds kort met
een kant-en-klare belijningsverf. Het verschil met
Expoline is dat Lijnvast de opslagcontainer heeft
voorzien van een roermechanisme, die zorgt dat
het mengsel niet ontmengt. Voor het middel van
Expoline zou dat niet nodig moeten zijn, omdat
het middel binnen een normale opgebruikperiode
stabiel zou zijn.

Van links naar rechts: Wim Meulendijk, Freek Zandbergen en Jo Steenbakker.

Volgens de vrijwilligers van RKSV is een kant-enklare belijningsverf een enorm voordeel. Geen
geklieder meer en met een telefoontje is het 500
liter vat weer bijgevuld. Binnenkort komt Expoline
met een 300 liter-vat voor kleinere clubs die misschien te lang doen met een groot vat. De enige
voorwaarde is dat het vat op een vorstvrije plaats
dient te worden op geslagen.
Wagen
De belijningswagen zelf is van een overdonderende eenvoud. Geen elektronica of moeilijke
pompen, maar een simpele vacuümpomp. Voordat je begint te werken moet je eerst even druk
opbouwen door een paar meter te rijden met de
kar. Daarna kun je aan de slag. Als je klaar bent
met de klus haal je de toevoerslang van de verf uit
het verfreservoir en spoel je door met het kleine
waterreservoir.

Vacuümpomp

www.fieldmanager.nl

41

Interview

Wim Meulendijks: “Ook dat is een wereld van
verschil met onze vorige belijningskar. Daar kostte
het al met een half uur om alles weer schoon te
krijgen. En dan hadden we nog vaak last van een
verstopte pomp. We houden de oude accuwagen
van Lijnvast wel in reserve, omdat je nooit weet.
Maar onze nieuwe wagen werkt beter en duwt
makkelijker. Maar het grootste verschil zit hem
in het schoonmaken. Dat kost zoveel minder tijd.”
500 liter per veld per jaar
Volgens de officiële opgave van de fabrikant zou
je met een vat van 500 liter ongeveer een veld per
jaar moeten kunnen doen. Tegen een prijs van
€ 1,25 per liter is dat ongeveer € 600 per veld.
Dat is niet hele verhaal, want het kant-en-klare
middel kan eventueel iets verdund worden en het
aantal keren belijnen is sterk afhankelijk van het
weer. De vrijwilligers van RKSV gebruiken jaarlijks
ongeveer 1,5 vat met belijningsverf voor een complex met 5 natuurgrasvelden. Wim Meulendijks:
“Dit mag eigenlijk niet in de krant, maar ik mix
voor de trainingsvelden wat clear-up (glyfosaat,
redactie) in het mengsel, waardoor het gras
onder de lijn slecht groeit. Dat doen we natuurlijk
niet op het hoofdveld, Dat moet er strak uitzien.
Dat is het visitekaartje van de club .”
Wij lopen even met de drie vrijwilligers naar het
hoofdveld. De drie musketiers, zoals zij zichzelf
noemen, geven even aan dat het gras juist gisteren is gemaaid en de lijnen bijna weg zijn. Maar
een rondje met de belijningskar en het visitekaartje van RKSV is weer in shape.

Expoline belijningswagen.

Lijntrekken in Boxtel.

Druk opbouwen in de pomp.

Opslag vat.
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