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Abonnementje schoon 
hockeyveld
Het is nog even stilte voor de storm, nu het nog vriest. Bastiaan Doornewaard van Silica Nova krijgt het druk zodra de dooi invalt. Daarnaast staat zijn 

garantieproduct nu volledig in de markt.

Auteur: Santi Raats

Silica Nova moet bij TC De Kleimeppers in 
IJzendoorn (Betuwe) en bij TC Terschelling Oost-
West op Terschelling in totaal op zeven banen een 
zandrenovatie uitvoeren. Daarbij verwijdert het 
bedrijf het zand uit de kunstgrasvelden, dat met 
alg, vezelresten en organisch afval is vervuild, en 
wordt er nieuw zand in aangebracht. Dat gebeurt 
met de ‘persluchtmethode’: het zand wordt met 
perslucht uit de mat geblazen. Het vervuilde 
zand wordt afgevoerd en er wordt nieuw zand 
op de mat aangebracht. Door het vuile zand er 
voor 80 procent uit te halen, haal je 99 procent 
van de totale vervuiling uit de mat. Daarnaast 
worden noodzakelijke reparaties uitgevoerd. In 
Voorthuizen moeten French court-banen worden 
gerevitaliseerd. ‘We brengen ook nieuwe belijning 
aan. Er lag pvc-belijning, maar die slijt niet mee 
met de mat, waardoor je drempelvorming krijgt. 
We gaan nu kunstgrasbelijning aanbrengen’, aldus 
Doornewaard.

Laatste strohalm
Doornewaard roept al jaren dat zijn zandrenovaties 
eigenlijk het laatste redmiddel zijn voor kunstgras-
velden. ‘Als wij er niets meer aan kunnen doen, kan 
niemand het’, zegt hij. ‘Vooral de semiwatervelden 
vormen al jaren een probleem. Twee jaar geleden 
hebben wij in samenwerking een systeem ontwik-
keld om deze problemen voor de lange termijn te 
tackelen. Door veel water onder hoge druk te injec-
teren in de kunstgrasmat, spoelen wij deze schoon. 
Hierbij wordt het vrijkomende vuil afgezogen en 
van het veld gepompt.’ Omdat Doornewaard beseft 
dat het voor leken bij een verenging geen sinecure 
is om de boel op scherp te houden, heeft hij dit 
jaar onderhoudspakketten ontwikkeld die garan-
deren dat hockeymatten schoon en bespeelbaar 
blijven.

Garantieproducten
De onderhoudspakketten, van twee en acht jaar, 
hebben goede kans van slagen. ‘Nog steeds geeft 
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Zowel Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 en William Boogaarts, Greenkeeper of the Year 2016 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Theo en Kristian en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 
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De GrasGids, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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geen enkel ander systeem garantie op schone 
velden’, vertelt Doornewaard. ‘De haalbaarheid van 
garantie zit hem in monitoring en een preventieve 
aanpak. Garantie is mogelijk bij een pakket waarin 
ook onderhoud zit. Zodoende kan ikzelf sturen op 

de kwaliteit van een veld. Ik houd de velden dan zo 
lang mogelijk schoon tegen minimale kosten; dat 
is de uitdaging voor mij.’

Silica Nova waagt zich zelfs aan totale ontzor-
ging in de vorm van acht jaar onderhoud van 
hockeyvelden. ‘Het wekelijks onderhoud en het 
bladruimen doet de club zelf; de rest doen wij. Het 
financiële voordeel is duidelijk. Normaal gesproken 
kost het onderhoud van een kunstgrasveld om en 
nabij 6000 euro per veld per jaar, omdat er per veld 
verschillende partijen bij betrokken zijn. Zo is er 
de leverancier van algenbestrijding, de jaarlijkse 
grote beurt en het reguliere onderhoud. Omdat 
wij in het totaalpakket alles aangaande het kunst-
grasveld zelf doen, behalve de sproei-installatie 
(die wordt wel bij de vereniging gelegd), kost het 
onderhoud gemiddeld 4000 euro per veld per jaar.’ 
Daarbij neemt Silica Nova ook de bestrijding van 
algen, mos en dergelijk voor zijn rekening. Zo kan 
het bedrijf gedurende de overeengekomen peri-
ode een goed bespeelbaar veld garanderen. ‘Dit is 
ideaal voor het financiële beleid en de continuïteit 
van een hockeyclub, omdat de prijzen vaststaan 
en de bespeelbaarheid gewaarborgd blijft’, aldus 
Doornewaard. 

Bastiaan Doornewaard
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