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Het idee voor het digitale logboek ontstond jaren 
geleden, zo vertelt Martin Heemskerk, directeur 
bij ASC Sports & Water. ‘In die periode voerde de 
Fifa de verplichting in om onderhoud van kunst-
grasvelden te registreren. Er was op dat moment 
echter geen systeem om dat onderhoud mee vast 
te leggen. Je krijgt dan al snel een papieren boek-
werk of er wordt gewerkt in allerlei verschillende 
Excel-bestanden, en dan zijn er ook nog verschil-
lende partijen die deze gegevens willen inzien. 
Wij misten daar een oplossing. ASC heeft daarom 
dit digitale logboek ontwikkeld. In eerste instantie 
begon het als idee voor kunstgrasvelden, maar al 
vrij snel daarna zijn we het ook voor natuurgrasvel-
den gaan gebruiken.’

Focus op speelplezier
Met dit logboek hoopt ASC ondersteuning te 
bieden in de periode tussen de aanleg en de reno-
vatie van een veld. Heemskerk legt uit: ‘Nu is het 
vaak zo dat een aannemer het werk oplevert en 
dat de klus dan gedaan is. Wij willen garant staan 
voor de periode die daarna volgt, met de focus 
op speelplezier.’ De gedachte achter het logboek 
is simpel: alle gegevens over het veldonderhoud 
zijn overal binnen handbereik. Heemskerk legt uit: 
‘Aannemers, gemeenten of verenigingen kunnen 
invullen hoe vaak zij gemaaid hebben, hoeveel kilo 
er bemest is, noem maar op. Zo kun je veel structu-
reler werken, per veld anticiperen op dingen die je 
tegenkomt en is zichtbaar wie welke inzet pleegt. 
Aan het eind van het jaar kun je bovendien alle sta-

Al het veldonderhoud 
vastgelegd in de cloud
De Graafschap maakt kwaliteitsslag met logboek ASC Sports & Water

Het bijhouden van veldonderhoud kan een flinke administratieve klus zijn. ASC Sports & Water heeft daar iets op bedacht: een logboek waarmee het 

veldonderhoud van meerdere velden in één systeem te registreren is. Het logboek is digitaal en kan dus overal op locatie geraadpleegd worden. Jupiler 

League-club De Graafschap maakt sinds een half jaar gebruik van dit logboek. De eerste ervaringen zijn positief.
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De grasmat op De Vijverberg ligt er netjes bij.

Martin Heemskerk en Tonnie Linnenbank inspecteren de mat 
van de Graafschap
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tistieken van de data inzien, wat kan helpen bij de 
check met betrekking tot de garantievoorwaarden.’ 

Het systeem kan niet alleen gebruikt worden als 
logboek, maar heeft ook een bibliotheekfunctie. 
Dat komt met name van pas bij kunstgrasvelden. 
Heemskerk: ‘We zitten nu in een tijd waarin veel 
kunstgrasvelden gerenoveerd worden. Als je de 
gemeente dan vraagt naar de onderbouw van een 
veld, weten ze vaak niet eens of er wel drainage 
aangebracht is of hoe de sporttechnische laag 
samengesteld is. Dat kun je voorkomen door con-
tracten en bestekken op te slaan. In het logboek 
kun je dit soort documenten toevoegen, zoals een 
onderhoudsbestek, een bemestingsanalyse of een 
revisietekening. Zo heb je een overzicht van de 
historie van het veld en weet ook de aannemer 
precies waar hij aan toe is. Het logboek is niets 
meer dan het opslaan van data die voor meerdere 
partijen beschikbaar zijn.’

Gebruiksvriendelijk
Het logboek is te bereiken via de website van 

ASC. Het bedrijf heeft speciale aandacht besteed 
aan de gebruiksvriendelijkheid van het logboek. 
Vrijwilligers op voetbalvelden zijn immers vaak 
op leeftijd, weet ook Heemskerk. ‘Veel beheerders 
hebben niets met computers, dus daar houden we 
rekening mee. Als je inlogt bij het logboek, wordt 
op basis van je inlogcode automatisch herkend wie 
er gebruikmaakt van het systeem. Zo kunnen we 
per gebruiker instellen dat die meteen in het juiste 
scherm terechtkomt. Met een paar klikken vullen 
zij hun werk in en kan de beheerder op afstand 
zien wat ze precies gedaan hebben.’ Het systeem 
is modulair opgebouwd, zodat het afgestemd 
kan worden op de behoeften van de gebruiker. 
Gebruikers betalen een vast bedrag per veld per 
jaar, een prijs die afneemt zodra er meer velden 
toegevoegd worden.

Professionalisering
Inmiddels wordt het logboek gebruikt door 
meerdere gemeenten, onderhoudsstichtingen en 
verenigingen. Jupiler League-club De Graafschap 
is er daar één van. De betaaldvoetbalorganisatie 
uit Doetinchem gebruikt het logboek sinds de 
zomer van 2017 voor het stadionveld en twee trai-
ningsvelden, alle drie volledig van natuurgras. Het 
gebruik van dit nieuwe logboek is onderdeel van 
een groter geheel, vertelt Pim Steverink, manager 
facilitaire zaken bij De Graafschap. ‘In de zomer 
van 2017 waren wij een van de speelsteden tijdens 
WEURO: het EK vrouwenvoetbal. De Uefa en KNVB 
stelden toen hoge eisen aan de kwaliteit van ons 
veld. Wij voldeden daaraan en wilden daarna direct 
een slag maken: het onderhoud verder professio-
naliseren. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in 
groeilampen van SGL en zijn gaan samenwerken 
met ASC. Allemaal om de kwaliteit van ons veld 
verder te verhogen.’

Dat de kwaliteit van het veld op De Vijverberg 
gestegen is, is ook de KNVB niet ontgaan. Sinds 
september is het stadion in Doetinchem de offici-
ele thuisbasis van Jong Oranje voor een periode 
van twee jaar. Als de samenwerking bevalt, komen 
daar nog eens twee jaar bij. Jong Oranje speelt nu 
dus interlands op De Vijverberg. Voor Steverink 
betekent dit dat hij de KNVB voortdurend op de 
hoogte moet houden. Het logboek is daarvoor 

ideaal, vertelt hij. ‘Ik bezoek de KNVB om uit te 
leggen waar wij als stadion mee bezig zijn en om 
te evalueren. Ik kan op zo’n moment het logboek 
laten zien, waarin precies staat wat we doen. Dat 
komt een stuk professioneler over dan wanneer je 
met een stapeltje papieren komt aanzetten. Het 
is een makkelijke tool, die goed werkt voor ver-
antwoording tegenover de bond. Omdat je hebt 
vastgelegd hoe er gewerkt is, heb je altijd iets om 
op terug te vallen.’

Sprongen vooruit
Bij De Graafschap is Tonnie Linnenbank de man die 
het veldonderhoud uitvoert en dus ook het log-
boek invult. Linnenbank vertelt: ‘Wij zijn hier met 
twee man verantwoordelijk voor het veldbeheer. 
We gaan ongeveer twee keer per week bij elkaar 
zitten om het logboek in te vullen. Martin komt 
hier dan eens in de veertien dagen op bezoek en 
neemt met ons het logboek door. We bespreken 
wat er in die periode gebeurd is en kijken vooruit 
naar wat het veld nodig heeft.’ Het invullen van het 
logboek gaat hem goed af. ‘Het was in het begin 
even wennen, maar ik zet alles er nu zelf in. We 
houden alles bij: vertidraineren, maaien, rollen, 
noem maar op. Je registreert alles, terwijl de admi-
nistratieve last heel beperkt is.’

Linnenbank heeft nog wel een verbeterpunt voor 
het logboek: hij zou er graag de temperatuur 
van de veldverwarming in bijhouden. Heemskerk 
maakt direct een aantekening, zodat Linnenbank 
op korte termijn over die functie in zijn logboek 
kan beschikken. Het is tekenend voor de samen-
werking tussen beide partijen, die naar ieders 
tevredenheid verloopt. Heemskerk: ‘Het veldonder-
houd is hier de laatste jaren met sprongen vooruit-
gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat we samen het 
veld naar een nóg hoger niveau kunnen tillen.’

ACTUEEL

Het veld gezien vanaf de middellijn. De Graafschap beschikt sinds vorig jaar over SGL-groeilampen.

Met het logboek zijn alle 

gegevens overal binnen 

handbereik
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