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Achtste BVO-dag kan 
opnieuw rekenen op volop 
interesse
Green Deal ook dit jaar hot item

Het is een jaarlijkse traditie geworden, een dag waarop stadionmanagers en fieldmanagers van betaaldvoetbalorganisaties bij elkaar komen en zich 

laten bijpraten. Dinsdag 10 januari vond alweer de achtste editie plaats, dit keer in De Grolsch Veste, thuishaven van FC twente.
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De dag van initiatiefnemers Barenbrug, ICL, 
Prograss en SGL kon ook dit jaar rekenen op een 
goede opkomst. Jan van den Boom van Barenbrug 
spreekt van een ‘superbijeenkomst’. Vrijwel alle 
BVO-clubs waren vertegenwoordigd en veel clubs 
hadden zelfs drie of vier afgevaardigden gestuurd, 
vertelt hij. ‘Daaraan kun je wel zien dat het leeft en 
dat er behoefte is aan een dergelijke bijeenkomst’, 
aldus Van den Boom. Deelnemende BVO’s waren 

dit jaar FC Utrecht, FC Groningen, FC Heerenveen, 
AZ, Ajax, Amsterdam Arena, Willem II, Go Ahead 
Eagles, PSV, NEC, FC Twente, NAC en Vitesse.

Een multifunctioneel megastadion
Na de ontvangst van zo’n vijftig aanwezigen door 
voormalig profvoetballer Eddy Achterberg beet 
Danial Bridges van SGL het spits af met een pre-
sentatie. Bridges, speciaal voor de gelegenheid 

overgekomen naar Nederland, was groundsman bij 
het Etihad-stadion in Melbourne en daarna twee 
jaar werkzaam in het nieuwe stadion in Singapore. 
Hij vertelde over de multifunctionele ‘megacom-
plexen’: het Etihad Stadium in Melbourne (17.664 
m2 natuurgras) en het Singapore National Stadium 
in Kallang (8000 m2 natuurgras). Het Etihad 
Stadium bijvoorbeeld heeft niet alleen een groot 
bewegend dak, maar ook een multifunctionele 
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inzetbaarheid; behalve voor voetbal wordt het 
gebruikt voor rugby, concerten en zelfs speedraces. 
Zo werden er in 2013 in dit stadion maar liefst 85 
sport- en 7 niet-sportgerelateerde evenementen 
georganiseerd, buiten het voetbal om.

Bridges vertelde over de mogelijkheden én uit-
dagingen die dit met zich meebrengt, zoals de 
jaarlijkse vervanging van gemiddeld 500-1000 
m2 grasmat, een hoeveelheid die de afgelopen 
jaren overigens is afgenomen. ‘Een indrukwekkend 
verhaal’, vertelt Van den Boom. ‘Fieldmanagers in 
Nederland mogen dan tegen de nodige proble-
men en uitdagingen aanlopen, maar iedereen 
heeft zo zijn problemen.’

Green Deal als rode draad
Tijdens de bijeenkomst werden verschillende novi-
teiten gepresenteerd. Anders dan vorig jaar stond 

de Green Deal niet expliciet op het programma. 
Toch werden er wel ervaringen uitgewisseld, bij-
voorbeeld rond de vraag of en hoe clubs hier al 
op voorbereid zijn. Ook de sprekers stipten het 
onderwerp aan. Gjalt Jan Feersma Hoekstra van 
meststoffenspecialist Agro-vital vertelde over 
het belang en de rol van kali en calcium voor de 
grasplant en de manier waarop deze elementen 
efficiënt kunnen worden toegediend. Barenbrug 
speelde op het onderwerp in met RPR-mengsels 
met Engels raaigras dat sterke uitlopers vormt, 
waardoor de grasmat sneller herstelt. Paul Dupas 
gaf vanuit ICL het belang aan ook in de toekomst 
over grondstoffen te beschikken voor milieuvrien-
delijke en duurzame meststoffenproductie. Daarbij 
vertelde hij over het eigen product Sportsmaster 
Base Cal K Mag, met zowel kalium, calcium, magne-
sium als zwavel voor een betere bodemstructuur, 
zonder invloed op de pH.
Bridges vertelde al wat over de toepassing van 
SGL-producten in stadions – het Etihad Stadium 
was het eerst stadion buiten Europa dat een 
systeem aanschafte. Gerard van ’t Klooster vertelde 
op zijn beurt over de laatste ontwikkelingen rond 
de UVC180, een machine die door middel van 
uv C-licht over een werkbreedte van 1,8 meter 
schimmels in de grasmat doodt. Uv C-straling is 
het deel van ultraviolet licht dat normaliter wordt 
tegengehouden bij de ozonlaag, terwijl UVB- en 
UVA-straling de aarde bereiken. De machine werd 
allereerst in kassen getest; het tweede prototype 
werd in 2015 geïntroduceerd op het veld bij Real 
Madrid, St. George Park en golfbaan The Wizley. 
Gerard van ’t Klooster lichtte toe: ‘Uv C-licht wordt 
al jaren gebruikt om zwem- en vijverwater te ont-
smetten, maar ook op gras. We hebben nu geke-
ken hoe de techniek beter praktisch kan worden 
toegepast, met een beter hanteerbaar, eenvoudig 
en veilig apparaat. Dit laatste omdat uv C-straling 
schadelijk kan zijn, dus goed afgeschermd moet 
worden. Ook werd een tool ontwikkeld waarmee 
we aan de hand van het voorkomen van ziektes 
kunnen adviseren wanneer de toepassing al dan 
niet moet worden ingezet.’

Mark Timmerman van Prograss gaf een presentatie 
over de ontwikkelingen en wetenswaardigheden 
op het gebied van fieldmanagement. Hij blikte 
terug op de weersomstandigheden van 2016 en 
daarvoor, en vertelde met het oog op de Green 
Deal over Revolution. Dit product kan ingezet 
worden voor de lucht-waterhuishouding en zou 
leiden tot minder watergebruik, betere benutting 
van de in organische stof aanwezige stikstof en 
een gezondere antioxidanten-/vrijeradicalenhuis-
houding. Daarnaast werd het algenprobleem in 
grasmatten, waar veel stadions in Europa mee te 
kampen hadden aangesneden en werden oplos-
singen gepresenteerd. Aansluitend kregen de aan-
wezigen een rondleiding door het stadion en veld 
onder leiding van fieldmanager Henry de Weert en 
assistent-fieldmanager Mischa Veltman.

open Dag Fieldmanagement
Tijdens de bijeenkomst werden de gasten
alvast geïnformeerd over de Open Dag 
Fieldmanagement, die de Branchevereniging Sport 
en Cultuurtechniek op 6 april aanstaande organi-
seert. Deze dag wordt georganiseerd om de jeugd 
enthousiast te maken voor het fieldmanagersvak, 
een beroep dat relatief weinig nieuwe instroom 
kent. Het aanbod van deelnemende stadions is 
dit jaar nét iets anders dan twee jaar geleden: het 
Noordlease Stadion, Adelaarshorst, De Toekomst, 
De Kuip, Stadion Galgenwaard, Stadion De Goffert 
en het Philips Stadion.

Volgend jaar wordt de BVO-dag gehouden in het 
Noordlease Stadion en is FC Groningen hastheer.
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