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Voetbalclubs hebben wat hun velden betreft veel 
vrijheid om het type gras te kiezen: natuurgras of 
kunstgras. De grootte van het veld is echter wel 
aan strikte regels gebonden: zo moet de lengte 
van het veld minimaal 90 meter bedragen en mag 
deze maximaal 120 meter zijn. Ook de breedte 
kent strikte normen: tussen de 45 en 90 meter. 
Om deze afmetingen duidelijk te houden, belijnen 
duizenden voetbalverenigingen wekelijks de lijnen 
rond het veld met witte (kalk)verf.

Kant en klaar
Een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt 
met de veldbelijning van sportvelden heeft zich 
onlangs op de Belgische markt weten te neste-
len. Een opmerkelijke prestatie in een markt die 
grotendeels door het Belgische Expo-Line wordt 
gedomineerd. Manager Sportaccomodaties van de 
gemeente Aalst Rien Vanyzere legt uit: ‘De verf van 
Sure-line is makkelijker in gebruik dan het product 
waarmee we vroeger de lijnen trokken. Die verf 
moesten we voor gebruik met water verdunnen. 
Dat hoeft nu niet meer, deze belijningsverf is kant 
en klaar voor gebruik.’

De sportveldbelijning werkt als volgt: de fieldma-
nager plaatst een kannetje met ongeveer ander-
half à twee liter onverdunde verf op een belijnings-
toestel en plaatst er slangen in.  De verf wordt 
vervolgens zonder water uit de kan gepompt. 
Vanyzere: ‘We kunnen met dit product direct twee 
voetbalvelden belijnen. We zijn dus minder tijd 
kwijt met afmeten en mengen en het is ook nog 
eens goedkoper.’

Een snellere, makkelijkere en goedkopere ma-

nier van sportveldbelijning. Met die kwaliteiten 

heeft Sure-Line uit Elst een niet voor de hand 

liggende klant binnengehaald: de Belgische 

gemeente aalst. Manager Sportaccomodaties 

van de gemeente aalst rien Vanyzere: ‘We zijn 

heel tevreden.’

Belgische  
gemeente kiest 
voor Nederlands 
belijningsbedrijf 
Aalst (B) gaat in zee met Sure-Line uit Elst

ADVERTORIAL

‘We kunnen met dit product  

direct twee voetbalvelden belijnen’

‘Deze belijningsverf is kant 

en klaar voor gebruik’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6472


