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Wat vind je van kunstgras, zowel in het betaalde 

voetbal als in het amateurvoetbal? 

“Ik ben ontzettend voorstander van kunstgras, 

zowel in betaald voetbal als in amateurvoetbal. 

Normaal zit je van oktober tot maart in een 

modderpoel en worden trainingen en wedstrij-

den afgelast. Alleen onrealistische romantici zijn 

erop tegen. Kijk naar de hockeysport. Alleen het 

zevende team speelt daar nog op natuurgras. Tot 

voor kort was de kwaliteit van kunstgras nogal 

matig, maar ik durf te wedden dat binnen vijf jaar 

kunstgras niet meer van natuurgras te onderschei-

den is.” 

 

Moet je gras kunnen ruiken?  

“Die romantici die zeggen dat je gras moet 

kunnen ruiken: onzin. Van romantiek kun je niet 

freten. Ik zit in een industrie waarin veel geld 

omgaat en waarin kampioenschappen gewon-

nen moeten worden. Dan moet je het beste uit 

een grasmat kunnen halen. Bovendien zijn er in 

deze industrie grote financiële belangen. Voet-

balwedstrijden worden voor vele miljoenen aan 

tv-stations verkocht. Als zo’n wedstrijd niet door 

kan gaan door een wolkbreuk, terwijl dat feitelijk 

niet meer hoeft door kunstgras, is dat mooi dom. 

Toptrainers eisen meer en meer kunstgras op 

trainingsvelden en bij de bouw van een nieuw 

stadion wordt eerst afgewogen of er kunstgras of 

natuurgras komt te liggen. Die afweging alleen al 

is veelzeggend.” 

 

Wat vind je van de stelling ‘door kunstgras 

groeien kinderen niet meer, zoals vroeger, in de 

natuur op’?  

“Ja zeg, vroeger, vroeger… Vroeger dachten ze 

na de aanleg van het eerste treintraject tussen 

Amsterdam en Haarlem ook nog dat de koeien 

langs de spoorlijn zure melk zouden geven door 

de trein. Dat is allemaal achterhaald. Er is geen 

schade. We zijn verdorie aanbeland in het digitale 

tijdperk! Als je dan vlak voor de wedstrijd je gras 

nog te moeten maaien terwijl dat niet hoéft… 

waar ben je dan mee bezig?”  

“Van grasgeurende 
romantiek kun je 
niet vreten”
Johan Derksen over kunstgras

De persoonlijkheid Johan 
Derksen heeft naar eigen zeg-
gen voornamelijk verstand 
van voetbal, muziek en slecht 
verlopen relaties, maar heeft 
ook een mening over kunst-
gras: “Romantici die zeggen 
dat je gras moet kunnen 
ruiken: onzin”, aldus de VI-
hoofdredacteur. 
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“Over een paar jaar is er 

geen natuurgras meer in het 

betaalde voetbal”
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“Ik voorspel dat er binnen tien jaar geen natuur-

gras meer ligt in de stadions van het Neder-

landse betaalde voetbal. Ik snap dat clubs zoals 

Omniworld eerst hun veld moeten afschrijven 

voordat ze kunstgras kunnen leggen, maar Louis 

van Gaal heeft tijdens zijn trainersschap bijvoor-

beeld weldegelijk een potje kunnen breken bij AZ.  

Hieruit blijkt hoe revolutionair kunstgras zich de 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld, ook al heeft AZ 

geen kunstgras genomen.  

Ik ging pakweg twintig jaar geleden naar de 

Queenspark Rangers, dat was de eerste profclub 

in Europa die kunstgras had. De bal stuiterde toen 

het stadion nog uit, zodanig was het gesteld met 

de kwaliteit van die grasmat. Het was nog onmo-

gelijk om op kunstgras te voetballen. Maar dat is 

allemaal in rap tempo aan het veranderen.  

Weet je wanneer ik wist dat kunstgras de toe-

komst was? Vanaf het moment dat ik de keepers 

van Heracles en Volendam over de grond zag 

rollen in korte broek en zag dat ze geen brand-

wonden opliepen. Met kunstgras los je serieuze 

veldproblemen op. Denk aan Engeland, Rusland 

en Scandinavische landen: allemaal landen die 

kampen met moddervelden. In Italië en Spanje 

daarentegen zien de velden er snel steppeachtig 

uit door de droogte. Maar ook in Nederland is 

kunstgras een verbetering. In de Arena moeten 

ze om de haverklap het veld renoveren omdat 

het gras niet goed gedijt door de schaduwwer-

king van het stadion. In het westen leggen alle 

amateurclubs kunstgras trainingsvelden aan. De 

hoofdvelden laten ze dan vaak nog even buiten 

beschouwing. Maar het is vooral belangrijk dat 

je zoveel en zo constant mogelijk kunt laten 

trainen.”  

 

 

Hoor je rond je heen over nadelen van kunstgras? 

“Tegenstanders van kunstgras jeremiëren dat 

kunstgras blessuregevoeliger is dan natuurgras, 

maar ik kan niet beoordelen of dat ook echt zo 

is. Kunstgras vergt wel aangepast spelen. Een 

rollende bal komt eerder op snelheid op kunstgras 

dan op natuurgras. Dan houd je wat rekening 

met de hardheid van je passes.”

 

Is kunstgras te duur voor amateurvoetbal? 

“Ik weet niet precies hoe duur het is om een veld 

aan te leggen en hoe hoog die certificerings- en 

keuringskosten zijn, maar ik vind dat de overhe-

den daar maar geld voor over moeten hebben. 

Voetbal is een bijzonder sociaal gebeuren en dat 

moet gesubsidieerd worden. Wat gebeurt er als je 

kinderen in de modder laat sporten? Dan stoppen 

ze meteen ermee en gaan ze op straat rondhan-

gen. Dat kan ik me wel voorstellen: als ik ooit 

nog eens in een veteranenelftal zou spelen, wil ik 

niet in de modder hoeven rollen. Met kunstgras 

hebben de overheden een middel in handen om 

kinderen van de straat te houden.” 

 

Is het onrealistisch dat de veiligheids- en comfort-

normen van Fifa in een achterafdorp als Lutjes-

broek even hoog zijn als bij Champions League 

wedstrijden? 

“Nee, strenge normen zijn prima. De fabrikanten 

moeten scherp gehouden worden. Anders krijg 

je de situatie waarin een fabrikant een flutmat 

levert aan onwetende opdrachtgevers. Ook ben 

ik voorstander van gelijke normen voor iedereen. 

De veiligheid in Lutjesbroek is even belangrijk als 

de veiligheid voor de spelers in de Champions 

League.” 

Interview

Johan Derksen: “Ik wist dat kunstgras de toekomst had 
vanaf het moment dat ik de keepers van Heracles en 
Volendam over de kunstgrasmat in hun stadion over 
de grond zag rollen in een korte broek en zag dat ze 
er geen brandwonden aan overhielden.”

“Als ik ooit nog eens in een 

veteranenelftal ga spelen, wil 

ik niet in de modder hoeven 

rollen”
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VCU 200

De Trilo VCU 200 verticuteerder is 
speciaal ontworpen voor 
sportvelden, parken en vlakke 
oppervlakten.
De De VCU 200 is de oplossing voor uw 
vilt- en verstikkingsproblemen.
 

- Verwijderd vilt-ophoping
- Draagt zorg voor een betere 
luchtinfiltratie

- Gras neemt kunstmest effectiever op
- - Verbeterde waterpenetratie
- Snellere groeistart in de lente

Neem contact op voor onze scherpe 
introductie-aanbieding.

tel:  033 456 45 50
email:  info@trilo.com
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