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De doelgroep van de dagen is de professional die 
direct of indirect betrokken is bij het aanleggen 
en/of onderhouden van sportvelden. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt met kennis gedeeld, met 
name door middel van praktische seminars. Dit jaar 
vinden de bijeenkomsten plaats bij GKB/Feyenoord 
(10 mei), Hendriks Graszoden in Heythuysen (11 
mei), FC Groningen (16 mei) en Go Ahead Eagles 
(17 mei). 

Seminars
De dagen starten met een ontvangst bij de betref-
fende locatie en op 10 mei bij GKB tevens een 
rondleiding. Daarna worden drie seminars ver-
zorgd. Arjan Knottnerus (Fieldturf Benelux) geeft 
een introductie op hybride velden. Daarbij wordt 
ingegaan op een stukje “ontstaansgeschiedenis”, 
de verschillende systemen, het verschil tussen 
natuurgras en hybride gras en de vraag hoe je als 
vereniging de beste keuze maakt voor een systeem 
dat bij je past.
Arno Harmsen (Grasmeesters) gaat in over de 
rol van data in toenemende digitalisering. Welke 
mogelijkheden zijn er om metingen uit te voeren, 
hoe worden data verzameld en opgeslagen en wat 
is de toegevoegde waarde voor de fieldmanager? 
De derde lezing wordt verzorgd door Ricardo 
Bleumer van Barenbrug. Vanuit het idee dat er een 
hele wereld schuil gaat achter de ontwikkeling en 
toepassing van graszaad, vertelt hij welke research 
Barenbrug doet, welke problemen het bedrijf zoal 
tegenkomt en hoe je hier met graszaad op kunt 
anticiperen. 

Demo’s
In de middag zijn demo's bij te wonen. Arno 
Harmsen toont hier (voorbeelden van) testappara-
tuur.  Daarnaast verzorgen GKB Machines en John 
Deere verschillende demo’s met onderhoudsma-
chines, rond de vraag wat je kunt doen om de 
grasmat naar een hoger niveau te tillen. Te denken 
valt aan maaien, topdressen, beluchten, verticute-
ren enzovoorts.
De GREENlivetour wordt georganiseerd door 
Fieldturf Benelux, GKB Machines, Barenbrug en de 
gezamenlijke John Deere-dealers. Zie www.green-
livetour.nl voor meer informatie en direct aanmel-
den voor gratis toegang.  

Op 10, 11, 16 en 17 mei vinden bijeenkom-

sten van de GREENlivetour 2017 plaats. 

Waar de focus vorig jaar lag op het onder-

houd van kunstgras, krijgen dit jaar na-

tuurgras en hybride varianten de aandacht, 

met het thema: 'Natuur- en hybridegras; 

eenvoud in onderhoud'. 

Auteur: Kelly Kuenen

In één dag kennismaken met 
onderhoud natuur- en hybride gras
Nieuwe editie GREENlivetour staat voor de deur

ADVERTORIAL

HEt pROGRamma vaN DE DaGEN ziEt ER 
alS vOlGt uit:
• 10:00-10:30: Ontvangst met koffie
• 10:30-12:30: Seminars Fieldturf Benelux, 
  Grasmeesters en Barenbrug
• 12:30-13:30: Lunch en netwerken
• 13:30-15:00: Live demo GKB Machines & 
  John Deere
• 15:00-15:30: Afsluitende borrel

Jan-Willem Kraaijeveld (GKB) geeft een demo 

tijdens de editie van 2016


