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Pleun LokMarcel Bouwmeester

Hij voetbalt het liefste op natuurgras, maar “kunstgras met rubbergranulaat benadert dat ideaal in  

zijn ogen nog het beste”, zegt een van de trainers van SV Hoofddorp. Zeven Kamper voetbalclubs 

schreven in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad rubbergranulaat of synthetisch rubber als 

infill wat hen betreft de enige optie is. Vriend en vijand zijn het erover eens dat rubberkorrels uit  

gebruikte autobanden de ideale combi is van de beste speeleigenschappen, hele lange levensduur

en laagste kosten van aanschaf en onderhoud. Maar ook recyclebaar na 10 tot 15 jaar levensduur als 

Infill én vooral een hoge bijdrage aan de circulaire economie. Wat willen we eigenlijk nog meer??

Voetballen op kunstgras met 
rubberkorrels is veilig en gezond!
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                    leven.

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras- 
velden is één van de toepassingen waarmee de 
circulaire milieuwaarde van banden wordt verbeterd. 
De toepassing draagt bij aan duurzaam gebruik van 
grondstoffen door het gebruik van gerecycled 
materiaal. Ecotest vergeleek de footprint per voet-
balveld met infill van SBR, EPDM en kurk (en 
combinaties daarvan). Daaruit blijkt: SBR geeft een 
lage uitstoot van CO2 door hergebruik van voertuig-
banden, SBR heeft de laagste kosten én van SBR is 
als enige bewezen dat het opnieuw bruikbaar is 
nadat het al tien jaar als infill gediend heeft.
 
Kees van Oostenrijk: “SBR is het best onderzochte 
infillmateriaal. In meer dan honderd studies is 
aangetoond dat het veilig en verantwoord is om  
te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels.  

Wij hebben een branchenorm voor de PAKs in 
rubbergranulaat voor onze gecertificeerde recyclers. 
Zij voldoen aan de strenge eisen, waardoor iedereen 
er verzekerd van kan zijn dat rubberinfill veilig en 
verantwoord is als toplaag op kunstgrasvelden.  
Bij correcte aanleg en juiste beheersmaatregelen  
is het gebruik ook veilig voor dier en milieu.  
Heeft u vragen over onderzoeken, neemt u dan 
gerust contact met ons op.”
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Wat is volgens jullie het belang van 
fieldmanagers en de Fieldmanager of the 
Year-verkiezing?
Marcel Bouwmeester: ‘Een fieldmanager is een 
onmisbare schakel tussen de eigenaar van de 
sportaccommodatie en de beheerketen. De 
fieldmanager is een heel belangrijk onderdeel 
van een goed functionerend en efficiënt wer-
kend team en erg belangrijk voor de eindkwali-
teit van een sportaccommodatie. Een goede en 
ervaren fieldmanager is een expert, een vakidi-
oot, gaat in op details, is een duizendpoot, heeft 
een groen hart, is sociaal, kan verbinden, kan 
met mensen omgaan en kan het verschil maken. 
Ik heb veel respect en waardering voor fieldma-
nagers. Dit hoeft niet altijd te worden uitgedrukt 
in geld; je kunt de fieldmanager en zijn team 

ook bedanken en de waardering geven die ze 
verdienen. Waardering en respect voor fieldma-
nagers moeten we volgens mij meer uitspreken. 
De Fieldmanager of the Year-verkiezing is in 
Nederland het enige podium voor deze belang-
rijke erkenning. De winnaar is woordvoerder en 
vertegenwoordiger van het vak, de “Mark Rutte” 
van de fieldmanagers. Genomineerd worden is al 
een eer en een erkenning op zich.’

Pleun Lok: ‘Het vak van fieldmanager is boven-
dien een relatief onbekend beroep. Daardoor is 
ook onbekend wat een enorm vakmanschap dit 
beroep vraagt. En dat wringt, want er is landelijk 
een fors tekort aan vakbekwame fieldmanagers, 
dat alleen maar groter wordt. Willen we landelijk 
vier miljoen sporters wekelijks veilig laten spor-
ten, dan moet daar iets aan gebeuren. Daarom 
is de verkiezing van de Fieldmanager of the Year 
een schitterende promotie van het vakgebied en 
kunnen de genomineerden en de winnaar rol-
modellen worden in deze schaarse arbeidsmarkt.’

Waarom zijn jullie jurylid geworden van de 
Fieldmanager of the Year-verkiezing?
Pleun Lok: ‘Vanuit mijn ervaring hoop ik een 
bijdrage te kunnen leveren aan dit fantastische 
initiatief. Om kennis te delen, maar er ook nog 
iets van op te steken!’

Marcel Bouwmeester: ‘Met mijn 46 jaar ben ik 
nog een jonkie. Ik hoop dat ik mijn steentje kan 
bijdragen aan de beoordeling van de nieuwe, 
moderne, state of the art, maar altijd vakinhou-
delijke fieldmanager. Ik vond het een eer dat ik 
gevraagd werd, ook gezien de namen van hui-
dige en oud-juryleden: allemaal collega’s die hun 
meerwaarde in ons vak bewezen en verdiend 
hebben. Verder verwacht ik bij de werkbezoeken 
te leren hoe collega’s hun werk verrichten. Ik 
vind dit erg interessant en waardevol. Je bent 
namelijk nooit te oud om van elkaar te leren, 
deze kennis toe te passen en ook weer over te 
dragen aan de volgende generatie. Juist de hui-
dige generatie fieldmanagers moet investeren 
in de volgende generatie. Het is verstandig om 
de nieuwe generatie fieldmanagers enthousiast 
te krijgen voor ons vak. Daarbij hoort dus ook 
erkenning en waardering voor de huidige, op 
een zeer hoog niveau presterende fieldmana-
gers.’

In 2020 treden twee nieuwe leden toe tot de 

jury voor de Fieldmanager of the Year-

verkiezing: Marcel Bouwmeester en Pleun Lok. 

Tijd voor een kennismaking. 
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