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AH Vrij Groen, Grond en Infra biedt 
persoonlijke aandacht
AH Vrij Groen, Grond en Infra is op 26 april te vinden op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties in standnummer 2.4.29

Groen, grond en infra, dat zijn de drie terreinen waarop AH Vrij zich in ruim 
zestig jaar heeft ontwikkeld tot een betrouwbare partner van onder meer 
gemeenten, provincies, ingenieursbureaus en aannemers. AH Vrij is een 
familiebedrijf met korte lijnen, waar de klant centraal staat.

‘Wij staan op deze beurs om onze activiteiten op het gebied van aanleg 
en onderhoud van sportaccommodaties te promoten. Ons doel is relatie
beheer, niet alleen met onze bestaande klanten, maar ook bij potentiële 
nieuwe klanten willen wij interesse wekken’, vertelt project leider Laurens 
van Muijen. Bezoekers van de stand kunnen rekenen op persoonlijke 
aandacht. ‘Wij informeren geïnteresseerde bezoekers onafhankelijk en vrij
blijvend over de manieren waarop ons bedrijf meerwaarde kan leveren.’

Succesvolle methode
AH Vrij zal ook aandacht vragen voor de methode die het bedrijf sinds 
2020 succesvol inzet in het kader van de wet Algemene zorgplicht 
voorkomen van milieuveront reiniging van bodem, grond en opper
vlaktewater. Bij het natte onderhoud van kunstgras wordt vuil water 

opgevangen, afge
voerd en gereinigd. 
Door deze manier 
van werken wil het 
bedrijf bijdragen aan 
een schone en veilige 
omgeving.

Hofmeijer presenteert 
4Grass-rekentool
Hofmeijer is op 26 april te vinden op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties in stand 2.3.15

Hofmeijer houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden 
van sportvelden, maar ook een grondverzetklus of de aanleg van 
een parkeerplaats gaat het bedrijf niet uit de weg. Hofmeijer is 
een nononsense bedrijf, met veel specialistische kennis op de vak
gebieden civiele techniek en cultuurtechniek.

Met het 4Grasslabel richt Hofmeijer zich op het verduurzamen van 
beheer en onderhoud van sportvelden. Op de beurs wil het bedrijf 
de aanwezige kennis hierover delen en laten zien aan bezoekers. 
Hofmeijer heeft als eerste onderneming in de sector zijn sportvelden 
laten toetsen aan het NL Greenlabelproductlabel. Hierbij wordt de 
totale footprint in beeld gebracht, wat duidelijke kaders schept.

Nieuw is de 4Grassrekentool. Met deze laagdrempelige tool kan de 
bespelings intensiteit worden gewogen ten opzichte van de aanwezige 
velden. Het doel hiervan is ondersteuning bij het nemen van  
verstandige keuzes door verenigingen, sportbedrijven en gemeentes. 
De rekentool is gratis te gebruiken en te vinden op www.4grass.nl.

Om een indruk te krijgen van de aanwezige 

bedrijven op de beurs, hebben wij onze part-

ners gevraagd wat zij te bieden hebben op 

deze beurs. Op de hiernavolgende pagina’s 

vindt u het resultaat van deze oproep.

Vakbeurs Sportaccommodaties 
in Expo Houten 
De Vakbeurs Sportaccommodaties vindt plaats op dinsdag 26 april van  
09.00 tot 17.00 uur in Expo Houten aan de Meidoornkade 24 in Houten.

De vakbeurs richt zich uitsluitend op accommodaties, zowel voor binnen als buitensporten, 
en is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud 
en/of beheer van sportaccommodaties. Te denken valt aan gemeenteambtenaren, bestuurs en 
commissieleden van sportverenigingen, exploitanten van binnen en buitensportaccommodaties, 
sportverenigingen met accommodatie in eigen beheer, sportbedrijven, adviseurs, architecten, 
ontwerpers, schoolbesturen en vakleerkrachten.

De toegang tot de beurs is gratis. Kaarten kunnen via de website van de organisatie 
aangevraagd worden.

4grass – duurzame sportvelden (Foto: www.4grass.nl)

Kunstgrasreinigers waarbij het water wordt opgevangen 

en overgeladen in een vloeistofdichte container, waarna 

het wordt afgevoerd en gereinigd 
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Aquaco, specialist in 
beregening
Aquaco is op 26 april ook van de partij op 
de Vakbeurs Sportaccommodaties. Het 
bedrijf is te vinden in stand 2.1.27.

Aquaco is al meer dan 40 jaar dé specialist op 
het gebied van zowel bovengrondse als  
volledige geautomatiseerde beregenings
installaties voor sportvelden. Met een gekwa
lificeerd monteursteam verzorgt Aquaco ook 
service en onderhoud aan de systemen.

Aquaco hoopt op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties zowel bestaande als 
nieuwe klanten te spreken. Bezoekers van de 
Aquacostand worden geïnformeerd over alle 
mogelijkheden op het gebied van beregening 
voor sportvelden.

Vakkennis en maatwerk 
sterke punten van Bas van 
Oosterhout
Bas van Oosterhout Beregeningstechniek is op 
dinsdag 26 april te vinden in stand 2.3.33 op de 
Vakbeurs Sportaccommodaties.

Bas van Oosterhout Beregeningstechniek is een 
familiebedrijf dat is gespecialiseerd in aanleg, service, 
onderhoud en advies met betrekking tot beregenings
techniek. Het bedrijf ontwerpt, installeert en onder
houdt beregeningssystemen op maat voor sport en 
recreatie.

Werkvoorbereider Peter van Beers: ‘Met onze jaren
lange ervaring en diversiteit aan vakkennis in de  
beregeningstechniek willen wij een betrouwbare  
partij worden voor gemeenten, exploitanten van  
buitensportaccommodaties, sportveldeigenaren, 
sport bedrijven, architecten, adviseurs en sportveld
aannemers. In elke fase van een project kunnen wij 
adviseren, ondersteunen en assisteren bij het reali
seren van een professioneel maatwerkberegenings
systeem. Ook verzorgen wij het plaatsen of vervangen 
van pomp en filterinstallaties, inclusief besturing.’

‘Wij denken oplossingsgericht en service staat bij ons 
hoog in het vaandel. Met veel van onze klanten heb
ben wij dan ook een jarenlange relatie opgebouwd, 
waarbij we altijd proberen zo flexibel mogelijk te zijn 
om tot het gewenste eindresultaat te komen. Bij de 
realisatie kan ons uitgebreide machinepark u en ons 
op meerdere manieren van dienst zijn, zodat kosten 
en tijd worden bespaard.’

In de beursstand is een overzicht van professionele 
beregeningsmaterialen te zien, van kleine rotor
sproeiers tot grote kanonsproeiers en besturings
automaten, al dan niet met afstandsbediening. 
Ook zijn er regen en bodemsensoren en pomp en 
filtersystemen te bewonderen. ‘Maar belangrijker 
nog is de mogelijkheid om persoonlijk kennis te 
maken en te ontdekken of wij als Bas van Oosterhout 
Beregeningstechniek iets voor u kunnen betekenen 
op het gebied van professionele sportveldberegening.’

Barenbrug promoot hightechgras
Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties is ook Barenbrug present. 
Het bedrijf is te vinden in stand 2.2.25.

Barenbrug is een wereldwijde specialist in hightechgras. De innovatieve grassen van 
Barenbrug worden overal voor gebruikt: van de Fifa Worldcup tot de productie van 
gezonde, lekkere melk.

Jos Peranic: ‘In 2021 hebben wij met de Resilient Blue Grass Technology de Innovatieprijs 
Sportaccommodaties gewonnen. We willen graag alle bezoekers laten weten hoe innovatief 
de Resilient Blue Grass Technology is en hen wijzen op de vele voordelen ervan. Het is een 
perfect duurzame oplossing voor de huidige extreme omstandigheden.’

Bezoekers krijgen in de Barenburgstand de kans om de innovatieve grastechnologie te 
ervaren en de mogelijkheid om vragen hierover te stellen. ‘Wij denken graag mee over 
oplossingen. We zien het als een uitdaging om constant een perfecte mat te realiseren en 
op een zo simpel mogelijke manier de kwaliteit op het hoogste niveau te houden.’

‘Resilient Blue® Grass Technology – grass that fights back!’ Dat is de leus waarmee dit gras in 
de markt wordt gezet. Resilient Blue is gelanceerd op het eerste Barenbrug Online Event, in 

februari 2021. Voor 
meer informatie 
over Resilient Blue: 
www.barenbrug.nl/
resilientblue.

Beregening van een hockeyveld

Aquaco installeert wereldwijd beregenings-

installaties, zoals hier in Brazzaville in Congo. 

(Foto: Aquaco)
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Noord Nederland: Geert van Kerkvoorde
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DE VOORDELEN VAN EEN O2-NATUURGRASVELD:

www.O2concept.nl

Hét totaalconcept voor gegarandeerde 
bespeling van sportvelden.

Betere lucht-water huishouding en daardoor een gezonde  
en sterke grasmat.

Het aantal bespelingsuren ligt fors hoger (minimaal 400 uur)  
dan een normaal natuurgrasveld (KNVB-norm van 250 uur).

Door het gebruik van Lava Oxygen blijft het veld vlak en 
stabiel ook bij een zwaardere veldbelasting.

De beschikbaarheid is hoger en dit betekent grotere 
speelzekerheid.

O2 natuurgrasconcept advertentie v5.indd   1O2 natuurgrasconcept advertentie v5.indd   1 8-2-2022   11:12:448-2-2022   11:12:44
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Domo toont nieuwe 
backing en nieuw voetbalsysteem 
Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 26 april is 
Domo Sports Grass aanwezig in stand 2.2.21.

Domo Sports Grass is expert in hoogwaardige sportaccommodaties met 
kunstgras. Een professioneel team van dit bedrijf adviseert bij het maken 
van de beste keuze voor onderbouw, drainage, kunstgras, installatie en 
onderhoud. ‘Dit met de juiste balans tussen topkwaliteit, sportprestaties 
en duurzaamheid’, aldus marketeer Delhy Ramoudt.

‘In onze stand word je verwelkomd in een gezellige setting, waarbij we 
onze nieuwe producten aan je voorstellen. Je kunt rekenen op een 
enthousiast team dat je graag te woord staat voor meer informatie, vragen 
of een leuke babbel.’

Bezoekers kunnen het ecologisch profiel van Domo ontdekken, samen met 
de recente lancering (in november 2021) van Domo Infinitum. Dit is een 
nieuwe en innoverende backing, die een latex en polyurethaanvrije 
bekleding garandeert en volledig recycleerbaar is in een gesloten circuit. 
Ook wordt het voetbalsysteem Domo Verdemix voorgesteld, een hybride 
veld van hoge kwaliteit, gecreëerd door het rechtstreeks injecteren van 
zeer specifieke kunstgrasvezels in natuurgrasvelden. 

DLF geeft lezing over gevolgen 
droogte voor grassen
Op de Vakbeurs Sportaccommodaties is DLF de hele dag te vinden 
in stand 2.3.21. DLF is gespecialiseerd in de veredeling en productie 
van zaden van met name gras en klaver voor de recreatiesector en 
veevoederindustrie.

Bekende innovaties van DLF zijn: 4turf (een volledig nieuwe grassoort, 
ontwikkeld door de kwekers van DLF), tetraploïde Engels raaigras, 4salt 
en ProNitrograszaadcoating. DLF zal op de beurs zijn innovaties en 
kwaliteitsproducten etaleren. Tijdens de beurs verzorgt DLF een lezing 
over de toenemende voorjaars en zomerdroogte in Nederland en 
welke gevolgen dit heeft voor het gebruik van bepaalde grassen. Ook 
wordt het gebruik van zoet water en gewasbeschermingsmiddelen aan 
banden gelegd. Daarom moet goed nagedacht worden over de vraag 
welke grassoorten het beste gebruikt kunnen worden, onder andere 
voor sportvelden. De te gebruiken grassen moeten een hoge ziekte
tolerantie hebben, snel een grote wortelmassa produceren, goed tegen 
droogte kunnen en er mooi fris en gezond uitzien. Naast de lezing 
kunnen bezoekers ook de hele dag in de stand terecht voor meer 
informatie.

Tetraploïde Engels raaigras (4turf ) is opgenomen in de Grasgids. 
Deze innovatieve grassoort is door DLF ontwikkeld en is nu al enkele 
jaren beschikbaar voor de recreatiemarkt. Deze sterke grassoort heeft 
een hogere ziektetolerantie, kan beter tegen kou, vormt sneller veel 
wortelmassa en kan beter tegen droogte dan de meeste andere 
grassoorten.

De Ridder, allround groenvoorziener
De Ridder Golf, Sport en Groenvoorzieningen is op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties te vinden in standnummer 2.4.07.

De Ridder is een allround groenvoorziener. Het bedrijf in Soesterberg is 
gespecialiseerd in onderhoud, aanleg, beheer en renovatie van 
golfaccommodaties en andere sportaccommodaties, variërend van 
voetbal en rugbyvelden tot golf en atletiekbanen. Daarnaast is 
De Ridder partner voor werkzaamheden aan alle andere denkbare 
groenvoorzieningen en natuurterreinen.

Golfclub De Texelse in aanleg, winter 2022 (foto: De Ridder)

Domo Sports Grass, partner voor kunstgrasprojecten (foto: Red Lions - Hockey Belgium)

Het verschil in beworteling tussen 4turf tetraploïde Engels raaigras en diploïde 

Engels raaigras. (Foto: DLF veredelingsstation in Moerstraten)
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matadorbv
matador BV Helvoirt
Matador B.V.

TOEPASSINGEN
▶ Tuin en Park/hoveniers/Greens
▶  Onkruidbestrijding.
▶  Kassen-tuinbouw.
▶  Winterdienst-Sneeuwruimen.
▶  City-cleaning.
▶  Beach-cleaning.
▶  Veeteelt/stallenreiniging.
▶  In alle vier de seizoenen te gebruiken.

SPECS
▶ 100% elektrische multitool.
▶  Geen CO2-uitstoot, geen uitlaatgassen.
▶  Trillingsarm.
▶  Traploos regelbare PTO (0-1000 tpm)
▶  Traploos instelbare rijsnelheid (0-6 km/u)
▶  Instelbare PTO en rijsnelheid.
▶  Lader en accu’s (tot 200 Ah) aan boord.
▶  Seizoenen te gebruiken.
▶  Zeer laag geluidsniveau.
▶  Standaard met werk- en veiligheidsverlichting.

www.matadorbv.com



49www.fieldmanager.nl - 2/2022

GKB Machines heeft altijd een 
passende oplossing
Tijdens de vakbeurs is GKB Machines te vinden in stand 2.3.35.

GKB machines$G maakt onderhoudsmachines voor zowel natuurgras 
als kunstgras. JanWillem Kraaijeveld: ‘Wij ontwikkelen onze machines 
altijd met de ontwikkeling van de nieuwste grassystemen mee, zodat 
ze naadloos aansluiten op de behoeften van het veld en de klant. Wij 
leveren onder andere verticuteerders, dressers, frezen, bezanders, 
beluchters, reinigers, slepen en borstels. Loopt u bij het bewerken van 
sportvelden tegen problemen aan, twijfel dan niet en neem contact met 
ons op. Wij helpen u graag aan een passende oplossing.’

Het bedrijf kijkt ernaar uit om klanten en relaties te ontmoeten en GKB 
Machines nog meer op de kaart te zetten. Bezoekers van de stand kunnen 
daar de nieuwste ontwikkelingen op onderhoudsgebied zien, bijvoor
beeld de nieuwe VC120, een professionele verticuteermachine met grote 
opvangbak. De machine is gelanceerd op de BTME 2022 in Harrogate.

Gras Advies geeft advies, doet 
onderzoek, maakt ontwerpen én 
houdt toezicht
Op 26 april biedt stand 2.2.05 op de Vakbeurs Sportaccommodaties 
onderdak aan Gras Advies.

Gras Advies is een onafhankelijk adviesbureau. De medewerkers 
ondersteunen klanten bij de realisatie, renovatie óf het ombouwen van 
hun sportaccommodatie, bijvoorbeeld op het gebied van voetbal, tennis 
of atletiek. Gras Advies geeft advies, doet onderzoek, maakt ontwerpen 
én houdt toezicht.

Door de multidisciplinaire samenwerking binnen moederbedrijf DAGnl 
kan Gras Advies projecten van verschillende omvang en complexiteit effi
ciënt uitvoeren – met alle voordelen van een klein én een groot bedrijf.

De advisering bestaat uit ontwerp en aanleg van sportaccommodaties, 
advies over onderhoud, advies over contractvorming en diverse contract
vormen, kwaliteitsbeoordeling van sportvelden en accommodaties en 
advisering over keuzes bij aanbestedingen en het opstellen van meer
jarenonderhoudsplannen.

Naast het geven van advies verricht Gras Advies ook de engineering bij 
aanleg of renovatie van sportaccommodaties. Mogelijke werkzaamheden 

hierbij: het inmeten van de bestaande situatie, 
een vergunningencheck, diverse onderzoeken 
(bijvoorbeeld bodem en milieukundig, arche
ologisch, ecologisch en OOOonderzoek), het 
opstellen van tekeningen van de bestaande 
en de toekomstige situatie, inclusief details, 
het opstellen van contracten op basis van 
RAW, UAV of UAVgc, het organiseren van de 
aanbesteding, toezicht en directievoering 
tijdens de uitvoering en klimaatadaptatie.

De nieuwe VC120

DSV gaat voor groei door innovatie
Bezoekers Vakbeurs Sportaccommodaties vinden DSV zaden 
Nederland in stand 2.2.06

DSV zaden Nederland is een toonaangevend plantenveredelings en 
zaadbedrijf. De focus van de bedrijfsactiviteiten is de ontwikkeling van 
hoogwaardig zaaizaad van innovatieve, gezonde rassen en mengsels 
voor uiteenlopende, duurzame toepassingen in landbouw en recreatie. 
Het bedrijfscredo luidt: groei door innovatie.

Op de beurs maakt DSV promotie voor Eurograssgrasmengsels voor 
sportvelden. ‘Het merk Eurograss staat voor de hoogste kwaliteit gras
mengsels voor sportvelden. Onze mengsels bestaan uit de beste rassen, 
gecombineerd met voortdurende innovatie op het gebied van gras. 
Wij kijken altijd vooruit: naar het veranderende klimaat, duurzaamheid 
en biodiversiteit. Daaraan passen wij onze rassen aan, zodat u de 
optimale prestatie uit uw grasmat kunt halen,’ vertelt Ellen Heesen 
van de afdeling marketing en communicatie.

Op de beurs vraagt DSV vooral ook aandacht voor SV7 Maxima. 
‘Dit populaire mengsel staat voor een superieure kwaliteit, prima 
bespelingstolerantie en standvastigheid. Dit betekent: méér 
speeluren en betere prestaties, ’ zegt Heesen.

Steven Wiersema en Thijs Schoenmakers van het salesteam zullen op de vakbeurs 

aanwezig zijn. (Foto: DSV zaden Nederland)

Thijs Avéres
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LI sports is gespecialiseerd in het aanlichten 
van sportaccommodaties met ledverlichting. 
Met de eigen merken DarkLicht en Siteco  
biedt het bedrijf de markt kwalitatieve licht  
op lossingen die zeer energiezuinig zijn en geen 
lichthinder veroorzaken voor de omgeving. 
Naast een breed assortiment verlichtings
armaturen levert LI sports aanvullende 
diensten, van lichtplannen en lichthinder
berekeningen tot onderhoud, infrawerk en 
mastplaatsing.

Op de beurs wil LI sports zijn aanbod onder de 
aandacht van een breed publiek brengen. Met 
de groeiende vraag naar kwaliteitsproducten 
zonder lichtvervuiling denkt het bedrijf een 
interessante partner voor sportverenigingen, 
gemeenten en projectontwikkelaars te zijn.

In de stand barst het van de innovatie, met 
onder andere de lancering van de nieuwste 
generatie ledarmaturen (DarkLicht) en een 
gloednieuw lichtmanagementsysteem voor het 

beheren van verlichtingsarmaturen. Op de  
beurs worden de merken DarkLicht en Siteco 
gepresenteerd, twee topmerken uit het hogere 
segment van de markt. Hiermee kunnen 
gemeenten en sportverenigingen uit een breed 
pakket lichtoplossingen kiezen: van sportveld
verlichting tot terrein en straatverlichting. Er zijn 
inmiddels al ruim 300 DarkLichtarmaturen op 
sportaccommodaties geïnstalleerd en LI sports 
verwacht binnenkort het eerste project met de 
nieuwste generatie FL11 van Siteco te realiseren.

Kans op gratis advies bij Kybys
Ingenieurs en adviesbureau Kybys staat op de vakbeurs in 
stand 2.2.14

Kybys zet ruim 30 jaar aan ervaring in om goed doordacht te adviseren 
over de inrichting van de buitenruimte. Buitensportaccommodaties zijn 
hierbij het specialisme. Van onderzoek en beleid tot advies over aanleg 
of renovatie van sportvelden en parken, Kybys is er klaar voor.

De projectleiders delen op de vakbeurs hun kennis en ervaring. Ze gaan 
graag in gesprek met gemeenten en verenigingen om te horen wat er bij 
hen speelt en waar men tegenaan loop. Zijn er concrete vragen?  
Dan denken ze mee over een oplossing.

In het werk van Kybys staat ‘genieten van buiten’ centraal, voor huidige 
en toekomstige generaties. Door te werken aan toekomstbestendige 
buitensportaccommodaties, ondersteunt Kybys gemeenten en ver
enigingen bij het realiseren van hun (maatschappelijke) ambities. Zij 
informeren bezoekers over sportvelden en banen en er is uitleg over 
toekomstgerichte oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een meerjaren
investerings en onderhoudsplan (MIOP) of een duurzaamheidsscan. 

Kybys wil ontzorgen, nu én in de toekomst.

Bezoekers kunnen deelnemen aan een prijsvraag. Ze kunnen een vraag 
over een probleem indienen; degene met de meest bijzondere of  
uitdagende vraag krijgt tien uur gratis advies.

Kybys laat tijdens de beurs vooral zijn veelzijdigheid zien. In gesprekken 
met bezoekers delen medewerkers hun kennis op het gebied van sport 
en sportaccommodaties. Ze presenteren het allesineenconcept: de 
accommodatie zelf, de inrichting van het terrein en natuurlijk de  
verschillende typen sportvelden en banen.

Een project van Kybys bij SJC Noordwijk

Vv Katwijk koos voor DarkLicht zonder lichtvervuiling. (Foto: www.li-sports.com)

Breed pakket lichtoplossingen bij LI sports
Het bedrijf LI sportsDarkLicht is aanwezig in stand 2.3.26.
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In 2016 werd het O2natuurgrasconcept ontwikkeld, om grasvelden 
op een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Het 
O2concept zorgt voor een natuurgrassportveld dat 400 uur kan worden 
bespeeld. Daarnaast worden de grasbezetting, vlakheid en waterafvoer 
gegarandeerd.

‘Vanzelfsprekend sporten we liever op echt gras!’, dat is het bedrijfsmotto. 
Het O2natuurgrasconcept is in 2016 geïntroduceerd en inmiddels op 
tientallen velden in het land toegepast. O2velden blijven droog en 

bespeelbaar door toepassing van lava oxygen in de toplaag. En de velden 
blijven niet alleen droog, maar ook stabiel. ‘Gebruikers die voor O2 kiezen, 
zijn tevreden omdat wedstrijden niet worden afgelast, de kantine kan 
draaien en er meer gespeeld kan worden’, meldt Jennifer Berg van het 
bedrijf. Op een normaal natuurgrasveld is de norm 250 tot 300 uur 
bespeling per jaar; bij O2 wordt 400 uur gegarandeerd en bij een 
aangepast onderhouds  regime is zelfs 500 uur mogelijk. Voor het 
concept werkt O2 Natuurgrasconcept samen met tien groenaannemers 
in verschillende regio's.

Milati heeft een neus voor innovatie
Milati Grass Machines is gedurende de Vakbeurs 
Sportaccommodaties te vinden in stand 2.3.07.

Milati Grass Machines staat voor innovatie. Milati levert een grote 
diversiteit aan machines voor sport en golf, waaronder de gps
onkruidverwijderrobot Violette en de gpswerktuigdrager RoviMo, 
maar ook de gpsbelijningsrobot Turf Tank One.

Milati heeft een neus voor innovatie en introduceert vaak als eerste 
innovatieve producten in de Benelux. Zo was er in 2017 de Turf Tank 
One, die in 2019 genomineerd was voor het Gouden Klavertje Vier op 
de beurs Groen Techniek Holland, en de Violette, nu winnaar van de 
innovatieprijs Sportaccommodaties 2022. Door deze producten 
tentoon te stellen op de beurs, hoopt het bedrijf op meer feedback uit 
de markt en meer bekendheid.

Op de beurs is ook de RoviMo van Ronovatec te zien. Deze machine 
werd vorig jaar gelanceerd op de Nationale Sport Vakbeurs te 
Gorinchem. De RoviMo is ‘s werelds eerste volledig gpsgestuurde 
werktuigdrager, waarbij slimme software het autonome voertuig 
nauwkeurig en energiezuinig via de kortst mogelijke afstand stuurt. 
In tegenstelling tot zitmaaiers heeft de RoviMo een kleine CO2
voetafdruk met een totaalgewicht van 300 kg. Dit lage gewicht 
beschermt de grasmat en de onderliggende grond tegen overmatige 
belasting of verdichting.

Arjen Spek: ‘Maaien is een terugkomend, tijdrovend, luidruchtig en 
milieubelastend proces. De krappe bezetting van voetbalvelden, de 
beschikbaarheid van personeel, de staat van het gras, weersafhan
kelijkheid en geluidsregels zijn van invloed op de tijdsdruk van field
managers. Moderne steden en gemeenten moeten ook voldoen aan 
CO2doelstellingen en zoeken daarom naar manieren om verbrandings
motormaaiers te vervangen door milieuvriendelijke, toekomstgerichte 
en intelligente oplossingen. Bezoek stand 2.3.07 en laat je informeren 
over deze autonome werktuigdrager.’

De RoviMo, een autonome werktuigdrager (foto: A. Spek)

O2 veld te Aalten (foto: DCM Nederland)

Meer speeluren gegarandeerd met O2-natuurgras
Op de Vakbeurs Sportaccommodaties is het bedrijf O2 Natuurgrasconcept de hele dag aanwezig in stand 2.3.14.
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Smits is klaar voor elke uitdaging op 
het gebied van watertechniek
Smits Leading Water Solutions is op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties te vinden in stand 2.1.42.

Smits is sinds 1966 leverancier van innovatieve wateroplossingen in de 
Benelux, onder andere voor sport en golf en de openbare ruimte. Een team 

van meer dan 65 collega’s staat klaar om klanten te helpen op het gebied 
van watertechniek, van advies tot realisatie.

Smits realiseert en adviseert op het gebied van watertechniek voor natuur
grasvelden, kunstgrasvelden, gravelbanen en golfbanen. Doordat Smits 
beschikt over een eigen boorwagen en een 24/7servicedienst, kan het 
bedrijf klanten compleet ontzorgen als het gaat om watervoorziening en 
aanleg en onderhoud van beregeningsoplossingen.

Op de Vakbeurs Sportaccommodaties kunnen 
bezoekers kennismaken met Smits en meer te 
weten komen over recente projecten, de aanpak 
en de service van het bedrijf. ‘Heeft u een uit
daging op het gebied van watertechniek? 
Bezoek dan onze stand. Onze adviseurs ont
moeten u graag persoonlijk op de vakbeurs’, 
zegt manager Sander Moné.

‘Daarnaast vertellen wij u graag over de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
meet en regeltechniek. Data en inzichten worden 
steeds belangrijker bij het onderhouden en 
beregenen van uw sportvelden. En in combinatie 
met innovatieve besturingssystemen kunnen data 
u helpen bij het duurzaam inzetten van water. 
Vraag naar de mogelijkheden.’

Nieuwe shockpad 
speelt in op nieuwe 
kunstgrasnorm
Ook Schmitz Foam Products is op 
dinsdag 26 april van de partij op de 
Vakbeurs Sportaccommodaties. Het 
bedrijf is te vinden in stand 2.2.18.

Schmitz Foam Products is een familiebedrijf 
van de vierde generatie, dat in 1935 werd 
opgericht. Schuim heeft altijd een belangrijke 
rol gespeeld in de onderneming. Toen duidelijk 
werd dat het van toegevoegde waarde kon 
zijn onder kunstgras voor sport en speeltuinen, 
besloot het bedrijf om zich volledig te focus
sen op deze groeiende markt en zich hierin te 
specialiseren. De eerste ProPlay werd begin 
jaren negentig geproduceerd. Het is de enige 
shockpad die sporttechnische functionaliteit 
combineert met een uitzonderlijke drainage
capaciteit. In 2017 werd het bedrijf uitgebreid 
met een hypermoderne fabriek in de VS.

Daphne Korten, marketingmanager: 
‘Nu we ons eindelijk weer live mogen 
presenteren, laten we deze mogelijkheid 
niet onbenut. We waarderen het enorm dat 
we onze klanten en contacten uit de industrie 
weer mogen ontmoeten en zien ernaar uit de 
markt te informeren over onze shockpad van 
top kwaliteit. In 2021 hebben wij een aantal 

nieuwe shockpads gelanceerd, zoals 
de ProPlaySport Balance, de ProPlay
Sport23/150 en de ProPlaySport15/215. 
De ProPlaySport Balance verlaagt de
energierestitutie en schokabsorptie en is 
speciaal ontwikkeld met het oog op de 
nieuwe kunstgrasnorm van de KNVB.’

Exportmanager Ron Lokhorst staat klaar voor 

bezoekers tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties. 

(Foto: Schmitz Foam Products)

Het kantoor van Smits in Veldhoven (foto: Smits)
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Sportverlichting.com biedt kennis én 
een hapje en een drankje

Op de beurs organiseert Sportverlichting.com twee kennissessies die bestuursleden ‘écht niet 
mogen missen’, aldus Karlijn Logcher. ’U wordt onder andere op de hoogte gebracht van diverse 
duurzaamheidsinitiatieven en de mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies.’

Naast deze sessies biedt Sportverlichting.com een heuse demo van de Amerken in ledverlichting. 
Logcher: ‘Uiteraard is er in de stand ook ruimte voor een heerlijk hapje en een drankje. 
Meer dan genoeg redenen om de stand te bezoeken. Het team van Sportverlichting.com kijkt uit 
naar uw komst!’

Sportverlichting.com verlicht verenigingen door ze toekomstbestendig te maken én te houden. 
Verlichting zit in het DNA van het bedrijf. Daarom helpen de medewerkers van a tot z bij het 
regelen van subsidies en financiering, doen ze de installatie en zorgen ze voor reductie van 
energie en onderhoudskosten.

Het bedrijf streeft ernaar om sportclubs op de hoogte te brengen van actuele zaken omtrent 
duurzaamheid. Er zijn tal van subsidies en andere mogelijkheden waarop sportverenigingen een 
beroep kunnen doen. Het team van Sportverlichting.com merkt dat veel bestuursleden subsidies 
niet optimaal benutten en hierdoor mogelijk geld laten liggen. Sportverlichting.com brengt hen 
hiervan op de hoogte middels advies en ondersteuning. Daarna kan op basis van een op maat 

gemaakt lichtplan vakkundig ledverlichting worden geïnstalleerd. Zo wordt er een toe
komstbestendige oplossing gerealiseerd, waarmee sportclubs ook nog eens voldoen 
aan de gestelde normen. Ze besparen hiermee al snel tot 50 procent op het verbruik.

Gratis laadpaal bij 
SportStroom
Ook het bedrijf SportStroom is op 
26 april aanwezig op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties. Standnummer 
2.1.29 is die dag zijn standplaats.

SportStroom$G adviseert verenigingen 
bij het verduurzamen van hun accommo
datie. Sportstroom is uitvoerend partner 
van NOC*NSF, de KNLTB, KNHB, KNKV, de 
Atletiekunie en NLActief. Naast het geven 
van advies installeert het bedrijf ook daad
werkelijk zonnepanelen, ledsportveldverlich
ting, infraroodwarmtepanelen en laadpalen.

‘Energie besparen is meer dan ooit nood
zakelijk om grip op de kosten te houden! 
Gelukkig zijn er steeds meer goed toepas
bare technieken én subsidieregelingen 
beschikbaar. We nemen deel aan de beurs 
om de achterban kennis te laten maken met 
twee nieuwe producten: infraroodwarmte en 
onze gratis laadpaal voor verenigingen: Pluq 
& Play!’, vertelt directeur Robert den Ouden.

‘We bieden altijd kennis van zaken op ons 
vakgebied, energiebesparing. Er is veel 
animo en interesse voor de toepasbaarheid 
van infraroodwarmtepanelen. Maar op deze 
beurs vragen we vooral aandacht voor ons 
hagelnieuwe concept Pluq by SportStroom: 
een gratis laadpaal bij de vereniging met 
een verdienmodel voor de club! Het is nu 
eindelijk zover dat clubs met een duurzaam 
aanbod ook geld kunnen verdienen, niet 
alleen besparen. Met onze laadpaal faciliteert 
de club het elektrisch laden van auto’s voor 
leden, bezoekers en omwonenden en houdt 
er ook nog geld aan over!’

Pluq by SportStroom 
wordt tijdens 
deze beurs 
gepresenteerd. 
SportStroom hoopt 
die dag veel bezoe
kers te interesseren 
voor een gratis laad
paal.

De gratis laadpaal voor verenigingen 

van SportStroom (foto: SportStroom)

Het team van Sportverlichting.com
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Verkoopkantoor Zonna is importeur van 
landbouw, tuin en parkmachines. Op de 
beurs hoopt het bedrijf nieuwe en bestaande 
klanten te ontvangen en zijn maaimachines te 
promoten, zoals die van het merk Major.

Met de Major Total Grass Care wordt maaien, 
wiedeggen en rollen in één machine gecom
bineerd. Onkruidbestrijding, viltverwijdering, 
beluchting en het uitrollen van speelschade 
kunnen hierdoor tijdens de normale maai
ronde in één werkgang worden aangepakt. 
De combinatie is afgelopen jaar getest en vanaf 
dit jaar leverbaar.

De Major Contoura S2 is een robuuste, door 
tandwielkasten aangedreven maaimachine 
voor rough en semirough en is geschikt voor 
sport en recreatievelden. Een trekker vanaf 50 
pk is voldoende voor het maaien met en het 
transport van deze getrokken cirkelmaaier.

Ten slotte presenteert Zonna op de GSV ook 
de Major CSPro 3.00 voor de grotere compact
trekker. Hiermee is het mogelijk om een grote 
capaciteit te halen met de gangbare trekkers 
voor gemeenten en groenvoorzieners. Deze 
cirkelmaaier, die vanaf mei 2022 leverbaar is, 
wordt in de standaard driepuntshefinrichting 
gedragen.

Topgrass wil voorop 
blijven lopen
Topgrass is actief in heel Nederland en 
richt zich vooral op aanleg, onderhoud 
en recycling van kunstgrassportvelden. 
Op de beurs is het bedrijf te vinden in 
stand 2.4.21.

Topgrass beschikt over een enthousiast
team vakspecialisten op het gebied van 
outdoorsportvoorzieningen. De laatste jaren 
zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. 
Het is de ambitie van Topgrass om zowel de 
reguliere business uit te bouwen als voorop 
te blijven lopen in de markt met innovatieve 
concepten, die het verschil maken ten aan
zien van kwaliteit en duurzaamheid.

Lynn de Wit van Topgrass: ‘Wij hopen op de 
beurs te spreken met onze huidige opdracht
gevers, maar ook met potentiële nieuwe 
opdrachtgevers. Door onze deelname kunnen 
we direct contact leggen met gemeentes, 
verenigingen en andere partijen. Daarnaast 
willen wij onze boodschap overbrengen 
aan de doelgroep en vertellen over onze 
technische en duurzame projecten.’

De Wit: ‘Het kunstgrasveld als energiebron in 
de verre toekomst, of een volledig recyclebaar 
kunstgrasveld? Het is dichterbij dan u denkt! 
De eerste van dit soort kunstgrasvelden zijn 

onlangs gerealiseerd. Bezoek onze stand voor 
meer informatie over deze toekomstige 
ontwikkelingen.’

Topgrass heeft in september 2021 het 
groenste veldje ooit aangelegd bij hockey
club AMVJ in Amstelveen, een zogenaamd 
collector veld. Er wordt warmte gewonnen 
uit dit kunstgrasveld. Sportclubs kunnen de 
warmte gebruiken om hun clubhuis mee te 
verwarmen en zo fors te besparen op aardgas 
en CO₂uitstoot.

Topgrass realiseert dit voorjaar een eerste
pilotveld gemaakt van polyester in de 
gemeente Eindhoven. Het traditionele 
kunstgrasveld wordt vervangen door een 
revolutionair nieuw nonfillveld. Dit veld is 

volledig van polyester gemaakt; dat betekent 
dat voor het eerst kunstgras volledig 
hergebruikt kan worden voor dezelfde 
toepassing: van kunstgras naar kunstgras.

Steeds meer gemeenten en sport
verenigingen kiezen voor een kunstgrasveld 
met een Wabersysteem van Topgrass: een 
water bergend systeem onder het veld, 
dat hemel en beregeningswater opvangt. 
Topgrass zet volop in op duurzaamheid en 
heeft het Wabersysteem doorontwikkeld, 
waardoor het nu ook van 100 procent circulair 
materiaal gemaakt kan worden. Dit voorkomt 
het gebruik van primaire grondstoffen en 
vermindert de CO₂footprint van een project.

Topgrass heeft op sportpark De Neul (RKSV Rhode) een blauw sportpark gerealiseerd. 

Hier zijn drie kunstgrasvelden aangelegd met een waterbergend systeem.

Zonna presenteert nieuwe maaisystemen
Zonna heeft drie gloednieuwe systemen in het assortiment: de Major Total Grass Care, Major Contoura S2 en Major CSPro 3.00. 
Het bedrijf presenteert het drietal tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 26 april in Houten in standnummer 2.4.40.
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Zwaagstra Beton toont 
schoonlooproosterplaat
Zwaagstra Beton is tijdens de beursdag te vinden in stand 2.1.10.

Zwaagstra Beton heeft als kernactiviteit het produceren en leveren van 
betonplaten in diverse afmetingen en structuren. Deze betonplaten 
worden grotendeels gemaakt van gerecyclede grondstoffen (ECO
granulaat en ECOzand) en op een duurzame wijze geproduceerd met 
KOMOkeur. Naast betonplaten produceert Zwaagstra Beton ook 
keerwanden, lijnafwateringsgoten en allerlei betonspecials.

Door deelname aan de Vakbeurs Sportaccommodaties hoopt het 
bedrijf zijn naamsbekendheid in de sportinfrawereld te vergroten en 
bestaande relaties op een gezellige manier te ontmoeten. Bezoekers kunnen bovendien de nieuwe schoonlooproosterplaat zien 
(afmetingen:200 x 200 x 14 cm, met stroeve structuur).

Nieuw bij Zwaagstra Beton is dat de grondstoffen zand en grint van de betonplaten bijna volledig vervangen zijn door ECOgranulaat en 
ECOzand, gerecycled materiaal dat vrijkomt bij het thermisch reinigen van gebruikt asfalt.

Overzichtsfoto opslagterrein Zwaagstra Beton, Hoogeveen
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