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Voetbaldroom wordt werkelijkheid in 
townships

Het doel van de goede doelen-organisatie 

Dreamfields, dat sinds eind 2007 bestaat, is om 

scholen in de townships en op het platteland te 

laten delen in de WK-opwinding. Dat gebeurt 

onder meer door de aanleg van velden.

Terwijl in Nederland sportvelden met hoge eisen 

gebouwd worden, moeten we bij Dreamfields 

een veld met zeer beperkte middelen tot stand 

brengen. Gras is daarbij juist géén optie door 

langdurige periodes met watertekort! Bij de aan-

leg egaliseert, stabiliseert en verdicht Dreamfields 

de bestaande toplaag om het veld zo lang moge-

lijk vlak te houden met minimaal onderhoud. We 

verwijderen stenen zoveel mogelijk en behande-

len de toplaag tegen onkruid. We hebben met 

het stabiliseren van de toplaag met zeer beperkte 

middelen weinig tot geen ervaring. Dat moeten 

we dus al doende leren.

Shongi-veld

Aan het eind van de eerste dag van het werkbe-

zoek komen we bij het ‘Shongi-veld’. Dit veld ligt 

direct tegen twee sloppenwijken aan de rand van 

Johannesburg. Er wordt een wedstrijd gespeeld 

en een andere groep kinderen staat al te trap-

pelen om ook te kunnen spelen. Deze spelende 

jongeren maken mijn dag helemaal goed. Vol 

overgave spelen ze met of zonder schoenen. Het 

maakt niet uit.

De volgende ochtend hebben we een vergade-

ring op het veld met afgevaardigden van de slop-

penwijkbewoners, van de voetballers die gebruik 

maken van het veld, van de gemeente, van de 

goede doelen-organisatie Philip Lahm Foundation 

en van Dreamfields. Ervaringen rond het half 

jaar oude veld worden uitgewisseld. Het veld 

is op afschot gelegd en als stabilisator voor de 

toplaag is calciumchloride (CaCl2) toegepast. Het 

is eigenlijk verbazingwekkend en een goed teken 

dat na een maand van zeer veel regen (ruim 400 

mm) het veld geen enkel teken vertoont van 

erosie of uitspoeling. Het grootste probleem zijn 

de steentjes, die door bespeling los komen uit de 

grond en op het veld komen te liggen. Ondanks 

deze steentjes wordt er voluit gespeeld, zelfs 

op blote voeten. De komende periode wordt 

gekeken of dit probleem door onderhoud kan 

worden beperkt. Het voornemen is om iemand 

uit de lokale gemeenschap tegen betaling elke 

week onderhoud te laten doen. De bijeenkomst 

eindigt met veel vrolijkheid wanneer de burge-

meester, die ter plekke is opgebeld, hulp toezegt. 

De gemeente wil voor stroom zorgen in de bij 

het project behorende gebouwtjes, waar de com-

Als dit blad uitkomt, is het WK-2010 voor voetbal al bezig. Zuid-Afrika heeft zich in alle opzichten voorbereid. Goede doelen-organisatie 
Dreamfields werkt sinds eind 2007 aan de voetbaldroom van talloze kinderen in arme gebieden, om hen de WK-sensatie te laten proeven. 
Het organiseert toernooitjes, deelt voetbalspullen uit en legt velden aan (Dreamfields). Al bijna twee jaar ondersteun ik het Dreamfields-
project met kennis voor de aanleg van de velden. Hoogste tijd voor een werkbezoek aan Dreamfields en de Zuid-Afrikaanse velden. Een 
indruk van het werkbezoek.
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Werkbezoek aan Dreamfields-project

Knippen en ruimen
Hitachi heeft een zeer compleet assortiment motor 
aangedreven professioneel tuingereedschap. 
Voor knippen, blazen, zagen, pompen, maaien en 
boren. Van hoge kwaliteit, licht en comfortabel 
in gebruik. De Hitachi motorheggescharen zijn de 
lichtste in hun klasse. Bovendien heeft Hitachi met 
het merk Tanaka 80 jaar ervaring in huis gehaald.
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Van A naar B 
Het Amerikaanse Club Car heeft 
het meest uitgebreide assortiment 
transportvoertuigen voor personen-
vervoer en goederenvervoer. Of het 
nu elektrisch, benzine of 4x4 diesel 
betreft, Club Car heeft altijd de juiste 
oplossing. Overtuig uzelf en neem 
contact met ons op voor een proefrit.

Gras en groen 
Beter werken met een tractor uit de Antonio Carraro 
series. Een brede range van knik- en fusee-gestuurde 
tractoren, die met een grote verscheidenheid aan 
apparatuur kunnen worden uitgevoerd. Speciale 
tractoren met een uitgekiende gewichtsverdeling 
en heel weinig bodemdruk. Daarnaast omvat het 
pakket ook de AC Rondo, een knikgestuurde werk-
tuigdrager, met of zonder cabine, voorzien van een 
maaieenheid met of zonder vanger, een fecaliën-
zuiger, klepelmaaier of bladzuigunit.

POWERED BY TANAKA

Beter werken 
met wereldmerken!

Exclusief importeur van wereldmerken met optimale service en support

kijk op www.jeanheybroek.com
      voor een overzicht van ons leveringsprogramma
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puters al klaar staan om les mee te gaan geven. 

Dit is de eerste keer dat de gemeente aanwezig 

is en zijn betrokkenheid toont. Terwijl we onze 

weg voortzetten langs projecten in Tshisahulu 

en Driekoppies kruisen we een aantal typisch 

Afrikaanse voetbalvelden met als veldbezetting 

het lokale vee.

 

Hluvukani veld

Op de vierde dag bezoeken we een aantal loca-

ties waar nieuwe velden gepland zijn. Na de 

plaats Acornhoek komen we in Hluvukani, waar 

naast de Malwana Primary School een veld ligt 

dat helemaal opgeknapt wordt. Het veld is in 

slechte staat en er loopt ook een pad overheen. 

Dreamfields bespreekt met mensen van de 

gemeente, de school en de aannemer waar hek-

werk geplaatst moeten en kunnen worden om 

overlast van vee en auto’s op het veld te weren. 

In de pauze komen de scholieren massaal pols-

hoogte nemen bij wat we aan het doen zijn. 

Doel bereikt

Aan de aannemer geef ik instructies voor bemon-

stering en analyse van de grond. Op basis van dit 

onderzoek kunnen Dreamfields en de aannemer 

bepalen op welke wijze het veld ze het veld gaan 

stabiliseren. Dit was een van de verbeterpunten 

die ik wilde bereiken: een juiste bemonstering en 

analyse van de toplaag om tot een zorgvuldige 

keuze te komen van de te gebruiken bodemsta-

bilisator. Na een week vol met indrukken keer ik 

vermoeid terug, maar blij om zo een bijdrage te 

mogen leveren aan het realiseren van deze voet-

baldromen!

Meer informatie over het Dreamfieldsproject is te 

vinden op:

www.dreamfieldsproject.org

www.happyfeetsports.nl

Henk Breunissen is manager Sport & Techniek bij 

adviesbureau Happy Feet sport systems.

Typisch Afrikaanse voetbalvelden met als 
veldbezetting: lokaal vee.

Special Zuid-Afrika

Scholieren van de Malwana Primary School.

Spelers op blote voeten op het Shongi-veld.

Een sportveld in topvorm zorgt voor ongekende prestaties 

en eindeloos sport plezier. Daarom doen de deskundige 

grassenveredelaars van Euro Grass er alles aan om uw grasmatten 

van het juiste gras te kunnen voorzien. De sportbeleving van 

miljoenen mensen staat immers op het spel. Maar onder die 

druk presteren we als geen ander. Het is geen toeval dat onze 

toprassen Engels raaigras Vesuvius en Veldbeemdgras Limousine 

de sportcategorie van de onafhankelijke Grasgids aanvoeren.  

Daarom presenteren wij u ons nieuwe grasmengsel SV7 Maxima! 

De ideale combinatie van deze toprassen.

Speel dus op zeker! 
Met SV7 Maxima, 
het prijswinnende grasmengsel 
van Euro Grass!

Er staat veel op het spel bij de keuze van het juiste grasmengsel

Ga snel naar eurograss.nl

Euro Grass B.V., Postbus 26, 6590 AA Gennep, 
Tel.: 0485 - 550610, www.eurograss.nl, info@eurograss.nl
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