
99www.fieldmanager.nl

De mailbox van vakblad Fieldmanager maakte 

de laatste weken overuren. Constant werden 

persberichten ingestuurd van bedrijven of instan-

ties die met trots hun leveringen aan het meest 

prestigieuze toernooi van 2010 weten te melden. 

In een aantal gevallen bleken die persberichten 

moeilijk met elkaar te rijmen. Innoseeds wist als 

eerste te melden dat zij de opdracht hadden 

gekregen voor levering van al het graszaad voor 

het WK. Alle bijna vijftig velden zijn doorgezaaid 

met het mengsel Promaster en net voor de 

wedstrijd met Coldmaster van DLF/ Innoseeds. 

Directeur Peter de Bruijn van Innoseeds meldt in 

een interview voor BNR radio dat Innoseeds 2,5 

jaar geleden al contact heeft gezocht met profes-

sor A. Schoeman van de Universiteit van Pretoria, 

die van de FIFA de opdracht had gekregen om 

alle wedstrijd- en trainingsvelden van het WK te 

prepareren. Daar is een opdracht uit gekomen 

voor een aanpak, gebaseerd op Engels raaigras/ 

veldbeemd in combinatie met het Westerwolds 

ras Axcella. De Bruyn meldt in ditzelfde interview 

ook dat een deel van het graszaad is geleverd 

door een Amerikaans kweekbedrijf. Het zou 

daarbij gaan om het kweekbedrijf Pickseed. 

Productmanager recreatiegrassen Hendrik 

Nagelhoud geeft desgevraagd een totale lijst 

van leveringen. Het gaat om graszaad voor 10 

stadions, 20 trainingsvelden en 32 velden op de 

diverse campussen die allemaal met het mengsel 

Promaster zijn doorgezaaid. Dit is een mengsel 

op basis van Engels raaigras en veldbeemd-

gras. Alle velden zijn vervolgens doorgezaaid 

met Coldmaster, het mengsel op basis van het 

Westerwolds ras Axcella. Verder zijn er -aldus 

Nagelhoud - nog zeven reservevelden met de 

Innoseeds/ DLF mengsels doorgezaaid. 

Al snel begonnen echter ook persberichten 

van Barenbrug binnen te druppelen. Ook het 

Nederlandse Barenbrug zou een deel van het 

zaad voor Zuid-Afrika geleverd hebben. Een pers-

bericht van begin juni stelt letterlijk dat in april 

en mei van dit jaar alle WK-trainingsvelden van 

de 32 team base camps zijn doorgezaaid met het 

SOS graszaad. 

Volgens de woordvoerder van Innoseeds zou dit 

niet kloppen. Innoseeds erkent dat Barenbrug 

een deel van het zaad geleverd heeft, maar 

slechts een beperkte hoeveelheid en alleen om 

de reden dat de voorraden van Innoseeds/ DLF 

in Zuid-Afrika op waren. De agent van DLF 

Innoseeds in Zuid-Afrika had een inschatting 

gemaakt van de hoeveelheid zaad die nodig zou 

zijn voor alle wedstrijdvelden en trainingslocaties 

van het WK. Uiteindelijk is er - aldus de woord-

voerders van Innoseeds - iets meer zaad gebruikt 

dan vooraf was ingeschat. Dit tekort is door 

Barenbrug geleverd. 

Arthur Wolleswinkel van Barenbrug meldt desge-

vraagd dat het niet om kleine hoeveelheden gaat. 

Het gaat in ieder geval om tonnen graszaad. 

Ruim voldoende  om alle trainingsvelden van het 

WK door te zaaien. Wolleswinkel: “Het overgrote 

deel van de velden is inmiddels doorgezaaid en 

op de overige base camps ligt SOS stand-by om 

gedurende het toernooi de velden mee door te 

zaaien. Voorbeeld hiervan is het base camp St. 

Stithians College waar vorige week klachten bin-

nenkwamen van het Australische team. Hier was 

nog niet met SOS doorgezaaid. Een van de eerste 

base camps waar men met SOS heeft doorge-

zaaid was het Oranje trainingskamp.”

De openingswedstrijd van Nederland op het 
WK in Zuid-Afrika was  tegen Denemarken. 
De stand van deze openingswedstrijd was 
ondanks matig spel van oranje hoopgevend 
voor de verdere verloop van het toernooi: 2-0 
voor Nederland. In de coulissen van het WK 
wordt echter een andere wedstrijd uitgevoch-
ten. Wie heeft het graszaad geleverd voor de 
velden waar het WK op wordt gespeeld? Het 
Deense DLF met haar Nederlandse dochter 
Innoseeds of de Nederlandse multinational 
Barenbrug. Vakblad Fieldmanager gaat op 
onderzoek.
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