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Hoe belangrijk is een goed stadionveld? Hoe komt men aan een goed 

stadionveld en wat heeft men ervoor over? De kwaliteit van het hoofdveld 

in Nederland lijkt grotendeels af te hangen van de waarde die een trainer 

eraan hecht. 

 

Co Adriaanse had in zijn tijd bij Willem 2 liever een goed veld dan een 

extra speler. Louis van Gaal wilde van de club garanties voor een goede 

mat toen AZ in het nieuwe stadion besloot van kunstgras af te zien. 

Marco van Basten zorgde door veel te investeren voor het eerst sinds de 

bouw van de Arena dat de mat kon overwinteren. In Engeland, waar een 

hoofdveld dusdanig belangrijk is dat het bijna heilig is, en waar geen man 

op komt met uitzondering van de groundsman en elf mensen die heel goed 

kunnen voetballen, daar reserveert een club jaarlijks tonnen voor alleen het 

hoofdveld, terwijl in Nederland de gemiddelde club 50 duizend euro al veel 

vindt. Algemeen kan men stellen dat goed faciliteren gelijk staat aan het 

beter presteren. Het primaire proces van voetballen is vrij eenvoudig: spelers, 

bal en een goed veld. Dus kortom, een goed stadionveld is misschien wel 

het allerbelangrijkst om goed te presteren. Om dit te realiseren pleit de EDG 

meer voor beleid dat zich daar op richt. 

Hoe kom je aan een goed stadionveld? Allereerst is het noodzakelijk om 

goed van start te gaan aan het begin van het seizoen. Vanaf de eerste 

wedstrijd moet er een topmat liggen met een goed wortelstelsel zodat het 

veld later ook zo volledig mogelijk de winter in kan gaan.

Ook is het gebruik cruciaal, een voorbeeld hiervan is de afgelopen winter bij 

FC Groningen. FC Groningen heeft extra geïnvesteerd in een groeisysteem 

dat jaarlijks minimaal een ton extra kosten met zich meebracht. Toch had de 

club, net als veel eredivisieclubs, vanaf december ook een schandalig slechte 

grasmat.

Volgens Ron Jans kwam dit omdat er afgelopen winter veelvuldig 

met trainen moest worden uitgeweken naar het stadion omdat de 

trainingsvelden waren bevroren en er geen geschikte alternatieven 

beschikbaar waren.

 

Hoe anders is het in Engeland! Daar zorgt men voor toptrainingsvelden met 

veldverwarming, zodat men nooit hoeft uit te wijken naar het stadion. Veel 

Nederlandse clubs willen omwille van financiële middelen niet helemaal mee 

in de werkwijze van Engeland of andere grote clubs. Toch kan er veel winst 

geboekt worden met een beter beleid over het gebruik van de (stadion)

velden.
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