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Dagboek van een fieldmanager 

Jasper Schoot-Uiterkamp van C.S.O. Ceelen 

Sport Onderhoud begon de dag en gaf in 

zijn presentatie te kennen dat C.S.O. belang 

hecht aan verder onderzoek naar onder meer 

de gevolgen van te weinig infill in de mat, 

bespeling met platte zolen en verschillende 

bespelingsintensiteiten voor beter onderhoud. 

"Ook moeten we iets proberen te bedenken op 

de haren en huidschilfers op de mat als we dit 

hygiënisch onverantwoord vinden", voegde hij 

toe. 

 

Exacte Fifa do's and dont's weten? Lees het 

interview verderop in deze Fieldmanager met 

Patrick Balemans van KNVB en Henk Mink van 

Isa Sport. 

 

Schoot-Uiterkamp spoorde de aanwezigen aan 

om logboekgegevens bij te houden. Hij zette 

kort wat Fifa Quality Concept-eisen uiteen. Voor 

de Nederlandse situatie gelden deze vereisten 

niet allemaal. Zo is het niet verplicht om 

onderhoudsmachines bij de eindkeuring aanwezig 

te hebben en hoeven fieldmanagers niet 

verplicht het logboek in te vullen. In de volgende 

Fieldmanager verschijnt over de precieze do's and 

don'ts een interview met Patrick Balenmans van 

de KNVB. Schoot-Uiterkamp wil wel benadrukken 

dat onderhoudsstandaarden pas kunnen ontstaan 

als met name de eigenaar van het kunstgrasveld 

Onderhoud koud kunstje? 
Derde Kunstgrasdemodag geslaagd

De zaal zat weer propvol met leergierige fieldmanagers bij de derde editie van de Kunstgras Demodag die Fieldmanager op 19 mei organi-

seerde bij V.V. De Meern in Utrecht. Meer dan 220 mensen waren afgekomen op de uitnodiging van Fieldmanager om kennis te delen en de 

laatste machines te bewonderen. Het ochtendprogramma bestond uit een lezing van Schoot-Uiterkamp van C.S.O., een forum over 'Fifa en 

onderhoud' en tenslotte een interview met Haaksman van Agterberg over kunstgras bij BVO's.
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een proactieve houding ten aanzien van het 

onderhoud aanneemt. 

 

Kunstgras bij BVO's 

"De aannemer die bij half BVO-Nederland 

momenteel de velden aan het omploegen is", zo 

werd hij voorgesteld: Cees Haaksman, directeur 

van Agterberg en medeoprichter en oud-

voorzitter van de branchevereniging. Want niet 

alleen bij PSV en Feyenoord ligt nu een Fibre Turf-

toplaag, ook bij Vitesse is dat gebeurd.  

 

Fieldmanager-redacteur Karlijn Raats stelde hem 

een aantal vragen. Volgens Haaksman nemen 

BVO's in de top geen kunstgras omdat gras een 

emotie is en zij geld vrijmaken om bij natuurgras 

met SGL-lampen of meerdere herbezodingen 

per jaar het onderste uit de kan te halen. Bij 

BVO's in de subtop ligt dat anders, daar is het 

vanzelfsprekend dat zij vaker voor kunstgras 

kiezen uit kostenoverwegingen. Het woord 

'competitievervalsing' nam natuurgrasspecialist 

Haaksman niet als zodanig in de mond, maar 

benadrukte wel de duidelijke verschillen die 

spelers ondervinden. Wat hem van het hart moest 

over de aanwezige fieldmanagers, was dat de 

kwaliteit van fieldmanagement niet altijd aan de 

mat afgelezen kan worden. "In Engeland staan 

groundsman met drie man iedere dag aan één 

veld te werken. Natuurlijk ziet een veld er dan uit 

als een biljartlaken. Velen van jullie moeten toe 

met enkele tienduizenden euro's. Daarbij komt de 

grootste mate van creativiteit en kennistoepassing 

kijken die je je maar kunt bedenken. Dat is veel 

knapper." Na zijn lezing haastte Haaksman zich 

naar zijn fieldmanagementteamleden bij PSV, die 

de veldentest van de spelersbranchevereniging 

VVCS hadden gewonnen en uit handen van 

VVCS-voorzitter Danny Hesp de schaal uitgereikt 

kregen. 

 

Forumdiscussie Fifa-richtlijnen 

kunstgrasonderhoud 

Uit een rondvraag onder fieldmanagers blijkt 

dat er veel onduidelijkheid is rondom de eisen 

van Fifa voor kunstgrasonderhoud. Dat laatste 

bleek ook uit de forumdiscussie, waarbij 

hoofdredacteur Hein van Iersel met een aantal 

kunstgrasbobo's stoeide over een aantal 

thema's. Daarbij werden forse uitspraken niet 

geschuwd. Volgens Jur van der Veen liepen 

machinefabrikanten tien jaar achter met de 

ontwikkeling van nieuwe machines. In het 

forumpanel zaten John van Gennip van J&E, 

Jasper Schoot-Uiterkamp van C.S.O., Peter 

Kosterman van Intron, Jur van der Veen van 

de gemeente Rotterdam, en Silvain van der 

Wiel van Procensus. Daarna verspreidden de 

aanwezigen zich over de velden waar een keur 

aan onderhoudsmachines voor kunstgrasvelden 

stonden uitgestald. Een complete lijst van de 

deelnemende bedrijven is te vinden op www.

kunstgrasdemodag.nl  
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