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Sinds 2013 wordt er in verschillende fases hard 
gewerkt om van sportcentrum Wilrijkse Plein 
een van de grootste en modernste sportcentra 
in Antwerpen − en daarmee ook Vlaanderen − te 
maken. De accommodatie kan uitpakken met een 

Finse piste, natuur- en kunstgrasvelden voor rugby, 
voetbal en korfbal, en sinds vorige zomer ook met 
twee nieuwe watervelden voor hockey. Architect 
Jan Van Cleynenbreugel, die het ambitieuze stads-
project overziet, vertelt hoe die laatste tot stand 

kwamen. ‘Om het Belgische hockey een duwtje in 
de rug te geven, besliste Stad Antwerpen om, in 
samenwerking met de Vlaamse Hockey Liga en de 
Vlaamse overheid, twee moderne speelvelden in 
Wilrijk aan te leggen: een voor de nationale  

Hockey is hot in België. Door de succesvolle deelname van de Red Lions en Red Panthers aan internationale toernooien zit het hockey stevig in de lift 

bij onze zuiderburen. Om spelers speelplezier én kwaliteit te garanderen, schaften zowel sportcentrum Wilrijkse Plein als tennis- en hockeyclub Royal 

Beerschot vorige zomer Lano Sports’ Hockey Solution-watervelden aan. Maar ook in ons land, bij Brabants grootste hockeyclub Oranje Rood, rolt de 

hockeybal over een mat van de Belgische kunstgrasproducent. Toeval? Blijkbaar niet. 

Bloeiende hockeyclubs 
vallen voor Lano’s gevierde 
watervelden
Wilrijk gaat voor wereldniveau
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vrouwen-, mannen- en jeugdploegen en een voor 
de nieuwe hockeyploeg HC Olympia. Met deze 
faciliteiten wil de stad Wilrijk een centre of excel-
lence en kweekvijver voor hockeytalent worden.’

Kwaliteit als graadmeter
Voor de bepaling van de kwaliteitseisen voor de 
velden lieten de projectleiders zich bijstaan door 
het European Research Centre for Artificial Turf 
(ERCAT), het officieel erkende testcentrum voor 
kunstgras van de Universiteit Gent. ‘Uiteindelijk 
kwamen Lano Sports’ Hockey Solution-watervelden 
als winnaar uit de bus’, legt Van Cleynenbreugel 
uit. ‘Die scoorden niet alleen uitmuntend op de 
criteria mat, ondergrond en besproeiing, maar 
voldeden ook aan de hoge technische standaarden 
van de Internationale Hockeyfederatie (FIH). Met 
dat Global-certificaat voor beide velden zijn we nu 
gemachtigd om ook internationale toernooien te 
organiseren.’
Intussen kunnen beloftevolle jeugdselecties en 
naburige Antwerpse hockeyclubs zich naar harten-
lust uitleven op de nieuwbakken watervelden.  
‘Het is aftellen naar het EK Hockey 2019, dat 
Antwerpen zal organiseren’, besluit Jan. ‘Onze  
nationale teams zullen onze kleuren op deze 

velden mogen verdedigen.’

Royal Beerschot met de wissel
Op een tiental kilometers van sportaccommodatie 
Wilrijkse Plein ligt tennis- en hockeyclub Royal 
Beerschot, die meer dan 850 leden telt. Manager 
Patrick Goldberg legt uit waarom ook zij vorige 
zomer voor een Hockey Solution-waterveld kozen.
‘Tien jaar lang heeft onze eerste ploeg op een  
traditionele nylonmat van Lano Sports gespeeld: 
een fantastisch veld, als je het mij vraagt, dat 
ongetwijfeld tot de beste in België behoorde. Maar 
vorige zomer moesten we deze mat met spijt in 
het hart bedanken voor de bewezen diensten. De 
ondergrond konden we perfect behouden, maar 
de grasmat en sproeiers waren aan vervanging toe.’

Minder waterverbruik
Goldberg vervolgt: ‘Dat we opnieuw met de tan-
dem Scheerlinck en Lano Sports wilden samen-
werken, stond buiten kijf. Wel twijfelden we of het 
nieuwe waterveld aan onze vorige mat kon tippen. 
Onterecht, zo bleek. Ons nieuwe veld is namelijk 
van een ongeziene kwaliteit. Dankzij de moderne 
sproei-installatie volstaat een lichte bevochtiging 
en verbruiken we zo’n 66 procent minder water. 
De bal rolt beter en sneller en slidings zijn een stuk 
veiliger. En het Global FIH-certificaat opent interna-
tionale deuren.’

Dat het veld ook bij de spelers in de smaak valt, is 
duidelijk: niemand minder dan de Red Lions sto-
men zich bij Royal Beerschot klaar voor hun zomer-
seizoen. ‘Met veel plezier zie ik onze eigen spelers 
oplettend toekijken en vervolgens met dezelfde 
inzet aan hun wedstrijden beginnen’, zo vult Patrick 

nog aan.

Eindhoven verkiest Vlaams veld
Dat België de hockeykoorts te pakken heeft, is 
natuurlijk ook deels te danken aan de noorder-
buren. Nederland is al lange tijd een van de toon-
aangevende landen in de hockeysport. Onlangs 
verrees in Eindhoven een gloednieuw complex 
voor Brabants grootste club Oranje Rood, een fusie 
tussen de Eindhovense Mixed Hockey Club (EMHC) 
en Oranje Zwart. 

Opvallend daarbij is dat de opdrachtgevers de 
keuze van de mat aan de spelers overlieten. ‘Toen 
we hen vroegen welke toplaag zij verkozen, ver-
wezen ze naar het veld van hockeyclub Kampong 
in Utrecht. Een Lano Hockey Solution-waterveld’, 
vertelt Rob van der Horst, betrokken bij het voor-
malige Oranje Zwart en lid van het bouwteam. 
‘Lano is in Nederland niet erg bekend, maar heel 
wat teams spelen op Lano-velden zonder het te 
weten. Ook qua prijs-kwaliteitverhouding was het 
voor ons een perfect match.’

Unieke speelervaring
Kosten noch moeite werden vervolgens gespaard 
om de nieuwe club van een topaccommodatie te 
voorzien. Voor het waterveld werd een innovatief 
beregeningssysteem aangelegd, dat grondwater 
hergebruikt. Een vooraanstaand architectenbureau 
ontwierp het moderne clubgebouw. Anders dan 
het blauwe veld van Kampong kreeg het veld van 
Oranje Rood de traditionele groene kleur. 
‘Toch bleef de eerste test van het veld het  
spannendste moment’, zo geeft Van der Horst toe. ‘ 
Je accommodatie mag nog zo indrukwekkend 
zijn, als de mat niet deugt, doet de rest er niet toe. 
Tot onze grote tevredenheid waren de spelers erg 
lovend. De hoge speelsnelheid en stabiliteit van de 
mat maken kennelijk het verschil en leveren een 
unieke speelervaring op.’

‘Heel wat teams spelen op 

Lano-velden zonder het te 

weten’
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