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Waar veel BVO’s op het hoogste niveau over 
veel mankracht beschikken voor het veldonder-
houd, werkt FC Twente met een klein team van 
drie man. Samen verzorgen ze het onderhoud 
van het stadionveld in de Grolsch Veste en van 
het trainingscomplex van de club, waar vier 
natuurgrasvelden liggen en één kunstgrasveld. 
Fieldmanager Henry de Weert is hoofdver-
antwoordelijk voor het onderhoud. Hij krijgt 
ondersteuning van twee vaste krachten: Paul 
Weber en Bas Wamelink. De Weert werkt sinds 
september 2010 bij FC Twente; daarvoor was hij 
werkzaam als hoofdgreenkeeper op golfbaan ’t 
Sybrook en als assistent-hoofdgreenkeeper op 
golfbaan de Hoge Kleij.

Vertrouwen
Bij FC Twente heeft De Weert de professiona-
lisering van het veldonderhoud meegemaakt. 
Ook afgelopen seizoen werd daarin een stap 
gezet met de keuze voor een andere leveran-
cier. Twente maakte voor het eerst gebruik 
van DLF-grassen bij het doorzaaien en betrok 
nog meer meststoffen bij Compo Expert. Die 
overstap kwam niet uit de lucht vallen. Prograss 
is vorig jaar gestart met het leveren van DLF-
grassen en werkt intensiever samen met 
Compo Expert. De Weert kent leverancier Mark 
Timmerman van Prograss al 25 jaar; vanuit dat 
contact is FC Twente overgestapt. De Weert legt 

uit: ‘Ik heb veel vertrouwen in Mark als persoon. 
Vanaf onze tijd in de golf was ons contact altijd 
goed en dat is het nog steeds. Daarom ben ik 
overgestapt naar hem als leverancier. Ik ben 
niet getrouwd met een merk of product, dus 
durfde de overstap wel aan. De producten die 
we hier gebruiken, moeten het beste zijn voor 
het veld.’

Prograss zorgt daarnaast voor ondersteuning 
en advies waar nodig. ‘De kwaliteit van een 
veld is niet alleen afhankelijk van het graszaad, 
het mengsel of de voeding’, benadrukt Mark 
Timmerman van Prograss. ‘Het gaat ook om de 
bodem en het geheel. Daar hebben we tegen-
woordig de producten en de knowhow voor. 
Bij Prograss hebben we veel kennis opgedaan 
vanuit de golf, maar ook door in stadions te kij-
ken en ervaringen te delen. We zijn niet groot, 
wel heel specialistisch.’ De Weert vult aan: ‘Waar 
het mij om gaat, is dat we weten wat het veld 
nodig heeft. Dat vertrouwen heb ik altijd in 
Mark gehad; het gaat hem er niet om zoveel 
mogelijk middelen te verkopen. De behoefte 
van het veld is altijd de basis. Vervolgens kijken 
we wat binnen de financiële middelen de beste 
keuze is voor een veld.’

Ervaring
Op de dag dat we de Grolsch Veste bezoeken, 
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Het hoofdveld van FC Twente werd afgelopen seizoen verkozen tot het beste veld van de eerste divisie.
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begin juni, is het veld twee weken geleden 
ingezaaid. Het eerste seizoen met de nieuwe 
producten is goed bevallen; daarom gaat 
De Weert ermee door. Voor het nieuwe sei-
zoen heeft hij bij het inzaaien gekozen voor 
Masterline Balancemaster van DLF, een mengsel 
dat bestaat uit 25 procent veldbeemd (gecoat 
met ProNitro), 30 procent diploïde Engels raai-
gras en 45 procent tetraploïde Engels raaigras 
(4turf ). Henk Roelofsen van DLF ziet steeds 
meer clubs voor 4turf kiezen. ‘We hebben 
inmiddels veel ervaring met 4turf. Het ligt op 
een behoorlijk aantal velden, bij de profs onder 
meer bij PSV, FC Groningen, Ajax en Vitesse. Nu 
komt Twente daarbij en ik verwacht binnenkort 
nog wel meer stadions. Iedere locatie die er 
voor ons bij komt, proberen we te volgen.’

Roelofsen verwacht dat Masterline 
Balancemaster ook in de Grolsch Veste een 
succes zal zijn. Hij geeft een aantal redenen: 
‘Voor een stadion is de schaduwwerking erg 
belangrijk; je hebt licht en lucht nodig. 4turf is 
schaduwtolerant en doet het dus ook goed op 
plekken waar beperkt zonlicht is. Verder is het 
mengsel groeikrachtig; ook dat is van belang 
voor een stadion. Aangezien de 4turf-plant 
tetraploïde is, zit er meer energie in dan in een 
diploïde grasplant. Onder moeilijke omstan-
digheden, zoals bij lage temperaturen, vestigt 
de plant zich beter.’ Doordat de plant bij lage 
temperaturen kiemt en ook groeit, is het her-
stelseizoen langer. ‘Hij is eerder aan de gang en 
gaat langer door; dat zoek je met name in een 
stadionveld. Kortom: 4turf heeft meer power bij 
ongunstige omstandigheden dan een diploïde 
plant.’

4turf-mengsels onderscheiden zich verder door 
zouttolerantie. Roelofsen legt uit waarom dat 
belangrijk is: ‘Zout water komt steeds verder 
het land in. Door de extreem lage rivierstanden 
is er vanuit de rivier geen druk meer naar de 
zee toe. Zo trekt zout water het land in. Dat 
water wordt vervolgens gebruikt voor berege-
ning op sportvelden, waar verwelking optreedt 
die de grasgroei remt. Zeker in het Westland 
is dit een probleem; daar hebben we 4turf al 
veel toegepast.’ Mark Timmerman vult aan: 
‘Sportveldbeheerders kijken steeds meer naar 
zouttolerantie, zeker na het afgelopen jaar met 
de droge zomer. Er is heel veel beregend met 
slecht water, te zout water. Er zijn steeds meer 
clubs die alleen al om die reden overstappen 
naar 4turf-mengsels.’

Mooi, groen beeld
Wat meststoffen betreft, is FC Twente bijna 
volledig overgegaan op Compo Expert. De 
Weert kiest doorgaans voor een combinatie 
van vloeibare meststoffen en korrels. ‘Vloeibaar 
gebruik ik als ik een snelle opname nodig heb, 
dus voor wedstrijddagen. Mensen zitten op de 
tribune en de camera’s staan erop; dan wil je 
dat het veld mooi groen oogt. Met meststoffen 
zorgen we voor de juiste kleur; daarna maaien 
we banen om het af te maken.’ Meerdere stadi-
ons kiezen voor zo’n aanpak, vertelt Harry van 
het Hof van Compo Expert: ‘Als clubs op zater-
dag een thuiswedstrijd hebben, spuiten ze de 
woensdag ervoor het veld nog even. Het gras 
heeft dan na nog geen 48 uur al een strakke, 
donkergroene kleur.’

Over het algemeen kiest FC Twente voor lang-
werkende, minerale, fijnkorrelige meststoffen. 
Alleen na een renovatie, zoals begin juni, wijkt 
men van dat schema af. Van het Hof legt uit: ‘In 
het begin kies je voor Easygreen Mini, waarin 
alleen ammonium en nitraat als stikstofbron zit-
ten. Het is een snelwerkende, complex samen-
gestelde meststof om de mat zo snel mogelijk 
dicht te krijgen. Voeren, maaien en watergeven, 
dat is alles wat je doet. Daarna schakel je over 
op een Floranid Twin-product, dat traagwer-
kende stikstof bevat. Daarmee onderscheidt 
Compo Expert zich: met onze Isodur- en 
Crododur-stikstof als efficiënte, langzaamwer-
kende stikstofbron. [Zie ook het artikel elders 
in dit vakblad over traagwerkende meststoffen, 
red.]. Van het Hof: ‘Ook milieutechnisch gezien 
zijn deze meststoffen heel verantwoord, want 
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de kans op nitraatuitspoeling is zeer beperkt. 
Dat is wel een pluspunt.’

Constante groei
De Weert betrekt zijn Compo Expert-
meststoffen via Prograss. Beide partijen werken 
sinds het voorjaar van 2018 intensiever samen. 
‘Prograss was altijd al een van onze dealers, 
maar nu staan wij op de eerste plaats’, aldus 
Van het Hof. ‘Daar zijn we blij mee. Compo 
Expert heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland en 
wij werken vanuit de Benelux, met het kantoor 
in Deinze in België. Wij kunnen nog heel veel 
groeien in Nederland en dat gebeurt gelukkig 
ook.’ Timmerman ziet op zijn beurt veel moge-
lijkheden: ‘Zeker Floranid Twin, dat nieuwe 
technieken bevat en ook door FC Twente wordt 
gebruikt, is in mijn ervaring een stuk bedrijfsze-
kerder. Deze meststof bevat een deel dat meer 
temperatuurafhankelijk is en een deel dat meer 
vochtafhankelijk is. Bij andere meststoffen zie 
je weleens dat de meststof stilstaat als het te 
vochtig of te koud is. Daar heb je bij deze mest-
stoffen geen last van.’

Henry de Weert vult aan: ‘Andere langdurig 
werkende meststoffen komen alleen vrij als de 
omstandigheden gunstig zijn. Dat hebben wij 
ook gemerkt. Als de omstandigheden goed zijn, 
komt de meststof vol gas. Maar valt de tempera-
tuur of het vocht tegen, dan wordt hij niet vrij-
gegeven. Wanneer het gras van nature al groeit, 
geeft de bemesting de meeste voeding. Het 
gaat met golven in de groei. Met de meststoffen 

van Compo Expert is de groei veel geleidelij-
ker en constanter.’ Meestal plant De Weert zijn 
bemesting drie maanden vooruit, in overleg 
met Prograss en Compo Expert.

Uitdagingen
Het afgelopen seizoen wist FC Twente in de 
eerste divisie de titel voor het beste veld in de 
wacht te slepen. Het zal een flinke kluif worden 
om ook bij de eredivisie in het rijtje beste vel-
den terecht te komen. De Weert doet dan ook 
geen voorspellingen. ‘Ik ben tevreden als het 
veld het hele jaar goed bespeelbaar is en als 
de spelers tevreden zijn over de ondergrond’, 
vertelt hij. ‘Met een paar mensen en ons budget 
proberen we altijd het maximale te doen, elke 
dag weer. Tachtig procent van het werk heb je 
in de hand, maar de andere twintig niet. Die 
twintig procent gaan we komend seizoen hope-
lijk verkleinen naar een procent of vijf. Je pro-
beert de kans op stressmomenten te verkleinen, 
bijvoorbeeld in natte periodes met veel wed-
strijden. Maar dat maakt het vak ook zo mooi.’

Werken met een beperkt budget maakt de uitda-
ging van het onderhoud een stuk groter, legt De 
Weert uit. ‘We werken constant naar wedstrijden 
toe; als de ene afgelopen is, ben je weer bezig 
voor de volgende. Hoe groter je budget, hoe 
meer tijd je hebt na een wedstrijd. Wij lopen hier 
na de wedstrijd met een of twee man met een 
handmaaier om schoon te maken en hebben het 
veld pas schoon op de dinsdag na de wedstrijd. 
Bij grote clubs loopt ook een groot team; daar 

zie je na de wedstrijd zes man. Zij hebben drie 
uur na de wedstrijd alles schoon; bij mij duurt 
dat drie dagen. Maar die dagen heb ik niet in ver-
band met de hersteltijd van het veld. Zeker in de 
winterperiode is dat wel van essentieel belang. 
Dus het is roeien met de riemen die je hebt.’ 
Dat betekent overigens niet dat hij jaloers is op 
collega-fieldmanagers. Integendeel zelfs, er is 
veel respect. ‘Als je ziet wat ze de afgelopen jaren 
presteren in De Kuip, bij Ajax en PSV, daar heb ik 
bewondering voor. Je ziet het niveau hoger wor-
den. Dat vind ik erg knap.’

Zicht op de tweede ring van de Grolsch Veste.Zicht op het veld vanaf de tribune.

Mark Timmerman (Prograss), Harry van het Hof (Compo 

Expert) en Henk Roelofsen (DLF) feliciteren de fieldmanagers 

met hun titel.
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