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Aan de ontwikkeling van Domo Ultimate Pro 
is het nodige voorafgegaan. De aanleiding 
hiervoor is namelijk aangepaste regelgeving 
van FIH, de wereldhockeybond. Met een nieuw 
kwaliteitsprogramma zette FIH een aantal ver-
anderingen in gang. Sinds 1 juni 2018 moeten 
hockeyvelden aan strengere eisen voldoen. 
Een van deze eisen is een aangepaste test voor 
uv-straling. In de nieuwe test is de limiet opge-
hoogd van 3.000 naar 5.000 uur. Aangezien 
Domo Ultimate niet aan deze norm voldeed, was 
Domo Sports Grass genoodzaakt om een nieuw 
type op de markt te brengen. Het resultaat: 
Domo Ultimate Pro.

Het verschil tussen Domo Ultimate en Domo 
Ultimate Pro zit in de vezel. Waar Domo Ultimate 
een vezel van nylon is, bestaat Domo Ultimate 
Pro uit polyethyleen (PE). Verder is het product 
identiek gebleven. ‘Met Domo Ultimate Pro 
proberen we de speeleigenschappen van nylon 
zoveel mogelijk te benaderen’, vertelt Jean 
Willems. ‘Omdat nylonvezels zeer slijtvast zijn, 
hoef je ze niet zo dik te maken en spelen ze lek-
ker, in tegenstelling tot dikkere vezels. Tevens 
neemt nylon water op, waardoor de vezel zeer 
soepel is en de bal zowaar over de vezels glijdt. 
Door onze gepatenteerde ASBF-vezel in de 
constructie te bouwen, komen wij tot hetzelfde 

resultaat.’ Willems weet waar hij over praat: hij 
was hockeyinternational voor België en speelde 
ruim 300 keer voor de Red Lions. Tegenwoordig 
is hij business line director bij Domo Sports Grass 
en coach bij KHC Dragons, een Belgische topclub 
die de afgelopen vier seizoenen landskampioen 
werd en hofleverancier is van de Belgian Red 
Lions.

Besparing
Met Domo Ultimate Pro richt de kunstgrasfabri-
kant zich op het hogere segment in de markt. 
De eerste Domo Ultimate Pro-matten zijn inmid-
dels aangelegd in Engeland, Duitsland (op het 
Olympisch Park in Berlijn) en in België. ‘Naast de 
hoogwaardige speltechnische eigenschappen 
kiezen de clubs voor Domo Ultimate Pro vanuit 
milieuoverwegingen; ze willen investeren in 
duurzaamheid’, zegt Willems. Met duurzaam-
heid doelt Willems op de kleine hoeveelheid 
water die een Ultimate Pro-veld nodig heeft. ‘In 
de hockeysport wordt veel over waterverbruik 
gesproken. Een producent kan claimen dat 
een mat waterbesparend is, maar de besparing 
hangt mede af van de onderbouw. Dezelfde mat 
kan bij onderbouw A meer water besparen dan 
bij onderbouw B. Bij Domo Ultimate Pro is dat 
juist niet het geval.’
Willems legt uit: ‘Wij vonden die verschillen 
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in onderbouw niet correct en kijken op een 
andere manier naar de markt. We hebben Domo 
Ultimate Pro met FIH-rapport laten testen op 
allerlei verschillende soorten onderbouw. De 
resultaten waren duidelijk: de waterbesparing 
bleef hetzelfde. Met Domo Ultimate Pro realiseer 
je dus altijd een besparing op water, onafhanke-
lijk van de onderbouw van het veld. Dat is een 
voordeel, want veel clubs hebben al een onder-
bouw liggen en hoeven bij renovaties alleen een 
nieuwe mat te leggen.’

De besparing wordt gerealiseerd door een aqua 
saving system waarop Domo Sports Grass patent 
heeft aangevraagd. ‘Met Domo Ultimate Pro 
hebben we veruit het milieuvriendelijkste pro-
duct qua watergebruik, vergeleken met collega’s’, 
beweert Willems. ‘Dat komt door de ASBF-vezels, 
die vochtregulerend werken. Als je beregent, 
blijft het water gewoon langer op het veld lig-
gen. De vezels houden het vocht lang vast en 
als de mat verzadigd is, loopt het water naar de 
onderbouw. Het waterverbruik van deze mat ligt 
tot wel zestig procent lager.’ Domo Sports Grass 
kan volgens Willems simpel aantonen dat het 
water in de mat blijft zitten: ‘Door naar de tem-
peratuur te kijken. Op een Ultimate Pro-veld ligt 
de temperatuur zo’n tien tot vijftien graden lager 
dan gemiddeld. Voor spelers is dat natuurlijk erg 
aangenaam.’

Goede speeleigenschappen
Door zijn werk als hockeycoach weet Willems 
precies wat spelers willen bij een hockeyveld. 
Zijn club KHC Dragons, met 1.500 leden een van 
de grootste hockeyclubs in België, beschikt sinds 
een paar maanden over een Domo Ultimate Pro-
veld. ‘Ons sportpark ligt in een groene omge-

ving. De club weegt bij de keuze voor een nieuw 
veld het milieuaspect af en vindt water belang-
rijk’, vertelt Willems. ‘Zelf heb ik het veld gezien 
in Duitsland en het als suggestie voorgelegd 
bij onze club. We hebben toen samen besloten 
voor dit nieuwe product te kiezen.’ KHC Dragons 
is daarmee de eerste Belgische club met Domo 
Ultimate Pro.

De spelers zijn enthousiast over de nieuwe mat, 
merkt Willems. ‘Met de Heren 1 hebben we al 
een paar keer op dit veld getraind. Ze zijn eens-
gezind: de mat speelt gewoon lekker. Een nieuw 
veld kan nog weleens glijden, maar hier is de 
balrol heel goed.’ De Dragons merkten boven-
dien dat het nieuwe veld minder water nodig 
heeft. ‘Wij hebben op het veld getraind toen het 
erg warm was, maar ook op zo’n dag heeft het 
veld alleen een korte sproeibeurt nodig. Zelfs na 
onze training van twee uur hoefde er niet extra 
gesproeid te worden. Het systeem werkt dus 
goed!’
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Het veld bij Dragons is de eerste Ultimate Pro in België.Spelers zijn enthousiast over de mat.
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