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Gertjan Hilarius houdt zich al jaren bezig met 
gras. Hij adviseert en neemt de rol van project-
manager op zich voor sportvelden en golfter-
reinen. ‘Ze noemen me vaak Grasjan in plaats 
van Gertjan.’ Toen enkele jaren geleden steeds 
meer gps-gestuurde maaimachines hun intrede 
deden op de sportvelden, realiseerde het 
ondernemersechtpaar zich dat er ook op het 
gebied van belijning nog veel te winnen viel 
aan kwaliteit, tijd en moeite. In 2018 kwamen 
ze in contact met de Nederlandse importeur 
van de Intelligent One, een uit Denemarken 
afkomstige gps-gestuurde belijningsrobot. 
Hiermee begon een periode van testen en 
uitproberen. ‘Het wordt verkocht als plug-and-
play’, vertelt de inmiddels ervaren Gertjan, 
‘maar dat is niet zo. Je bent zo een jaar tot 
anderhalf jaar verder voor je de machine echt 
goed kent. Na dat jaar hadden we inmiddels 
zo’n grote klantenkring, dat we hebben geïn-
vesteerd in een tweede. Steeds meer fieldma-
nagers door het hele land ervaren hoeveel dit 
hen oplevert.’

Fikse klus voor vrijwilligers
‘Een veld haaks uitzetten is moeilijk. Je bent 
met drie vrijwilligers drie uur bezig voor één 
veld, mits er geen gedoe is met het verkeerde 
touw en dat soort dingen. Het kost vrijwilligers 
dus veel tijd en ze ervaren het ook als een druk 
als dit hun wekelijkse of tweewekelijkse taak 
is. Bovendien zijn de lijnen nooit kaarsrecht. 
Gps biedt zoveel mogelijkheden: rechte lijnen, 
haaks uitzetten, het is zo gefikst wanneer wij 
langskomen. We hebben tarieven vanaf € 90 
exclusief btw, inclusief verf, voor het strak en 
kloppend belijnen van een sportveld of -terrein. 
Om te beoordelen of dit veel is of niet, moet je 
ook eens goed kijken naar je kalkverbruik.’

Drie velden met één jerrycan
‘Veel sportclubs hebben niet in de gaten hoe-
veel ze kwijt zijn aan kalk. Bedragen rond de 
€ 100 per week zijn heel gewoon. En dan is er 
nog de tijd die je kwijt bent, en de niet hele-
maal rechte belijning. De Intelligent One, onze 
gps-belijningsrobot, kan drie velden belijnen 
met een jerrycan van 10 liter. Hij is dus veel 
zuiniger in het gebruik dan de kalkwagen. Bij 
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Rechtlijnig

De Intelligent One wordt ook ingezet voor teksten.
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veel clubs komen wij langs tijdens de winter- of 
zomerstop, bij andere clubs vaker; die heb-
ben een abonnement voor een vastgesteld 
aantal keren per jaar. In de weken dat wij niet 
komen, is het werk voor de belijners een stuk 
eenvoudiger en sneller uit te voeren. Ze hoe-
ven alleen maar de door onze robot getrokken 
rechte lijnen, haakse hoeken en ronde cirkels 
te volgen en klaar. Zo houden vrijwilligers 
ook plezier in hun klus. De Intelligent One-
lijnmarkeringsrobot onthoudt de coördinaten 
van het veld, dus wanneer we terugkomen, 
krijg je exact hetzelfde resultaat.’

De ene kalk is de andere niet
In principe kun je alle soorten verf in de robot 
doen. ‘Maar wij hebben wel onze voorkeur. Een 
kant- en-klaar product lukt meestal wel, maar 
bij producten die je zelf moet mengen, luistert 
het nauw; dan raakt het eerder verstopt. Wat 
we ook belangrijk vinden, is dat de belijnings-
verf snel droogt. Goede belijningsverf doet dat. 
In de hoeken rijdt de robot soms over een net 
getrokken lijn. Is de verf dan nog nat, dan zou 
de robot gaan stempelen.’

BELIJNEN
4 min. leestijd

De Intelligent One 
wordt nog steeds 
doorontwikkeld

Intelligent One-belijningsrobot
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BELIJNEN

Ieder zijn eigen lijn
De vraag naar de robot stijgt en er is ook een 
ontwikkeling in het soort oplossingen dat 
gevraagd wordt. Gertjan: ‘We werken inmiddels 
steeds meer samen met belijningsbedrijven, die 
ons als partner zien en ons inhuren. Ook veel 
aannemers die sportveldonderhoud uitvoeren, 
huren ons in. Zij hebben een bestek en op basis 
daarvan moeten de lijnen voor de eerste keer 
worden gezet. Een meetbedrijf laten komen is 
veel duurder. Wij komen met onze Intelligent 
One, zetten het veld en de coördinaten uit en 
de volgende keer heb je exact dezelfde lijnen.’

Hij vervolgt: ‘Je kunt deze methode voor allerlei 
sporten gebruiken. We belijnen ook velden en 
terreinen voor Amerikaans voetbal, lacrosse 
(hoofdklasse, heren en dames), honkbal, softbal, 
rounders, rugby league, rugby union, gaelic foo-
tball en atletiekbanen. Maar ook permanente 

belijning op bijvoorbeeld kunstgrasvelden 
behoort tot de mogelijkheden. Dit jaar zou in 
Leeuwarden het WK Ultimate Frisbee worden 
gehouden en wij waren gevraagd voor de 
belijning. Nu is dit vanwege de coronacrisis uit-
gesteld tot volgend jaar, maar het zijn wel pro-
jecten die we kunnen aannemen. Overal waar 
tijdelijk witte lijnen nodig zijn, voor evenemen-
ten, parkeerplekken, noem maar op, kunnen wij 
die aanbrengen. Kaarsrecht. Of niet, want er is 
ook weleens vraag naar tekeningen en tekst.’

Innovatie en ontwikkeling
De Intelligent One is nog altijd een nieuw pro-
duct en wordt nog steeds doorontwikkeld. ‘Er 
wordt in Denemarken door de fabrikant naar 
ons geluisterd’, vertelt Dilande. ‘Wij kregen de 
vraag of we met de belijningsrobot ook teksten 
konden maken. Tijdens de lockdownperiode 
waren er sportclubs die hun supporters iets 

wilden aanbieden; ze deden dat met een 
tekst op het veld, zoals ‘SC Heerenveen laat je 
nooit alleen’. Die mogelijkheid was er in eerste 
instantie niet, maar het is leuk om te kunnen 
meedenken en communiceren over de verdere 
ontwikkeling van de robot.’

Gertjan heeft een mooi voorbeeld van hoe het 
fout kan gaan met de belijning van een veld: 
‘Elke belijner zet zijn ijkpunt op het leunhek. 
Wanneer je daar staat, zie je verschillende kras-
jes. Wordt het hek eens verplaatst, dan heb je 
een probleem. Zo waren we eens een veld aan 
het belijnen. De robot sloeg vijf meter voor de 
doelpalen al af. We snapten er niks van, want 
met gps kun je eigenlijk geen fouten maken. 
Wat bleek: het veld was al jaren vijf meter te 
lang! De vrijwilliger die erbij was, moest lachen 
en zei: ‘Geen wonder dat we op dit veld altijd 
verliezen.’ Een strakke belijning maakt een voet-
balveld af. Je moet ook mooi maaien, maar een 
goede lijn maakt het veld pas echt af.’

Veel sportclubs hebben niet 
in de gaten hoeveel ze kwijt 
zijn aan kalk

Belijningsrobot aan het werk
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Van oud kunstgras 
naar hoogwaardige 
circulaire grondstoffen.

Artificial Grass Recycling

In het Amsterdamse havengebied 
verwerken wij uw oude kunstgras circulair 

tot hoogwaardige, nieuwe grondstoffen.

GBN AGR is de partij
in Nederland met de 
eerste circulaire 
verwerkingsfaciliteiten
voor end-of-life 
kunstgras.

Wij streven naar 100% 
duurzame, circulaire 
verwerking van de 
kunstgrasmatten!

Per direct opslag 
mogelijkheden 
voor kunstgras 
in Amsterdam.


