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Gelukkig krijgen wij als Fieldmanager vaker mail van lezers. Soms wijzen ze 
ons op nieuwe ontwikkelingen, soms zijn ze kritisch. Dat we te veel of te wei-
nig schrijven over natuurgras of kunstgras bijvoorbeeld. Maar de cry for help 
die eind april op ons bureau belandde was opmerkelijk. Kort samengevat: 
Ik ben hockeybestuurder en wij moeten iets met ons kunstgras-hockeyveld. 
Maar wat precies? Welke systemen zijn er? En wat zijn voor- maar vooral ook 
nadelen? Dat ene mailtje was al opmerkelijk in zijn uitgebreidheid. Toen er bin-
nen 24 uur vanuit de andere kant van het land nog een soortgelijk hulproep 
kwam, kon er niet langer sprake zijn van toeval. Onze redactie ging aan de slag 
en het eindresultaat heeft u nu in handen. Een hockey-special waar werkelijk 
iedere vraag die wij konden verzinnen over selectie, aanleg, beheer en onder-
houd wordt beantwoord. 

De belangrijkste vraag, zo bleek uit een forum dat wij hielden bij Hockeyclub 
Nieuwkoop, is meteen de gevoeligste: harde data over investering. 
Hockeybestuurders, maar ook fieldmanagers in gemeentelijke dienst blijken 
hardnekkig op zoek te zijn naar betrouwbare cijfers van de kosten van hoc-
keysystemen. Ook de KNHB, waarvan de inzet over het algemeen hogelijk 

wordt gewaardeerd heeft deze lacune nooit in kunnen vullen. Dat is wellicht 
te snappen als je je realiseert dat kunstgrasaannemers heel terughoudend zijn 
als het gaat om het vrijgeven van hun prijsniveau. Als je daar vraagt: ‘Wat kost 
dit veld’, dan krijg je een bedrag om je oren tussen de tweeënhalf en vijf ton 
en dan mag je zelf verzinnen of dit inclusief of exclusief hekwerken en bere-
gening is. Vertaal dat eens naar de aankoop van een nieuwe middenklasser. 
‘Leuke auto meneer, past er goed bij. En voor een bedrag tussen de twintig en 
vijftig roodjes is ie van u.’ De automarkt is inmiddels zo ontwikkeld dat er van 
meet af aan duidelijkheid wordt geven. Vaak kun je via een initiële zoektocht 
op internet al 99 procent van de prijs achterhalen en gaat de rituele dans in 
de showroom om niet veel meer dan een extra set automatten. Ik denk dat we 
daar in de sportsector ook naartoe moeten. Onderscheiden moet primair op 
kwaliteit, daarna op prijs, maar een schimmig spel dat tot doel heeft de klant 
dom te houden lijkt me zó 2015.    
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