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De van oorsprong Duitse firma Polytan GmbH 
heeft een bewezen reputatie op het gebied van 
sportvelden. Hoewel het eerder al meewerkte aan 
enkele Nederlandse projecten, zette het bedrijf 
eind vorig jaar officieel voet op Nederlandse 
bodem. Nu wil het de hockeymarkt kennis laten 
maken met de hoogwaardige Duitse kwaliteit 
die het biedt, vertelt Rutger Schuijffel, Business 
Manager bij Polytan. Over dat voornemen laat het 
bedrijf geen gras groeien, want een van de eerste 
projecten betreft er een van grote omvang. MHC 
Forescate heeft momenteel één waterveld en drie 
zandvelden. Drie van deze velden worden binnen-
kort vervangen. 

‘Bij de aanvang van het project zeiden we: we zoe-
ken geen partij die alleen velden aanlegt, maar een 
partij die samen met ons een langlopend project 
draait’, vertelt verenigingsmanager Ad de Gruiter. 
‘Na uitgebreid vooronderzoek naar collega-clubs 
en aanbieders kozen we voor Polytan. Met hen 
hebben we afspraken gemaakt voor het onder-
houd in de komende jaren.’ De Gruiter spreekt van 
een win-win situatie: de club wordt voorzien van 
gedegen velden met weinig onderling verschil 
in speelbeleving. Voor Polytan is het een mooie 
showcase om de verscheidenheid uit het portfolio 
te presenteren. 

Rio de Janeiro
Voor het hoofdveld, waar veel eerste teams op 
spelen, kiest MHC Forescate voor een ontwik-
keling die ‘vers van de pers’ komt: een Poligras 
Platinum CoolPlus, gelijkwaardig aan het veld dat 
Polytan realiseerde voor de Olympische spelen in 
Rio de Janeiro. Schuijffel: ‘Het enige verschil met 
het veld in Rio is dat dit veld wordt uitgevoerd in 
twee tinten groen in plaats van blauw. Daarnaast 
wordt de grasvezel in een lengte van dertien mil-
limeter uitgevoerd, twee millimeter langer dan de 
Braziliaanse variant, zodat het aan de Nederlandse 
eisen voldoet.’ Op veld twee legt Polytan haar 
befaamde Poligras MegaCoolPlus aan. Dit water-
veld is nagenoeg gelijk aan het hoofdveld, vertelt 
De Gruiter, maar met iets minder steken. Op het 
derde veld komt Poligras Terra Coolplus, een vari-
ant die qua speleigenschappen dicht tegen een 
waterveld aan zit. 

Het hoofdveld wordt voorzien van een zogenaamd 
ET-decke. Dit is een elastische laag E-layer gemixt 
met steenslag, die de technische eigenschappen 
van beide combineert. De mat is uitgevoerd in een 
monofilament-vezel met een toevoeging die de 
vezel doet krullen, wat resulteert in extra sterkte en 
slijtvastheid. De vezels zijn verankerd in een dikke 
backing die bestaat uit drie lagen. Dit zorgt voor 
extra stevigheid en speelbestendigheid. De Gruiter 
vertelt dat de club consistent onderhoud uitvoert 

en snel anticipeert op bijvoorbeeld weersomstan-
digheden. Dat draagt bij aan het feit dat de velden 
van de club lang meegaan. Met goed onderhoud 
en de matten van Polytan hoopt de club er weer 
lang tegenaan te kunnen. 

De verenigingsmanager kijkt uit naar de samen-
werking met de in Nederland nog relatief 
onbekende, maar in het buitenland geprezen 
Polytan. ‘Zij hebben velden verzorgd voor diverse 
Olympische Spelen, waaronder Rio, en de Duitse 
Bundesliga. Dan kan het toch bijna niet anders 
dan dat het goed uitpakt.’ Eind juni is het contract 
officieel getekend. Als alles volgens plan verloopt, 
wordt het sportpark in Voorschoten medio augus-
tus opgesierd door drie fonkelnieuwe velden.

Polytan realiseert drie verschillende velden, 
waarvan één gelijkwaardig aan dat van Rio 

Voor hockeyvereniging MHC Foresca-

te uit het Zuid-Hollandse Voorschoten 

vervangt Polytan maar liefst drie 

van de vier velden. Voor het bedrijf 

een mooie kans om haar gevestigde 

positie ook op de Nederlandse markt 

te brengen, vertelt Rutger Schuijffel 

van Polytan. 
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Poligras Platinum CoolPlus-veld bij Bisham Abbey National Sports Centre.

MHC Forescate heeft primeur 
met ‘Olympisch veld’
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