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De hockeywereld heeft traditioneel een veel grotere input bij aanleg en onderhoud van velden dan de voetbalwereld. Volgens sommigen hangt dat 

sterk samen met de kwaliteit van bestuurders. Anderen duiden vooral op het aspect dat de gemeente, als belangrijkste investeerder in sport, de porte-

monnee vaak angstvallig dichthoudt als het om hockey gaat.
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Markt heeft behoefte aan 
meer transparantie als het 
gaat om prijzen voor 
hockeyconstructies
De mip en de mop van watervelden is vaak gunstiger dan die van 

semiwatervelden 
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Een perfect voorbeeld daarvan toont onze gast-
heer Louis Hassink. Als de uitgenodigde hockeybe-
stuurders voor aanvang van het symposium even 
rondkijken op het complex van HC Nieuwkoop en 
vragen wat de gemeente heeft bijgedragen aan 
het geheel, is zijn antwoord even kort als krachtig: 
‘Helemaal niets. Dit gebouw hebben we helemaal 
zelf gebouwd. Totale stichtingskosten 280.000 
euro, exclusief de installaties en afwerking à 80.000 
euro. En ook de komende vervanging van het 
hoofdveld komt helemaal op het conto van de kas 
van de vereniging.’

Zelfwerkzaamheid is natuurlijk een prachtig iets, 
maar heeft natuurlijk ook een keerzijde en Hassink 
is de eerste om dat in te zien. ‘Onze begroting 
draait voor het grootse deel om vastgoed en vel-
den. Veel geld voor andere zaken blijft er niet over.’ 
Toch blijft HC Nieuwkoop met haar contributie 
onder de 300 euro duidelijk onder de benchmark 
van de aanwezige clubs. En dat blijft knap met 
een totaal ledenaantal van ongeveer driehonderd 
hockeyers.

De andere aanwezige clubs zijn, gelukkig voor hen, 
gevestigd in gemeenten waar de gemeentelijke 
afdeling Sport iets toeschietelijker is. Maar dat 
neemt niet weg dat er nog voldoende te wensen 
overblijft. Alle clubs die zijn uitgenodigd voor de 
masterclass, die wordt voorgezeten door Thijs van 
Lierop van adviseur Kybys, zijn geselecteerd van-
wege het feit dat de club binnen niet al te lange 
termijn een of meerdere velden moet renoveren. 
De alles overstijgende vraag daarbij is: in welk type 
veld moet mijn club investeren en wat zijn de voor- 

en nadelen van de verschillende systemen? 
Ik hoor de discussie tussen de hockeybestuurders 
aan en probeer een rode draad te zoeken met de 
vraag: ‘Gaan zandvelden binnen niet al te korte 
termijn verdwijnen?’ 

‘Nee,’ aldus Hassink van gastheerclub Nieuwkoop. 
‘Het klopt dat veel verenigingen hopen op een 
waterveld. En daardoor lijkt het misschien dat 
zandvelden uit de gratie raken. Ik denk persoonlijk 
eerder dat semiwatervelden zullen verdwijnen. De 
mip (meerjaren-investeringsplanning) en de mop 
(meerjaren-onderhoudsplanning) van dit soort 
velden wordt steeds ongunstiger in vergelijking 

Roelof Hol Peter den Hollander
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Het forum Aspecten rondom bouw, selectie 
en onderhoud van een hockeyveld werd 
gehouden op 27 mei in het clubhuis van 
Hockeyclub Nieuwkoop in Nieuwkoop. Louis 
Hassink was als accommodatiebeheerder van 
Hockeyclub Nieuwkoop onze gastheer. 
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met die van watervelden. Het prijsverschil tussen 
watervelden en semiwatervelden wordt relatief 
gezien steeds kleiner. En het is algemeen bekend 
dat het uitermate lastig is om semiwatervelden 
goed te onderhouden.’

Thijs van Lierop van Kybys herkent dat verhaal en 
bevestigt wat Hassink zegt: ‘Vooral bij semiwa-
tervelden is het cruciaal dat het onderhoud goed 
wordt uitgevoerd. Sta je eenmaal op achterstand, 
dan is het bijna onmogelijk om een veld weer in 
topconditie te krijgen, omdat het zo lastig is de 
vervuiling te verwijderen.’ 
Belangrijk aspect bij watervelden is dat deze goed-
koper worden door de introductie van goede en 
goedkope shockpads die kunnen worden ingezet 
als vervanging van de veel duurdere e-layers. 
Een e-layer mag volgens Van Lierop kwalitatief 

niet echt vergeleken worden met een shockpad. 
Maar met de huidige generatie shockpads, die 
grosso modo de helft van de prijs van een e-layer 
bedraagt, zijn wel prima resultaten te boeken. Een 
goede shockpad is mogelijk tegen ongeveer 6 
tot 7 euro per meter. Een e-layer kost algauw het 
dubbele. Op een volledig veld scheelt dat al snel 
20.000 euro. 

Geld 
De heren en dame discussiëren snel en enthousiast 
over het onderwerp dat hen bindt: de vervan-
ging en het beheer van hun hockeyvelden. Echt 
geanimeerd wordt de discussie pas wanneer het 

gaat over de prijs van velden. De bestuurders zijn 
unaniem van mening dat de markt behoefte zou 
hebben aan meer transparantie als het gaat om 
prijsvorming. Peter den Hollander van de commis-
sie die de verhuizing van Xenios in Amsterdam 
voorbereidt: ‘Wanneer je op een beurs rondloopt 
en je praat met een fabrikant van kunstgras over 
prijzen, krijg je eigenlijk nooit duidelijkheid. Er 
wordt wat met tonnen gegoocheld, maar op zó’n 
manier dat je nog niets wijzer bent.’
De andere aanwezigen tijdens de masterclass zijn 
het daarmee eens. Henk Hilberts, voorzitter van de 
Zandvoortsche Hockey Club voegt eraan toe dat, 
hoewel hij zeer gelukkig is met de inspanningen 
van de hockeybond, deze op dit gebied wel beter 

Henk Hilberts Giorgio Norbiato

Jenneke Vis
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zou kunnen ondersteunen.
Giorgio Norbiato: ‘Er wordt “vier ton” geroepen, 
maar je moet zelf maar uitzoeken wat daar alle-
maal bij inbegrepen is. Ballenvangers, hekken, et 
cetera. Daar heb je dus eigenlijk niets aan.’ 
Ook deskundige van Lierop herkent het beeld en 
heeft er zelfs een verklaring voor. ‘Wanneer je echt 
een veld in opdracht te geven hebt, krijg je snel 
genoeg een offerte. Wanneer je alleen maar op de 
achtergrond actief bent of mee financiert met de 
gemeente, zullen aannemers zeer terughoudend 
zijn met het verstrekken van prijzen, omdat ze 
dan in conflict komen met de gemeente. Die zal 
bang zijn dat haar onderhandelingspositie wordt 
ondergraven.’

Semiwater 
Het verhaal van Jenneke Vis-Maters, voorzitter van 
de Dordrechtse Mixed Hockeyclub en de enige 
vrouw in het groepje van hockeybestuurders, 
is redelijk symptomatisch. Het nieuwe veld van 
DMHC is op dit moment in aanbesteding en de 
gemeente is bereid gevonden om een semiwa-
terveld te financieren. Alles wat de club daar-
buiten wil, zal deze zelf moeten financieren. De 
Dordrechtse club wil een waterveld en zal dus met 
het verschil op de proppen moeten komen. Het 
verschil bedraagt volgens de voorzitter ongeveer 
50.000 euro. 
Roelof Hol, die zichzelf voorstelt als voorzitter van 
de enige Leidse hockeyclub geeft aan hoe belang-

rijk dit soort keuzeprocessen zijn. ‘Wanneer je een 
keuze maakt voor een bepaald type veld of onder-
bouw, heeft dat enorme gevolgen voor de rest van 
jouw proces. Het is een integrale keuze.’
Hol vervolgt: ‘Als vereniging ben je daarnaast ook 
te kwetsbaar, te klein en te onervaren om te expe-
rimenteren met je veld. Je kunt je eenvoudig niet 
permitteren om met de foute keuze te worden 
opgezadeld. 

Gemeente
Het gezelschap is over het algemeen zeer content 
met de inspanningen van de hockeybond. Ook 
over de rol en het optreden van de gemeente 
is men over het algemeen zeer gelukkig. Henk 
Hilberts: ‘Zandvoort is natuurlijk een kleine 
gemeente en je kunt merken dat niet alle kennis 
aanwezig is, maar over het algemeen is de instel-
ling goed en hebben ze het beste met ons, als 
hockeyclub, voor.’ 
Peter den Hollander is een tikje kritischer over zijn 
gemeente en vraagt zich af of zij wel goede onder-
handelaars zijn. 
Thijs van Lierop helpt hem uit die droom: ‘Door de 
manier van aanbesteden zit dat wel snor.’ Gastheer 
Hassink pepert Den Hollander nog even in dat hij 
in zijn handen mag knijpen met zo’n gemeente. 
‘Jullie zitten in Amsterdam in een walhalla, als je 
ziet wat jullie krijgen in vergelijking met ons.’ 

Als vereniging ben je 

daarnaast ook te kwetsbaar, 

te klein en te onervaren 

om te experimenteren met 

je veld

Louis Hassink

Thijs van Lierop

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5890

HOCKEY
SPECIAL


