Arie Crezee: ‘Wij hanteren
nu de Schijndelse methode,
maar dan beter’
Fieldmanager met pensioen voor de boeg zorgt voor nalatenschap met V-Strong
Een paar jaar geleden zag sportveldbeheerder Arie Crezee van de gemeente Heusden op de Demodag Sportvelden in Amsterdam de V-Strong in werking. Hij was erg onder de indruk van de verwijderende kracht van de machine en besloot tot aanschaf over te gaan. Inmiddels zet Crezee de V-Strong in
op zijn eigen manier, waardoor hij ook op stort- en aanvoerkosten bespaart.
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Voorheen werkten Crezees mannen met een losse
verticuteerder, waarna het vrijkomende materiaal
werd opgeraapt met een prima functionerende
STH Panda. Maar de V-Strong heeft een veel sterkere werking dan de losse verticuteerder, zo zag
Crezee in Amsterdam. ‘De V-strong haalt ontzettend veel uit de grasmat. Helemaal zonder chemie
onkruid beheersen zal moeilijk zijn, maar door
vaker te verticuteren met een powermachine als
de V-Strong raak je in elk geval een hoop onkruid
kwijt.’
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Crezee is lovend over zijn nieuwe aanwinst:
‘Hiermee werken is een soort Schijndelse methode,
maar dan met een machine die onkruid en dergelijke nóg beter bestrijdt.’

kort eraf slaan, waarbij het zand terugvalt in het
veld. Vervolgens laten we de Recycling Dresser zijn
werk nog even doen. Tot slot slepen we het veld
glad en zaaien we het door.’

Inmiddels zet Heusden de V-Strong op een geheel
eigen manier in. ‘We bewerken het veld met de
V-Strong en laten het daarna een halve dag drogen, want er blijft na het verticuteren een hoop
zand achter op het veld. Zodra het veld droog is,
laten we onze Panda met zijn klepels het gras heel

Het voordeel van deze manier van werken is dat
er veel zand terugkomt in het veld, waardoor
Heusden minder materiaal hoeft af te voeren. Hoe
zonniger de omstandigheden, hoe meer zand
terug het veld in kan vallen. Crezee: ‘Het helpt
gigantisch dat wij als gemeente de tijd hebben om
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een veld een halve dag te laten drogen, voordat we
aan de volgende bewerking beginnen. Wij snappen dat een aannemer zich dat doorgaans niet
kan veroorloven en na het verticuteren het vrijgekomen materiaal direct wil opladen, om door te
gaan naar het volgende werk. Maar voor ons geldt:
door te besparen op stortkosten en de aanvoer van
nieuw zand zal Heusden zijn investering extra snel
terugverdienen.’
Het was niet zozeer voor zichzelf, dat Crezee een
lans brak voor de V-Strong bij zijn meerderen bij
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de gemeente. Hij gaat over niet al te lange tijd
met pensioen. ‘Mijn opvolger en het team wil ik
iets meegeven waarmee ze goed vooruit kunnen.’
Het kostte overigens niet veel moeite om bij de
gemeente de handen op elkaar te krijgen voor
deze verticuteermachine, gezien de huidige aandacht voor chemievrij onkruidbeheer.
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