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‘Het is oorlog’, mompelt een sportveldenaannemer als ik hem vraag wat zijn 
visie is op de markt. Natuurlijk geen echte oorlog met bommen en granaten, 
maar wel een keiharde concurrentiestrijd, waarbij de zoektocht naar kwaliteit 
steeds meer een rituele bezweringsdans lijkt te worden. Een beetje zoals ik 
vroeger mijn verplichte avond- en ochtendgebed afraffelde. Je doet het omdat 
het hoort, maar echt veel voorstellen doet het allemaal niet. Helaas lijkt deze 
aannemer niet alleen te staan. Eigenlijk moet je concluderen dat de hele sport-
sector in crisis is. Een crisis die wij proberen te bezweren met leuke marketing-
verhalen als ‘dit grassoortje komt twee dagen eerder op’ of ‘dit kunstgrasvezel-
tje blijft een half jaar langer overeind staan’. Leuk, belangrijk en ga vooral zo 
door, maar tegelijk too little, too late. Daar win je de echte oorlog niet mee. 

We hebben in het recente verleden geleerd dat zowel kunstgras als natuurgras 
hogere ambities heeft dan de werkelijkheid op dit moment aankan. Dat leidt 
soms tot droevig makende taferelen. Terwijl op de website van Fieldmanager 
ruzie werd gemaakt over de vraag wie het graszaad op het Franse EK had gele-
verd, bleek uit de tv-beelden dat op veel velden vooral weinig gras aanwezig 
was. Voor één veld moest zelfs tijdens het toernooi een nieuwe mat worden 
geïnstalleerd. Natuurlijk is dat niet de schuld van die concurrerende kweekbe-
drijven. Het graszaad bepaalt hoogstens twintig procent van de prestaties van 
de mat. Beter slechte genetica met een goede fieldmanager, dan goede gene-
tica in combinatie met een matige fieldmanager. Kunstgras doet het helaas 
niet veel beter. Uit onderzoek van de BSNC naar een aantal matten bleek na 
vijf jaar geen enkele van de velden nog aan de norm te voldoen. Voor de 
goede orde: het gaat hier om velden die soms met tien of meer jaar garantie 
zijn verkocht. Ook in dit wereldje wordt druk gesteggeld. De aannemers ver-
wijten de adviseurs dat zij allerlei onzinspecificaties in hun bestekken verstop-
pen in een uiterste poging hun eigen meerwaarde aan te tonen. Aannemers 
gedragen zich niet veel beter. Een aardige is de recente discussie tussen 
ambient en cryogeen rubber. Ik heb aan mijn buurvrouw gevraagd of zij het 
verschil weet tussen gemalen rubber dat ooit bevroren is geweest en gewoon 
gemalen rubber. Zij wist het niet, maar evengoed vechten onze kunstgrasaan-
nemers over de toepassing ervan. Niet de eventuele meerwaarde staat hierbij 
centraal, maar de vraag of het middel dwingend mag worden voorgeschreven 
in een bedrijfsgebonden norm. 
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Zelfs de laatste hoop van de sportwereld ligt zwaar onder vuur: de onvolpre-
zen hybridevelden. Ik heb het hybrideveld vaak omschreven als het beste van 
twee werelden. Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat deze velden helemaal 
niet doen wat ze moeten doen en zeker niet het aantal uren halen dat ons 
wordt voorgespiegeld. Ik ben bang dat dit weer het oude liedje is. Er wordt 
te licht gedacht over een hybrideveld en daarom worden er foute keuzes 
gemaakt. Dat begint al bij de aanleg. Goede, eenduidige normen voor aanleg 
ontbreken. En de normen die er zijn, hebben betrekking op het toplaagje. 
Over de onderbouw wordt niet gesproken, en die is toch echt belangrijk als 
je binnen 24 uur 60 millimeter of meer water op je dak krijgt. Vergelijk het 
maar met het kopen van een auto. Je investeert megaveel in de auto, maar 
dan is er geen geld meer om nog bijpassende banden te kopen. Je kunt een 
Ferrari prima op banden van een Golfje laten rijden, maar niet als je die Ferrari 
gebruikt waarvoor hij is gemaakt.

Helaas kan ik de bovenstaande klachtenlitanie nog wel een paar pagina’s lan-
ger maken. Recycling van kunstgrasmatten is nog zo’n item. 
De echte vraag is nu: hoe gaan we deze trend ombuigen? Hoe maken we van 
Nederland weer het toonaangevende land dat het ooit was als het om sport-
constructies gaat? Ik denk dat het leiderschap daarvoor alleen uit de sport-
bonden kan komen. In principe bepalen zij wat er gebouwd moet worden en 
volgens welke normen. Zo veel focus kun je niet verlangen van de sector of de 
brancheorganisaties. Daarvoor zijn hun belangen te versnipperd en te veel op 
de korte termijn gericht. 
Helaas hebben ook de bonden de laatste jaren niet het leiderschap getoond 
dat nodig is. En misschien is het arrogant, maar laat ons als vakblad dat ook 
eens proberen. Wij hebben niet de illusie dat we het beter weten, maar willen 
wel het lef tonen om een paar meter voor de troepen uit te lopen. Op de finale 
details studeren wij nog, maar de essentie van ons congres op 1 december is 
het vaststellen van een Convenant Sport.
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