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IOG EN FA STEKEN GROTE ZAK GELD IN VELDKWALITEIT
Jason Booth (Institute of Groundsmanship) is een oude bekende. 

Booth werd bekend als groundsman of the year, maar werkt 

inmiddels voor het IOG. Met  acht adviseurs tilt hij de gemeentelijke 

sportvelden naar een hoger niveau. Met deze facelift gaat een 

bedrag van maar liefst 10,8 miljoen euro gepaard. 

DE BAL MOET VOORUIT! 
Trends en ontwikkelingen zoals verstedelijking, individualisering, 

bezuinigingen, duurzaamheid en de demogra"sche krimp raken ook 

het voetbal. Hoe gaan we hier mee om? Moet er een keuze worden 

gemaakt tussen natuurgras en kunstgras? Directeur amateurvoetbal 

van het KNVB Jan Dik van der Zee trapt het congres af. Hij kaart aan 

dat we in actie moeten komen. De bal moet vooruit.

KUNSTGRAS, LET OP UW ZAAK! 
De gemeente Den Haag heeft een duidelijke visie op 

de kwaliteit van aanleg en beheer van kunstgrasvelden. 

Samen met de andere grote steden start Den Haag 

waardevolle initiatieven, onder andere op het gebied van 

garantieregelingen en het Masterbestek Kunstgras. Wethouder 

sport Rabin Baldewsingh vertelt hierover.

SPREEUWEN, DE ONBEKENDE VRIJWILLIGERS 

Wat doet een spreeuw de hele dag? Hij zet zijn hele familie in om 

gratis uw grasvelden vrij te houden van insecten. Een spreeuw 

beschadigt met zijn "jne snavel de grasmat niét. Jip Louwe 

Kooijmans van de Vogelbescherming en uitvinder Camiel van den 

Boogaard laten zien wat het resultaat is als je deze vrijwilligers 

inzet.

BELEIDSMATIG KADER GREEN DEAL 

In 2015 tekenden het ministerie van I & M en belanghebbende partijen 

de Green Deal Sportvelden. Deze intentieverklaring: ‘niet spuiten, tenzij’ 

gaat in per 2020. Martin Keve van dit ministerie, zet op het congres alle 

relevante informatie op een rij. Hij beantwoordt de vragen: waarom 

hebben sportvelden een bijzondere positie? Wat is het doel en wie zijn 

betrokken? 

Sportsector sluit 

Convenant Duurzame 

Kwaliteit Sport 

op het Nationaal 

Sportvelden Congres

Vakblad Fieldmanager viert zijn tienjarig congreslustrum 

met het Convenant Duurzame Kwaliteit Sport. Bezoekers 

worden uitgedaagd om mee te tekenen aan de toekomst 

van de sportsector. 

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben stevig 

huisgehouden in de sportwereld. Wellicht zijn deze er 

schuldig aan dat ook het kwaliteitsbesef in de sector 

aan het afnemen is. Het tiende Nationaal Sportvelden 

Congres heeft daarom de ambitie om te fungeren als een 

ijkmoment voor de sector. Iedereen moet doordrongen 

zijn van de noodzaak om er gezamenlijk de schouders 

onder te zetten.

Het doel van het congres is gezamenlijk te bepalen 

waaruit dat nieuwe kwaliteitsbesef moet bestaan: een 

convenant dus. Het congres, waar de gehele branche bij 

elkaar komt, is het ideale moment om dit vorm te geven.

De lezingen op het congres worden afgesloten met een 

stemming onder het publiek, waarna de call to action 

wordt toegevoegd aan het Convenant Duurzame Kwaliteit 

Sport. Gasten worden uitgenodigd het convenant aan het 

eind van de dag te tekenen.

Een greep uit het programma
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We moeten zo snel mogelijk werk gaan maken van één Norm Natuurgras Sportvelden.

We moeten zo snel mogelijk ophouden met het hanteren van materiaaltechnische speci"caties en ons baseren op 

sporttechnische eisen.

Er moet meer sturing komen op de controle van de kwaliteit van sportvelden, inclusief een goed garantiesysteem. 

De sector moet inzetten op innovatie. Innovaties zijn een absolute must om ook in de toekomst nog op een verantwoorde 

en duurzame manier sportvelden aan te leggen.

Het kennisniveau van "eldmanagers moet omhoog om goed beheer zonder chemie mogelijk te maken.

We moeten ophouden met praten over het verschil tussen kunstgras en natuurgras. Het moet gaan om het verschil tussen 

goede en slechte velden en om de beleving van de sporter. 

De branche moet komen met duurzame en verantwoorde oplossingen voor hergebruik en recycling van velden.

Handtekening

Datum

IDEALE VELDEN IN BETAALD VOETBAL 

De discussie over kunstgras in het betaald voetbal is al een paar 

jaar behoorlijk verhit. De KNVB heeft in 2015/2016 onderzoek 

gedaan naar het e#ect van de ondergrond op het spelletje. In het 

onderzoek werd ook gekeken of de kwaliteit van velden voldoet 

aan de Fifa-normen. Laura Jonker, onderzoekster bij de KNVB, 

presenteert de resultaten.

RECYCLING KUNSTGRASVELDEN 

Waarom dumpen of verbranden we kunstgrasafval, en waarom geen 

hergebruik? Founder Dennis Andersen van het Deense Re-Match 

vertelt uitgebreid over een nieuwe concept dat hij heeft ontwikkeld. 

Andersen kaart onderwerpen aan als een level playing  "eld door 

een verwijderingsbijdrage, landelijke overheidssubsidie en het 

thema ‘de vervuiler betaalt’. 

C onvenant duurzame 
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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

LOCATIE

KOSTEN

AANMELDEN

KNVB Campus
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist

Sportclubbestuurders             €195,-

Fieldmanagers in gemeentelijke dienst           €195,-

Overige deelnemers             €195,-

Toegangsprijs avondprogramma            €99,-

U kunt zich aanmelden via 

www.nationaalsportveldencongres.nl
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2017 FIELDMANAGER OF  THE YEAR

PATRICK BALEMANS, KNVB:
‘E!ectieve instrumenten zoals normen en garantiemodellen zijn vaak niet moeilijk 

te ontwikkelen. Ze worden vaak tegengewerkt omdat er belangen mee gemoeid 

zijn. Durf over je belangen heen te kijken, waardoor je meer kunt bereiken en 

ontwikkelingen duurzamer zijn.’

ANDRÉ DE JEU, VSG:
‘Met een eenduidige landelijke norm voor natuurgras ontstaat het gevaar dat 

de lat te hoog wordt gelegd voor lokale clubs. Wel zouden we als branche 

een norm kunnen ontwikkelen die uit enkele niveaus bestaat. Daarnaast 

ziet VSG dat kunstgrasleveranciers vragen om logboeken voor garantie op 

speltechnische eigen-schappen, maar als zij achter hun product staan, kunnen 

zij de koppen bij elkaar steken en een garantiefonds oprichten.’

ERIK LENSELINK, NOC*NSF:
‘NOC*NSF werkt mee aan de green deal en zoekt daarin mee naar nieuwe, 

betaalbare beheermethoden, die ook door vrijwilligers kunnen worden 

uitgevoerd. NOC*NSF is ervan overtuigd dat kennisbundeling op dit vlak in 

binnen- en buitenland leidt tot milieuvriendelijker onderhoud.’ 

JORIS SLOOTEN, NGF:
‘De golfsport laat zich moeilijk terugbrengen tot een simpele normering. Wij 

richten onze aandacht daarom vooral op de basis die in orde moet zijn, zodat 

een structurele speelkwaliteit haalbaar is. Per locatie moet er bij bestuur, 

management en beheer een evenwicht ontstaan tussen ambities, kennis, kunde 

en beschikbare middelen.’

FRANK VAN DER PEET, BSNC:
‘De werkgroep renovatie van BSNC besteedt al jarenlang aandacht aan recycling 

en renovatie, met alle milieu- en juridische aspecten in een renovatieprotocol. 

Het is goed om eens te bekijken of de huidige eisen in de sport het hergebruik 

van materialen feitelijk niet tegenhouden. Veiligheid en bespeelbaarheid staan 

echter voorop.’
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