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De stichting heeft een zelfsturend team van 
vier personen, bestaande uit Eddie Thomassen, 
Frank Huizer, Evert van Rhee en Mitchel Baars. 
Zij zijn dagelijks in de weer om alles op en 
rondom de accommodaties te onderhouden. 
We spreken Eddie Thomassen, medewerker bui-
tensport, over het onderhoud van de velden en 
de uitdagingen daarbij.

Al 20 jaar Eurograss
Al circa 20 jaar wordt er op de sportvelden van 
Veenendaal gebruikgemaakt van Eurograss-

Kwaliteit telt bij Stichting Sportservice Veenendaal

De gemeente Veenendaal telt drie sportparken met in totaal 28 sportvelden, waarvan 15 natuur-

grasvelden. Het gebruik is zeer divers, onder andere voor voetbal, schoolsport en honk- en softbal. 

Het beheer van deze accommodaties is in handen van Stichting Sportservice Veenendaal (SSV), 

sinds tien jaar een onderdeel van de gemeente.
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’We zijn in staat om zeker 400 
speeluren te halen op onze 
natuurgrasvelden’
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mengsels. Al die jaren is dit geleverd door 
Eurograss-dealer Vitagro (voorheen Heigo). 
Hoe is destijds de keuze gevallen op Eurograss? 
Thomassen vertelt: ‘De combinatie van de 
beste rassen Engels raaigras en veldbeemd in 
de Grasgids is bij ons mede bepalend voor de 
keuze. De combinatie van deze grassoorten 
kenmerkt zich in de praktijk door een uitste-
kend herstellingsvermogen van de grasmat op 
zowel trainings- als wedstrijdvelden. Daarnaast 
is er een goede ontwikkeling van veldbeemd 
in de mat. Bij elkaar levert dit een mooie, sterke 
en gesloten zode op die tegen stootje kan.’
Hij vertelt ook zeer tevreden te zijn over de 

geleverde aftersales en service van DSV zaden. 
‘Thijs Schoenmakers van DSV komt in het sei-
zoen langs om samen met onze jongens een 
ronde over de velden te maken en te kijken 
naar de prestaties van de grasmat. Bij vragen of 
andere zaken rondom de grasmat kunnen wij 
altijd bij Vitagro of DSV terecht.’

Het grasmengsel SV7 Maxima wordt allround 
ingezet. Dat wil zeggen dat het gebruikt wordt 
voor zowel het doorzaaien als het inzaaien van 
de wedstrijd- en trainingsvelden. Thomassen 
hierover: ‘Doordat we continu nieuwe en goede 
genetica inbrengen, houden onze velden zich 
buitengewoon goed in tijden van weersextre-
men.’

Intensief gebruik
In 2000 nam de druk op de natuurgrasvelden 
iets af door de aanleg van kunstgrasvelden 
op de verschillende parken. Destijds was het 
onderhoud niet te vergelijken met de huidige 
manier van werken en kon een veld veel min-
der speeluren aan. Thomassen: ‘Ondertussen 
zijn de druk en intensiteit weer wat aan het stij-
gen door de groei van de ledenaantallen bij de 
clubs. Door het onderhoud specifiek aan te pas-
sen, zijn we nu in staat om zeker 400 speeluren 
te halen op enkele van onze natuurgrasvelden. 
Het gebruik van een kwalitatief goed meng-
sel draagt hier zeker een steentje aan bij! Veel 
van dit onderhoud kunnen wij in eigen beheer 

uitvoeren; denk aan wiedeggen, snijden en ver-
tidrainen. Voor zaken als doorzaaien en recycle-
dressen maken wij naar tevredenheid gebruik 
van de diensten van De Ridder.’

Uitdagingen
Wat zijn de uitdagingen voor de natuursport-
velden? Thomassen: ‘Omdat Veenendaal een 
groeigemeente is, zal het gebruik van de 
huidige sportparken verder stijgen en zullen 
de velden ook intensiever gebruikt worden. 
Voor ons als team is het een uitdaging om de 
natuurgrasvelden te allen tijde in optimale 
staat te houden. We kiezen bij het graszaad 
al specifiek voor kwaliteit, maar ook de factor 
klimaat wordt door de weersextremen steeds 
belangrijker. Er kan ineens extreem veel regen 
vallen, terwijl het in de zomerperiode almaar 
warmer en droger wordt, met als mogelijk 
gevolg een onttrekkingsverbod.’ Al met al veel 
uitdagingen, dus. ‘Maar met ons team gaan we 
in Veenendaal geen uitdaging uit de weg’, aldus 
Thomassen.
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