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Supporters, ‘Ontwerp je 
eigen veld’ voor stadion 
Galgenwaard!
FC Utrecht schrijft wedstrijd uit voor design van een maaipatroon

Het was hét onderwerp van gesprek in de aanloop naar FC Utrecht - SC Cambuur in en rond Utrecht: het veld van Stadion Galgenwaard. Een presentator 

van NOS Studio Sport merkte tijdens de wedstrijd op: ‘Strak als een biljartlaken, prachtig ontworpen met een ‘Schotse ruit’. FC Utrecht daagt supporters 

uit om met goede ideeën te komen voor een nieuw maaipatroon. Jorn ter Braak, Coördinator Operations bij FC Utrecht: ‘In Amerika en Engeland zijn 

mooie maaipatronen al heel gangbaar, in Nederland nog niet. Wij willen de eersten zijn hier en deze trend naar Nederland brengen.’
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Jan van Halst, analist bij Fox Sports, voorheen 
voetballer en als commercieel manager werkzaam 
bij FC Utrecht, zag enkele weken geleden een 
Engelse post op Twitter voorbij komen. De 
groundsman van Leicester City had een opvallend 
fraai maaibeeld bedacht. Jorn ter Braak: ‘We lazen 
op internet dat de arbitrage in Engeland blij is 
met dit maaipatroon, want door de extra lijnen in 
dit patroon zijn buitenspelsituaties beter te zien.’ 
En dan was er nog Ben Young van de Memphis 
Birds, die op het Nationaal Sportvelden Congres 
komt vertellen over maaipatronen en daarover 
een master class komt geven in Utrecht. Naar aan-
leiding hiervan wilde FC Utrecht de eerste club in 
Nederland zijn die inspeelt op de trend die je in 
Verenigde Staten en nu ook in Engeland ziet: cre-
ativiteit in maaipatronen. ‘Het fieldmanagement-
team van FC Utrecht heeft meteen de koppen bij 
elkaar gestoken om dit patroon na te maken op 
het stadionveld in de Galgenwaard,’ aldus Ter Braak. 
‘Arno Harmsen, firma GrasMeesters, wist meteen 
over welke post ik het had. We hebben hier samen 
een plan van aanpak voor opgesteld en field-
managers Johan van Amerongen en William Bax 
laten zien wat we voor ogen hadden. Zij hebben 
gelijk het maaipatroon uitgelegd op ons veld en 
gemaaid, zodat het voor de wedstrijddag in het 

weekend klaar zou zijn. De extra arbeid die met 
het maaipatroon vergezeld gaat, bestond eruit dat 
fieldmanager Johan van Amerongen met meerdere 
mensen ruim een week bezig was geweest om 
(de eerste keer met behulp van touwtjes spannen) 
alles in de juiste richting te maaien. Het patroon 
kwam met Dennis-maaiers tot stand. De Schotse 
ruit paste binnen het oude maaipatroon en er wer-
den extra benen gecreëerd door tegen de maai-
richting van een brede baan in te gaan.’ Ter Braak 
retweette vervolgens Van Halst met een foto van 
het speelveld in de Galgenwaard en kreeg gelijk 
een duimpje omhoog terug.

Supporters ontwerpen maaipatroon
Op 29 september is er door FC Utrecht een ver-
kiezing uitgeschreven voor het mooiste en origi-
neelste design voor een volgend maaipatroon. 
Supporters kunnen hun patroon intekenen via een 
formulier, of zelf aan de slag gaan op de computer 
of met papier gaan. Tot en met 16 oktober kunnen 
patronen worden gemaild of worden ingeleverd bij 
de fanshop in het stadion. De jury, bestaande uit 
fieldmanager Johan van Amerongen, aanvoerder 
Willem Janssen van het eerste elftal en Robert 
Junier van de afdeling Supporterszaken van FC 
Utrecht, besluit wie er wint. Het gekozen patroon 
wordt na de winterstop daadwerkelijk uitgevoerd 
in Stadion Galgenwaard en de winnaar mag mee-
helpen met het uitmaaien ervan. ‘Op de social 
media was iedereen zeer positief. Op deze manier 
kun je de bezoeker trots laten zijn op het veld en 
het stadion en ze bij het veldonderhoud betrek-
ken.’

Ter Braak: ‘Vorig seizoen hadden we een topdrie-
klassering te pakken in de VVCS-velden ranking. 
Wij willen niet incidenteel pieken, maar willen 
structureel bij de goede velden van de Eredivisie 
zitten. Een geweldige uitstraling is volgens ons 
onderdeel van de kwaliteit en beleving van een 
veld. Originele maaipatronen zorgen voor die uit-
straling. We willen de eerste BVO in Nederland zijn 
die een speciaal maaipatroon heeft, dat past bij de 
club FC Utrecht.’
  
Diagonaal maaien
Er zijn echter grenzen aan wat het fieldmanage-
mentteam wil aanbrengen op het veld. ‘Dat heeft 
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te maken met het behoud van de kwaliteit van het 
veld. Als je ronde vormen maakt, moet je met de 
machine draaien op het gras. Dat geeft wrijving en 
is niet goed voor het gras. Wat wel goed mogelijk 
is ter afwisseling van een blokpatroon, is het aan-
brengen van diagonale lijnen. Southampton heeft 
onlangs een vol patroon met diagonale maailij-
nen laten zien.’ Er bestaat volgens Ter Braak wel 

een verschil tussen Amerikaanse honkbalvelden 
en Nederlandse voetbalvelden. ‘Ik vermoed dat 
de honkbalvelden lange gras hebben, waardoor 
je gemakkelijker met lichtinval kunt spelen. Wij 
maaien in de zomer op 2,8 centimeter en gaan dan 
geleidelijk over op 2,3 of 2,4 centimeter bij aan-
vang competitie en gedurende het seizoen.’

Nog mooier maaibeeld door Dennis-maaier
FC Utrecht heeft het veldonderhoud sinds afge-
lopen seizoen volledig geprivatiseerd. Om tot 
optimale prestaties en dus zo goed mogelijke 
velden te komen, is het wagenpark van de onder-
houdsploeg flink aangevuld. Afgelopen winter zijn 
onder meer een Toro 5510 maaimachine met bak-
ken voor de velden op Sportcomplex Zoudenbalch 
en twee Dennismaaiers voor het veld in Stadion 
Galgenwaard aangeschaft. Een New Holland 
Boomer-trekker is overgenomen van Real Madrid. 
Hierbij werkt FC Utrecht samen met de bedrijven 
Bonenkamp, Redexim, Heybroek en Verschoor. Ter 
Braak: ‘Wij gaan net iets anders en waarschijnlijk 
intensiever te werk dan de gemeente, die de vel-
den tot voor kort onderhield, alhoewel de gemeen-
te er altijd alles er aan gedaan heeft -en nog steeds 
doet- om het optimale binnen haar mogelijkheden 
voor FC Utrecht te doen. ‘Met de Dennis-maaier 
wordt het gras in het stadion ambachtelijk 
gemaaid. Dat zorgt voor een nog beter maaibeeld,’ 

aldus Ter Braak. ‘En er ontstaat minder schade aan 
het veld, omdat er dankzij de Dennis-maaier min-
der gewicht op de grasmat drukt.’ Ter Braak: ‘Zoals 
het veld er op dit moment bij ligt, heeft ie er in 
onze ogen nog niet eerder bij gelegen. Nu is het de 
uitdaging om dat vast te houden en waar mogelijk 
verder te ontwikkelen.’

V.l.n.r.: Arno Harmsen, Johan van Amerongen, William Bax, Ties van Vugt.

Jorn ter Braak.
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