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Het is druilerig, waterkoud en bijna nog half 
donker als ik begin december ‘s ochtends aan-
kom bij voetbalvereniging SSC’55 in Sprang-
Capelle. Ton Metzke, al zestig jaar lid van de 
vereniging en al minimaal tien jaar vrijwillig 
fieldmanager, staat op mij te wachten met een 
club vrijwilligers. SSC’55 deed graag mee aan 
de Fiskars Challenge die dit vakblad heeft uit-
geschreven. Sterker nog: Metzke had deze  
challenge zelf kunnen verzinnen, omdat 
hij al enkele jaren werkt met de Fiskars-
onkruidsteker. Het tijdstip om de werking van 
de onkruidsteker aan te tonen, is natuurlijk 
niet helemaal goed gekozen. Normaal begint 
Metzke in het voorjaar met het verwijderen 
van onkruid en wordt de frequentie van 
bestrijden direct na het groot onderhoud in juli 
opgevoerd. De onkruidplanten zijn dan nog 
klein en kunnen makkelijk verwijderd worden. 
December is niet alleen slecht gekozen voor 
een demo; Metzke heeft het onkruid letterlijk 

voor onze voeten weggestoken. De vrijwil-
ligers die op deze druilerige decemberochtend 
op het veld zijn verzameld, kunnen maar met 
moeite onkruid vinden. Metzke: ‘Toen ik met de 
Fiskars begon, kwam ik vooral paardenbloem 
en weegbree tegen, maar de laatste tijd zie ik 
meer klaver. Dat is voor Fiskars-onkruidsteker 
een uitdaging; het is lastig te verwijderen, omdat 
het meteen om grote plekken klaver gaat. Het 
steken doen we overigens meestal met zijn 
tweeën: collega Ivan en ondergetekende.’

Green Deal
Ton Metzke: ‘Rond 2015 werd de Green Deal 
geïntroduceerd. Voor ons was dat het moment 
om samen met de gemeente Waalwijk en aan-
nemer Van Wijlen te zoeken naar manieren 
om onze velden zonder chemie te beheren. 
Eigenlijk ging dat heel goed. Een aantal jaren 
geleden hebben alle clubs van de gemeente 
Waalwijk sensoren gekregen om beter  

Fiskars Challenge: SSC’55 houdt onkruid buiten de deur met vrijwilligers 
en onkruidstekers

Toen in 2015 de Green Deal voor sportvelden 

werd afgekondigd, kregen vrijwillige en profes-

sionele fieldmanagers er een uitdaging bij: 

onkruidbestrijding zonder chemie. Sportveld-

beheer zonder chemie is best mogelijk, maar 

het beheer van onkruid is wel een serieus 

probleem. Ton Metzke van SSC’55 in het Noord-

Brabantse Sprang-Capelle bewijst al jaren dat 

je onkruid goed onder de duim kunt houden 

met de Fiskars-onkruidsteker, maar je moet 

niet bang zijn om de handen uit de mouwen te 

steken.
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Onkruid op sportvelden onder 
de duim houden met inzet van 
vrijwilligers

Een club vrijwilligers van SSC’55 is bezig met onkruid steken.
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gedoseerd te kunnen beregenen en bemesten. 
Dat proces hebben wij goed voor elkaar. Ik heb 
in de loop van de tijd kennis opgebouwd waar-
mee ik het vochtgehalte in de toplaag precies 
kan sturen. Ik kan op mijn telefoon exact zien 
hoe hoog het vochtgehalte van een veld is. Stel 

dat dit 11 procent bedraagt; dan weet ik dat ik 
de beregening exact zoveel minuten moet aan-
zetten om één dag later op een vochtgehalte 
van 20 procent te zitten. Die vochtsensoren zijn 
voor ons heel belangrijk om de kwaliteit van 
onze velden te verbeteren. Natuurlijk zorgt een 

dichte en gezonde grasmat ervoor dat onkruid 
minder kans heeft, maar het probleem van 
onkruid ben je daarmee niet de baas. Toen ik 
bij Vos Capelle een Fiskars-onkruidsteker in de 
winkel zag staan, ging ik daarmee aan de slag. 
Dat werkt prima.’

Remco Steenbeek is voorzitter van SSC’55 en 
is aangeschoven bij het interview met Metzke. 
‘Wij zijn heel blij met de inzet van Ton. Onze 
velden hebben er nog nooit zo goed bij  
gelegen. We krijgen van de gemeente en de 
aannemer ook veel complementen over de 
kwaliteit.’

Zand en zaad
Metzke: ‘Je houdt het onkruid alleen onder de 
duim door regelmatig te steken, vooral direct 
na het groot onderhoud. Meteen nadat wij 
gestoken hebben, vullen we de gaatjes op  
met een mengsel van zaad en zand. Wij  
hebben van Bart van Wijlen een zak Barenburg  
SOS-graszaad gekregen, dat ook bij lage 
temperaturen snel groeit. Verder heeft aan-
nemersbedrijf Van Wijlen hier een bigbag met 
het juiste zand neergezet. Dat werkt voor ons 
makkelijker.’

ACTUEEL
2 min. leestijd

De Fiskars Challenge
De vakbladen Fieldmanager en 
Greenkeeper hebben samen met Fiskars 
en distributeur/importeur Stierman de 
Leeuw de Fiskars Challenge ontwik-
keld. Het idee is dat uitgeverij NWST 
één voetbalclub en één golfbaan zoekt 
waar vrijwilligers aan de slag gaan met 
de Fiskars-onkruidsteker. In deze uitgave 
van Fieldmanager worden de ervaringen 
van voetbalvereniging SSC’55 in Sprang-
Capelle met de Fiskars-onkruidtrekker 
besproken. In Greenkeeper 6-2021 
bespreken we de ervaringen van de 
Noord-Nederlandse Golf en Countryclub in 
Glimmen.

Remco Steenbeekj, voorzitter SSC’55

SSC’55 bewijst dat je onkruid met de 
Fiskars-onkruidsteker onder de duim 
kunt houden, maar je moet niet bang 
zijn om te werken

Ton Metzke, vrijwillig fieldmanager bij 

SSC’55 in Sprang-Capelle

Een club vrijwilligers van SSC’55 is bezig met onkruid steken.
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