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Van Benthum is al sinds 1987 werkzaam bij NEC. 
Na een periode als verzorger bij het tweede en 
eerste elftal ging hij in 1996 als stadionmanager 
aan de slag. ‘Ik had een technische achtergrond en 
ervaring in de horeca. Zo kwamen ze destijds bij 
mij terecht’, vertelt hij. Als stadionmanager is hij 
onder andere verantwoordelijk voor het hoofdveld 
en het trainingscomplex van de Nijmeegse voet-
balclub. ‘Het trainingscomplex van NEC bestaat uit 
twee natuurgrasvelden en drie kunstgrasvelden. 

De natuurgrasvelden worden uitsluitend door 
het eerste elftal gebruikt’, vervolgt hij. ‘Omdat we 
natuurgrasvelden hadden, ben ik me meteen meer 
gaan verdiepen in natuurgras. Ik heb wat cursus-
sen gevolgd en heb een opleiding gedaan om er 
zo veel mogelijk van te weten te komen.’ Inmiddels 
is hij uitgegroeid tot een expert op het gebied van 
fieldmanagement. Het onderhoudsteam van NEC 
is klein; er zijn twee vaste werknemers in dienst die 
fulltime met alle velden bezig zijn. Zelf verricht hij 

niet veel operationeel werk, maar hij houdt  
continu een oogje in het zeil; elke dag is hij 
aanwezig op de club. ‘Natuurlijk niet altijd volle 
dagen, maar ik ben elke dag wel even op de club 
te vinden.’

Beperkt budget
De omvang van het onderhoudsteam hangt sterk 
samen met het beperkte budget dat bij NEC 
beschikbaar is. ‘Voor het hoofdveld hebben we 
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‘Iedere BVO zou op natuur-
gras moeten spelen’
Stadionmanager Theo van Benthum (NEC) knoopt al twintig jaar de 

eindjes aan elkaar
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20.000 euro per jaar ter beschikking, een relatief 
klein budget. Dat geld besteden we aan gras, zaad, 
zand en externe partijen die ingehuurd moeten 
worden. Op het gebied van onderhoud doen we zo 
veel mogelijk zelf, maar dat is niet altijd mogelijk. 
We hebben bijvoorbeeld geen doorzaaimachine, 
dus als dat moet gebeuren, komt er een onder-
aannemer.’ Desondanks scoort het hoofdveld van 
het Goffertstadion jaarlijks hoog in de resultaten 
van spelersvakbond VVCS. ‘We hebben al jaren een 
veld dat goed beoordeeld wordt, maar dat wordt 
wel steeds lastiger’, geeft Van Benthum toe. Zo is 
de toplaag van het veld in het Goffertstadion al 
enige tijd aan vervanging toe; de huidige toplaag 
ligt er al vanaf 2004. Tot nog toe werd dat steeds 
uitgesteld, maar de planning is om de toplaag 
komende zomer eindelijk te vervangen. ‘Het is 
moeilijk om een gezonde financiële planning te 
realiseren, vooral voor groot onderhoud of bijvoor-
beeld het vervangen van die toplaag. Eigenlijk ben 
je alleen maar aan het overleven met het geld dat 
je hebt.’

Niet tevreden
Door de financiële situatie in combinatie met de 
weersomstandigheden is Van Benthum eigenlijk 
niet tevreden over hoe de mat er momenteel bij 
ligt; er is te weinig wortel. Bij NEC groeit er boven-
dien geen gras in de winter. ‘Grote clubs als Ajax  
en Feyenoord beschikken over SGL-groeilampen 
[lampen die de groei van gras stimuleren, red.].  
Die hebben wij niet.’ Van Benthum moet dus  
creatief te werk gaan om de eindjes aan elkaar te 
knopen. ‘We proberen het hoofdveld zo min  
mogelijk te belasten, zodat we met weinig speel-
schade te maken hebben.’ Het hoofdveld van 
NEC wordt daarom alleen door het eerste elftal 
bespeeld: slechts één keer per twee weken.  
Er wordt ook niet op getraind. ‘Daar hebben we 
twee aparte natuurgrasvelden voor op het  
trainingscomplex.’

Het Goffertstadion wordt zo min mogelijk gebruikt 
voor evenementen. ‘Maar soms ontkomen we er 
niet aan’, vertelt Van Benthum. ‘Na de laatste  
thuiswedstrijd wordt er nog weleens wat  
georganiseerd, en daar wil ik dan ook best  
rekening mee houden.’ Afgelopen zomer  

werden bijvoorbeeld de Special Olympics in het 
Goffertstadion georganiseerd, in samenwerking 
met de gemeente Nijmegen. ‘Normaal ga ik één 
keer per zomer met de Fieldtopmaker over het 
veld, maar dat kon daardoor niet.’ Toch ziet hij ook 
voordelen: ‘We vangen het met andere middelen 
op. En gelukkig scheelt het financieel ook weer 
wat.’

Continu in dilemma
Een goed veld begint bij een goede basis, volgens 
Van Benthum. ‘Zo lang het gras nog groeit, moet je 
een goede basis leggen, zodat je zo veel mogelijk 
wortel hebt. Er komen steeds betere rassen. Zelf 
maken wij gebruik van RPR en dat bevalt goed.’ 
Verder is het van belang om mensen met expertise 
om advies te vragen, vindt hij. ‘Als we wat diep-
gaander advies nodig hebben, ga ik vaak naar een 
specialist.’ Ook heeft hij regelmatig contact met 
andere fieldmanagers uit de Eredivisie. ‘We heb-
ben een Whatsapp-groep waarmee we af en toe 
contact hebben.’ Wat wordt daarin zoal besproken? 
‘Dat is niet zo spannend, hoor’, lacht hij, terwijl hij 
zijn telefoon erbij pakt. ‘Soms heb je advies nodig 
of vraag je waar anderen mee bemest hebben. Of 
je vraagt of een ander ook last heeft van bepaalde 
schimmels.’

Het is altijd weer een uitdaging om het veld  
gedurende het seizoen in topconditie te houden.  
‘We proberen de speelschade te beperken. Zelf 
werk ik met een vast schema; dat is onze basis. 
Daarnaast probeer ik zo veel mogelijk te  
anticiperen op bijvoorbeeld de weersomstandig-

heden. Waar nodig stuur ik bij met kleur en stikstof.’ 
Bij het onderhoud sta je continu voor dilemma’s, 
vertelt Van Benthum. ‘Je maakt altijd een afweging 
tussen de cultuurtechnische en de sporttechnische 
waarden. Het is voor het gras beter om het niet te 
kort te maaien, terwijl spelers juist een strak veld 
willen. Als je te veel besproeit, krijg je luie wortels, 
maar als je te weinig sproeit, absorbeert het veld 
minder. En dat levert weer meer speelschade op. 
Je staat continu in tweestrijd en je moet uitzoeken 
wat het minst slecht is voor je veld.’

Politieagent
Spelers en trainers denken niet altijd mee over die 
dilemma’s, vindt Van Benthum. ‘Veldonderhoud is 
niet alleen maaien, maar heeft ook te maken met 
belasting. Spelers en trainers hebben niet altijd  
een idee hoeveel er nodig is om een goed veld te  
realiseren.’ Van Benthum geeft daar zelf een voor-
beeld bij. ‘Met slecht weer gaan ze een rondootje 
doen met twintig mensen en ploegen ze het veld 
om. Twee dagen later zijn ze dat vergeten en 
vinden ze dat het veld er slecht uitziet.’ Het veld is 
voor spelers pas belangrijk als ze erop spelen. ‘Het 
liefst zouden ze elke dag op het hoofdveld trainen. 
Een trainer zou moeten bedenken: als ik nu op het 
hoofdveld train, dan wordt het veld er niet beter 
op voor de wedstrijd, dus laat ik dat maar niet 
doen.’ Van Benthum moet nu vaak zelf die rol van 
politieagent op zich nemen. ‘Dat zou wel wat meer 
vanuit de spelers mogen komen, het koesteren van 
het veld’, vindt hij. ‘Ze zouden zich meer moeten 
verdiepen in de belasting van het veld en de vraag 
wanneer het bespeelbaar is. Zij denken alleen 

‘Met een klein budget 

moet je continu zien 

te overleven’

Van Benthum in gesprek met groundsman Wim.
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maar: als we een goede groundsman hebben, dan 
hebben we ook een goed veld.’ Hij probeert bij 
spelers regelmatig te polsen hoe de mat erbij ligt. 
‘We proberen er altijd voor te zorgen dat de mat er 
zo goed mogelijk bij ligt.’ Het publiek ziet dat ook, 
vertelt hij. ‘Van hen hoor je vaak wel dat de mat er 
goed uitziet.’

Hybridemat de toekomst
Over kunstgras heeft Theo van Benthum een  
duidelijke mening. Hij is er niet op tegen, maar 
vindt dat BVO’s op natuurgras moeten spelen. 
‘Spelers hebben een duidelijke voorkeur voor 

natuurgras en ook het publiek vindt het een stuk 
mooier. Daar doe je het voor.’ Spelen op kunstgras 
is anders, vindt Van Benthum. ‘Voetbal op kunst-
gras is niet beter of slechter, maar wel anders.  
Het zit een beetje tussen zaalvoetbal en veldvoet-
bal in.’ Toch begrijpt hij dat veel amateurclubs op 
kunstgras overstappen. ‘Als een knollenveld het 
alternatief is, dan is kunstgras voor het spelletje 
natuurlijk beter. Maar BVO’s die de middelen  
hebben om een goed natuurgrasveld te leveren, 
moeten dat ook gewoon doen.’

Kunstgras kan op de lange termijn weleens  
nadelig zijn voor het Nederlandse voetbal, denkt 
Van Benthum. ‘Door over te stappen op kunst-
gras verlies je als Nederland de aansluiting met 
de Europese top. We leiden alleen maar kunst-
grasvoetballers op. De jeugd past zich zo aan, 
dat is geen probleem. Maar ze moeten wel jaren 
op natuurgras spelen om bij de Europese top 
te komen. Als dat niet gebeurt, ga je die strijd 
verliezen.’ Over hybridevelden is hij positiever, 
want die zouden volgens Van Benthum weleens 
de toekomst kunnen hebben. ‘De hybridemat 
kan een uitkomst zijn. Ik heb het hybrideveld van 
Vitesse gezien en dat lag er fantastisch bij: weinig 
speelschade, de eigenschappen van natuurgras 
en het veld kan veel meer uren hebben. Je moet 
echter wel voorzichtig zijn met oordelen, want je 
kunt pas over een jaar of vijf echt uitspraken doen 
over hybridevelden. De velden moeten zich nog 
bewijzen.’

Na twintig jaar als stadionmanager zit Van 
Benthum nog altijd vol ambitie. ‘Ik wil hier een  
ideale situatie creëren’, vertelt hij. ‘Ik zie nu dat we 
heel beperkt zijn met onze faciliteiten, de velden, 
maar bijvoorbeeld ook krachthonken. Ik wil een 
ideaalplaatje realiseren.’ Het stadion moet  
geüpdatet worden, vindt hij. ‘Uiteindelijk willen  
we weer een stadion krijgen dat van deze tijd is.’
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