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Go Ahead Eagles vernieuwt 
grasmat in sneltreinvaart voor 
UEFA Women’s EURO 2017

Go Ahead Eagles heeft het afgelopen jaar minimaal 
onderhoud gepleegd. Ondanks de degradatie 
vond men het belangrijk om het veld nu goed aan 
te pakken. Het was na de competitie hard, bevatte 
veel straatgras, had een slechte beworteling en 
daardoor geen optimale bodemopbouw. Maar 
de tijd was beperkt. De competitie van Go Ahead 
Eagles liep tot eind mei, en vanaf half juni moesten 
de velden alweer gereed zijn: toen kwamen de 
eerste teams naar Nederland. Dit betekende dat er 
slechts twee à drie weken tijd was om de grasmat 
te verbeteren. ‘Zonder WEURO was het sowieso 
gelukt; nu vormde het een leuke uitdaging’, aldus 
Jongsma. 

Aanpak
Allereerst werd al het straatgras verwijderd, waarna 
de Sandmaster gebruikt werd om de verdichting 

ongedaan te maken en het drainerend vermogen 
te verbeteren. Vervolgens werd er gesleept om 
oneffenheden op te heffen en doorgezaaid met 
Engels raaigras van het sportveldtype. Daarna 
werd het nieuw ingezaaide veld bemest met snel-
werkende stoffen. 

Inmiddels is de eerste oefenwedstrijd op het veld 
gespeeld. Na de wedstrijd was de schade minimaal 
en de kwaliteit van het veld nog steeds hoog. Het 
vertrouwen dat de mat zijn kwaliteit behoudt, is 
dan ook groot, zelfs met de hitte en droogte van 
de afgelopen tijd.

Over WEURO 2017
WEURO 2017 wordt op 16 juli in Utrecht geopend 
met de poulewedstrijd tussen Nederland en 
Noorwegen. De finale is op 6 augustus in 

Enschede. Met zestien deelnemende landen wordt 
dit het grootste Europees voetbalkampioenschap 
voor vrouwen tot nu toe.

Van 16 juli tot en met 6 augustus vindt de UEFA Women’s EURO 2017 plaats. Ook op het veld van Go Ahead Eagles vindt een aantal wedstrijden en trai-

ningen plaats. Het veld verkeerde na de competitie echter in slechte conditie. Voordat de eerste teams arriveerden, moest er dus nog veel aan gebeuren, 

een uitdaging die fieldmanager Branco Jongsma onder advies en begeleiding van GrasMeesters maar al te graag aanging. En geslaagd is het zeker: 

door de uitstekende voorbereiding was het veld op tijd klaar voor de tien trainingen en vijf wedstrijden die er zullen plaatsvinden.

Auteur: Jan van den Boom, namens Plantum

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6764


