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Afgelopen zomer hebben wij tijdens het EK vrouwenvoetbal 2017 kunnen genieten van een knap
staaltje voetbal. De finale tussen de Nederlandse
en Deense dames werd gespeeld in de Grolsch
Veste van FC Twente. Fieldmanager Henry de
Weert zorgt er al jaren voor een fantastisch veld.
Na het afsluiten van het eredivisieseizoen had hij
slechts kort de tijd om het veld klaar te krijgen
voor het EK voetbaltoernooi. De Weert zette er
de VGR TopChanger voor in.

Een finalewaardige grasmat in
de Grolsch Veste
VGR TopChanger succesvol ingezet bij EK vrouwenvoetbal
Henry de Weert had na afloop van het eredivisieseizoen een kleine zes weken de tijd om zijn veld
klaar te maken voor de halve finale en finale van
het EK vrouwen 2017. Wat moest er gebeuren? De
Weert: ‘Ik wilde de stabiliteit van het veld behouden en de toplaag verschralen. In het verleden
heeft VGR het veld in de Grolsch Veste ook al eens
behandeld met de VGR TopChanger. Dat is destijds
uitstekend bevallen; een goede reden om nu weer
gebruik te maken van de VGR TopChanger.’
In balans
De Weert heeft het veld eerst geverticuteerd. VGR
Dienstverlening behandelde het veld vervolgens
met de VGR TopChanger. Het veld werd met de
VGR TopChanger belucht door om de 7 centimeter
zandpilaren te ‘schieten’ van zo’n 15 centimeter
diep. Bij beluchten kan de bodem de opgestapelde
kooldioxide afbreken en bovendien wordt de
water- en zuurstoftoevoer naar de wortels bevorderd. De bodem wordt tevens verschraald door het
inbrengen van de zandpilaren; er komen minder
voedingsstoffen in de bodem. Het bodemleven
kan zich hierdoor ontwikkelen en de subtiele
balans tussen de voedingsstoffen in de bodem
wordt hersteld. Bestaande en nieuwe grassoorten
krijgen de kans zich te ontwikkelen.
Stevige, dichte grasmat
Direct na het ‘topchangen’ werd het veld geborsteld om het overtollige zand gelijkmatig te verde-

len. De dag erna kon De Weert al doorzaaien. De
Weert heeft het veld eerst doorgezaaid met veldbeemd; net voor het kiemen van het veldbeemd
zaaide hij nogmaals door met Engels raaigras. De
Weert: ‘Deze combinatie zorgt voor een donkergroene en stevige dichte grasmat.’ Na het doorzaaien heeft hij het veld bezand en bemest.
De Weert: ‘Het veld moet natuurlijk perfect zijn. Het
ging immers om de halve finale en de finale van
het EK vrouwen; dan moet de grasmat finalewaardig zijn. De grasmat is voor en tijdens het toernooi
diverse keren beoordeeld door onder andere de
UEFA en ProGrass. Iedereen was zeer te spreken
over de kwaliteit. Ik beaam dat meteen; de grasmat
was na twee weken al bespeelbaar én het veld is
stabiel gebleven.’
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