
 

Hockey op kunstgras 
Hoe wordt het getest? 
 
Presentatrice Barbara de Loor is op bezoek bij een bedrijf dat kunstgras maakt. Hier wordt 
het getest voor gebruik als hockeygrasmat. 
 

Nederlandse topsporters gaan voor goud! Ja, 3-1! En de buit is binnen, het kan niet meer 
fout gaan! Welk geheim wapen heeft de wetenschap hen meegegeven?  

Voor het eerst sinds 16 jaar… Als je nou een heel verdedigende ploeg bent en je bent niet zo 
goed als de tegenstander, dan is een traag veld veel fijner, want dan kan de aanvallende 
partij niet zo snel rondspelen. En bij ons, wij  hebben het liefste snelle velden, waardoor we 
snel kunnen combineren, we hebben heel veel snelheid in onze ploeg en we hebben heel 
veel creativiteit.  

Kijk, een veld heeft altijd een gedrag en daar probeer je op in te spelen en op te trainen, en 
dat is voor ons een heel belangrijke factor denk ik voor de manier van spelen. Het Nationaal 
Sportcentrum ligt in de Veluwse bossen bij Arnhem. Hier worden de materialen getest 
waarmee de hockeydames moeten spelen. Hier liggen verschillende typen kunstgras. Dit is 
een waterveld. Heel veel vezels per oppervlakte. Het moet worden beregend, het is heel 
snel en het water heb je ook nodig, omdat het anders gevaarlijker wordt.  

En daar hebben we een bak met een zandgestabiliseerde constructie. Kunstgrasmat met 
zand erin. Het is een mat die hoger van pool is waar een laag zand in zit. Zou je het zand 
niet hebben, dan druk je alles plat en dan blijft er niks van de mat over. En sinds kort is er 
een soort combinatie, dat is het zandkunstgras-semi-waterveld, dat is een mat die een 
beetje het midden  houdt tussen beide: het wordt gestabiliseerd door zand, er komt zand 
in, en moet wel worden beregend, het heeft de speleigenschappen die lijken op 
watervelden, maar met de duurzaamheid en de opbouw als zandveld. En een stuk 
goedkoper.  

Jullie onderzoeken al deze kunstgrassen. Hoe doe je dat precies? Een kunstgrasmat wordt 
bijvoorbeeld verouderd in een machine. Een klimaatmachine van ons. In 66 dagen krijgen 
wij de informatie, hoe zo’n mat zich zou gedragen na vijf jaar dat hij buiten ligt. En 
daarnaast hebben wij een betredingsmachine waarin rollen over de mat gaan en dan 
kunnen wij in korte tijd simuleren wat een mat na betreding, na vijf jaar, zou zijn, dus dan 
kunnen we zien hoe die er na vijf jaar uitziet. Oh, dat gaat zoveel harder op zo’n veld! Ja.  

Maakt het voor jullie nog verschil? Ja, zeker. Ploegen die in de Top 4 van de Wereldranking 
zitten, die willen graag snelle velden. Dat betekent dus als de pool wat korter is, dan gaat 
de bal wat sneller over het veld heen. En dat vinden wij het fijnste. 
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