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De Zweef krijgt 

kunstgrasveld  
 

‘Buurman’ DES is woedend over de dreigende veldroof en voelt zich door de BLOS 

buitenspel gezet.  

 

door Han Haveman NIJVERDAL – Voetbalvereniging De Zweef en Koninklijke Ten Cate 

hebben dit voorjaar samen een verzoek ingediend bij de BLOS (Bestuurscommissie voor de 

Lichamelijke Oefening en de Sport in de gemeente Hellendoorn) voor de aanleg van een 

kunstgrasveld op sportpark Gagelman. Het gaat daarbij om een zogenoemd pupillenveld: een 

half wedstrijdveld waarop de E’tjes en F’jes normaliter hun competitiewedstrijden spelen. Het 

kunstgras voor het pupillenveld wordt geleverd door het bedrijfsonderdeel TenCate Grass aan 

de G. van der Muelenweg in Nijverdal en naar verluidt is De Zweef verantwoordelijk voor het 

realiseren van de bestrating, hekken, ballenvangers en de dug-outs op en rondom het nieuwe 

kunstgrasveld.  

 

Voorzitter Erik Heuver van De Zweef geeft desgevraagd aan dat hij niet kan ingaan op de 

mede door zijn club gedane aanvraag en verwijst naar woordvoerder Jaap de CarpentierWolf 

van Koninklijke Ten Cate. „Sorry, maar we hebben nu eenmaal afgesproken dat Ten Cate de 

communicatie hierover doet.” De Carpentier Wolf geeft aan dat op dit pupillenveld 

‘innovatief kunstgras’ wordt aangebracht, dat de komende jaren als het ware door de 

voetballers van De Zweef wordt getest. Uit concurrentieoverwegingen wil de woordvoerder 

niet aangeven of ‘het innovatieve’ in het kunstgras zelf zit of dieper is gelegen. Hij benadrukt 

dat het nieuwe veld op sportpark Gagelman kan worden vergeleken met andere ‘testvelden’, 

die Koninklijke Ten Cate in het verleden bijvoorbeeld op eigen fabrieksterreinen, bij de 

Universiteit Twente in Enschede en bij voetbalclub Heracles Almelo heeft aangelegd.  

 

De zegsman benadrukt dat Koninklijke Ten Cate al vele jaren één van de sponsors van De 

Zweef is en dat hierdoor nauwe onderlinge contacten bestaan. Zo was Ten Cate al geruime 

tijd op de hoogte van de vurige wens van het bestuur van De Zweef om thuis op kunstgras te 

kunnen spelen. Vanwege de allerminst rooskleurige financiële positie van de gemeente 

Hellendoorn viel van die kant echter weinig te verwachten. „En zo was het voor Koninklijke 

Ten Cate en De Zweef niet zo moeilijk om elkaar op dit punt te vinden”, legt De Carpentier 

Wolf uit.  

 

Deze week is begonnen met de aanleg van het nieuwe pupillenveld, schuin achter de 

accommodatie van hockeyclub HCHN. Het gaat om veld 4 van sportpark Gagelman. Dat 

werd tot nu toe gebruikt door voetbalclub DES, met name voor competitiewedstrijden van de 

pupillen op zaterdagochtend.  

 

Voorzitter Henny Broekman geeft aan dat het DES-bestuur absoluut niet blij is met deze 



nieuwe ontwikkeling, omdat de voetbalclub naar zijn zeggen zonder enig overleg vooraf, 

zomaar een veld wordt ontnomen. „Van de communicatie in deze kwestie lusten de honden 

geen brood. Onze buurman heeft nooit iets van zich laten horen en wij kregen pas op 8 juli 

een telefoontje van de afdeling sportzaken van de gemeente dat op veld 4 een kunstgrasveld 

voor De Zweef zou worden aangelegd. We voelen ons buitenspel gezet”, zegt Broekman, die 

aangeeft dat hij hierover inmiddels een gesprek heeft gehad met sportwethouder Johan Coes 

en hoofd sportzaken Hans Galgenbeld. Daarop heeft het DES-bestuur volgens hem een brief 

naar de BLOS gestuurd met allerlei argumenten waarom DES veld 4 niet kan missen. De 

BLOS heeft weliswaar een tegenvoorstel gedaan, maar dat is voor Broekman en de zijnen niet 

acceptabel. Maandag praten DES, De Zweef en de gemeente verder ! over de nu ontstane 

situatie.  

 

Broekman benadrukt dat zijn club volgens de huidige normen gewoon recht heeft op vier 

velden en dat dit door de recente stormachtige ledengroei over enkele jaren wel eens vijf 

velden kan zijn. Mochten de partijen er niet uitkomen, dan wil DES deze zaak volgens 

Broekman aanhangig maken bij een aantal ‘hogere organisaties’ als de KNVB, VNG en de 

BAV (Belangenvereniging voor het Amateur Voetbal), die allen heldere normen hanteren om 

te bepalen op hoeveel velden een voetbalvereniging recht heeft. „Het is vervolgens aan de 

gemeente om ons daarin te voorzien”, stelt Broekman.  

 

Een woordvoerster van de gemeente benadrukt dat de aanleg van het kunstgrasveld op 

sportpark Gagelman door de BLOS wordt beschouwd als een pilot, waarbij destijds de 

garantie is afgegeven dat hierdoor de gebruikssituatie van geen van de huurders mag 

verslechteren. Op de vraag of dat betekent dat DES elders op Gagelman zal worden 

gecompenseerd of dat de oranje-zwarten straks ook op het nieuwe kunstgras mogen 

voetballen durft ze geen antwoord te geven.  

 

Het bestuur van DES vindt dat de BLOS deze voetbalvereniging voor een voldongen feit 

heeft geplaatst  

 
 


