KUNSTGRAS VOETBALVELD EEN UTOPIE OP GOEREE OVERFALKKEE.
PIET BAKELAAR
OUDE TONGE
Koning winter heeft zijn intrede gedaan in Nederland. Alles ligt bedekt onder een laag
sneeuw en men kan genieten van prachtige Anton Pieck achtige taferelen. De schaatsen
kunnen weer uit het vet en de eerste toertochten worden al verreden. De ijsbanen zijn open
en hier en daar doen de koek en zopie kraampjes goed zaken. In schril contrast met de
schaatsbanen liggen de voetbalvelden op Goeree Overflakkee er verlaten bij. Door de vorst
en de sneeuwlaag die er daarna viel zijn de velden onbespeelbaar geworden en wordt
noodgedwongen gezocht naar alternatieven. Maar die zijn er niet bij de Flakkeese clubs.
Anders dan in de regio Rotterdam en de Hoekse Waard zijn er hier geen kunstgrasvelden
waar men terecht kan. Een groot gemis. De Flakkeese clubs zijn afhankelijk van andere clubs
in de regio maar die zitten meestal al volgeboekt. Goeree Overflakkee loopt achter op dat
gebied. Minimaal twee kunstgrasvelden zijn er nodig om de winter het hoofd te bieden voor
de voetbalclubs. Voor de jeugd kan men nog wel in de zaal terecht maar de senioren teams
zijn afhankelijk van alternatieve trainingen. Als de winter lang duurt, raken de mogelijkheden
uitgeput.
Kunstgrasveld
Op een kunstgrasveld kan 365 dagen per jaar gevoetbald worden ook al heeft het gevroren.
Wanneer er sneeuw valt is deze eenvoudig te verwijderen en kan men de hele week gebruik
maken van het veld. Qua onderhoud is een kunstgrasveld ook veel goedkoper. Rendement
voor spelers: steeds trainen en spelen in de beste omstandigheden. Rendement voor de
club: meer speeluren (capaciteit) op eenzelfde veld. Meer capaciteit = meer leden. Meer
leden = ruimere budgetten om te investeren in jeugd en toekomst. Zo hou je de jeugd bezig
en kunnen de senioren elftallen hun oefen potjes spelen. Wat de meeste clubs tegen houdt
zijn de hoge kosten van een kunstgrasveld veld. Zo’n veld kost al gauw € 300,000 en dat geld
hebben de meeste clubs niet. Wanneer men de gemeente benaderd voor een bijdrage blijkt
daar ook de koek op. Het heeft geen prioriteit op Goeree Overflakkee. Erg jammer voor een
nieuwe gemeente die jeugd en bewegen hoog in het vaandel heeft staan. Desgevraagd geeft
voorzitter René van de Berg van de voetbalclub DBGC zijn visie op het gebeuren.
VISIE RENE VAN DEN BERG
Kunstgrasvelden komen tegenwoordig steeds meer in opkomst binnen de voetbalsport.
Deze velden geven voetbalverenigingen altijd de mogelijkheid om te kunnen trainen en
voetballen, dus ook bij winterse omstandigheden zoals de afgelopen weken, maar ook bij
hevige regenval zijn kunstgrasvelden altijd bespeelbaar. Bij DBGC is al geruime tijdoverleg
geweest met voormalig Gemeente Oostflakkee over de mogelijkheden van een
kunstgrasveld op ons complex. Onze vereniging heeft momenteel drie wedstrijdvelden en

een klein trainingsveld ter beschikking voor het trainen en spelen van wedstrijden voor al
onze 500 leden. Door dit ledenaantal zijn wij gedwongen om ook trainingen op de
wedstrijdvelden te moeten geven en zodra het weer in Nederland slechter wordt (regen en
sneeuw) kunnen wij vaak geen gebruik maken van de wedstrijdvelden voor de trainingen.
Hierdoor moeten wij onze leden dus teleurstellen in het uitoefenen van hun hobby. Tot op
heden hebben deze gesprekken met de Gemeente nog geen resultaten opgeleverd, maar wij
hopen dat de nieuwe Gemeente Goeree-Overflakkee hiervoor wel open zal staan. De aanleg
van kunstgrasvelden in de regio’s Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Rotterdam is de
laatste jaren stormachtig toegenomen. Het kostenaspect van de aanleg van kunstgras zal bij
deze Gemeenten vast en zeker ook een rol gespeeld hebben, waardoor toch tot de keuze
van kunstgras gekomen is. DBGC hoopt dat de Gemeente Goeree Overflakkee in de nabije
toekomst ook tot deze besluitvorming overgaat, waarmee wij onze leden hun plezier in het
voetbal, ook bij slecht weer, kunnen blijven geven.

