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Op de beursvloer in Expo Houten vinden 
belangstellenden bij 170 bedrijven en organisa-
ties alle nieuwe producten, diensten, innovaties 
en partijen die voor hun werk van belang zijn. 
De hele markt is deze dag op één locatie verza-
meld. U ziet, hoort en ervaart ter plekke wat de 
nieuwste mogelijkheden in uw vakgebied zijn. 

Kennissessies
Tijdens de beurs staat er voor bezoekers een 
programma klaar met hoogwaardige kennisses-
sies over uiteenlopende thema’s. In sessies van 
30 minuten nemen specialisten de belangstel-
lenden mee in actuele vraagstukken en oplos-
singen. Daardoor kunnen professionals direct 
na de beurs met praktische handvatten aan de 
slag. 

Nieuwe subsidieregelingen
Onder andere het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal lezingen 
verzorgen over nieuwe subsidieregelingen voor 
gemeenten en sportverenigingen. Ook is het 
mogelijk aan te schuiven bij gevarieerde sessies 
van Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, verschil-
lende sportbonden en de BSNC.

Wie wordt er Fieldmanager of the Year 2019?
Vakblad Fieldmanager reikt tijdens de beurs 
voor de negende keer op rij de Fieldmanager 
of the Year-prijs uit. Ook dit jaar is een deskun-
dige jury weer op zoek naar de beste en meest 
getalenteerde fieldmanager van Nederland. 
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 
de Fieldmanager-borrel aan het einde van de 
beurs.

Gratis toegang
Een bezoek aan de beurs kost u helemaal niets. 
U parkeert kosteloos voor de deur, hebt toe-
gang tot de gehele beursvloer en alle lezingen 
en kunt genieten van gratis koffie, thee en fris 
in de gangpaden. U hoeft zich alleen maar onli-
ne te registreren. Ga nu naar www.vakbeurs-
sportaccommodaties voor uw toegangskaart. 

Er zijn talloze factoren waar professionals 

rekening mee moet houden om een sterke 

accommodatie neer te zetten. Daarom vestigt 

Vakbeurs Sportaccommodaties als enige 

evenement in Nederland alle aandacht op de 

accommodatie zelf: van financiering en ont-

werp tot beheer en verduurzaming, zowel voor 

binnen- als buitensportaccommodaties.

Vakbeurs biedt 100 procent 
focus op sportaccommodaties

ADVANtA iNtroDucEErt 4-SEASoN SportVElDhErStEl op 
VAKbEurS

Graszaadbedrijf Advanta maakt met het nieuwe grasmengsel recover 
4 tetra de weg vrij voor jaarrond sportveldherstel. het mengsel biedt 
uitkomst in die situaties waarin reguliere doorzaai niet mogelijk of niet 
toereikend is. het bedrijf introduceert het grasmengsel op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties in houten.
Bij situaties waarin reguliere doorzaai niet mogelijk is, gaat het om herstel 
onder lagere temperaturen, in een zout milieu, bij droogte en hoge ziekte- of 
onkruiddruk. Sportveldspecialist Job Steunenberg van Advanta: ‘De betere 
stresstolerantie, de fenomenale groeikracht en de excellente winterperfor-
mance van de nieuwe grassoort tetraploïd Engels raaigras zorgen ervoor dat 
grasherstel met Recover 4 Tetra onder deze condities wél slaagt. Door de 
50/50-combinatie met gangbaar (diploïd) Engels raaigras blijft de hoge betre-
dingsresistentie gewaarborgd. En uiteraard is Advanta’s premium zaadcoating 
Advance ook op dit nieuwe mengsel standaard.’

MEErVouDiG GEcErtiFicEErD GrAS ADViES AANWEziG op 
VAKbEurS SportAccoMMoDAtiES

Naast het iSo 9001:2015-certificaat en de c02-prestatieladder 
trede 3 behaalde Gras Advies onlangs het iSo 14001:2015-certi-
ficaat. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten: ‘Wij streven 
continu naar verbetering en willen steeds bewuster omgaan met 
milieu-aspecten.’  
‘Kwaliteit is ons visitekaartje’, aldus de woordvoerder van Gras Advies, 
ook aanwezig op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten op 
14 maart 2019. ‘Daarom heeft een optimale dienstverlening onze 
hoogste prioriteit. Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze manier 
van werken voldoet aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Wij waar-
borgen onze kwaliteit en ons kennisniveau door de nieuwste ontwik-
kelingen en technieken op de voet te volgen.’
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W&h SportS op VAKbEurS SportAccoMMoDAtiES MEt iNitiAtiEF GrEENMAttEr

W&h Sports en lankhorst recycling products organiseerden onlangs een geslaagde 
en druk bezochte kennisdag, die in het teken stond van hun gezamenlijke initiatief 
GreenMatter. ook op de Vakbeurs Sportaccommodaties is W&h Sports present met een 
stand. heeft u interesse voor gerecyclede sportgerelateerde producten, bezoek dan stand 
1.805. 
Het was een zeer gemêleerd gezelschap van aannemers en gemeenten tot ingenieurs- en advies-
bureaus, dat onlangs de W&H-stand bezocht tijdens de kennisdag. ‘Het is inmiddels duidelijk dat 
het onderwerp sterk leeft in de markt en dat er veel interesse voor is’, aldus W&H Sports.

rondleiding
‘Deelnemers kregen die dag een goed beeld van hoe de verschillende gerecyclede produc-
ten uit het leveringsprogramma worden vervaardigd. Een woordvoerder van W&H Sports: 
‘Belangstellenden werden getrakteerd op een presentatie van de CEO van Lankhorst en kregen 
een rondleiding door de productie. Hierbij waren de GreenMatter-producten te zien. Er stond 
een kantplank van gerecycled kunstgras opgesteld in een betonplaat met uitsparing. Deze nieu-
we innovatie is bedoeld om de infill te behouden en om te voorkomen dat de microplastics zich 
verspreiden. Verder stond er een picknicktafel van gerecycled kunstgras en werd er uitgebreid 
stilgestaan bij Empatec. Deze sociale werkvoorziening is nauw betrokken bij de bewerking en de 
assemblage van de GreenMatter-producten’, aldus W&H Sports

Kwaliteitsnormen
In het laboratorium kregen de bezoekers een indruk van de kwaliteitsnormen die Lankhorst 
hanteert. Daarbij kwam ook een eindgebruiker van de GreenMatter-producten aan het woord. 
Marcel Bouwmeester van de gemeente Utrecht /VSG, die eerder gerecyclede kantplanken heeft 
besteld, gaf een verdiepende presentatie over circulariteit en hoe hiermee om te gaan. ‘Kortom: 
het was een zeer geslaagde kennisdag, waarop de deelnemers werden uitgedaagd tot circulair 
denken om de afvalstroom te kunnen omzetten in nieuwe producten.’

zWAAGStrA bEtoN tooNt NiEuW tYpE 
bEtoNplAAt DAt StEEDS MEEr tErrEiN 
WiNt

Nadat het programma zembla in de tv-
uitzending ‘op de bodem’ in het najaar van 
2017 had beweerd dat het zink uit rubberg-
ranulaat de bodem in trekt en het grond- en 
oppervlaktewater rond sportvelden vervuilt, 
startte de gemeente Den haag een pilot met 
een nieuw type betonplaat. De omrande 
ondergrond bleek een schot in de roos, zegt 
André Veerkamp van zwaagstra beton, dat 
zijn nieuwe product toont op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties.
Na de betreffende Zembla-uitzending ging 
de gemeente Den Haag direct op zoek naar 
een oplossing voor de milieurisico’s door de 
uitloging van zink uit rubbergranulaat. De 
gemeente benaderde enkele partijen om mee 
te doen aan een pilot waarbij betonplaten met 
opstaande randen naast de velden werden 
gelegd. Betonfabrikant Zwaagstra Beton teken-
de voor een proefopstelling, die samen met 
de gemeente en de KNVB werd uitgevoerd. De 
pilot, die bij twee Haagse clubs werd uitgerold, 
bleek een succes.

twee typen betonplaten
Twee Haagse sportclubs hadden vorig jaar de 
primeur met de betonplaat met opstaande ran-
den: RKSV GDA uit Loosduinen en Koninklijke 
Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Quick. 
Het resulteerde in twee verschillende typen 
betonplaten met een rand. Later klopte ook 
amateurclub DZOH uit Emmen aan de deur. 
Onlangs werd het eerste veld met het nieuwe 
type betonplaat door advies- en ingenieursbu-
reau Sweco opgeleverd in Emmen.

‘Markt is opgeschud’
André Veerkamp: ‘De markt is door de pilot-
velden in Den Haag behoorlijk opgeschud. 
Onlangs zagen we in Den Bosch een bestek 
langskomen met opstaande betonranden. Als 
kleine fabrikant zijn we bekender geworden 
in de sportwereld; we hebben er ook nieuwe 
aanvragen door gekregen. En belangrijker: 
het heeft echt wat teweeggebracht in de 
markt. Veel bestekken voor de aanleg van 
kunstgrasvelden bevatten nu betonplaten met 
opstaande randen. Er is interesse voor; mensen 
zien kennelijk ook echt de noodzaak om dit 
milieuprobleem aan te pakken.’

DlF DiNGt MEt zoutbEStENDiGE 
GrASMENGSElS 4SAlt MEE NAAr 
iNNoVAtiEprijS

DlF is genomineerd voor de 
innovatieprijs Sportaccommodaties 
2019, die op 14 maart wordt 
uitgereikt tijdens de Vakbeurs 
Sportaccommodaties in houten.  
Ons klimaat verandert onmiskenbaar, 
zo stellen verschillende wetenschap-
pers. Dit heeft ook gevolgen voor de 

grasgroei. Die is niet altijd goed bestand tegen de daaruit voortvloeiende veranderingen, zoals een 
hogere zoutconcentratie in het water. Om de verschillende grassoorten in Nederland zoutbestendi-
ger te maken, is DLF al een aantal jaren bezig met onderzoek op het gebied van gras en verzilting. 
Dit heeft geleid tot een nominatie voor de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2019.
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WE CARE FOR STRAIGHT LINEMARKING 

www.milati.nl

Intelligent One 
DE ENIGE VOLLEDIGE GPS GESTUURDE ROBOT

BELIJNT EEN VELD IN MINDER DAN 30 MINUTEN

GEEN MAANDELIJKSE KOSTEN

*VRAAG NAAR DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
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VoorDEliG GrASMAAiEN iN EiGEN bEhEEr MEt DE MAjor SWiFt 
rollErMoWEr

Verkoopkantoor zonna toont tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties 
een maaier waarmee verenigingen en overheidsinstanties eenvoudig en 
goedkoop zelf hun gras kunnen maaien.
Als basis dient de Major Swift Rollermower. Deze cirkelmaaier is voorzien van 
een looprol aan de voorzijde en aan de achterzijde. ‘Hiermee kun je altijd een 
perfect maaibeeld creëren, dat niet onderdoet voor het maaibeeld dat u van 
een kooimaaier gewend bent. Deze machine laat zich eenvoudig afstellen en 
het onderhoud kunt u zelf uitvoeren’, aldus een woordvoerder.

lage aanschafprijs
In combinatie met een kleine compacte trekker zorgt dit er tevens voor dat de 
aanschafprijs zeer laag is, stelt het bedrijf. ‘Als dit bedrag wordt ondergebracht 
in een financieringsvorm, kunt u de lasten reduceren tot 320 euro per maand. 
Als u onze stand bezoekt tijdens de vakbeurs, vertellen wij u graag over alle 
ins en outs van dit mooie maaisysteem van Major.’

Specificaties
De Major Swift Rollermower heeft een maaibreedte van 2,40 meter.
Specificaties:  
- Werkbreedte 2,40 m      
- 4 maairotoren met 8 messen             
- benodigd vermogen vanaf 25 pk      
- capaciteit ca. 1 voetbalveld per half uur     
- gewicht 570 kg        
- volledig thermisch verzinkt maaidek

EEN GEzoNDE GrASMAt AlS bASiS Voor 
SportiEVE prEStAtiES

ook Eurofins is aanwezig op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties in de Expo houten 
op donderdag 14 maart. Daar toont het 
bedrijf zijn product Eurofins Agro.
‘Optimaal beheer van sportvelden vereist 
inzicht in alle aspecten die van invloed zijn op 
de gezondheid van de grasmat’, is de visie van 
Eurofins. Eurofins Agro biedt dit inzicht met 
monstername, analyse en advies voor bodem, 
plant en water. 

iNtElliGENt oNE: 'S WErElDS EErStE lijNMArKEriNGSrobot DirEct Al bEroEMD

tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties toont Milati ’s werelds eerste en enige volledig gps-
gestuurde robot die zelfstandig lijnmarkering op sportvelden kan uitvoeren: de intelligent 
one. De lijnmarkeringsrobot werd in de zomer van 2018 geïntroduceerd en was zelfs in actie 
te zien tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. 
Dit tv-programma bracht een serie documentaires over voetballegende Johan Cruijff. In hun 
zoektocht naar iets of iemand die zijn afbeelding op een voetbalveld kon aanbrengen, stuitten de 
makers op een filmpje van het Deense Intelligent Marking, ontwikkelaar van de Intelligent One. 

haarscherpe afbeelding van cruijff
Tijdens de uitzending van DWDD op dinsdagavond 9 oktober 2018 was te zien hoe met de lijn-
markeringsrobot Intelligent One een afbeelding van Johan Cruijff, ontworpen door BNN-VARA, op 
het sportveld van het Friese Oosterwolde werd aangebracht. Stefan Thilemann van het Deense 
Intelligent Marking maakte van het ontwerp een projectie voor de software van de markeringsro-
bot. Het resultaat was een haarscherpe afbeelding van Johan Cruijff op de middenstip.

intelligent one: kostenbesparend en 
nauwkeurig
De oprichters van Intelligent Marking, Andreas Ydesen en Anders Sørensen, hebben jaren gewerkt 
aan het perfectioneren van de Intelligent One. Tijdens Europa’s grootste beurs voor #Lturf 
management#$L, de Saltex 2017, won het Deense bedrijf met dit product de innovatieprijs. De lijn-
markeringsrobot is inmiddels wereldwijd uitgezet.
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