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De herenselectie van KHC Dragons in Brasschaat 
mag tot de Europese hockeytop worden gerekend 
en ook het damesteam werkt hard aan die reputa-
tie. De afgelopen jaren hebben zij meerdere malen 
nationale en internationale successen behaald. De 
strijd om wat ruimte in de overvolle prijzenkast 
van de club is daarom haast net zo verbeten als 
mening duel op een van de vier kunstgrasvelden. 
De grote afwezige in deze prijzenkast is de bokaal 
voor de beste accommodatie, kunstgrasvelden in 
het bijzonder. Mocht die überhaupt bestaan, dan 
had KHC Dragons de afgelopen jaren ook daarvoor 
meerdere malen ruimte vrij moeten maken in zijn 
prijzenkast, zo blijkt. ‘Behalve dat we jaarlijks het 

grootste jeugdtoernooi van België organiseren, is 
ons complex ook een van de favoriete trainings-
accommodaties van de nationale selecties van 
België. Daarnaast waren we in 2015 gastheer voor 
de World Hockey League en komende zomer zal 
hier de Europese Hockey League plaatsvinden’, 
somt clubvoorzitter Hans Borstlap op. Het is niet 
veel clubs gegeven om een internationaal toernooi 
binnen te halen, laat staan twee toernooien binnen 
drie jaar. ‘Marijke Fleuren, de voorzitter van de EHF, 
kwam een aantal maanden geleden hier een prijs 
uitreiken. Tijdens dat bezoek nam ze de tijd om 
onze velden te bezichtigen, waarna we de vraag 
voorgelegd kregen of we de EHL in 2017 wilde 

organiseren’, zo licht hij de hernieuwde toeken-
ning van een internationaal evenement toe. ‘Onze 
accommodatie ligt in een schitterende omgeving, 
maar bij hockey draait het uiteindelijk altijd om de 
kwaliteit van het veld. Die was in dit geval door-
slaggevend.’  

‘Een veld dat past bij ons spel’
Kunstgrasvelden zijn relatief nieuw voor KHC 
Dragons. De club, die in 1946 werd opgericht, 
liet pas in 1997 zijn eerste kunstgraswaterveld 
aanleggen. In de jaren daarna kwam daar een 
tweede, zandingestrooid kunstgrasveld bij. In 2013 
werd het aantal kunstgrasvelden uitgebreid naar 
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drie. Dit laatste was eveneens een waterveld. Het 
bestaande zandingestrooide kunstgrasveld werd 
in datzelfde jaar aangepast tot een semiwaterveld. 
Na het organiseren van de derde ronde van de 
World League in 2015 kon de club een vierde veld 
aanleggen. Ook ditmaal was dat een waterveld. 
‘Een van de velden is van Domo, terwijl een ander 
van Desso Sports Systems is. Ons hoofdveld en het 
belangrijkste trainingsveld zijn echter allebei van 
Condor Grass uit Hasselt’, zegt Borstlap. De voorzit-

ter doelt daarbij op Hasselt in de Nederlandse  
provincie Overijssel, niet op de Belgische gemeen-
te die slechts 90 kilometer verderop is gelegen. 
‘Toen we een aantal jaren geleden besloten de mat 
op ons hoofdveld te vervangen, hebben we vele 
velden bezocht om te bepalen welke oplossing het 
geschiktst voor ons was. De oude mat was tot op 
de draad versleten, maar de spelers waren gewend 
aan het snelle spel op deze versleten mat. Omdat 
de mening van zowel de spelers als de technische 
staf erg belangrijk voor ons was, was dat een van 
onze uitgangspunten voor de nieuwe mat. Het 
kunstgrassysteem dat Condor Grass ons aanbood, 
bleek dat als een van de weinige te kunnen waar-
borgen.’ Toen in 2015 een derde kunstgrasveld 
werd aangelegd, werd dezelfde mat voor dat veld 
gekozen. ‘Het enige verschil is dat dit veld gelegd 
is op een onderbouw met NS Coral. Dit waterdoor-
latende en vezelversterkte celbeton biedt meer 
weerstand tegen zettingen uit de ondergrond dan 
asfalt. NS Coral heeft namelijk een hogere stijfheid. 
Hoewel die onderbouw anders is dan het zand en 
de lava onder ons hoofdveld, zijn de spelkarakte-
ristieken nagenoeg hetzelfde als die op het hoofd-
veld. Bovendien is het veld minder afhankelijk van 
de weersomstandigheden.’

De stille kracht
Afgaande op de relatieve onbekendheid van 
Condor Grass lijkt KHC Dragons een groot risico 
genomen te hebben. Condor Grass is een onbe-
kende naam in de markt, maar dat is niet terecht. 
‘Condor Grass is een van de grootste tufters van 
Europa en misschien wel van de wereld’, stelt Hein 
Heerink namens Condor Grass. ‘Wij tuften al jaren 
kunstgrassportvelden. Lange tijd lieten de verschil-
lende gerenommeerde sportveldenbouwers hun 
matten bij ons tuften. Daardoor beschikt Condor 
Grass over de meeste tuftmachines in Europa en 
het ligt dus voor de hand dat we ook de meeste 
vierkante meters tuften. Het gaat daarbij om mat-
ten die vervaardigd zijn uit polyethyleen, poly-
propyleen en nylon vezels.’ Heerink erkent echter 
dat het merk Condor Grass lange tijd onzichtbaar 
was. Om strategische redenen is in het verleden 
gekozen voor een business to business benade-
ring, waarbij producten white label of in licentie 
zijn geproduceerd. Die strategie heeft de Condor 
Group gemaakt tot marktleider in al haar segmen-
ten; automotive, tapijt en kunstgras. Onze sport-
klanten – meestal installateurs – hechten echter 
steeds meer waarde aan één portfolio en merk, 
waarmee ze zich kunnen identificeren.  Vandaar 
dat Condor recent de keuze heeft gemaakt om 
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binnen sport actiever naar buiten te treden met 
haar eigen merk. We beschikken dus wel over ruim 
tien jaar ervaring in het tuften van kunstgras en 
het ontwikkelen van kunstgrassystemen. Dat doen 
we zowel voor de sport- als de particuliere markt.’ 
Ook die laatste groep kunstgrasproducten worden 
bij KHC Dragons volop gebruikt. ‘In onze tuin naast 
het paviljoen ligt eveneens kunstgras. Kinderen 
kunnen daar rustig op spelen. En het food and 
drink court dat we tijdens de komende editie van 
de EHL gaan opbouwen, zal eveneens op een 
kunstgrasondergrond worden geplaatst’, zegt Hans 
Borstlap namens de club. ‘Dat oogt mooier en zo 
blijft alles ook netter.’

De positieve ontvangst van de kunstgrassystemen 
door KHC Dragons is belangrijk voor Condor Grass. 
‘Wij onderhouden graag nauwe contacten met 
onze klanten, want we zijn van mening dat een 
kunstgrassportveld meer is dan een veld alleen’, 
merkt Hein Heerink op. ‘Daarom krijgen we zowel 
van het bestuur als van de spelersgroep van KHC 
Dragons regelmatig feedback over ons kunstgras-
systeem. Die kennis is voor ons belangrijk bij het 
verder ontwikkelen van ons portfolio.’ Omdat KHC 
Dragons tevens hofleverancier is voor de verschil-
lende nationale selecties, profiteert Condor Grass 
dus van feedback van de top van de Belgische 
hockeysport. 

Investering die zich terugverdient
Brasschaat staat bij veel Nederlanders bekend als 
het Belgische dorp dat vooral bevolkt wordt door 
Nederlandse rijken. Toch dient ook KHC Dragons 
zijn investeringen zorgvuldig af te wegen.  
‘In tegenstelling tot Nederland zijn er in België 
nauwelijks subsidies beschikbaar voor de aanschaf 
van sportvelden. We moesten het allemaal zelf 

financieren’, zo motiveert Borstlap de reden waar-
om KHC Dragons destijds de aanschaf zorgvuldig 
moest afwegen. ‘Wij zijn erg blij dat we destijds 
de kwaliteit van de velden voorop hebben gesteld 
in plaats van de prijs’, zegt Borstlap. ‘Het was 
een investering van ruim 700.000 euro per veld. 
Hierdoor mochten we in 2015 de WHL organiseren 
en hebben we deze zomer de EHL-wedstrijden op 
ons complex. Dergelijke evenementen zullen de 
club geen windeieren leggen.’ Borstlap verwacht 
dat de EHL de club dit jaar een fors bedrag zal 
opleveren, net als de WHL in 2015. ‘We hebben met 
de EHL afspraken gemaakt over de winstverdeling.’ 
Voor de afschrijving van de kunstgrasvelden rekent 
KHC Dragons met een termijn van acht jaar per 
veld. ‘Dat is relatief kort; eigenlijk verwachten 
we dat de velden zeker tien tot twaalf jaar zullen 
meegaan. Voorwaarde is wel dat ze goed worden 
onderhouden.’ Over dat onderhoud zijn echter 
geen speciale afspraken gemaakt met Condor 
Grass. Omdat het complex van KHC Dragons is 
gelegen in een park in Brasschaat, is het noodza-
kelijk dat de velden wekelijks worden schoonge-
maakt. ‘Het onderhoud van de velden is uitbesteed 
aan de sociale werkplaats in de buurt. De werkne-
mers komen anderhalve dag per week onze velden 
onderhouden.’ Omdat de nauwe band met Condor 
Grass ervoor zorgt dat vertegenwoordigers van de 
fabrikant het complex regelmatig bezoeken, is er 
voldoende toezicht op de uiteindelijke kwaliteit 
van het onderhoud, zo is men van mening.  

Investering in de toekomst
De positieve reacties op de velden bij KHC Dragons 
zadelen het bestuur op met een luxeprobleem.  
‘Er spelen hier nu meerdere talentvolle spelers uit 
de omgeving, die de velden bij hun oude club  
niet goed genoeg vonden om zich verder te  

ontwikkelen. Dat heeft ons doen besluiten om 
vanaf dit jaar een hockey-academy op te zetten. 
Ons doel is om onze topspelers aan talent te  
koppelen en daarmee extra verdiensten voor 
hen te genereren. KHC Dragons is de enige club 
in België waarvan de selectie uit alleen maar 
Belgische spelers bestaat. Dat willen we in de toe-
komst zo houden.’ De kwaliteit van de velden zal 
in de toekomst dus een nog voornamere rol gaan 
spelen. ‘Het is belangrijk dat men aan sport doet en 
dat geldt met name voor de jeugd. Goede velden 
zijn daarbij essentieel. Als de jeugd plezier heeft in 
het spel, zullen ook de ouders tevreden zijn. Dan 
komen de resultaten vanzelf.’  
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