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Zet een tapijtfabrikant en een hockeyliefheb-
ber bij elkaar en ze kunnen zomaar tot een 
innovatief idee komen. Dat blijkt wel uit de 
skillparks, die zo hun oorsprong vonden. Het 
3D-kunstgras ontstaat door een alternatieve 
manier van tuften. Met subsidie van de provincie 
Noord-Brabant werd de toepassing doorontwik-
keld en kwam er uiteindelijk een eerste veld met 
3D-kunstgras. Hockeyclub Oranje-Rood had in 
maart 2018 de primeur met een skillpark met 
twintig skilltrainers, zoals de losse elementen 
van de mat ook wel genoemd worden. Csign 
was verantwoordelijk voor de productie van 
deze mat; Recreational Systems International 
(RSI) legde het veld aan. De reacties op het veld 
waren goed en al snel volgden skillparks in Oss 
en Schiedam.

Funfactor
De skillparks zijn ontwikkeld met het oog op 
de spelers; zij kunnen zich op de nieuwe mat-
ten ontwikkelen. Volgens Arnoud Fiolet van 
Recreational Systems International kunnen 
hockeyers hun technische capaciteiten op een 
skillpark verbeteren. ‘Trainers kunnen er veel 
gerichter training geven en allerlei oefeningen 
inbouwen. Dat gaat trouwens ook makkelijker; 
je hebt geen pionnen nodig. Verder is er natuur-

lijk de funfactor; de velden kunnen het imago 
van hockey verbeteren. Het hoogteverschil is 
een leuke afwisseling; je kijkt daardoor op een 
andere manier naar hockey.’

Skillparks scoren niet alleen sporttechnisch, 
maar ook milieutechnisch goed. Er is namelijk 
erg weinig materiaal en grondverzet nodig om 
een veld aan te leggen. ‘Bij de aanleg van een 
skillpark hoeven we maar vijf centimeter af te 
graven’, legt Fiolet uit. ‘Daarbovenop komt een 
laag met panelen en base panels, die samen de 
onderbouw vormen. Dan kan het gras erop en 
that’s it. Een skillpark is dus heel makkelijk te 
bouwen. We leggen in twee à drie dagen een 
veld neer, inclusief onderbouw. De drainage is 
daarin ook voorzien, want die is horizontaal.’

Clubs die voor een skillpark kiezen, krijgen 
daarbij ondersteuning van RSI. Het bedrijf doet 
namelijk niet alleen de aanleg van het veld, maar 
levert ook de oefenmaterialen. De laatste stap 
is de activatie; er wordt dan een clinic georga-
niseerd op het nieuwe skillpark. Bij zo’n clinic, 
bijvoorbeeld door een oud-international, krijgen 
trainers van de club uitleg over de manier waar-
op ze het skillpark optimaal kunnen benutten. 

Recreational Systems International haalt 3D-kunstgras naar Nederland

Kunstgrashockeyvelden zijn normaliter zo vlak 

als een biljartlaken, maar het concept van 3D-

kunstgras brengt daar verandering in. Met deze 

nieuwe veldvorm, een skillpark genoemd, is het 

voor hockeyers mogelijk om op een alterna-

tieve en speelsere manier aan hun techniek te 

werken. De skillparks blijken een succes: na 

de introductie in Nederland is er nu interesse 

uit het buitenland. ‘Dit product gaat de hele 

wereld over.’
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Skillparks als nieuwe  
trainingsvorm voor jeugd

De jeugd van MHC Oss op een skillpark
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Noviteit voor de sport
De skillparks zijn modulair op te bouwen. De 
base panels zijn standaard bij een skillpark, tenzij 
de omstandigheden anders vereisen. Verder 
moeten de clubs twee keuzes maken bij de 
aanschaf van een 3D-veld. ‘Ten eerste de kleur-
zetting en indeling van het veld’, vertelt Fiolet. 
Bij de indeling spreekt hij dan over de skilltrai-
ners, de verschillende spelelementen die een 
skillpark kan bieden. ‘De kleur passen we vaak 
aan per club. In Eindhoven is het veld uiteraard 
oranje met rood, in Oss ligt een blauw veld en in 
Schiedam een zwart.’ De tweede stap waarover 
nagedacht moet worden, is de omheining. ‘Want 
wij verzorgen ook de infrastructuur.’

Op het moment van schrijven heeft RSI tach-
tig openstaande offertes voor skillparks, uit 
Nederland, maar ook uit Duitsland en Singapore. 
Daar zijn ze onder de indruk van de velden die 
er al liggen. Fiolet begrijpt dat wel. ‘Dit is een 
noviteit voor de hockeysport; wij zijn de eersten 
in Nederland met 3D-kunstgras. Natuurlijk leg-
gen we het alleen in kleine afmetingen aan, niet 
op de bredere velden, maar het wordt op veel 
plaatsen toegepast. Veel clubs zitten immers 
met ruimtegebrek. Een skillpark levert wat extra 
capaciteit op: je kunt erop trainen met twaalf tot 
veertien spelers zonder een van de bestaande 
velden te gebruiken.’

Club in ontwikkeling
Een voorbeeld van een bestaand skillpark is dat 
van MHC Oss. Deze club kreeg in september 
2018 de beschikking over een 3D-veld. MHC Oss 
is in 1999 ontstaan uit de fusie tussen Rapidity 
en Keep Fit en telt momenteel 1.260 leden. De 
laatste jaren voert de fusieclub structureel verbe-

teringen door, mede dankzij het nieuw ingevoer-
de sponsorbeleid. Zo ging in de zomer van 2017 
het oude clubhuis van Rapidity tegen de vlakte 
en kwam er plaats voor nieuwbouw. Verder 
beschikt MHC Oss sinds september over een 
nieuw clubtenue, scorebord én dus een skillpark. 
Oss was daarmee na Oranje-Rood de tweede 
hockeyclub in Nederland die zo’n 3D-veld heeft 
laten aanleggen.

Het veld van Oranje-Rood was dan ook deels 
de reden dat MHC Oss een skillpark aanschafte. 
Anthony Boumans, oud-hockeyer en lid van de 
sponsorcommissie van MHC Oss, vertelt: ‘Via Bart 
van den Acker [werkzaam bij CSign en business 
manager bij RSI, red.] kwamen wij achter het 

bestaan van dit type veld. We zijn gaan kijken 
bij Oranje-Rood en hebben vervolgens een 
projectie laten maken. Daarbij kozen we zelf de 
elementen op het veld uit.’ Ook aan het uiterlijk 
van het veld is gedacht, legt Boumans uit: ‘Het 
veld bij Oranje-Rood droeg natuurlijk hun speci-
fieke clubkleuren. Voor Oss hebben we dat laten 

aanpassen; ons skillpark heeft de kenmerkende 
blauwe kleur van Oss. Ook de instructieborden 
langs het veld voor de verschillende oefeningen 
zijn in onze kleuren, blauw-wit-geel. Verder heeft 
het veld minigoals en er is verlichting aange-
bracht. De installatie is erg netjes gedaan.’ 

Het skillpark bij Oss heeft een prominente plek 
gekregen: pal naast het clubhuis. Het veld is een 
mooie aanvulling op het bestaande complex 
van vier volledige velden en twee halve velden. 
Het skillpark wordt wekelijks gebruikt voor tech-
niektrainingen aan de jeugd. Deze trainingen 
worden gegeven door speciale talenttrainers van 
de club, die van oud-international Robert van 
der Horst een workshop hebben gekregen. ‘De 
talenttrainers geven trainingen van een half uur, 
waarin puur op techniek getraind wordt’, legt 
Boumans uit. ‘Ouders vinden dat geweldig. Zij 
zien dat we aandacht geven aan de ontwikkeling 
van hun kind.’

'Een compleet 
skillpark is in 
twee à drie dagen 
te bouwen'  
– Arnoud Fiolet, 
RSI

Arnoud Fiolet, Recreational Systems InternationalOverzichtsfoto van het skillpark in Oss

Het eerste skillpark werd aangelegd bij Oranje-Rood.
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Het eerste skillpark werd aangelegd bij Oranje-Rood.

Kers op de taart
Ook de spelers van MHC Oss zijn enthousiast. ‘Als 
spelers zo’n nieuw veld krijgen, vinden ze dat 
natuurlijk geweldig’, vertelt Boumans. ‘De jeugd 
maakt er gretig gebruik van. Zij kunnen veel lol 
beleven aan het freestylen en dollen op de vier-
kante meter.’ Voor de hockeyclub is dat ook het 
uitgangspunt van het skillpark: plezier. ‘Plezier 
en techniekontwikkeling zijn het doel, gesteund 
door de snelheid en controle op het veld. Het is 
geen “ramveldje”, maar een plek om aan moto-
riek, balcontrole en stickhandling te werken.’

Het skillpark in Oss is gefinancierd door de club 
samen met vier sponsoren, de zogenoemde 
funding fathers, waardoor aanschaf en installatie 
volledig financieel gedekt zijn. Boumans zou 
andere clubs zeker een skillpark aanraden, ook 
als ze het zelf moeten bekostigen. ‘Natuurlijk kun 

je iedere euro maar één keer uitgeven, maar je 
moet als club investeren in de jeugd. De jeugd 
heeft de toekomst en zo’n skillpark heeft een 
enorme aantrekkingskracht op hen. Bovendien 
is het een bevestiging voor ouders van leden; 
zij zien dat de club investeert. Het verwach-
tingspatroon is anno 2019 erg hoog; je moet als 
club echt iets leveren voor de contributie die je 
vraagt. Met het skillpark kunnen we aan die ver-
wachting voldoen.’

Boumans omschrijft het techniekveld als de kers 
op de taart voor de accommodatie van MHC 
Oss. Hij licht toe: ‘Het veld is een succes voor 
ons om een aantal redenen. We zijn natuurlijk 
de eerste in de regio met een skillpark én we 
hebben het veld mooi in onze clubkleuren. Het 
maakt de herinrichting van ons binnenterrein 
helemaal af!’ 

'Plezier en techniek ontwikkeling  
zijn het doel van dit veld' 
– Anthony Boumans, MHC Oss

www.recreationalsystemsint.com

Het skillpark in Oss is aangelegd door RSI; Csign produceert de mat.

International Joep de Mol, oud-international Robert van der Horst en Anthony Boumans bij de opening 

van het skillpark in Oss.

De talenttrainers hebben een speciale workshop 

op het skillpark gekregen.
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