De klap is gevallen. Het Fifa,concept landt definitief in de Hollandse polder.
Na een aanvankelijk overtuigend

'nee' tegen het opdringen van het Fifa-

verhaal, gaat Nederland overstag. Deze machtsgreep van Fifa om de certificering van kunstgrasvoetbalvelden

in handen te krijgen, lijkt land na land te

slagen. Nu is Nederland aan de beurt
Hoe is het mogelijk?

Een land dat voorop loopt in de ontwikkeling

I

kunstgras en kunstgrassystemen moet zijn zelf ontwikkelde

van

normering en

certificering los laten. Vreemd dat een land met grote invloed op de internationale markt met wereldwijd
buigt

bekende kunstgrasproducenten

Een land met gerenommeerde sportveldenbouwers

zijn hoofd

die garant staan

voor creatieve, maar ook gedegen onderbouwsystemen.

"Waren alle belangen te verenigen?"

Waar ging ons roemruchte poldermodel de Hollandse mist in) Want één
ding staat vast: we bouwen in Nederland al jaren op hoogstaand niveau
kunstgrasvoetbalvelden.

Kon er in ons poldermodel dan geen vuist gemaakt

worden door belangengroeperingen
Cultuurtechniek

als de Branchevereniging Sport en

(BS en Cl, de kunstgrascommissie(WG-6),

(VSG), de keuringsinstituten

gemeenten

(Isa Sport en Intron), NOC*NSF en de KNVB?

Waren alle belangen toch niet te verenigen)

Hoe dachten de erkende keuringsinstituten
concept? Isa-sport, dat zijn toestemming

over het invoeren van het Fifaom Fifa-velden te keuren net kwijt

was geraakt, zal zeker vóór zijn geweest om zo de toestemming
te krijgen. Intron, dat de Fifa-goedkeuring

weer terug

nog niet helemaal rond heeft,

zal wellicht tégen invoering zijn geweest Wat zijn de consequenties van
de invoering voor de bouwers van de gecertificeerde voetbalsystemen ?
Niet ieder bedrijf zal even gemakkelijk de overstap kunnen maken, met alle
mogelijke gevolgen voor de toekomst van deze bedrijven. Wat te denken
van de gemeenten, die meestal de velden betalen; zitten die te wachten op

En Fifa? Ja, die is echt geland in de Hollandse polders om niet meer weg \e

de extra afdrachtkosten

gaan. In een achterkamertje

aan de Fifa? Worden zij beter van een overstap van

op het Fifa-hoofdkantoor

de boekhouder zich al rijk aan de tweehonderd

KNVB-eisen naar Fifa-eisen?

in Zwitserland rekent·

velden voor 2010, die er

zomaar bijkomen. De grote vraag blijft 'welke fee zal Fifa' per gebouwd
De uiteindelijke besluitvorming

lag bij de KNVB en daar is zeker niet over

één nacht ijs gegaan. KNVB heeft actief overleg gepleegd met partijen,
zoals dat gangbaar is in ons poldermodel.
alle aangedragen argumenten
nemen. Ongetwijfeld

veld verlangen? Als dat 10,000 euro per veld blijft, dan is de rekensom snel
gemaakt

Maar moest met kennis van

uit de Nederlandse sportwereld een besluit

Natuurlijk rijst dan de vraag: wie betaalt de(ze) rekening?

zal de relatie met Fifa ook een belangrijke rol hebben

gespeeld. Niet meedoen, betekent mogelijk niet meer betrokken zijn in Fifa-
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onderzoekscommissies.

bij Happy Feet sports systems.

Mogelijk zou dit dossier de positie van Nederland

(KNVB) om grote toernooien

(WK en EK) te mogen organiseren in de weg

staan.

Hoe dan ook, één ding is zeker: de KNVB heeft de spelers niet uit het oog
verloren bij de keuze. Want zij zijn de enige die zich geen zorgen hoeven
te maken. Binnen de KNVB-normering worden goede en veilige velden
gebouwd en dat zal met de komst van Fifa-normering zeker niet veranderen.

