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Hockeyclub Kromme Rijn bestaat vijf jaar. In die 
relatief korte tijd is het ledenaantal snel opgelopen 
tot 500. Dat is best een prestatie, vindt bestuurslid 
accommodatie Ronald Michels: ‘In deze omge-
ving is hockey een erg populaire sport. Clubs als 
Kampong en SCHC zitten hier dichtbij. Bij die 
grote clubs zijn vaak wachtlijsten, dus toen wij 
begonnen, zijn veel mensen die op een wachtlijst 
stonden bij ons komen hockeyen.’ De groei van het 
ledenaantal heeft ervoor gezorgd dat een tweede 
hockeyveld al snel nodig was. ‘In 2013 hebben we 
een zandveld aangelegd, een aantal jaar geleden 
wilden we heel graag een nieuw kunstwaterveld.’ 

Cake bakken en auto’s wassen
De keuze is gevallen op een Edel ID-hockeygras 
van Edel Grass, gelegd door aannemer Antea 
Group Sport. Na twee jaar is het gelukt om het 
veld te laten aanleggen. Een groot deel van het 
benodigde bedrag werd door vrijwilligers en leden 
bij elkaar gebracht: ‘Kromme Rijn is een hockeyclub 
waar plezier maken bovenaan staat. Het is een 
hechte groep die samenwerkt om dingen voor 
elkaar te krijgen. Zo hebben we er met zijn allen 
voor gezorgd dat we een nieuw clubhuis konden 
bouwen. Voor het nieuwe kunstgrasveld zijn statie-
geldflessen opgehaald, cakes gebakken en auto’s 

gewassen. Iedereen is blij en trots dat het met zijn 
allen is gelukt.’

Uitstekende kwaliteit
Door de snelle groei van de hockeyclub bleek het 
nieuwe waterveld geen overbodige luxe te zijn.
De leden groeiden letterlijk uit het ene veld dat er 
al lag. Michels: ‘In het begin hadden we veel jeugd-
leden. De jonge kinderen spelen op een kwart van 
het veld. Naarmate de eerste generatie spelers 
ouder werd, was er meer capaciteit nodig. We heb-
ben het nieuwe veld kunnen plaatsen op wat eerst 
een voetbalveld van de nabijgelegen voetbalclub 

De relatief jonge hockeyclub Kromme Rijn in Bunnik is flink aan het groeien. Het ledenaantal stijgt alleen maar en toen de club uit z’n voegen begon te 

barsten, ontstond de behoefte aan een tweede kunsthockeyveld. Na een periode waarin vrijwilligers en leden zich belangeloos inzetten om het nieuwe 

waterveld te kunnen realiseren, is de Edel ID-mat van Edel Grass vorig jaar eindelijk in gebruik genomen. Tot grote blijdschap van de sporters.
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Langverwacht kunstgrasveld 
van Edel Grass verademing 
voor hockeyclub Kromme Rijn
‘Onze leden zijn erg blij dat ze op dit waterveld mogen hockeyen’
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was.’ Kromme Rijn had al een zandveld, maar een 
waterveld stond al lang op het verlanglijstje. ‘Op 
het zandveld rolt de bal traag, wat vooral bij de 
kinderen rond de tien jaar merkbaar is. Zij zijn 
natuurlijk nog niet zo sterk.’ 

Aanpak en kwaliteit
Na lang beraad is de keuze voor de aanleg van 
het veld gevallen op Antea Group Sport. Voor 
Michels gaf de goede, dagelijkse communicatie de 
doorslag. ‘Antea Group Sport is in de praktijk een 
prettige uitvoerder. Tijdens de aanleg was er elke 
dag iemand aanwezig met wie we in de ochtend 
bespraken wat er die dag zou gaan gebeuren. Dat 
vergde wel wat van ons, aangezien er elke ochtend 
iemand aanwezig moest zijn. Maar door deze 
manier van werken zijn er geen fouten gemaakt en 

bij onvoorziene omstandigheden waren we er snel 
bij.’ De keuze voor het Edel ID-hockeygras van Edel 
Grass kwam volgens Michels door de combinatie 
van de aanpak en de kwaliteit van het veld. ‘Er zijn 
een hoop eisen waar het veld aan moet voldoen, 
van de dikte van de lijnen tot hoe hoog de bal 
mag stuiteren. Edel Grass heeft een veld geleverd 
dat aan alle eisen van NOC NSF voldoet. Tijdens de 
aanleg kwamen een aantal keer keurders langs om 
te controleren of alles volgens de regels verliep. Er 
zijn nooit problemen geweest. Naast de verplichte 
elementen hebben we zelf de verlichting, doelen 
en dug-outs uitgezocht.’ 

Eén druk op de knop
Met het nieuwe veld kwamen een aantal leuke 
technische snufjes. De verlichting van het veld is 

gemakkelijk te bedienen met een app. Michels laat 
zien hoe makkelijk dat gaat: met één druk op de 
knop springen alle lampen aan. ‘We hebben een 
app meegeleverd gekregen waarmee men ver-
schillende functies op het veld met de telefoon kan 
uitvoeren. Met één druk op de knop gaan de lam-
pen bij het veld aan en uit, we kunnen de sproeiers 
ermee bedienen en tijdens wedstrijden houden we 
met de app de score bij op het scorebord. Het is 
erg handig dat trainers in de avond zelf de lampen 
aan en uit kunnen doen. Er zitten wel restricties 
aan: er is maar één selecte groep mensen die de 
sproeiers aan kan zetten; we willen niet dat de 
sproeiers de hele dag aan staan natuurlijk.’

Laag watergebruik
Het verschil tussen het zandveld en het Edel 
ID-waterveld is goed te merken, vindt Michels. ‘Het 
waterveld hockeyt fijner. Het schuurt minder en 
door de snelheid van de bal wordt het spel over 
het algemeen aantrekkelijker om te zien. Het veld 
ligt er nu een jaar en alle wedstrijden worden erop 
gespeeld. Onze leden zijn erg blij dat ze op dit veld 
mogen hockeyen. De kwaliteit van het veld is uit-
stekend. De mat is erg watervast, wat ons sproeien 
scheelt. Bij oude velden was het nog wel eens 
nodig om zelfs tijdens de rust van wedstrijden te 
sproeien, bij dit veld gebeurt dat veel minder.’ Dat 
het Edel ID-veld water goed vasthoudt, is één van 
de vele kwaliteiten van de mat. Het veld kan zelfs 
droog bespeeld worden. Ook brengt Edel Grass op 
een unieke manier de krul aan in de vezel van de 
kunstgrasmat. Deze techniek wordt de knit-d-knit 
technology genoemd. Hierdoor blijft de kunstgras-
vezel langer en beter in krul, wat de duurzaamheid 
verhoogt.
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