En verder

Missers
Het driehonderd meter lange sportcomplex

Op stagebezoek kom ik bij vele scholen over de vloer. Het is erg leuk om de stagiairs
te begeleiden. Tijdens de lessen zit ik dan samen met de begeleiders aan de kant.
Soms moet de collega zijn/haar gal even spuwen. Want er gaat soms weleens wat
mis. En dan doel ik op ongemakken doordat er geen overleg is geweest van de zaal/
veldbeheerder met de gebruiker, in dit geval de docent LO. Dat levert mooie verhalen
op met soms vervelende gevolgen….
Door: Hans Dijkhoff

V

Vlak voor het moment dat de scholen weer naar
buiten gaan krijgt een collega bericht van de
gemeente. Heugelijk nieuws. Het veld dat de school
sinds jaar en dag gebruikt, wordt gerenoveerd. Er
komt kunstgras! Geweldig nieuws natuurlijk. Wat
niet zo geweldig is: ze kunnen niet naar buiten het
veld op en dat geldt ook voor de buitenperiode na de grote vakantie.
Het zou leuk geweest zijn als de gemeente dat iets eerder had
gecommuniceerd, dan had de sectie daarop kunnen inspelen. Gelukkig kregen ze door de bereidwillige medewerking van een sectie LO
van een andere school een deel van hun sportveld in gebruik.
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Ingebruikname
Het veld is klaar en je mag er weer op; hoera! Een situatieschets.
Het is een langwerpig complex. Je komt binnen en daar zijn de
materialenberging, de fietsenstalling, de kantine en de kleedkamers.
Dan krijg je een stuk gras ter grootte van een derde voetbalveld en
een voetbalveld van gras. Daarachter ligt, ook weer in de lengte het
nieuwe kunstgrasveld. Heel mooi keurig aangelegd met een mooi
hek eromheen. Het probleem was echter dat er maar een deur in
het hek zat. Die bevond zich aan de korte zijde, het verst weg van
de berging. Iedere keer over het hek klimmen is wel aardig maar
komt het hek niet ten goede.
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Hier zit wel een plank

Dan gaan we hockeyen. Aan de straatkant zijn planken gemaakt
onder het hek om te voorkomen dat de ballen er onderdoor schieten.
Het hek aan de andere zijde staat er zonder de planken zodat ballen
zo in een vieze sloot verdwijnen; best lastig.

Gebruikerservaring
Om te voorkomen dat er een olifantenpad ontstaat (een pad dat
ontstaat omdat veel mensen die route gebruiken om af te snijden)
heeft de terreinknecht gevraagd of de leerlingen/collega’s wel over het
aangelegde pad willen lopen, hoewel je dan wat meer meters moet
maken. Prima, doen we. Totdat de aan de zijkant van het pad groeiende
struiken ver over het pad komen. Om te voorkomen dat het helemaal
niet meer kan worden gebruikt, vraagt de collega of het pad vrijgemaakt kan worden. Dat was teveel gevraagd, het was al druk genoeg.
De leerlingen die niet over het pad liepen, kregen de wind van voren…
Op dit type kunstgras worden rubberen bolletjes gestrooid van gemalen autoband. Aan het eind van de dag zitten schoenen, sokken en
kleding er vol mee maar dat weet je.
Als de zon goed schijnt, komt er een hoop warmte van het veld.
Als je dan vraagt of leerlingen even willen gaan zitten, vraag je ook
om moeilijkheden. Het is nauwelijks uit te houden. Dus ook een

kunstgrasveld moet worden besproeid. Toen het nog een grasveld
was werd het in twee helften besproeid zodat op een deel nog kon
worden gesport. Het waterpunt is nu echter verplaatst naar de kopse
kant. De buizen worden in de lengte gelegd, waardoor de ruimte om
te sporten nihil is.
Omdat er bomen gerooid moesten worden, werd een deel van het
hek aan de slootkant tijdelijk weggehaald. De collega vroeg of het
hek iets dieper kon worden teruggeplaatst zodat de ballen er niet
onderdoor gingen. Dat is gedaan.

Vervolg
Veel had voorkomen kunnen worden als de gemeente vooraf met de
sectie LO had gepraat. Nu heeft alleen de voetbalclub wat te zeggen
gehad. Maar die heeft heel andere belangen en minder inzicht in de
problematiek van het lesgeven in andere takken van sport en het
onderwijs.
Gelukkig zag men in dat de deur in het hek op de verkeerde plaats
zat. Er is er een extra deur aangebracht. Dat kostte natuurlijk weer
extra Er zijn afspraken gemaakt over het snoeien van de begroeiing.
Voor het sproeien is nog geen oplossing.
En de gemeente maar mopperen dat die gymleraren zo lastig zijn en
veel geld kosten..�❚

Contact:
Hans.Dijkhoff@kvlo.nl
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