
              
 

 
MOASJE    

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wurklistpunt: 10. Oplossing capaciteitsproblemen sportpark De Bosk te Harkema 

 

 

Underwerp: Renovearjen haadfjild Harkemase Boys 

 

 

De ried fan de gemeente Achtkarspelen yn gearkomste byinoar op d.d. 25-04-2019 

 

 

Fersiket it kolleezje: 

 

Foar it renovearjen fan it haadfjild fan de Harkemase Boys in bedrach fan € 12.000 beskikber te 

stellen. 

 

 

 

En giet oer ta de oarder fan de dei. 

 

 

 

Taljochting: 

 

It haadfjild fan de Harkemase Boys is yn novimber 2018 ôfkart troch de KNVB foar it spyljen fan 

ynterlân wedstriden, sjoch de bylage. 

Dit is foar sawol de feriening as de gemeente in miste kâns, sportpark De Bosk stie en stiet 

heech oanskreaun by de KNVB foar wat it spyljen fan jeugd en froulju ynterlâns oanbelanget. 

It feit dat it sportpark foldocht oan de feilichheidseasken fan de KNVB en dat der spile wurde kin 

op gers wie foar de KNVB de reden om foar de Harkemase Boys te kiezen. 

Ek it feit dat de Harkemase Boys yn de tredde defysje fan de KNVB spilet, freget om in goed 

bespylber haadfjild.   

Troch it fjild ôf te plagjen en opnij yn te siedzjen kin it fjild wer op oarder brocht wurde. 

Om it fjild op KNVB en tredde defysje nivo te hâlden moat dit ûnderhâld feitlik om de trije/ 

fjouwer jier útfierd wurde. 

 

 

 

 

 

FNP-Achtkarspelen, 

 

 

 

IJ. van Kammen 

 



 
 
 
 
Van: ..........@KNVB.NL> 
Datum: 8 november 2018 12:02:32 CET 
Aan: Sippe Heeringa 
Kopie: 'PitchCarePro' <info@pitchcarepro.com> 
Onderwerp: KNVB interlands 
 
Beste Sippe  
  
Maandag 5 november j.l. heb ik met grasspecialist Wim Leffelaar een bezoek gebracht aan 
Harkemase Boys.  
Voornaamste doel van het bezoek was om de conditie van het hoofdveld te zien en te beoordelen of 
er in 2019 jeugdinterlands op Sportpark de Bosk gepland kunnen worden.  
Zoals je weet is de kwaliteit van de grasmat een zeer belangrijke, zo niet dé belangrijkste, factor in 
een keuze voor een speellocatie.  
  
Tot onze spijt hebben wij geconcludeerd dat de huidige conditie van het hoofdveld van Harkemase 
Boys dusdanig slecht is, dat wij het niet aandurven hier met onze nationale teams te komen 
voetballen.  
Ook ziet het perspectief voor de komende maanden er slecht uit. Het veld wordt, en dat is niet te 
voorkomen, zeer intensief gebruikt. Ook is het huidige veld sterk verouderd. Wij hebben ons laten 
vertellen dat het 12 (!) jaar geleden is dat het hoofdveld is afgeschraapt en volledig opnieuw is 
ingezaaid. Normaal gesproken gebeurt dit om de 3-4 jaar.  
  
In de huidige situatie is het dweilen met de kraan open. Vrijwilligers kunnen nog zoveel doen aan het 
veld, maar eer van werk valt er nauwelijks te halen onder deze omstandigheden.  
De enige manier om een kwaliteitsimpuls te geven, is wanneer het veld in groot onderhoud wordt 
afgeschraapt en opnieuw wordt ingezaaid, en dat er een minder intensieve bespeling van het veld kan 
worden gerealiseerd.  
Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat Harkemase Boys hierin afhankelijk is van de gemeente.  
  
Voor nu wil ik, en dat vind ik heel jammer want Harkemase Boys is een prachtige club met fijne en 
goede mensen, aangeven dat wij geen jeugd interlands plannen op Sportpark de Bosk. 
Mocht de situatie wezenlijk veranderen ten aanzien van de kwaliteit van het hoofdveld, hoor ik dat 
graag en gaan we opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn.  
De deur zit dus zeker niet dicht wat ons betreft, maar er moet wel wat gaan veranderen als we weer 
richting Harkema willen gaan komen.  
  
Mocht je nog vragen hebben, weet je mij te vinden!  
Succes met alles  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 

Coördinator teammanagement / teammanager Jong Oranje  
  
  
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist 
Postbus 515, 3700 AM Zeist 
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