
 

PERSBERICHT 

BSNC organiseert conGRAS, het grassportveldencongres op 8 februari 2023 

Op woensdag 8 februari 2023 organiseert de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), het 

jaarlijkse conGRAS, op de KNVB Campus in Zeist. conGRAS is het congres voor iedereen die 

(hybride)grassportvelden als zijn of haar werkterrein heeft. 

Centrale thema 

Kwaliteit van (hybride)gras: nu en in de toekomst 

De rode draad is de kwaliteit van gras- en hybridegrassportvelden nu en in de toekomst. Bij kwaliteit 

kun je denken aan de speelkwaliteit, maar ook aan de kwaliteit van de grasmat en bodem en het 

monitoren daarvan. Niet onbelangrijk, omdat het chemievrij beheren daar andere eisen aan stelt. 

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is het adagium. Ook thema’s als biodiversiteit, de rol van water en 

duurzaam machinegebruik krijgen in dit verband aandacht. 

’s Morgens is het plenaire programma met drie inleidingen: 

• Kunnen we de kwaliteit van grasvoetbalvelden verbeteren? 

Patrick Balemans (KNVB), Daphne van Dijk (KNVB) 

• De rol van sportgrasvelden bij toekomstbestendige sportparken 

Joris van der Cammen, Tomas Rongen 

• Menselijk gedrag: herkenbaar, maar toch verrassend 

Dirkje van der Ven (Wavy) 

Veldbezoek 

Als je de KNVB Campus bezoekt waar de Nederlandse elftallen trainen, dan mag een bezoek aan de 

voetbalvelden niet ontbreken. En natuurlijk willen we ook weten van de mensen die de velden 

onderhouden, wat het dagelijks onderhoud op dit complex zo bijzonder en niet alledaags maakt. 

Daarom sluiten we het ochtendprogramma af met een kijkje op de voetbalvelden.  

Deelsessies  

Het middagprogramma bestaat uit drie rondes met deelsessies. In de deelsessies is er aandacht voor 

het voorkomen van onkruid, het bestrijden van plagen, biodiversiteit op sportaccommodaties, 

duurzaam watergebruik en duurzaam machinegebruik. De zesde sessie gaat over Human Capital 

Turfmanagement. Daarin willen we met de deelnemers in gesprek over de invulling van een 

videocampagne die de BSNC in 2023 gaat voeren. 

Meer informatie over het programma en inschrijven? 

Deelname aan conGRAS 2023 is voor leden van de BSNC gratis. Niet-leden betalen € 225,-. Wil je al 

inschrijven? Dat kan door HIER te klikken.  Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de 

dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen. 

https://www.bsnc.nl/congras-eerste-onderwerp-en-inleiders-plenair-programma-bekend/
https://www.bsnc.nl/congras-2023-plenair-de-rol-van-grassportvelden-bij-toekomstbestendige-sportparken/
https://www.bsnc.nl/congras-2023-plenair-menselijk-gedrag-herkenbaar-maar-toch-verrassend/
https://www.bsnc.nl/wat-doen-wij/bijeenkomsten/


 

Via deze link kom je op de conGRAS-pagina van de BSNC, met alle informatie over het programma, 

de onderwerpen en de sprekers. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

 

Ons vriendelijke verzoek of u dit persbericht via uw media wilt verspreiden onder uw leden, relaties, 

en/of abonnees. En we stellen het zeer op prijs als u conGRAS op wilt nemen in uw activiteiten-/ 

congresagenda, met eventueel een link naar de pagina met informatie over conGRAS op 

www.bsnc.nl; …….,link……… 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met; 

Hans Arends (verenigingsmanager): 06 21 64 95 94/ h.arends@bsnc.nl 

Juul van Rijn (communicatie adviseur): 06-31753737/ j.vanrijn@bsnc.nl  
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