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Het is leuk om te weten dat Sportpark 
Zielhorst het eerste sportpark was met 
een kunstgrasveld om op te voetballen. 
Heel lang geleden, in november 1987, 
werd eindelijk door de SRO bevestigd dat 
Cobu Boys naar sportpark Zielhorst mocht 
verhuizen. Bovendien werd bevestigd dat 
we daar de beschikking zouden krijgen 
over twee velden en een kunstgrasveld. 
De eerste generatie kunstgras kun je nog 
het beste vergelijken met een biljartlaken 
van schuurpapier. Het was niet toege-
staan om officiële competitiewedstrijden 
op dat kunstgras te spelen. Op Sportpark 
Zielhorst werd het dus vooral als 
trainingsveld aangelegd. Daarnaast 
mochten we het gebruiken voor vriend-
schappelijke wedstrijden. Je moest ook 
voorzichtig zijn, want als je op dat veld 
ten val kwam had je gelijk een schaaf-
wond. Toch waren er spelers die beslist 
een sliding wilden maken. We zullen geen 
namen noemen, maar sommigen spelen 
nu nog bij de Krasse Knarren!
In die tijd was het heel bijzonder dat een 
vereniging over een kunstgrasveld 
beschikte. Dat merkten we in de winters 
in de jaren negentig, toen kwamen 
namelijk voetbalclubs als De Graafschap, 
DOVO, Spakenburg en IJsselmeervogels 
naar Amersfoort om op Sportpark 
Zielhorst toch een wedstrijdje te kunnen 
spelen! In die jaren is DOVO zelfs een 
aantal jaar lid geweest van onze Club van 
100, als tegenprestatie.
 
Na een jaar of 20 was dat oude kunstgras 
totaal versleten. Bovendien kwamen er 
meer kunstgrasvelden in Amersfoort bij 
de andere verenigingen. Het nieuwtje 
was er echt wel af. Toen in 2007 het 
vorige kunstgrasveld werd aangelegd, 
hebben we dat nog officieel geopend met 
een wedstrijd. Vandaag de dag is de 
aanleg of vervanging van kunstgras geen 
bijzonderheid meer en besteden we er 
nauwelijks aandacht aan.

vorderingen van het SRO. In het begin 
gaat het mij niet snel genoeg. Ik zie alleen 
maar een kale vlakte van zand en meer 
niet.  ‘Als dit maar goed komt’, denk ik 
geregeld. Het moment dat de trainingen 
zullen starten komt ook steeds dichterbij. 
In de vijfde week bespeur ik vooruitgang. 
Langs het veld wordt een mooi tegelpad 
aangelegd. In het midden van een aantal 
tegels worden gaten geboord. 

Lees verder op pagina 2.

Het kan u niet ontgaan zijn: sinds de start 
van het nieuwe seizoen beschikt Cobu 
Boys over een gloednieuw kunstgrasveld, 
inclusief zes ballenvangers en een keurig 
hekwerk. En dankzij de Club van 100 
worden er binnenkort ook nog dug outs 
geplaatst. Bestuurslid Piet Ouwerkerk 
volgde de ontwikkelingen deze zomer op 
de voet en maakte het volgende verslag.

Het is de derde week van juni….de eerste 
vuilcontainers verschijnen op ons sport-
park, gevolgd door talloze vrachtwa-
gens. De ontmanteling van het versleten 
kunstgrasveld is begonnen; de vracht-
wagens rijden af en aan met grote hoe-
veelheden grond die vervangen moeten 
worden. Waar eens een groen tapijtje lag, 
is nu alleen nog maar zand te vinden. Het 
trottoir langs het veld is inmiddels ver-
dwenen, evenals de omheining.
Voor een achteloze voorbijganger lijkt 
hier sprake van een kleine ravage, maar 
de kenners weten wat hier straks voor te-
rugkomt:  een nog groener tapijt dan we 
al hadden. Bijna dagelijks bekijk ik de 

‘Ik dacht in het begin: 
Dit komt niet goed’
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