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De fielddokter kan gerust een fenomeen genoemd 
worden. In de beginjaren van dit vakblad maakte 
de fielddokter furore. We schrijven dan over de 
tijden dat Nederland driehonderd kunstgrasvelden 
had en kale velden eerder regel dan uitzondering 
waren. Hoe anders is dat tien jaar later. Nederland 
telt inmiddels een slordige tweeduizend kunstgras-
velden en discussies over kunstgras en natuurgras 
zijn aan de orde van de dag. Voor dit vakblad 
aanleiding om terug te keren naar de basis: het 

onderhouden van sportvelden. En daar komt de 
fielddokter om de hoek kijken.

Grasmedische specialisten
Het idee van de fielddokter is simpel: is er iets 
aan de hand met je veld, vraag het dan aan ons! 
Natuurlijk weten wij ook niet alles. U kunt ons het 
best zien als een eerstelijnskliniek op het gebied 
van sportveldkunde. Een kliniek waar alle kennis 
in huis is om uw problemen op te lossen. Hebben 

wij het antwoord niet, dan hebben wij 140 grasme-
dische specialisten voor u klaarstaan die u verder 
kunnen helpen. Waar kan de fielddokter dan pre-
cies mee helpen? Daar geldt maar één antwoord: 
waarmee niet? De fielddokter is van alle markten 
thuis.

Blijft er ondanks drainage nog water op het veld 
staan, is uw trainingsveld te nat of watert uw 
kunstgrasveld niet af? De fielddokter heeft de 
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oplossing. Heeft u slimme trucs nodig om het 
doelgebied op peil te houden? Vraag het de field-
dokter. Ook andere problemen kunnen aangekaart 
worden, zoals het vinden van vrijwilligers om 
velden te laten maaien. Of vraagt u zich af of uw 
veld gemaaid kan worden door schapen? Enfin, de 
boodschap mag duidelijk zijn. De fielddokter is er 
voor alle soorten problemen en schiet u graag te 
hulp. We hebben er immers allemaal baat bij dat 
de Nederlandse voetbalvelden er strak bij liggen. 
Grasvelden zijn steeds meer terrein aan het inle-
veren; laten wij er dan op zijn minst voor zorgen 
dat de grasvelden die we nog hebben ook goed 
onderhouden worden.

Nationale Voetbal Vakbeurs
Naast het feit dat de fielddokter zijn rentree zal 
maken in dit vakblad, zal hij ook in de praktijk te 
vinden zijn. De fielddokter is namelijk in levenden 
lijve aanwezig op de Nationale Voetbal Vakbeurs, 

die op woensdag 15 en donderdag 16 november 
plaatsvindt in de Evenementenhal Gorinchem. De 
fielddokter is daar te vinden op stand 147A. Kijk 
uit naar onze witte doktersjassen en onze grasste-
thoscopen; dan weet u waar u in tijden van nood 
terechtkunt. Een groot aantal van onze partners is 
ook op de beurs aanwezig, dus een doorverwijzing 
naar de juiste persoon is snel gegeven.

De fielddokter is natuurlijk een ludiek idee, maar 
wel één waar in de praktijk enorm veel behoefte 
aan is. Wie dagelijks op velden aan het werk is, 
loopt immers tegen tal van uiteenlopende pro-
blemen aan, maar hoe los je die dan op? Voor die 
problemen wil dit vakblad een uitkomst bieden. 
We beschikken immers over ruim 140 partners die 
op allerlei gebieden expertise hebben. Waarom 
zouden wij die niet verzamelen om u wat meer 
op weg te helpen? Terug dus naar de basis waar 
het in 2005 allemaal begonnen is: grasveldkunde, 
veldonderhoud en advies waar men in de praktijk 
mee verder kan. 
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FieldmaNaGer oF tHe Year
Vakblad Fieldmanager is dit jaar op beide 
dagen van de Nationale Voetbal Vakbeurs 
aanwezig met een eigen stand (147A). Naast 
het geven van advies en de aanwezigheid 
van een voorraad vakbladen verzorgt dit vak-
blad ook een deel van het avondprogramma. 
Aan het eind van de middag, omstreeks 
16:30 uur, begint het programma rond de 
Fieldmanager of the Year-verkiezing. De 
avond wordt geopend door dagvoorzitter 
Ben Moonen, directeur van de BSNC. Verder 
is AD-columnist Sjoerd Mossou aanwezig 
om zijn visie te geven op de huidige discus-
sie over kunstgras en natuurgras. Dit jaar 
behoren Henri ter Braak, Nico van Eerden, Jan 
Gijzen en Marc Grooteman tot de kansheb-
bers. Elders in dit vakblad is een uitgebreid 
interview te vinden met elk van de genomi-
neerden.

WateroVerlast
Deze vraag, die wij recent aantroffen in de 
mailbox van Fieldmanager, zal als eerste 
behandeld worden:

‘Beste redactie,
Ik ben vrijwilliger op een voetbalclub in 
Utrecht en heb een vraag. Wij kampen vooral 
in de herfst en winter met wateroverlast. Ik 
heb dat met mijn aannemer besproken, maar 
hij zegt dat er niets aan de hand is. Ik moet 
er maar mee leren leven. Dat is lastig, omdat 
er veel geklaagd wordt en geroepen om een 
tweede kunstgrasveld. Ik heb een kleiachtig 
veld dat ongeveer zeven jaar geleden is gere-
noveerd. Toen is ook de drainage aangepast. 
Die ligt 40 centimeter diep, terwijl het grond-
water meestal op 50 cm ligt. Wat adviseert 
u ons?’

De fielddokter schiet te hulp 
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