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Het idee ontstond nadat Verweijen aan docent 
Dick van der Neut van AOC-Oost had gevraagd 
of de school een opleiding heeft voor het onder-
houd van sportvelden en golfbanen. AOC-Oost 
is een overkoepelende organisatie voor middel-

baar beroepsonderwijs voor natuur, voeding en 
leefomgeving, met locaties in Almelo, Borculo, 
Doetinchem, Enschede en Twello. Van der Neut 
vertelde dat er in 2016 op de locaties Doetinchem 
en Almelo een opleiding Groen en cultuurtech-

niek is geïntroduceerd.  Verweijen vertelde Van 
der Neut over het tekort aan vakmensen in het 
sportveldonderhoud en het idee dat je niet vroeg 
genoeg kunt beginnen om de jeugd enthousiast te 
maken. Daarop vroeg Van der Neut Verweijen of hij 
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al volop op. Met genoeg groene opleidingen, maar relatief weinig pr om het vak onder de aandacht te brengen, neemt hij het heft in eigen hand. Op 27 

januari stond hij op een open dag van het AOC in Almelo.
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aanwezig wilde zijn op de open dag om mensen 
een andere kijk op sportveldonderhoud te geven. 
Zo gezegd, zo gedaan. ‘En op vrijdag 27 januari 
was het zover’, vertelt Verweijen. ‘Ik ging op weg 
naar Almelo. Ik had met Tini Buitels van Belrobotics 
afgesproken dat hij een robot kwam brengen 
en wat foldermateriaal. Johan Aalderink van Vos 
Capelle had ik gevraagd of hij ook iets kon bete-
kenen. Hij kan natuurlijk goed over meststoffen en 
grondanalyses vertellen en hij zou wat meetinstru-
menten mee kunnen nemen.’

Zelf had Verweijen een foto van de Fieldmanager 
of the Year-verkiezing meegenomen en, het 
belangrijkste, zo vertelt hij: een goed humeur. Plus 
de troef die het altijd goed doet: de maairobot, 
waarvan Verweijen een exemplaar had meege-
nomen. ‘Als de leerlingen binnenkomen, valt de 
maairobot het meest op; zo groot is hij. Het is een 
mooie binnenkomer om iets te vertellen over het 
beroep dat erachter zit. Sommige jongens hebben 
daar al een beeld bij en je ziet ze denken: dat zou 
ik ook wel willen. Of ouders, die het nog veel inte-
ressanter vinden en nooit gedacht hadden dat er 
nog zo veel onder de mat ligt.’

Maar het gaat toch om de jongeren, stelt 
Verweijen. Hij kijkt al uit naar het voorjaar, wan-
neer hij groepjes jongeren ontvangt die een dagje 
komen stagelopen en in de praktijk kunnen zien 
hoe leuk het is om fieldmanager te zijn. 
Ook docent Dick van der Neut reageert enthou-
siast: ‘Er waren veel mensen die niet eens wisten 
dat zoiets als Groen en cultuurtechniek bestaat. 
Dankzij mensen als Gerard hebben ze daar een 
goed beeld van kunnen krijgen. Het was volgens 
mij echt van toegevoegde waarde, dat iemand die 
dagelijks werkzaam is in het veld er ook iets over 
vertellen kan aan jonge mensen en hun ouders.’
Verweijen heeft de smaak in elk geval te pakken; 
als het aan hem ligt, is hij volgend jaar weer paraat. 
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