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Van de vijf genomineerden voor Fieldmanager 
of the Year-award 2019 was Beltman onge-
twijfeld de bekendste bij het grote publiek. 
Dat die status geen garanties oplevert, weet 
Beltman maar al te goed, maar tijdens de 
editie van 2019, die mede mogelijk gemaakt 
werd door DLF, Toro en Expo-Line, was het 

voor hem eindelijk raak. Op de Vakbeurs 
Sportaccommodaties mocht Beltman de kam-
pioensschaal in ontvangst nemen uit handen 
van Fieldmanager-hoofdredacteur Hein van 
Iersel. De felicitaties stroomden dagenlang bin-
nen aan het adres van Beltman. Vakgenoten, 
Feyenoord-fans en bedrijven uit de branche 

Feyenoord-grasmeester Erwin Beltman is de nieuwe Fieldmanager of the Year

Al vijf keer op rij won hij met zijn team de VVCS-

veldencompetitie, maar één prijs ontbrak nog 

voor Erwin Beltman (43): de Fieldmanager of 

the Year-award. Na de verkiezing als Fieldma-

nager of the Year 2019 kan Beltman ook die 

laatste titel op zijn cv zetten. ‘Ik ben vereerd dat 

ik deze prijs mag winnen.’ 
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‘Deze titel mocht voor mij 
niet ontbreken’

Erwin Beltman, Fieldmanager of the Year 2019

De vijf genomineerden voor de Fieldmanager of the Year-award 2019



23www.fieldmanager.nl

waren eensgezind: Beltman is de terechte 
Fieldmanager of the Year 2019.
De Feyenoord-fieldmanager neemt met deze 
titel het stokje over van Marc Grooteman. Daar 
is hij erg trots op. ‘Ik ben vereerd dat ik deze 
prijs mag winnen. Het is een erkenning van 
het vak waar ik voor leef’, aldus Beltman. ‘Ons 
grasteam krijgt al jaren de prijs voor het beste 
veld. Deze titel mocht voor mij niet ontbreken. 
Ik zal hem komend jaar dan ook met grote trots 
en inzet vertegenwoordigen. Deze schaal krijgt 
een mooi plekje.’

Respect
Beltman toont zich tijdens de uitreiking een 
goed sportman. In zijn dankwoord benadrukt 
hij dat deze prijs niet voor hem alleen is; zijn 
team speelt een belangrijke rol bij zijn presta-
ties. ‘Mijn team is heel belangrijk. Met zijn allen 
zijn we dag in, dag uit met de velden bezig. 
Weer of geen weer, we zijn er altijd. Ik heb diep 
respect voor de jongens. We hebben nu een 
team dat voor elkaar knokt, dat gaten vult voor 
elkaar en elkaar gewoon helpt. We zorgen dat 
er een mooi product ligt voor Feyenoord en het 
Nederlands elftal. Het is mooi om dat samen te 
beleven.’

Verder spreekt Beltman zijn dank uit aan enkele 
(oud-)collega’s. Hij vertelt daarbij over de lange 
weg die hij naar deze titel afgelegd heeft. ‘Dat 

ik hier nu sta, komt voor een groot deel door 
mijn oude baas, Flip Weert, de oude secretaris 
van de Haagsche Golf en Country Club’, legt hij 
uit. ‘Die man heeft mij naar de HAS geschopt 
en ik heb daar gestudeerd. Op cursus kwam 
ik Maarten tegen; die was toen gevraagd voor 
een Eredivisieclub. Zo kwam ik in de voetballerij 
terecht. Vijfenhalf jaar later staan we hier. Rico 
Salomons van Feyenoord heeft mij deze kans 
gegeven.’

Echte teamspeler
In het juryrapport zijn louter positieve punten 
te lezen over Beltman. ‘Erwin is een enthousi-
aste en zeer gedreven fieldmanager. Hij heeft 
zijn vakmanschap opgedaan in de golfsector en 
zich verder ontwikkeld in de voetbalbranche’, 
aldus de jury. ‘Om steeds de hoogste speelkwa-
liteit te leveren, volgt hij de nieuwste ontwik-
kelingen in binnen- en buitenland; hij onder-
houdt onder andere nauwe contacten met het 
Institute of Groundsmanship. Erwin is een echte 
teamspeler die zijn medewerkers motiveert, 
coacht en opleidingen en stages biedt. Hij ziet 
het als een noodzaak en uitdaging om natuur-
gras terug te brengen in de stadions. Erwin 
heeft de drive om het vak van fieldmanager uit 
te dragen en te promoten.’

Uithangbord
De jury liet dit jaar elf kandidaten op gesprek 

komen. Vijf kandidaten kregen vervol-
gens een veldbezoek en maakten kans op 
de award. Naast Beltman waren dat Nick 
Verberk (TOP Sport & Groen), Bertjan Emons 
(Aannemersbedrijf Van Wijlen), Jaap Verhagen 
(gemeente Zutphen) en Addy Snoeren 
(gemeente Oisterwijk). Alle genomineerden 
mogen zich wat Van den Bosch betreft een win-
naar voelen. ‘Als je hier op het podium staat, 
dan heb je wat bereikt. Ze zullen zeker profijt 
hebben van hun nominatie.’
Bij de beoordeling van fieldmanagers kijkt de 
jury naar vijf elementen: vakmanschap, orga-
nisatie, beleid, pr en innovatie. Van den Bosch 
vertelt dat het nooit makkelijk is om een win-
naar te selecteren. ‘Maar we zijn het altijd eens, 
hoor.’ Over de kandidaten van dit jaar zegt hij: 
‘We krijgen veel uiteenlopende formulieren 
toegestuurd. Soms zitten daar echte schrij-
vers tussen die door de mand vallen als ze op 
gesprek moeten komen. Andersom zie je dat 
op formulieren niet het hele verhaal verteld 
wordt. Als wij fieldmanagers bezoeken op hun 
werkplek, vinden we het leuk als iemand zijn 
nek uitsteekt. Kleine gemeenten zijn vaak heel 
innovatief bezig, maar dat moeten ze dan wel 
durven zeggen.’

Met Erwin Beltman heeft de Fieldmanager 
of the Year-award een nieuw uithangbord 
voor het vak van fieldmanager. Juryvoorzitter 
Bernard van den Bosch vertrouwt erop dat 
Beltman het vak breed zal uitdragen. ‘We hopen 
dat hij er wat mee gaat doen, want je bent niet 
voor niets winnaar. Wat doet hij bijvoorbeeld 
anders dan anderen? Collega-fieldmanagers 
kunnen daar weer van leren. We hebben alle 
vertrouwen in hem.’

ACTUEEL

‘Deze schaal krijgt een mooi plekje’

3 min. leestijd

Gasthoofdredacteur
Als kersvers Fieldmanager of the Year staat 
Erwin Beltman meteen een mooie uitda-
ging te wachten. In Fieldmanager 3, de 
eerstvolgende editie van dit vakblad, is hij 
namelijk gasthoofdredacteur. Daarin kunt 
u onder meer een column van Beltman 
lezen en uitleg over de werkwijze van zijn 
Feyenoord-team.

Beltman neemt uitgebreid de tijd om (oud-)collega’s te bedanken.
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