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FIELDMANAGER 

OF  THE 

YEAR

2011
Elf  FotY-kandidaten op auditie bij jury 

De jury die de Fieldmanager of the Year – 

Award toekent is 22 juni jl. bijeengeweest. 

Tijdens een zitting in het Bondsgebouw van 

de KNVB werden elf kandidaten aan de tand 

gevoeld om te beoordelen welke van hen 

doorgaan naar de volgende ronde. Zes van 

onderstaande kandidaten worden genomi-

neerd voor de Fieldmanager of the Year – 

Award 2011. 

Auteur: Broer de Boer

Arie Crezee (60) “Ik ben werkzaam binnen het team buitendienst”, vertelt Arie. “Dit team is onder meer verantwoor-

delijk voor het onderhoud van de gemeentelijke sportvelden. Ik heb de beschikking over twee medewerkers voor het 

totale onderhoud van sportvelden. Aansturing vindt plaats door de teammanager buitendienst.” 

Maarten van Heck (32) zegt passie te hebben voor dit vak maar vindt het ook belangrijk goede berekeningen te 

maken om verantwoord te investeren ten einde efficiënter te kunnen werken en tijd en geld te besparen.

Werkzaam bij: Gemeente Heusden 

Eerder werkzaam bij: Innoseeds 

Vakmatig: Assistent grassenveredelaar en later bedrijfsleider 

van het Veredelingsbedrijf Vlijmen. 

Basisopleiding: MAS 

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Vakopleiding Zaadteelt en plantenveredeling

Welke functies omvat huidige baan?

• Planning  

• Daadwerkelijk onderhoud sportvelden 

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

Werkzaam bij: Gemeente Valkenswaard

Eerder werkzaam bij: Zelfstandig hoefsmid , B&G , Arcadis 

Basisopleiding: MAS 

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Beheerder sportvelden, diverse vaktechnische trainingsdagen,

 

Welke functies omvat huidige baan?

• Daadwerkelijk onderhoud sportvelden 

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden    

Teun van Grunsven (62) vindt het wel bijzonder om wederom uitgenodigd te worden aan deze verkiezing 

(prenominatie). “Een woord van dank aan de organisatie is hier zeker op zijn plaats.”

Werkzaam bij: Gemeente Groesbeek en Millingen aan de Rijn

Eerder werkzaam bij: Gemeente Terneuzen en Grontmij 

Haarlem, BTL 

Vakmatig: Groenvoorzieningen c.q. cultuurtechniek

Basisopleiding: Middelbare Tuinbouwschool niveau A (3 jaar)

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Tuintechnicus – Cultuurtechniek (Waterschap Unie Diploma) en 

Openluchtrecreatie 

Welke functies omvat huidige functie

Welke functies omvat huidige baan?

• Daadwerkelijk onderhoud sportvelden 

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

In deze ronde van de verkiezing zag de jury zeven ‘nieuwe gezichten’. Cees Kortekaas, Teun van Grinsven, Jaap Kruik en Peter Mook behaalden deze selec-

tieronde ook vorig jaar. Toch werd het gesprek met hen niet een herhaling van zetten. Door nieuwe inzichten en nieuwe aanmeldingen werd er ditmaal ook 

op andere zaken ingezoomd. Dat zij wederom bij de laatste elf kandidaten zitten zegt wat over de kwaliteiten van deze personen!



Huib van de Heuvel (62) vindt het bijzonder om deel te nemen aan de verkiezing. Hij was een van de eerste grote 

gebruikers van gecoate meststoffen. “Sportveldonderhoud doe je met zijn allen, maar coachen is ook een belangrijk 

element”, vindt deze fieldmanager van de gemeente Haarlemmermeer.

Gerrit de Koe (53) zegt over zijn baan het volgende. “De factoren Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën en 

Administratie maken een belangrijk deel uit van mijn taak als integraal manager. Soms zou ik graag meer 

vakinhoudelijk bezig zijn met het groene vak, maar bovenstaande taken zijn nu eenmaal een ‘noodzakelijk kwaad’ 

om mijn toko goed te laten draaien.”

Rene Jongmans (57) voelt zich vereerd dat derden vinden dat hij in aanmerking moet komen voor de award. “En ik zie 

dat ook als een stuk erkenning voor wat ik in het vak doe”, zegt hij. “Maar”, zo voegt hij eraan toe: “er zijn collega’s 

binnen het vak waar ik graag mijn oor te luister leg omdat zij iets te vertellen hebben.” 

Hans Schouten (43) schuwt het in de gemeente Heerhugowaard, waarvoor hij werkt, niet om buiten zijn  eigen kaders 

te denken:  “Om vernieuwingen in te voeren die kostenbesparend zijn, heb je daadkracht nodig. Vaak kan het voor 

fieldmanagers heel lastig zijn om vernieuwingen in gemeenteland er door te loodsen.”

Werkzaam bij: Gemeente Haarlemmermeer 

Eerder werkzaam bij: Een eigen bedrijf gehad  

Basisopleiding: Landbouw school, en middelbare landbouw 

school, Bloemen en bollenteelt. 

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Bosbouw, Recreatie, Opzichter bosbouw, Boa, Spuitlicentie, 

VCA. 

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

Werkzaam bij: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Eerder werkzaam bij: Gemeente Amsterdam Stadsdeel 

Bos en Lommer, Gemeente Zandvoort, Fa. Arend de Winter 

Combigroen Heiloo, Fa. Adrichem IJmuiden 

Vakmatig: Teammanager Buitenaccommodaties 

Basisopleiding: Lage Land en Tuinbouwschool Alkmaar, 

Middelbare Tuinbouwschool Hoorn 

Leerlingstelsel Alkmaar (vakbekwaam Hovenier) 

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainin-

gen? Tuintechnicus PBNA, Middelbare vervolgopleiding 

Groenvoorziening, Diverse computercursussen, 

Functionerings-beoordelingcursus, Bestek schrijven en begro-

ten, Schrijven van rapporten, voorstellen en besluiten, cursus 

boomschade, taxatie en aansprakelijkheid, Timemanagement, 

conflicthantering, vergadertechnieken, projectmanagement, 

middelmanagement, voortgezet management, general 

Management post-hbo, continu volgen van diverse symposia 

en vakdagen

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden en projectmanagement van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

Werkzaam bij: Gemeente Bergen op Zoom

Eerder werkzaam bij: Gemeente Schiedam

Vakmatig: Opzichter openbaar groen, Hoofd Buitendienst 

Sportparken, Chef beheer sportaccommodaties, 

Accountmanager Sporthuisvesting 

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trai-

ningen? Groenvoorziening, Landschapsverzorging en 

Openluchtrecreatie, Managementtrainingen, Praktijkcursussen 

sportveldbeheer

Welke functies omvat huidige baan? 

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording 

Werkzaam bij: Gemeente Heerhugowaard

Eerder werkzaam bij: Zelfstandige tuinbouw

Vakmatig: Tuinder MBO (brandweer HBO)

Basisopleiding: MBO

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Veel, vooral op management en techniek

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden deels vooral de keuze materieel 

• Financiële planning en verantwoording

Actueel
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Jur van der Veen (58). Jur zit in de BSNC-commissie Kunstgras. Als je hem de keuze laat tussen echt gras en kunstgras 

reageert hij: “Mijn hart gaat uit naar natuurgrasvelden, het rendement met kunstgras is vele malen hoger, maar een 

voetballer wil toch vuile poten hebben als hij van het veld af komt en de lucht van gras en grond ruiken?”

Peter Mook (49) levert in de gemeente waarvoor hij werkt een substantiële bijdrage in de kwaliteit van de sport-

accommodaties. “Ik blijf benadrukken dat het vooral een teamprestatie is om onze sportparken goed te beheren en te 

onderhouden”, zegt Peter. “Dit mooie vak wil ik op een positieve wijze uitdragen naar mijn collega’s en 

sportgebruikers.” 

Cees Kortekaas (55) is werkzaam bij de dienst OCW van gemeente Den Haag. Cees heeft veel vakkennis en heeft de 

uitvoerende dienst in Den Haag weer op de kaart gezet. En vakman die voortdurend met vernieuwing bezig is.

Jaap Kruik (60) noemt zichzelf opzichter van onder meer sportvelden, begraafplaatsen en bermbeheer. Binnen zijn 

taken zijn toezicht, controle en planning van werkzaamheden net zo belangrijk als offertes aanvragen, bestellingen 

doen en budgetten beheren. Jaap begeleidt de terreinbeheerders en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet.

Werkzaam bij: Gemeente Rotterdam Sport en Recreatie afd. 

Sportterreinen als Cultuurtechnisch Beheerder Sportterreinen

Eerder werkzaam bij: Gemeente Schiedam Gemeentewerken/ 

sector Stedelijk Beheer afd. Groenvoorziening als opzichter in 

alle mogelijke onderdelen, centraal onderhoud, braakliggende 

terreinen, wijkvernieuwingsgebied volkstuincomplexen en 

sportvelden, Gemeente Gouda Sport en Recreatie als manager 

buitensportaccommodaties.

Vakmatig: Sinds 1987 werkzaam met sportvelden in alle 

soorten en vormen

Basisopleiding: ULO/ MAVO / Middelbare Tuinbouwschool 

Utrecht.

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Vele, vele applicaties, waaronder 5 jaar Middelbaar Opleiding  

Cultuurtechniek PBNA; 1 jaar Landschap inrichting en natuur-

behoud PBNA;  Ontwikkelingen in het Waterbeheer (in het 

landschap) 2 jaar Milieukunde bij Zadkine college R’dam vele 

1 of 2 daagse applicaties m.b.t. sportveld beheer, aanleg en 

onderhoud. 

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden 

• Planning nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording, dit zijn allemaal 

   onderdelen waar wij mee te maken hebben

Werkzaam bij: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Eerder werkzaam bij: Verschillende sportinstanties als sport-

instructeur

Vakmatig: Senior medewerker buitensport accommodaties

Basisopleiding: HAVO

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

CIOS (MBO SB), Skileraar internationaal, Terreinmeester, 

Sportveldmanagement(HAS / IPC), Expert natuurgras(HAS) 

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden 

• Planning van nieuwe sportvelden 

• Aanbesteden van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

Werkzaam bij: Gemeente Den Haag (dienst OCW)

Eerder werkzaam bij: Gemeente Leiden 

Vakmatig: Onderhoud sportaccommodaties

Basisopleiding: OUBC (opzichter/uitvoerder cultuurtechniek ) 

HBO openbaar groen

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

Spuitlicentie,motorkettingzaag, BHV, Lassen enz.

Welke functies omvat huidige baan?

• Daadwerkelijk onderhoud sportvelden 

• Beheer van sportvelden 

• Communicatie met clubbestuurders 

• Financiële planning en verantwoording

Werkzaam bij: Gemeente Spijkenisse

Eerder werkzaam bij: Tuinderij ouders

Vakmatig: Opzichter o.a. sportvelden, begraafplaatsen, berm-

beheer.

Basisopleiding: Land- en tuinbouwschool, hovenier, 

opzichter/uitvoerder

Welke aanvullende opleidingen, cursussen, trainingen? 

V.C.A., flora en fauna wet diverse administratieve cursussen.

Welke functies omvat huidige baan?

• Beheer van sportvelden 

• Financiële planning en verantwoording

Actueel


