‘Ik geniet als ik eraan bijdraag
dat mensen het beste uit
zichzelf naar boven halen’
FotY-genomineerde Rowin Jansen is nog jong, maar straalt al als een ster
Fieldmanager of the Year-genomineerde Rowin
Jansen (25) is nog jong, maar draait alweer een
paar jaar volop mee als head groundsman van
FC Groningen in stadion Euroborg. Zijn begin
daar was een duik in het diepe, maar inmiddels
staat hij zelfverzekerd zijn mannetje als team-

Tijdens het interview, medio mei, stond het stadionveld van FC Groningen aan de vooravond
van een renovatie. Het Grassmaster-veld ligt
er sinds 2016, evenals het trainingsveld, dat
op Corpus den Hoorn ligt. Hierin investeerde
de club na het winnen van de KNVB-beker in
2015. Op 30 mei werd de toplaag eraf gefreesd
en verschraald en werd het veld opnieuw ingezaaid.

leider – in de cluborganisatie, ten opzichte van
de eindgebruikers én in de maatschappij.
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Van eindstage naar contract
In het derde leerjaar van zijn opleiding tuin,
park en landschap aan het Terra in Groningen
kwam Rowin Jansen tijdens een excursie in contact met FC Groningen. Eigenlijk wilde Jansen
een eigen hoveniersbedrijf beginnen na zijn
opleiding. Maar om niemand in de hoveniersmarkt bij voorbaat voor het hoofd te stoten,
deed hij zijn eindstage in het vierde leerjaar,
in 2016, liever in de uithoeken van de groene
sector. Hij maakte kennis met FC Groningen
tijdens een bezoek vanuit zijn opleiding. ‘Ik was
onder de indruk van het stadion. Dit leek me

een mooie werkplek om ervaring op te doen
en ik was direct enthousiast over het fieldmanagementsvak. Ik wisselde gegevens uit met de
fieldmanager, Jan van de Velden, om mijn eindstage bij FC Groningen te kunnen doen.’
Maar Van de Velden, sinds 2011 fieldmanager
van FC Groningen, belde al in het voorjaar, met
de vraag of Jansen bereid was vrijwilliger te
worden als voorbereiding op de eindstage. De
head groundsman was onder de indruk van het
enthousiasme van Jansen voor het vak. Na de
eindstage mocht Jansen een contract tekenen
om fulltime te komen werken in het grasteam
van FC Groningen onder leiding van Van de
Velden. In 2019 volgde een vast contract. ‘Ik
voelde me direct thuis en betrokken bij de club,
waarvan ik als kind al supporter was. De eerste
wedstrijd was spannend; ik moest werken met
22.000 supporters op de tribune.’
Onverwacht head groundsman
Het plan van de club was dat Jansen Van de
Velden, die toen in de zestig was, op den duur
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zou opvolgen. Er lagen nog een paar jaren voor
Jansen in het verschiet, waarin hij extra opleidingen en cursussen kon volgen. Maar in de
zomer van 2020 werd Jansen opgebeld, omdat
Van de Velden wegens privéomstandigheden
zijn werk niet kon voortzetten. De vraag was
of hij het werk per direct wilde overnemen. Zo
werd Jansen al op zijn 23e head groundsman
van FC Groningen. Hij doet het werk samen
met zijn vaste collega Jeroen van der Ploeg en
een groep vrijwilligers. Het team wordt aangevuld met een stagiair van een opleiding voor de
groene sector. In het stadion is ook een afdeling waar mensen werken met een afstand tot
de arbeidsmarkt, vanuit de instantie Cosis. Zij
helpen mee met onderhoudswerkzaamheden,
verwijderen onkruid en gras buiten de lijnen
en assisteren binnenkort ook op het trainingscomplex Corpus den Hoorn. Hier liggen drie
Grassmaster-velden, een natuurgraswedstrijd-

‘Ik wil graag meer
tijd en energie
steken in digitale
monitoring en
kwaliteitsmetingen’
veld en twee kunstgrasvelden, die vallen onder
het beheer van FC Groningen.
Alhoewel Jansen in 2021 een sprong in het
diepe maakte, werd hij goed begeleid door
stadionmanager André Snakenborg. ‘Het aanstellen van een nieuwe head groundsman was
een uitdaging voor de club. André en ook de
nieuwe directie gaven aan dat ze ondanks mijn
jonge leeftijd vertrouwen hadden in mijn kunnen en mij graag naar voren wilden schuiven
in deze functie. Ik heb dat vertrouwen altijd
gevoeld. De vakkennis had ik vanuit mijn opleiding en ik heb veel opgestoken van leveranciers en adviseurs. Ik kreeg bij de club de kans
om die kennis in de praktijk te brengen, om te
groeien. Daarnaast heb ik in het werkveld veel
contacten met collega’s van andere clubs. We
delen ervaringen en kunnen op deze wijze van
elkaar leren.’

Nieuwigheden
Sinds een paar jaar is FC Groningen bezig met
het updaten van het machinepark voor het
onderhoud van het stadionveld en de velden
op het trainingscomplex. Jansen heeft hierin
een belangrijke stem en mag actief meedenken over de ontwikkelingen en de keuzes die
worden gemaakt. ‘Boven aan de prioriteitenlijst
stond de veldbelichting. Sinds augustus 2021
maken we gebruik van belichtingsunits van
SGL. Door het hoge stadiondak, dat ver oversteekt, hebben we ieder jaar vanaf september
tot en met mei veel last van schaduw op het
veld. Daarbij komt dat er naast het stadion aan
de zuidzijde twee 80 meter hoge woontorens
zijn gebouwd, die zorgen voor extra schaduw.
Met de SGL-units hebben we een goede stap
voorwaarts gezet en we hopen het belichtingssysteem in de toekomst te kunnen uitbreiden.’
Het grasteam is overgestapt op een nieuwe kalkleverancier, voor nog wittere lijnen, en heeft
een nieuwe belijningsmachine tot zijn beschikking waarmee nog strakkere lijnen kunnen
worden getrokken. Voor het trainingscomplex
is een nieuwe vijfdelige kooimaaier van John
Deere aangeschaft. Het komende seizoen wil
het grasteam ook uitbreiding van het machinepark, om efficiënter te kunnen werken en
het veld zo min mogelijk bloot te stellen aan
belasting door zware machines. ‘Ik wil graag
meer tijd en energie steken in digitale monitoring van het stadionveld en kwaliteitsmetingen,
zowel in Euroborg als op Corpus den Hoorn’,
vertelt Jansen. ‘Meten is weten. Bovendien
denk ik dat digitale monitoring een belangrijke
bijdrage kan leveren aan klimaatneutraal handelen door middel van precisieonderhoud. We
willen zuinig zijn op water en zo min mogelijk
bemesten.’
Kennis en passie delen
Jansen zit in een KNVB-werkgroep voor de normering van natuurgrasvelden en investeert veel
tijd in het ontvangen van jeugd in de vorm van
schoolexcursies. ‘Ik vind het leuk om studenten
te ontvangen; zo ben ik immers zelf ook binnengekomen bij deze club. Voor jong talent
maak ik graag tijd vrij; wellicht houd je daar
nieuwe collega’s en talenten voor de toekomst
aan over. Doordat ik zelf nog jong ben, kan ik
me goed verbinden met jongeren, denk ik.’ Ook
leidt Jansen vrijwilligers van amateurclubs uit
de omgeving rond.
‘De kennis van ons vak overdragen en de passie delen, dat is essentieel om (jonge) mensen
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‘Ik heb altijd gevoeld
dat de club vertrouwen
in mij had’

aan te trekken in dit vak’, verklaart Jansen. ‘Soms
vragen mensen wat ik nog meer doe behalve
gras maaien. Er is weinig besef van hoe uitdagend het fieldmanagementsvak is, en hoeveel
uren erin worden gestoken om elke week
weer een prachtig stadionveld te krijgen. De
Fieldmanager of the Year-verkiezing vormt een
mooie waardering voor het werk dat wij doen
en speelt een grote rol in het enthousiasmeren
van mensen voor ons vak. De club is trots op
mijn nominatie en toont oprechte interesse in
wat wij dagelijks op het veld doen.’
Communicatie met eindgebruikers
Jansen staat in contact met de (assistent-)trainers van alle teams die gebruikmaken van de
natuurgrasvelden van FC Groningen. De communicatie gaat hem goed af. Hij moest even
slikken toen wereldspeler Arjen Robben in de
zomer van 2020 (voor een jaar) terugkeerde
op het nest bij FC Groningen. ‘Robben heeft
jarenlang in de top van Europa gespeeld, op de
mooiste velden. Hij maakte de winnende goal

in de Champions League-finale van 2013 op
Wembley. Een niveau van de buitencategorie.
Het mooie is dat de aanwezigheid van Robben
bij FC Groningen op een gegeven moment normaal werd.’
Jansen straalt op jonge leeftijd al zo veel kennis en autoriteit uit dat de eindgebruikers niet
over hem heen lopen. ‘Om de twee weken zit
ik om de tafel met de assistent-trainers van het
eerste team en het elftal onder 21 jaar, om de
onderhoudsplanning op de trainingsplanning af
te stemmen. Zo wordt de schade over het veld
verdeeld en blijft die zoveel mogelijk beperkt.
Ook noteer ik hun feedback over de sporttechnische eigenschappen en de kwaliteit van het
stadion- en trainingsveld.’
Jansen vertelt verder: ‘We proberen altijd het
maximale uit het veld te halen. Ik ben daarin
extreem perfectionistisch. Het maakt voor
mij daarbij geen verschil of het elftal onder
dertien jaar in het stadion speelt of de Oranje
Leeuwinnen, die het afgelopen seizoen meer-

dere malen in Euroborg hebben gespeeld.’
Ambities
Elk jaar hoopt Jansen met zijn team een stapje
verder te kunnen zetten in het veldonderhoud.
‘Mijn ambitie is: serieus meedoen in de VVCSveldencompetitie, waarin het beste voetbalveld
van de Eredivisie wordt uitgeroepen. Dat zal
niet van de ene op de andere dag kunnen, maar
we streven er wel naar. Wat dat betreft, beschikt
ons team over een echte topsportmentaliteit.
Daarnaast wil ik met mijn team een betrokken
rol blijven spelen in de maatschappij. Ik koester
het werken met mijn team, de vrijwilligers, de
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en
het voorlichting geven aan studenten. Ik geniet
ervan als ik eraan kan bijdragen dat mensen het
beste uit zichzelf naar boven halen en de topper
in zichzelf ontdekken.’
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