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‘Je moet gras niet vertroetelen’ 
FOTY-genomineerde Snoeren, oftewel ‘Meester Oisterwijk’, is proactief en streng 
voor het gras

Addy Snoeren (48) is voetbalfanaat (PSV) en een fan van voetbalvelden. Deze voorliefde is hem met de paplepel ingegoten; niet alleen zijn vader, ook 

zijn opa was fieldmanager. De FotY-genomineerde heeft dan ook de baan van zijn dromen als voorman van de onderhoudsploeg sportvelden bij de 

gemeente Oisterwijk!
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Opa werkte al in dienst van de gemeente op sport-
velden, vader werkte als sportveldbeheerder voor 
de gemeente. De kleine Snoeren ging als kleuter 
al met zijn vader mee op de trekker naar sportpark 
Taxandria. ‘In die tijd werd er nog standaard met 
buizen beregend. Ik hielp mijn vader zo goed 
mogelijk. Moeder werkte daar dan in de kantine. Ik 
ben gewoonweg opgegroeid op sportvelden. Op 
mijn achtste ging ik voetballen bij de E’tjes.’

Achtergrond
Snoeren rondde als jongvolwassene het lager 
beroepsonderwijs af, richting hovenierswerk. ‘Ik 
zat in het leerstelsel; dat betekende vier dagen 
werken en één dag naar school. Ik werkte op een 
gegeven moment bij de plantsoenendienst en liep 
daarna stage bij de sportafdeling van de gemeente 
Oisterwijk. Sportvelden trokken me meer dan het 
hovenierswerk, waar het toch vaak om bestra-
tingswerk ging. Ook vind ik het fijn om in alle rust 
te kunnen werken. Gelukkig kreeg ik in 1987 een 
baan bij de gemeente.’ In dienst van de gemeente 
Oisterwijk volgde Snoeren de opleidingen groen-
verzorger B en terreinmeester. Daarna volgden 
nog enkele leverancierscursussen, VCA-Vol, een 
cursus kettingzaag-bosmaaier, spuitlicentie, com-
municatie en BHV. Sinds 1999 is Snoeren voorman 
sportparken. Hij legt verantwoording af aan zijn 
teamleider en aan de beleidsmedewerker sport. 
Zij laten het vakblad weten dat ze al jarenlang op 
Snoeren kunnen bouwen. Snoeren zelf stuurt drie 
man aan.

‘Mijn voorkeur gaat uit naar een beknopt cursus-
programma’, lacht Snoeren. ‘Ik leer het beste in de 
praktijk door te doen en door te praten met col-
lega’s.’ In 1999 werd Snoeren op 29-jarige leeftijd 
voorman. ‘Ik heb altijd leiding gegeven, maar ook 
altijd met de jongens meegewerkt. Ik laat hen 
meebeslissen en op hun eigen manier werken, mits 
het resultaat goed is.’ 

Geven en nemen
Hij is na 31 jaar dienst nog steeds dolenthousiast 
over zijn vak. Minstens elk jaar bezoekt hij een 
wedstrijd bij elke club in Oisterwijk. ‘Meester 
Oisterwijk’ is zijn bijnaam. ‘Ik heb goed contact met 
de clubs. Dat komt van pas, omdat ik soms velden 
moet afkeuren als het slecht weer wordt, zoals 
met vorst of hevige regen. Ik heb nooit weerstand 
ondervonden; de clubs accepteren mijn beslis-
singen.’

De flexibiliteit komt van twee kanten. Sommige 
clubs, zoals vv Nevelo, willen een jaar van tevoren 
kunnen plannen, bijvoorbeeld in verband met 
internationale toernooien. Bij Hotel de Rosep is 
een flexibele planning ook van belang. Regelmatig 

trainen er professionele teams, zoals het Zweedse 
herenteam tijdens het EK, maar ook PSV, Willem II, 
Real Madrid en Belgische clubs. Snoeren: ‘Dat kan. 
In maart gaan we dan bellen met de vraag wan-
neer de toernooien zijn. Als die er niet zijn, begin-
nen we al in april aan de trainingsvelden. Maar 
meestal willen ze langer doorspelen voorafgaand 
aan het groot onderhoud. Als ze langer doorspelen 
tot medio juni vanwege toernooien, kunnen ze er 
pas anderhalve week later weer op, na het groot 
onderhoud.’ 

Minder vrijwilligers
Het goede contact met de clubs en het plannen 
van de werkzaamheden zijn Soerens sterke pun-
ten, maar de uitdaging ligt voor hem toch bij de 
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clubs. ‘Er zijn veel minder vrijwilligers bij de vereni-
ging dan vroeger. Ik moet daardoor vaker e-mailen 
en bellen voordat ik iemand te pakken krijg om te 
overleggen.’ 

Taken 
Snoeren stuurt zijn drie ploegleden aan, maakt 
de planning, keurt de velden, budgetteert, vraagt 
offertes aan en koopt graszaad en meststoffen in. 
Snoeren werkt met een budget van 200 duizend 
euro. Dit is voor de uitvoering van het reguliere 
onderhoud en het op orde houden van de sport-
parken, inclusief hekwerk, bestrating en beplan-
ting. ‘Het budget is voldoende. En als er meer 
nodig is voor onvoorziene omstandigheden, dan 
regel ik dat’, verklaart hij.

Snoerens werkveld beslaat zeventien natuurgras-
voetbalvelden, twee rugbyvelden, een honkbal-
veld, een softbalveld, vier kunstgras-hockeyvelden 
en een kunststof-atletiekbaan. Samen met drie 
collega’s onderhoudt hij drie sportcomplexen in 
Oisterwijk en twee terreinen in Moergestel. Ze 
bezanden, dressen, walsen, prikken, ruimen blad, 
beluchten de toplaag, voeren klein en groot onder-
houd uit, vegen kunstgrasvelden en bestrijden 
algen op de hockeyvelden (biologisch) met een 
spuitwagentje. Er lopen driejarige maaicontracten. 
Ook tweemaal per jaar vertidrainen en jaarlijks 
doorzaaien gebeurt door de aannemer. 
‘Om acht uur begint mijn werkdag op de gemeen-
tewerf’, vertelt Snoeren. ‘Daarna ga ik even naar 
het kantoortje bij vv Nevelo, waar ik mijn e-mail 
lees en wat administratie doe. Dan ga ik buiten 
aan de gang. Ik kom elke dag op de velden om 
het onderhoud mee uit te voeren. Daarnaast moet 
ik een goed beeld hebben van de staat van alle 
velden, omdat er in het weekend competitiewed-
strijden op gespeeld moeten worden. Op maandag 
herstellen we de speelschade, eenmaal in de twee 
weken spuiten we de hockeyvelden tegen algen 

en eenmaal per week borstelen we de hockeyvel-
den. Daarnaast onderhouden we de beplanting, 
werken we met de bosmaaier, verzorgen we het 
hekwerk, spuiten drainages door en bestrijden we 
het onkruid op de verharding op de sportparken 
met Weed Solution.’
Snoeren maakt weleens gebruik van adviseurs. ‘Als 
het gras niet goed groeit of als er water blijft staan 
op een veld, en we dat niet met normaal onder-
houd kunnen oplossen, maken we gebruik van 
een externe adviseur. Wellicht kan die een oorzaak 
aanwijzen door verder onderzoek te doen, en een 
oplossing aanreiken.’

Hard voor het gras
Snoeren is snel: hij belt, appt en mailt als een malle 
met de redactie van dit vakblad. Hij is bijzonder 
proactief. De fieldmanager is ook in zijn werk een 
doorpakker; hij geeft het gras er geregeld van 
langs, bijvoorbeeld met de betredingsrol. ‘Je moet 
gras niet vertroetelen en niet teveel beregenen. 
Dan wordt de mat te los door ondiepe wortels en 
teveel straatgras. Optisch lijkt het veld vaak droog, 
maar na vochtmetingen blijkt dan dat de bodem 
nog nat genoeg is. Als het flink heeft geregend, 
kun je pas twee weken later het veld op met 
machines; anders rijd je het hele veld aan gort. 
Natuurlijk sproei ik weleens een keer extra, zoals 
bij een derby tussen lokale verenigingen. Daar 
wordt een veld wat mooier en sneller van. Maar 
dan moet het wel heel droog zijn. Een andere uit-
zondering is jong gras; dat heeft natuurlijk water 
nodig. Maar ook weer niet teveel, net genoeg om 
het gras erdoorheen te krijgen en de wortelgroei 
aan te jagen.’

Toekomst
2019 wordt een druk jaar voor Snoeren: ‘We gaan 
het honkbalveld renoveren. Daarvoor moet ik 
veel offertes opvragen. Kybys schrijft het bestek 
op basis van de gegevens die ik aanlever. Voordat 

het bestek de markt op gaat, lees ik het na. Onze 
atletiekbaan krijgt een nieuwe toplaag. De voetbal-
clubs Taxandria, Oisterwijk en Nevelo gaan fuseren 
op sportpark D’n Donk. Daar komen dan in totaal 
acht velden, waarvan twee kunstgrasvelden. We 
gaan daarvoor velden draaien en nieuwe velden 
aanleggen. Ook komt er een nieuwe kantine op 
D’n Donk. In 2020-2021 moet het nieuwe sportpark 
klaar zijn. Ik moet praktisch meedenken over door-
gangen en hekwerken, samen met de beleidsme-
dewerker. Ik moet ook offertes opvragen, bijvoor-
beeld voor het huren van kranen, en hekwerken, 
graszaad en mest bestellen.’

Na 31 jaar onafgebroken arbeid voor de gemeente 
zal Snoeren waarschijnlijk zijn pensioen halen bij 
Oisterwijk. ‘Ik heb geen reden om te vertrekken. 
Sportvelden zijn mijn leven en de clubs zijn 90 pro-
cent van de tijd tevreden over mijn werk. We willen 
het perfecte veld creëren, elke keer weer. Met de 
droge weersomstandigheden van tegenwoordig is 
dat een steeds grotere uitdaging, maar dat maakt 
ons vak mooi.’

Opvolging
Wordt hij opgevolgd in zijn vak door een van zijn 
kinderen? ‘Nee. Ik heb twee dochters van twintig 
en eenentwintig. De een werkt in de horeca en de 
ander doet de kappersopleiding. De Snoeren-lijn 
houdt op. Maar voor mij houdt het nog niet op! Ik 
ga met liefde en plezier nog twintig jaar door.’

‘Ik heb draagvlak; de clubs 

accepteren mijn beslissing 

altijd’
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heden van tegenwoordig 

wordt fieldmanagement 

een grotere uitdaging’
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