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‘Een mooi stukje waardering 
voor het werk dat ik al 
jarenlang lever’
Marc Grooteman Fieldmanager of the Year 2018, Jan Gijzen High Potential

Op woensdag 15 november werd voor de achtste keer de Fieldmanager of the Year gekozen. Marc Grooteman van Holland Sport werd uitgeroepen tot 

Fieldmanager of the Year 2018, terwijl Jan Gijzen de schaal voor High Potential mee naar huis mocht nemen. Vakblad Fieldmanager was erbij en sprak 

met de jury.
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De Fieldmanager of the Year-verkiezing was dit 
jaar op een ander moment dan de afgelopen jaren. 
Vormde voorheen het Nationaal Sportvelden 
Congres het decor voor de verkiezing, dit jaar 
vond de uitreiking plaats op de Nationale Sport 
Vakbeurs, aan het eind van de eerste beursdag. De 
verhuizing naar de Evenementenhal in Gorinchem 
bleek goed uit te pakken: ruim honderd gasten 
wisten de weg naar het sfeervolle Horecaplein te 
vinden. 

Promotie
De avond werd afgetrapt door Ben Moonen, 
directeur van de Branchevereniging Sport- en 
Cultuurtechniek (BSNC). In zijn openingswoord 
benadrukte Moonen dat de BSNC de Fieldmanager 
of the Year-award erg belangrijk vindt. ‘De ver-
kiezing wordt nu voor de achtste keer georgani-
seerd en dat gaat heel goed. De BSNC en vakblad 
Fieldmanager hebben grotendeels dezelfde 
doelstelling: aandacht voor het vak creëren. Deze 

verkiezing is een fantastische manier om het vak 
van fieldmanager te promoten.’ Die mening werd 
gedeeld door de sponsoren van de verkiezing: DLF, 
Toro en Melspring, die ook dit jaar de verkiezing 
steunden.

Na de opening was de microfoon voor Sjoerd 
Mossou, bekend als columnist van het Algemeen 
Dagblad en tafelgast bij Studio Voetbal. Mossou is 
in de landelijke media uitgegroeid tot één van de 
voorvechters van natuurgras in het betaald voet-
bal en kwam daar vóór de verkiezing een lezing 
over geven. Tot zijn eigen verbazing werden veel 
van zijn uitingen enthousiast door het publiek 
aangehoord. De boodschap van Mossou was kort 
maar krachtig: ‘Kunstgras is schadelijk voor het 
Nederlands topvoetbal.’ Hij benadrukte daarbij 
géén tegenstander te zijn van kunstgras op zich. 
‘Kunstgras is voor veel amateurclubs een uitkomst. 
De essentie is echter dat voetbal op kunstgras een 
ander spelletje is. Kunstgras heeft in het betaald 
voetbal geen toekomst, hybridevelden hebben 
dat wel.’

Nieuwe gezichten
Nadat Mossou met zijn lezing de boel op scherp 
had gezet, ging het programma verder met het 
hoogtepunt van de avond: de verkiezing van de 
Fieldmanager of the Year. Daarbij kwam eerst de 
jury aan het woord, waarbij juryvoorzitter (en 
Fieldmanager of the Year in 2010) Bernard van den 
Bosch het woord nam. Van den Bosch werd bij de 
jurering bijgestaan door Sjaak Groen, Co Vos, Aad 
van Wijk en Jacco Meijerhof.

Van den Bosch was erg tevreden over de kandida-
ten van dit jaar. ‘We hadden dit jaar veel nieuwe 
aanmeldingen, met wel vijftien nieuwe gezichten. 
Andere jaren hadden we weleens aanmeldingen 
van fieldmanagers die al eerder hadden meege-
daan; dan blijf je toch een beetje in dezelfde vijver 
vissen. We zijn dan ook erg blij met de nieuwe 
aanwas.’ Het feit dat er veel ‘onbekende’ kandidaten 
meededen, was tegelijkertijd ook een uitdaging, 
geeft Van den Bosch toe. ‘Met al die nieuwe gezich-
ten zijn de formulieren van de kandidaten extra 
belangrijk. Je moet dan uit de papieren een goede 
voorselectie zien te maken. In het ideale geval zou-
den we bij iedereen op veldbezoek komen, maar 
dat doen we alleen bij de genomineerden.’

Van alle aanmeldingen werden dit jaar acht pre-
genomineerden gekozen die op gesprek mochten 
komen. Daarvan bleven uiteindelijk vier mannen 
over die door de jury genomineerden werden als 
kanshebber, namelijk Jan Gijzen (FC Utrecht), Nico 
van Eerden (Gildebor), Henri ter Braak (Ter Braak 
Cultuurtechniek) en Marc Grooteman (Holland 
Sport). Aan de jury de taak om vervolgens een 
beslissing te nemen. Dat was ook dit jaar een uit-
daging, vertelt Van den Bosch. ‘We proberen echt 
vakmatig en naar de managementkant van de 
genomineerden te kijken. We zoeken niet de per-
fecte groundsman, maar iemand die bezig is met 
innovatie en die echt kan managen: de grootste 
gemene deler. Dat maakt het weleens lastig om 
iedereen langs dezelfde meetlat te leggen. Iemand 
die bij een BVO werkt, heeft waarschijnlijk de beste 
velden, maar heeft ook veel minder velden in 

5 min. leestijd

Fieldmanager
of the year

Oud-winnaar Gerard Verweijen reikt de schaal uit.
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Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Gerard en Vincent en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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beheer. Die moet je dan vergelijken met iemand 
die soms wel zestig amateurvelden beheert. Dat is 
niet altijd makkelijk. Uiteindelijk zoeken we iemand 
die op alle criteria voldoende scoort. Iemand kan 
met goede pr nog zo goed voor uitstraling zorgen, 
uiteindelijk is er meer nodig.’

Trots
Na verschillende overlegrondes is het de jury 
ook dit jaar gelukt om tot een oordeel te komen. 
Hoewel de verschillen klein waren, legt Van den 
Bosch uit dat de winnaar voor de jury wel duide-
lijk de beste was: Marc Grooteman werd gekozen 
tot Fieldmanager of the Year 2018. De jury was 
vol lof over de beheerder van Holland Sport. Van 
den Bosch legt uit: ‘Marc beschikt over voldoende 
inhoudelijke kennis en heeft bovendien het vermo-
gen om deze kennis in de praktijk te gebruiken. Hij 
beheerst zijn vak over de volle breedte. Hij praat 
enthousiast en deskundig over zijn werk en brengt 
zijn gedachten op heldere wijze onder woorden. 

Fieldmanager
of the year

Henri ter Braak, Marco Grooteman, Nico van Eerden en Jan Gijzen.

Juryvoorzitter Bernard van den Bosch aan het woord.
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Fieldmanager
of the year

Marc is een manager die feeling met zijn velden 
houdt door er wekelijks te komen en alle informa-
tie vast te leggen in een beheersysteem. Hij volgt 
de ontwikkelingen en introduceert voortdurend 
nieuwe technieken en methoden. Een echte vak-
man, dus.’

Gerard Verweijen, die vorig jaar werd gekozen als 
Fieldmanager of the Year, mocht de schaal over-
handigen aan de nieuwe winnaar. Grooteman was 
aangenaam verrast door zijn titel: ‘Dit is voor mij 
een heel mooie titel; ik ben er heel erg blij mee. 

Ik zie het als een stukje waardering voor het werk 
dat ik al jarenlang lever.’ Hij benadrukte dat ook 
anderen een steentje bijgedragen hebben aan dit 
succes. Grooteman: ‘Ik heb een team om mij heen 
dat veel van het uitvoerend werk doet; ook zij ver-
dienen deze titel. Ik ben enorm trots op hen.’

Hoge verwachtingen
Grooteman was niet de enige winnaar van de 
avond; Jan Gijzen viel namelijk in de prijzen met 
de High Potential-award. Van den Bosch licht deze 
keuze toe: ‘Jan is pas kort werkzaam als fieldmana-

ger en heeft ervaring opgedaan in de golfwereld. 
Het is een jongen die enthousiast bezig is met het 
vak en die daar ook aandacht voor verdient. Jan is 
een groot voorstander van kennisdeling, ook via 
sociale media. Bovendien treedt hij als lid van de 
BSNC regelmatig op als gastheer en adviseur. Het is 
een goede vakman. Door zijn inzet, enthousiasme 
en vooruitstrevendheid kunnen we veel van hem 
verwachten de komende jaren.’ De High Potential 
is bovendien een manier om jongeren aan te spre-
ken, aldus Van den Bosch. ‘Jan laat zien waar deze 
award voor bedoeld is; ook als je jong bent, kun je 
in dit wereldje prima meedraaien.’

Van den Bosch overhandigde zelf de schaal aan 
het jonge talent, die zichtbaar verrast was met zijn 
prijs. Gijzen: ‘Dit had ik niet zien aankomen; het is 
voor mij een geweldige prijs. Natuurlijk wil ik de 
jongens van het team bedanken, die hier ook aan-
wezig zijn, en het thuisfront voor hun steun. Ook 
mijn vader mag ik niet vergeten: van hem heb ik 
alles geleerd.’

Vier winnaars
Nico van Eerden en Henri ter Braak bleven met 
lege handen achter, maar zij hoeven zich volgens 
Van den Bosch nergens voor te schamen. ‘We 
hebben dit jaar gewoon heel goede kandidaten; 
dan hoef je je niet te schamen als je niet wint. 
Genomineerd zijn is al heel belangrijk. Ik wil ze 
dan ook aanmoedigen om vooral op deze manier 
verder te gaan.’

Tijdens de uitreiking blikte Van den Bosch direct 
al vooruit naar de verkiezing van volgend jaar. ‘Ik 
hoop dat we hiermee door kunnen gaan, want uit-
eindelijk gaat het erom dat we het vak kunnen blij-
ven promoten; we moeten het kunnen uitleggen. 
Iedereen in het wereldje moet straks weten wat 
voor werk een fieldmanager doet. Dat lukt alleen 
als we voldoende aandacht krijgen en deze prijs 
draagt daar sterk aan bij.’ Hij benadrukte dat het 
wel belangrijk is om voortdurend nieuwe kandi-
daten aan te melden. ‘Het voordragen van nieuwe 
mensen blijft de grootste taak. Dit jaar hebben we 
een mooie stap gezet met veel nieuwe gezichten. 
Ik hoop dat we die lijn volgend jaar kunnen door-
trekken. Ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg 
goede fieldmanagers rondlopen in Nederland.’

Sjoerd Mossou gaf een lezing over natuur- en kunstgras.

www.cscsport.nl
T: +31 (0)36 54 89 320

www.greenfields-kunstgras.nl
T: +31 (0)548 63 33 33 (HO)

Wij zijn uiterst tevreden 
over de samenwerking met 
zowel GreenFields als CSC Sport 
en gaan daarom graag opnieuw 
in zee met beide partijen.

DIRK VAN DER POOL
Manager Algemene zaken
Almere City F.C.

WAAROM GREENFIELDS EN CSC SPORT?
• Turnkey oplossing: ontwerp, installatie en onderhoud

• Installatie van geweven, hybride, getufte of non fill systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

  
 

 
 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7182


