“Sportveldbeheerders moeten als
helden ontvangen worden”
De Kuip-groundsman Remy de Milde over de FM of the year-verkiezing
De Fieldmanager of the year-verkiezing is in volle gang. Ook fieldmanager Remy de Milde van Feyenoord-stadion De Kuip is dat al ter ore
gekomen. Toch heeft hij een reden om zich deze ronde afzijdig te houden: hij en zijn collega’s werden onlangs door blog-lezers op Europees
niveau gelauwerd met de kwaliteit van hun veld en werden overstelpt werden met media-aandacht. Het team besloot om ervoor te zorgen
dat ze niet méér in de kranten zullen gaan staan dan op het veld. “Anderen verdienen eerst de kans op een prijs. Ik heb mijn portie dit jaar al
gehad. Maar anders had ik me ook opgegeven!”, aldus De Milde.
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“Dat het vak sportveldbeheerder ondergewaardeerd is, blijkt uit de benaming die de meeste
mensen aan ons vak geven: terreinknecht. Ik heb
laatst het woord ‘knecht’ in een woordenboek
opgezocht; het staat voor een soort slaaf, iemand
die niet veel kan en in een hoekje aan het werk
wordt gezet. Het is ook zo’n ouderwets woord,
ik snap niet dat het überhaupt nog in gebruik
is. Als ‘terrein’ er dan toch in voor moet komen,
dan zou ik zeggen ‘terreinmeester’. In Groot-Brittannië worden de groundsmen echt als helden
ontvangen. Dat is de kant die we op moeten gaan
natuurlijk.”

“Niet alleen chapeau voor
techniek, maar ook voor
sportveldbeheerder”
“Ik zet Studio Sport altijd aan om de sportverslaggever over het veld te horen praten. Ik merkte dat
de media tot voor kort meteen klaagden wanneer
het veld slecht was, maar als het veld goed was,

“ ‘Knecht’ staat in het woordenboek voor iemand die
in een hoekje aan het werk
wordt gezet”
niet. Tegenwoordig geeft de NOS wel regelmatig een compliment over het veld bij aanvang
van de wedstrijd, dus het gaat zeker vooruit.
Sportverslaggever Wilfred Genee was gastspreker
op de grasdag afgelopen jaar. Met hem hebben
we over de negativiteit van de media gehad. Hij
stond er open voor en zou er wat mee doen. Het
is namelijk erg gemakkelijk om commentaar te
geven, vooral op iets waarvan je geen verstand
hebt. Eigenlijk zouden ze een specialist naast de
sportcommentatoren moeten zetten. Maar ik
kan ook relativeren en denken: trek je niet teveel
aan van de kritiek. Die boodschap wil ik ook
meegeven aan alle sportveldbeheerders, hetzij van
een amateurvereniging of van een BVO: kijk naar
de capaciteit van je eigen veld en de middelen die
tot je beschikking staan en maak er het beste van.

Besef dan dat een amateurveld kwalitatief niet te
vergelijken is met een BVO-hoofdveld. Houd daarnaast rekening met je geografische ligging. Een
klein voorbeeld: FC Heerenveen en FC Groningen
hebben nu slechte velden. Maar in het noorden
is het dan ook 10 graden kouder dan hier in Rotterdam, dus zo gek is dat helemaal niet.”

“Het gaat de goede kant
op met de waardering voor
sportveldbeheerders”
“Toch gaat het de goede kant op met de waardering voor de sportveldbeheerder. Velden worden
steeds beter door bijvoorbeeld de lampentechniek. Toch moeten we niet vergeten dat het onderhoud van het veld gebeurt met hulpmiddelen,
maar dat het werk an sich mensenwerk blijft. Dus
niet alleen chapeau voor de techniek, maar ook
voor de sportveldbeheerder.”
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