Maarten van Heck (32) werkt bij de
gemeente Valkenswaard op de afdeling
Sportzaken. Zijn functie staat omschreven
op de loonlijst als ‘medewerker sportzaken’. Hij legt verantwoording af aan zijn
teammanager en is alle dagen op de sportcomplexen te vinden. Binnen een team van
vijf man, aangevuld met drie uitzendkrachten, is hij meer uitvoerend dan beleidsmatig bezig. De jury ziet Maarten het meest
als meewerkend voorman in het team dat
de Valkenswaardse sportaccommodaties
onderhoudt. En dat beslaat zelfs een binnen- en buitenzwembad en een golfbaan!
Auteur: Broer de Boer

Maarten van Heck: “Eigenlijk zou het hele
team kandidaat moeten zijn”
Genomineerde Fieldmanager of the Year aan het woord
Maarten van Heck heeft in het vak van fieldmanager dat hij uitoefent een breed takenpakket:
“Ik zie als mijn belangrijkste taken: de velden
optimaal bespeelbaar houden, de uitzendkrachten begeleiden, het onderhouden van contacten
met de clubs en het machinepark up-to-date
houden. Ons machinepark hebben we in 2011
behoorlijk kunnen uitbreiden en vernieuwen. Dat
kon dankzij de voorzieningen en slim (onder)handelen. Zo hebben we dit jaar een 60- en een 30
pk-tractor aangeschaft, een schotelstrooier voor
bezanding en een ‘gewone’ gebruikte Vertidrain.
Mijn wens zou echter de Concorde zijn. De pennen hiervan gaan wat minder diep de grond in
dan bij andere Vertidraintypes, maar hiermee
kunnen we wel meters maken. De Concorde is
niet alleen breder, maar je kunt er ook sneller
mee rijden.”
Personeelstekort
Volgens Maartens zeggen is het gehele team
verantwoordelijk voor de keuze en de aankoop
van machines. “Maar ik neem meestal wel het
voortouw. Mijn bijdrage daarin bestaat meestal
uit het berekenen van het break even point
om te beoordelen of we iets kunnen aankopen
waardoor we nog efficiënter kunnen werken
en dus tijd en geld kunnen besparen.” Maarten
maakt de jury duidelijk dat ingenieursbureau
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aan de gemeente gerapporteerd heeft dat er
op uitvoerend niveau een onderbezetting aan
personeel is. “De totale sportafdeling telt 20
man, maar wij werken met vijf man, waarvan
twee tijdelijke parttimers en drie uitzendkrachten.
Gelukkig mogen we er nu iemand voor vast bij
aanstellen.” Met dit team wordt praktisch alle
groen rondom en op de velden en het onderhoud aan sportfaciliteiten uitgevoerd. Zelfs een
lamp vervangen in een sporthal of het vervangen
van een plank aan de aanlegplaats voor kano’s is
het pakkie-an van de sportafdeling.”
Maarten blijkt wat het organiseren van het werk
betreft vaak de initiator voor aanpassingen te
zijn. Maarten: “Dat gebeurt in dit team niet
sturend, maar vaak leg ik voorstellen voor veranderingen in de werkwijze in de week. Het bakkie
koffie ’s ochtends is daar een goed moment voor.
Communicatie is toch wel heel belangrijk in dit
vak. Onnodig ergens naartoe gaan? Daaraan heb
ik een hekel! We hebben sinds vorige winter ook
een sneeuwschuif. Ik zal dus niet aarzelen om
de afdeling Wegonderhoud aan te bieden een
fietspad sneeuwvrij te maken als we er toch langs
komen op weg naar een van onze complexen.”
Onder de indruk
Als redacteur ben ik in elk geval onder de indruk
van wat dit team klaarspeelt qua arbeid op liefst
vier accommodaties. “Eigenlijk zou niet ik kandi-

daat moeten zijn voor de award, maar het gehele
team”, meent Maarten. Het betekent ook dat
het team in de winter niet zit te kaarten in de
kantine bij gebrek aan werk, want: “onderhoudszaken die kunnen wachten, bewaren we tot die
periode”, aldus Maarten. “Zo maken we het
team onmisbaar in de gemeentelijke organisatie.” Het blijkt dat Maarten in het team ook het
voortouw neemt om efficiënter te gaan werken.
Bijvoorbeeld door de aanschaf van materieel.
Als voorbeeld noemt hij de aanschaf van een
lichte trekker, in dit geval de Boomer 2030 met
frontbladblazer. “Over zo’n lichte trekker was het
team eerst wat sceptisch, maar als je ziet hoeveel
werk zo’n trekker je uit handen kan nemen…
Een jaar geleden gebeurde bladblazen nog met
een machine op de rug.” Met uitzondering van
werkzaamheden bij groot onderhoud aan de
sportvelden, komt de loonwerker maar zelden
op de velden van de gemeente Valkenswaard.
En efficiënt gewerkt wordt er: de vijfkooi John
Deere 1905 is de hele week vol gepland. Op het
moment dat de jury vertrekt, ver over vijven, is
de machine waarmee collega fieldmanager Cor
Toonders werkt, nog niet terug op de gemeentewerf!
Kennisdeling
Onze award-kandidaat is enthousiast voor de
theoretische achtergronden van het vak. “Dan
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De New Holland 4020 staat op brede banden met
een druk van 0.8 bar. Vanwege de geringe bodemdruk durft Maarten er goed mee over de velden
en kan hij hiermee ook in het natte seizoen goed
bladruimen.

De grasmat werd rigoureus aangepakt. Dat startte door het gras zeer kort te maaien.

denk ik bijvoorbeeld aan de uitspoeling van stoffen die uit rubber vrijkomen en uitspoelen naar
de bodem. Dat is natuurlijk vooral van toepassing
op pas aangelegde velden. Maar ook de wijze
van aanbesteden, met behulp van de RAWsystematiek, is iets wat ik volg. De informatie die
ik zo tot me neem, probeer ik ook te delen met
mijn collega’s. Ik praat erover en probeer hen
zoveel mogelijk achtergrondinformatie te geven.
Zelf maak ik overigens ook wel gebruik van
externe adviseurs, bijvoorbeeld op het gebied van
bemesting, ongediertebestrijding, advies bij aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Maar we nemen
altijd als team een beslissing.”

ze dit jaar ultrakort zijn gaan maaien bij het
groot onderhoud van de grassportvelden: “Net
zoals ze dat in Rotterdam en Utrecht doen met
de topfieldmaker hebben wij hier het gras zeer
kort gemaaid, op 1 cm. Daarna hebben we het
veld geverticuteerd en geveegd. Vervolgens heeft
een aannemer het geheel gevertidraineerd met
holle pennen en daarna hebben wij de cores uitgesleept en het veld opnieuw ingezaaid. De rest
van het team stond met de handen voor de ogen
toen we ermee startten. Maar als team hebben
we ook geconstateerd dat de grasmat er nu toppie bij ligt.”

Bescheidenheidstest
Voor de jury is het tijd voor de bescheidenheidtest. De kwaliteit van de velden is vooral de
verdienste van de mensen die dagelijks op de
velden bezig zijn, toch? Voor hoeveel procent
mogen we de kwaliteit van de velden op jouw
conto bijschrijven, Maarten? Zijn antwoord op
deze vraag luidt: “We doen het onderhoud met
een team van vijf. Mijn aandeel is dus 20 procent. Maar ik ben wel de persoon die namens
het team bij de teammanager blijft aankloppen
om aandacht voor opleidingen. Dat vind ik ook
een essentieel punt binnen ons vak. Het is ook
heel moeilijk om aan nieuwe medewerkers te
komen die gemotiveerd zijn en inzicht hebben
in de werkzaamheden. Verder durf ik best over
mezelf te zeggen dat ik vernieuwend bezig
ben.” Daarbij geeft Maarten als voorbeeld dat

Rondgang
Waarin zit voor Maarten de grootste uitdaging?
Hij antwoordt zonder enige aarzeling: “Slechte
velden goed bespeelbaar krijgen door goed
cultuurtechnisch handelen. Ik wil graag dat de
sportclubs tevreden zijn over de velden. We
zetten momenteel in op een betere waterdoorlatendheid. Vandaar ook mijn wens om zo’n
Concorde aan te schaffen. Op Sportpark Den
Dries zitten we overigens wel op een uitstekende
zandgrond, zonder drainage. Maar op Sportpark
Den Dommel zijn er wel wat problemen waar
ik verandering in zou willen brengen. Bomen
met de schaduw die ze geven en de wortels
in de bodem beïnvloeden de kwaliteit van de
accommodaties nog wel eens. Door boomwallen te kappen, probeer ik daar verbetering in te
brengen. Maar ook het beregenen heeft mijn

aandacht bij verbetering van de velden. En daar
verdiep ik me momenteel in. Vaak wil men te
snel met beregening starten, en beregening op
de klok vind ik een systeem dat uit den boze
is.” En waar gaat Maartens voorkeur naar uit als
fieldmanager? Is het echt gras of is het kunstgras? Maarten: “Ik geef daarin geen voorkeur
aan. Ik zie een sportcomplex als één geheel, waar
kunstgras en natuurgras naast elkaar liggen. En
dat geheel moet goed te gebruiken zijn door
de sporters.” En als clubs opmerkingen hebben
over het onderhoud van velden? Maarten glimlacht: “Zo’n vijftien jaar geleden liepen hier nog
twaalf tot vijftien man op de complexen rond
en was een omvergereden paaltje binnen een
halfuur hersteld. Dat is niet meer zo. De clubs
zijn goed op de hoogte van onze onderbezetting. En de verantwoordelijke wethouder, is zeer
sport-minded.” Maarten wil graag laten zien hoe
de velden en de sportaccommodaties op de vier
locaties erbij liggen. We nemen een kijkje op
Sportpark Den Dries. Het ligt er prachtig bij in
een schitterend herfstzonnetje. Opvallend is het
grote buitenzwembad, dat momenteel als meer
functioneert voor eenden en golfers.
Golfbaan
Bijzonder op Sportpark Den Dries is de 9-holes
golfbaan die dwars over alle sportvelden loopt.
Maarten is dus ook greenkeeper en het onderhoud hiervan vergt volgens hem ongeveer 1 fte.
Standaard worden enkele greens van de golfbaan
uitgemaaid in sportvelden. Ze worden met een
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Slijtage aan kunstgras binnen zeven jaar. Dat zou
volgens Maarten niet mogen.

Bijzonder op Sportpark Den Dries is de 9-holes golfbaan.

Faciliteiten
Op vier locaties onderhoudt het team:
21 natuurgras-voetbalvelden,1 kunstgrasvoetbalveld, 3 semi-watervelden, 1 volwaterveld, 29 zandingestrooide kunstgras-tennisvelden, atletiekbaan, golfbaan, 7 gymzalen,
2 sporthallen, buitenbad, binnenbad, visvijvers, rollerhal, 4 hondenclubs, wielerbaan,
bmx-baan, modelvliegveldje, rugbyveld.
Diverse wijkgebouwen en kinderboerderijen.

walk-behindmachine gemaaid. “Zo’n machine
kost circa 8.000 euro en het maaien ermee
kost ons ook nog eens veel tijd”, verduidelijkt
Maarten. “Maar dit werk verder mechaniseren
door aanschaf van een triple-maaier zal niet
gaan. We moeten te veel op de greens draaien,
omdat we niet buiten de green willen draaien
op de sportvelden. Dan zou je de grasmat daar
beschadigen. De meeste greens zijn ingezaaid
met een mengel van witstruisgras en roodzwenkgras.” De kwaliteit van de greens, doorgaans
opgebouwd uit gebiedseigen grond, wil Maarten
verder verbeteren, want: “Aha de Man en
Heijmans hebben in de afgelopen jaren respectievelijk twee en drie nieuwe greens aangelegd
of vervangen. Daarvoor hebben ze overeenkomstig de aanbesteding nieuw opbouwmateriaal
aangevoerd. En dat is ook netjes volgens bestek

gedaan. Maar wij hadden dat nooit moeten
laten doen. Want eigenlijk bewerken we nu drie
soorten greens: ze vereisen alle hun eigen aanpak
bij onderhoud, bemesting en dressing met zand.
Als ik weer zou moeten renoveren, zou ik kiezen
voor opbouw met gebiedseigen grond.”
Hockeyvelden
Maarten draait ook niet om de pijnpunten op dit
complex heen. Onze tocht voert langs de hockeyvelden. Hier laat hij duidelijk zijn mening horen
over het volwaterveld, dat hier twee jaar geleden
werd aangelegd, maar dat door de KNHB werd
afgekeurd. De gemeente heeft hierover een stevige discussie gevoerd met de bouwer, over onder
meer de lijmnaden. Uiteindelijk koos de aannemer eieren voor zijn geld en legde een nieuwe
kunstgrasmat op het veld. Ook een opstaande
betonnen rand onder de hekken, die dient als
balkering, vormde een discussiepunt met de
KNHB. De gemeente Valkenswaard hield vol en
beschikt nu als een van de weinige Nederlandse
gemeenten over een opstaande betonnen kering
in plaats van de traditionele houten plank onder
de hekken: de plank die de hockeyballen moet
keren. Maarten schudt hierover zijn hoofd: “Een
opstaande betonnen rand mag niet, terwijl dat
juist zo duurzaam en effectief is. Hout moet
je om de zoveel jaar vervangen en het raakt
beschadigd. Schijnbaar wil men het geluid van
de hockeybal tegen hout kunnen blijven horen.”

Gelukkig werd de nieuwe kunstgrasmat in het
volwaterveld onlangs goedgekeurd. Maar is
Maarten er tevreden over? “Neen”, zegt hij.
“Nog niet. Ik durf het niet aan om met materieel
erop te rijden om het onderhoud te plegen zoals
de aannemer dat voorschrijft. De mat plooit als
het ware voor de banden van je trekker.” En
daarmee is de discussie over dit veld waarschijnlijk nog niet beëindigd. Ook bij de twee wat
oudere zandingestrooide hockeyvelden blijkt
Maarten kennis van zaken te hebben. “Ze liggen
hier ongeveer zeven jaar. Het zijn twee identieke
velden, onder dezelfde omstandigheden aangelegd. Op het ene veld liggen de vezels veel te plat
en ik zie veel slijtage aan de vezels.” Het groot
onderhoud wordt uitgevoerd, maar Maarten
zegt zijn bedenkingen te hebben of dat effectief
genoeg is. “Met name de diepreiniging vind ik
onvoldoende.” Ook hier blijkt blad- en met name
naaldenval een drama te zijn op de velden. Toch
haalt Maarten hierover zijn schouders op en hij
zegt: “Die bomen zorgen toch ook dat de velden
zo mooi in het park liggen?”

Naam: Maarten van Heck
Werkzaam bij: Gemeente Valkenswaard
Eerder werkzaam bij: zelfstandig hoefsmid,
B&G, Arcadis
Functie omvat: daadwerkelijk onderhoud
sportvelden, beheer van sportvelden, planning van nieuwe sportvelden
Opleiding: Middelbare Agrarische School,
aangevuld met opleiding Beheerder sportvelden en diverse vaktechnische trainingen.
Bijzonderheden die Maarten van Heck
nog kwijt wil: “Het delen van informatie op
het vakgebied vind ik belangrijk. Mijn
twitternaam is @sportvelden. Ik zet er
regelmatig zaken op die we aan het doen
zijn.”
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