Greenkeeper kreeg nominatie in
sportveldonderhoud
Maarten van Heck: Eigenlijk zouden we hier alle vijf moeten staan
Recentelijk, tijdens het Nationaal Sportvelden Congres, werd de Fieldmanager of the Year-award 2011 uitgereikt. Het bijzondere, was dat
een van de genomineerden ook het edele vak van greenkeeper uitoefent. Het gaat om Maarten van Heck, medewerker sportzaken bij de
gemeente Valkenswaard op de afdeling Sportzaken. Hij werkt onder meer op Sportpark Den Dries in Valkenswaard. Vakblad Fieldmanager
besteedde uitgebreid aandacht aan het jurybezoek aan Maarten op dit gecombineerde sport/golfpark. De award ging Maarten nipt aan de
neus voorbij, maar in uw vakblad Greenkeeper toch een eervolle vermelding voor deze vakman!
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Greenkeeper Maarten van Heck, genomineerd als Fieldmanager of the Year.
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Maarten van Heck (32) werd dit voorjaar voorgedragen voor de Fieldmanager of the Year
award. Maar bescheiden als hij is, luidde zijn
commentaar: “Eigenlijk zouden we hier alle vijf
moeten staan.” En daarmee tekent hij de sfeer
op het sportpark in Valkenwaard. Op vier locaties
onderhoudt het vijf man sterke team, aangevuld
met drie uitzendkrachten, maar liefst 21 natuurgrasvoetbalvelden, 1 kunstgrasvoetbalveld, 3
semiwatervelden, 1 volwaterveld, 29 zandingestrooide kunstgrastennisvelden, een atletiekbaan,
een golfbaan, 7 gymzalen, 2 sporthallen, een
buitenbad, een binnenbad, visvijvers, rollerhal,
4 hondenclubveldjes, een wielerbaan, een bmxbaan, een modelvliegveldje, een rugbyveld. En…
diverse wijkgebouwen en kinderboerderijen.
Praktisch alle groen rondom en op de velden en
het onderhoud aan sportfaciliteiten is het pakkiean van het team. Zelfs een lamp vervangen in
een sporthal of het vervangen van een plank aan
de aanlegplaats voor kano’s… Het is de taak van
de sportafdeling.

Interview

De juryleden voelen Maarten van Heck ook over zijn golfbaan aan de tand.

Grote variatie in velden op Sportpark Den Dries.

Taken
Maarten van Heck heeft in het vak dat hij uitoefent – greenkeeper en fieldmanager - 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, en je kunt er meters mee maken. De
Concorde is breder, en je kunt er ook sneller mee
rijden.”

Bescheidenheidstest
Als zo’n Fieldmanager of the Year-jurylid met een
kandidaat rondwaart, komen natuurlijk kunstgras, watervelden en tennisbanen ter sprake. Een
van de juryvragen, een korte bescheidenheidstest,
luidde: 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 luidde: “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
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.”
Golfbaan maaien
Bijzonder op Sportpark Den Dries is de 9-holes
golfbaan die dwars over alle sportvelden loopt.
Vakblad Greenkeeper belichtte de baan ruim
anderhalf jaar geleden, toen Maartens voorganger hier nog de scepter zwaaide. De jury reageert
blij verrast dat Maarten tegelijkertijd greenkeeper
is. De vakman vertelt dat het onderhoud van de
9-holes ongeveer 1 fte kost. Standaard worden
enkele greens van de golfbaan uitgemaaid in
sportvelden. Ze worden met een 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 hier niet gaan. Dan zouden
we te veel op de greens moeten draaien, omdat
we de sportvelden willen ontzien: dan zou je
buiten de green de grasmat beschadigen. De
meeste greens zijn ingezaaid met een mengel van
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Beschaduwde green en wintergreen: kwaliteitverbetering is gewenst door Maarten.

witstruisgras en roodzwenkgras. Sweepen doen
we in verband met de afspraken met de golfvereniging niet of nauwelijks; als het echt nodig is
blazen we de greens droog.”

veren, zou ik kiezen voor opbouw met gebiedseigen grond. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor
elke green een aparte big bag met dressingzand
te hebben, terwijl dat eigenlijk zou moeten.”

Kwaliteit verbeteren
Maarten blijkt zowel enthousiast over het onderhoud van het kunstgras op de hockeyvelden als
over kwaliteitsverbetering van zijn golfbaan te
kunnen praten. Enkele greens – ze hebben hier
zelfs wintergreens! – liggen in de schaduw. “Ze
blijven langer vochtig en daarmee is de kans op
infecties met verschillende schimmels groter”,
vertelt hij. “Ook vormen de dennennaalden hier
een groot probleem. Bomen met schaduw en de
wortels in de bodem beïnvloeden de kwaliteit van
de accommodaties hier nogal eens. Door boomwallen of bomen te kappen, zoals bij de ligweide
van het zwembad, probeer ik daar verbetering
in te brengen.” Ook 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
zo moeten laten doen. Want eigenlijk bewerken
we nu drie soorten greens: ze vereisen allemaal
hun eigen aanpak bij onderhoud, bemesting en
dressing met zand. Als ik weer zou moeten reno-

Engerlingenschade
Ook de beregening van de velden en de greens
heeft de aandacht van Maarten: “Ik wil dat hier
verbeteren en ik verdiep me daar momenteel
behoorlijk in. Vaak wil men te snel met beregening starten, en beregening op de klok vind
ik een systeem dat uit den boze is.” Opvallend
is het grote buitenzwembad, dat momenteel
als meer functioneert voor eenden en golfers.
Maarten wijst ook op een van de greens die in
de volle zon op de ligweide ligt. “Soms smeren
jonge badgasten het korte gras in met zonnebrandolie, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling en schadelijk voor de greens.” En al rondgaand laat Maarten ook het resultaat zien van
engerlingenschade. “Deze fairway hebben we
niet behandeld met Merrit Turf”, verzucht hij,“
en het is een heel karwei geweest om de schade,
die nog altijd zichtbaar is, te herstellen.” Maarten
draaide als genomineerde voor de award dus
niet om de pijnpunten heen. Het was leuk om te
beluisteren hoe een greenkeeper deze leden van
de Fieldmanagers(jury) even bijpraatte over de
verschillende stadia van de larven van de mei- en
rozenkever. Er zullen weinig fieldmanagers zijn
die Maarten daarin zullen verbeteren!
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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.”

