Beheerders, leveranciers en adviseurs
vinden elkaar op Nationaal Sportvelden Congres
Nationaal Sportvelden Congres alom goed ontvangen
Het stadion van PEC Zwolle vormde op donderdag 22 november voor de tweede maal het decor voor de zesde editie van het Nationale
Sportvelden congres met, aansluitend, de verkiezing van de Fieldmanager of the Year.
Auteur: Guy Oldenkotte
Onlangs merkte René van den Bosch van
Limigrain op dat het vak van sportveldenbeheerders de laatste enorm is gegroeid. Van den
Bosch was daarom blij dat sportveldenbeheerders
tegenwoordig ‘Fieldmanagers’ heten. Die titel
zou beter de diversiteit aan taken en de verantwoordelijkheid omschrijven. NWST had daarom
niet minder dan 27 sessies georganiseerd om
bezoekers van het Nationale Sportvelden Congres
de gelegenheid te geven om hun zucht naar
informatie te stillen. En die informatiebehoefte
bestaat blijkbaar nog steeds.
Programma
Bijna 350 fieldmanagers, aanstormende talenten
en leveranciers vonden elkaar in het stadion van
Pec Zwolle. ‘Ik vind het hebben van parallelsessies wel aardig. Het is fijn dat er keuze is en het
stelt je in staat om overal wat van mee te pikken,’ zegt ook Peter Mook. Mook is werkzaam
in Leidschendam-Voorburg en was het afgelopen
jaar ‘Fieldmanager van het jaar’. Die titel draagt
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Bezoek aan het veld van FC Zwolle.
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De presentaties werden goed ontvangen. Een van deze presentaties betrof die van Henk Slootweg, die hier stond te
vertellen over fieldmanagement middels drie keer per seizoen zaaien. De zaal hing aan zijn lippen.

Dank aan de sponsors die dit evenement weer mogelijk
hebben gemaakt.

zeker een waarde, zo zegt Mook. ‘Ik heb ontzettend veel positieve reacties gehad van zowel
collega’s als leveranciers. Je ziet dat het sport in
de gemeente op de kaart heeft gezet, dat er wat
sneller budget wordt vrijgemaakt en dat je sneller
toestemming krijgt om wat te doen.’
Internationale allure
Nederland loopt voorop qua kennis omtrent het
onderhouden en beheren van sportvelden. Voor
verschillende buitenlandse bezoekers was dat
de reden om dus ook het Nationale Sportvelden
Congres in Nederland te bezoeken. ‘Het gebeurt
niet snel dat de gehele Nederlandse markt
samen zit,’ stelt Yannick Peij van Sports Labs uit
België. Peij was er, samen met zijn Schotse collega Eric O’Donnell, die opmerkte dat Nederland
ver vooruit is ten opzichte van het onderhoud
van sportvelden in andere landen. Ook Alan
Ferguson, die tegenwoordig verantwoordelijk is
voor de velden van het nationale trainingscentrum in Engeland, roemt de kennis en kunde in
de Nederlandse industrie. ‘Of het nu gaat om het
zaad, de bemesting of andere oplossingen om de
conditie van het veld te verbeteren en garanderen, Nederland en Nederlandse bedrijven lopen
voorop qua innovatie.’

Genoeg tijd om te netwerken en stands te bezoeken.

Brede benadering
Veel bezoekers beschouwen het Nationale
Sportvelden Congres als een uitgelezen mogelijkheid om vakgenoten, collega’s en relaties te
ontmoeten. ‘Het is zeker handig voor de contacten,’ zegt Frank Pfeiffer van Greenfields. Pfeiffer
had vooral de kans gegrepen om een aantal
presentaties bij te wonen om zo te horen wat er
speelt en leeft. Ook Martin Vergeer van Ziut Led
verlichting greep de kans aan om nadrukkelijk in
contact te komen met de bezoekers. ‘We hebben
een aantal goede contacten opgedaan.’ Vergeer

heeft vooral gemerkt dat verlichting voor veel
bezoekers nog een nieuw aspect is. ‘Het is een
belangrijke ontwikkeling waar veel interesse voor
is. Maar blijkbaar weten veel fieldmanagers nog
onvoldoende wat er zoal kan worden bereikt.’
Hoe belangrijk een evenement als het Nationale
Sportvelden Congres is, weet Peter Mook goed
te omschrijven. ‘Blijkbaar weten fieldmanagers in
Nederland nog onvoldoende van elkaar wat men
doet. Het is juist belangrijk dat we gebruik maken
van elkaars ervaring.’
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