Onovertroffen wendbaarheid.
NEW HOLLAND compact tractoren bieden u als greenkeeper optimale
wendbaarheid, uitzonderlijke trekkracht én een gunstige prijs.
De TCD tractoren bijvoorbeeld hebben door de SuperSteer™ vooras
de kleinste draaicirkel in hun klasse. De uitgebreide uitrusting biedt de
juiste toepassing voor elke greenkeeper. Ook voor u!
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NEW HOLLAND dealer.

Jaar
Zeke extra
rheid

Hans van Breukelen, voormalig doelman van
PSV en het ‘gouden’ Nederlands elftal van
1988, hield enige tijd geleden een lezing
voor relaties van Euro Grass, Heigo en John
Deere. Omdat de redactie van Fieldmanager
van verschillende kanten enthousiaste reacties mocht ontvangen over de speech van
Van Breukelen heeft zij hem benaderd voor
een terugblik op de voordracht en enkele
vragen over fieldmanagement.
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Recht op het doel af
Ex-keeper Hans van Breukelen
over fieldmanagement

Hoe heeft u het ervaren, een zaal vol sportveldbeheerders toe te spreken?
“Als ex-doelman ben ik tijdens mijn eerste
bezoek rondgeleid en daarbij ben ik echt verrast.
Wat komt er veel kijken bij de ontwikkeling van
een topgras. Daar sta je als (ex) sporter geen
moment bij stil. Tijdens het congres heb ik
professionals ontmoet die er alles aan willen
doen om een zo goed mogelijk product te
leveren. Binnen de mogelijkheden die hun
geboden worden door gemeentes.”
Voetbal en kunstgras lijken maar langzaam hand
in hand te gaan. Wat is toch die emotie (bij
voetballers) om te kunnen spelen op natuurgras
in plaats van kunstgras?
“Zelf ben ik een ‘natuurgrasproduct’. Ik ben
opgegroeid op echt gras, met alle voor- en
nadelen. Want laten we eerlijk zijn, tijdens een
voetbalseizoen worden de velden steeds slechter
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en hobbeliger. Ook krijg je steeds minder gras,
vooral in de doelgebieden. Toch ben ik van die
velden gaan houden en ik vind het nog steeds
lekker om actief te zijn op blubberige velden.
Kunstgras is pas later gekomen en eerst
geïntroduceerd bij hockey. Dat was zeer
onplezierig om op te keepen. Vooral het vallen
was waardeloos; keiharde ondergrond en
nauwelijks afzetmogelijkheden. Tegenwoordig
ervaar ik dat kunstgras een geweldige
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het begint
steeds meer op natuurgras te lijken. Mijn
voorkeur blijft natuurgras, maar dan moet het
wel goed worden onderhouden. De combinatie
goed gras en de inzet van mensen kan dan wat
moois opleveren.”

met de beste producten en het beste materiaal
wil werken om een optimaal resultaat neer te
zetten. Die bevlogenheid verandert echter in
frustratie als er op alles wordt bezuinigd en
daardoor de kwaliteit van het werk onder druk
komt te staan. Een fieldmanager weet immers
heel goed, waarmee hij kan scoren. Daarom
moet er ook goed naar hem worden geluisterd.”
Tot slot leggen we u de volgende kwestie voor:
wat is de relatie tussen topgras en topsport en
de kracht van een individu en de macht van het
team?
“Bij het komen tot een topprestatie, zowel in de
sport als met gras, heb je elkaar nodig om de top
te halen en vervolgens nog harder om aan die
top te blijven.”

Hoe kijkt u als ‘buitenstaander’ tegen
fieldmanagers aan?
“Een fieldmanager is een professional die graag
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