Toro maaimachines voor openbaar groen

Geen gras te hoog...
Krachtig en veelzijdig

Een betrouwbaar merk en prima service...
Jean Heybroek levert alleen de topmerken op het
gebied van groenbeheer. Vanzelfsprekend inclusief een
uitstekend pakket aan service en onderhoud.
Zodat uw machine niet stilstaat maar gewoon door
blijft werken; het ene jaar na het andere...

Voor de robuuste Toro kooimaaiers is geen gras
te hoog of te nat. Met de grote kooidiameter
van 25 cm wordt maaien wel erg makkelijk. De
ergonomische kooimaaiers zijn speciaal ontwikkeld voor openbaar groen en sportvelden.
Voetbalveld, plantsoen of zonneweide: de kooimessen kunnen zelfs lang gras prima aan.
Bovendien leverbaar in maaibreedtes van 1,8 tot
3,5 meter. En niet onbelangrijk: erg prettig in
onderhoud. Dat betekent lage exploitatiekosten
en een razendsnelle terugverdientijd.

Bel 030 - 639 46 11 voor een demonstratie op uw
locatie of kijk op www.jeanheybroek.com voor
een overzicht van ons leveringsprogramma

J e a n H e y b r o e k b v . Te l . 0 3 0 - 6 3 9 4 6 1 1
Fax 030 - 639 46 55 . E-mail info@jeanheybroek.com

J e a n H e y b ro e k : e e n p e r f e c t r e s u l t a a t v e re i s t p erfect materiaal!

In mijn sas in de klas!
Nieuwe opleiding sportveldenmanagement
Sportveldbeheerders zijn niet echt de mensen die ik in de klas zie zitten. Doorgaans zijn fieldmanagers, terreinmeesters, sportveldbeheerders
of hoe je hen ook wilt noemen praktisch ingestelde mensen, die vooral koersen op praktijkervaring en voor moeilijke vragen of nieuwe
uitdagingen te rade gaan bij collega’s van andere gemeenten of leveranciers. Het vak van sportveldbeheerder wordt daarnaast steeds
eenzamer. Bij de grotere gemeenten is er vaak nog slechts één medewerker die zich op uitvoerend niveau bezig houdt met het onderhoud
van natuur- en kunstgras. Op beleidsmatig niveau en op het gebied van inkoop heeft deze persoon voldoende sparring partners in het
gemeentehuis. Maar op praktisch en uitvoerend niveau moet hij vertrouwen op zijn eigen kennis en ervaring.
Auteur: Hein van Iersel

Ernst Bos

Het is daarom een goede zaak dat IPC Groene
Ruimte en Has Kennis Transfer een nieuwe opleiding tot sportveldenmanager op poten hebben
gezet. Deze opleiding bestaat uit drie modules:
‘Aanleg en renovatie sportvelden’, ‘Beheer en
onderhoud sportvelden’ en ‘Management’.

Sjaak Groen

Modules
De drie modules zijn als volgt opgebouwd:
• Module A: Aanleg en renovatie sportvelden
1) bodem en bodemverbetering;
2) waterhuishouding;
3) gras en grasveldecologie;
4) sportveldenbouw;
5) inrichting en voorzieningen sportcomplexen;
6) begeleiding aanleg en renovatie sportvelden.
• Module B: Beheer en onderhoud sportvelden
1) beoordeling en onderhoud sportvelden;
2) bemesting;
3) planmatig beheer;
4) werkbegrotingen en calculatie;
5) uitbesteden van werkzaamheden.
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Nieuwe opleiding sportveldbeheerder

De cursus, die tot stand is gekomen met
hulp van Sjaak Groen, Bertus Gibcus, Ernst
Bos, Maarten Hendriks en Margo van den
Oord, start in januari 2007 en omvat 24
cursusdagen. Inschrijven is nog mogelijk.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Nathalie
Roefs van Has KennisTransfer,
073 692 36 91.

Margo van den Oord

• Module C: Management
1) Organisatie en management;
2) Financieel management;
3) Klantgericht werken;
4) Wet- en regelgeving;
5) Capaciteitsbeperking.

Bertus Gibcus

MBO niveau
De nieuwe opleiding heeft plaats op MBO
niveau. De typische student zal werkzaam zijn bij
een gemeentelijke organisatie of aannemer en
leiding gegeven aan een team van vijf tot 15
mensen die bezig zijn met het beheer van sportaccommodaties. Hij is verantwoordelijk voor het
technische en financiële beheer van de complexen. Relevante functies zijn Hoofd
Sportveldbeheerder of Hoofd Terreinmeester en
uitvoerders bij cultuurtechnische bedrijven.
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