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Fieldmanagers,
ik kom eraan!
Fieldmanager: Niet door naar school te gaan, maar door zelfstudie.
Mike Fischer is sinds 2012 hoofd technische dienst bij het Princess Hotel Victoria in Hoenderloo, waaraan een voetbalveld ligt dat aan de lopende band
verhuurd wordt voor trainingskampen door binnen- en buitenlandse (jeugd)teams, waaronder het Nederlands elftal. Binnen vier jaar tijd heeft Mike
Fischer zich ontpopt tot fieldmanager van het veld. Niet door ervoor naar school te gaan, maar door zelfstudie.
Auteur: Santi Raats

Mike Fischer stopt naast zijn werk als technisch
beheerder al zijn tijd en liefde in het herstellen van
speelschade en belijnen. Hij heeft echt een klap
van de molen gekregen sinds hij het sportveld zag
liggen. Hij leest alles wat los en vast zit over fieldmanagement op internet, gaat naar vak-dagen,
beurzen en leest vakblad Fieldmanager.
Hij heeft een technische achtergrond, maar blijkt
hele groene vingers te hebben. ‘Het tegenovergestelde is soms ook waar,’ vindt Fischer. ‘Er zijn
veel mensen in de groene sector die geen groene
vingers hebben. De jeugd moet er weer aan

herinnerd worden wat de extra’s zijn van werken
in het groen en dat het leuker is dan werken van
achter een computer. Dit boek geeft aandacht
aan jonge vakmensen. Maar het belangrijkste is,
dat dit boek jongeren moet inspireren. Het zou bij
scholen in de bibliotheek moeten komen te staan,
bij de receptie moeten liggen en op tafel bij open
dagen. Potentiele leerlingen kunnen dan concreet
voor zich zien, wat zij worden als ze een specifieke
groenopleiding op die school hebben gevolgd.’

Veld als visitekaartje
Fischer moest vanaf dag één zorgen voor belijning
en een sterk veld, maar had nog nooit een sportveld onderhouden! En dat terwijl ‘Hoenderloo’ in
de hele voetbalwereld gelijk staat aan ‘het neusje
van de zalm onder de voetbaltrainingslocaties’.
Hij schakelde direct bedrijven in die hij vertrouwde en waarmee hij nog steeds intens
samenwerkt: DSV zaden, Vos Capelle en Hofmeijer
Cultuurtechniek. Fischers voorganger, die 17 jaar
voor het technisch onderhoud en het veld zorgde,
had de hoge status van het veld en het bijbehoren-
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de budget opgebouwd. Alhoewel er vanaf Fischers
aanstelling wel bezuinigd werd op het veldonderhoud door toegenomen concurrentie
van andere hotels met een veld of meerdere
velden, zit hij er nog steeds warmpjes bij met
een bovengemiddeld budget. ‘Wanneer er iets
moet gebeuren buiten het budget, dan kan ik dit
verantwoorden. Het veld krijgt in elk geval altijd
wat het nodig heeft. Ik zeg altijd: het veld moet
Hoenderloo-waardig zijn en blijven,’ aldus de jonge
veldmanager. Omdat het veld waarop onder meer
Oranje traint een prachtig visitekaartje is, zetten
de partijen waarmee Fischer werkt graag een extra
stap. Fischer: ‘Hofmeijer kocht in 2016 een nieuwe
Topchanger bij Verschoor, die op het Hoenderlooveld is getest. Deze bewerking leverde Fischer een
voordeel van duizenden euro’s op. Medewerkers
van Vos Capelle en DSV zaden rijden ook geregeld
langs het veld wanneer ze in de buurt zijn.
Dan krijg ik ’s avonds een app met foto’s van het
veld en hun bevindingen van dat moment.’

Als ik vertidrain, wals ik
meteen daarna af en belijn
ik er recht achteraan. Terwijl
een fieldmanager normaal
gesproken vertidraint om
het veld een week open te
laten liggen!

Autodidact
Opmerkelijk is dat Fischer alle onderhoudskennis
fanatiek in zich opzuigt. Hij leert door mee te
lopen met aannemer Jacco Meijerhof, die het grote
onderhoud (de jaarlijkse ‘grote beurt’) van het
veld verzorgt. Fischer vraagt hem de oren van het
hoofd. Zelf beschikt hij over een trekker, vertidrain,
wals en kunstmeststrooier.
Spaargeld niet in auto, maar vochtmeter
De teams die van het veld gebruik maken zijn laaiend enthousiast over het veld, ondanks dat er veel
meer dan 250 uur op wordt gespeeld en er ook in
de zomer op het veld wordt gespeeld, waardoor
de hersteltijd van het gras korter is dan op andere
velden. ‘Spelers beoordelen het trainingsveld als
een hoofdveld, het grootste compliment dat een
aspirant-fieldmanager kan krijgen,’ aldus Fischer.
‘Ik meet wekelijks de vochthuishouding en verdichting in mijn veld, ik noteer en archiveer alles,
zo weet ik precies wat mijn veld doet met welke
hoeveelheid vocht en onder welke weersomstandigheden. Ik heb daarvoor van mijn eigen geld een
penetrometer en bodemvochtmeter aangeschaft.
Volgend jaar maart start ik de eerste module
“Cursus Vitaliteit en kwaliteit van de grasmat”
van de Has-opleiding Grasexpert, want ik
wil vooral meer te weten komen over alles wat
er in de bodem afspeelt.’ Inmiddels is zijn fieldmanagement-hobby aardig uit de hand gelopen
en investeert hij voor duizenden euro’s in gereedschappen apparatuur en opleiding. Van een
penetrometer en bodemvochtmeter tot
Ph-meter en Bray Seed Slotter.

de gemiddelde fieldmanager. Er wordt het gehele
jaar gebruik gemaakt van het veld in Hoenderloo.
Maar in de zomerstop, wanneer in het groeiseizoen
de Nederlandse velden worden een grote onderhoudsbeurt krijgen, heeft hij te maken met een
totale veldbezetting. Het onderhoud moet ik
plannen in vijf tot zes weken tijd binnen april
en mei. In het najaar September/Oktober heb ik
nogmaals vijf tot zes weken groeizame weersomstandigheden. Wij zijn genoodzaakt om tijdens
het seizoen door te zaaien en dit terwijl er getraind
wordt! Hiermee gooien we geld weg, want veel
jong gras wordt er direct weer uitgespeeld.
We zetten de vertidrain ook in door het seizoen
heen. Als ik vertidrain, wals ik meteen daarna af
en belijn ik er recht achteraan. Terwijl een fieldmanager normaal gesproken vertidraint om het
veld een week open te laten liggen! Maar op ons
veld wordt dagelijks twee tot vier maal getraind.
Dus deze onderhoudssituatie is noodgedwongen:
we gooien er een tientje in en krijgen er twee euro
uit. Maar als wij dat niet doen, gaat de kwaliteit
omlaag en dan kunnen de teams helemaal niet
meer voetballen en dat is geen optie.’
BVO
Het veld is Fischers kindje, zo omschrijft hij het.
‘Als het behoorlijk heeft geregend en er wordt
daarna op gespeeld, dan doet het mij veel pijn om
de speelschade te zien ontstaan. Maar gelukkig is
het herstellend vermogen van het veld goed.
Na een week is het veld weer in goede staat.’
Fischer kan voorlopig zijn ambitie kwijt. Maar voor
de verre toekomst ziet hij wel uitdaging in het
werken bij een BVO.w

Nederlands elftal
Sinds 2000 is de KNVB een bezoeker van het hotel
en gebruiker van het veld. ‘Het is een grote eer om
het Nederlands elftal, maar sowieso alle teams,
op ons veld te verwelkomen. Het is onwerkelijk om
met bondscoaches als Van Marwijk, Hiddink,
Van Gaal en Blind te overleggen op welke delen
van het veld getraind kan worden, zoals in het
geval van bepaalde ‘mindere’ plekken in het veld
waar onnodige betreding vermeden moet worden.
Ook heb ik de veldschade liever verdeeld over het
speeloppervlak en stimuleer ik het gebruik van het
héle veld. De schade van week één moet ik voordat
week twee begint hersteld zijn. Ik ben daar
fanatiek op en zij gelukkig ook. Natuurlijk zijn de
trainende teams koning als veldhurende klant.
Maar het is de taak van een goede fieldmanager
om het verhaal te brengen als een win-win situatie.’
Onderhoud onder constante tijdsdruk
Fischers ‘speelseizoen’ ziet er heel anders uit dan bij
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