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Opleiding en stages
Al tijdens zijn brede mbo-opleiding natuur, 
water en recreatie in Hoorn wist Van Dijk dat 
hij later werkzaam wilde zijn in het grason-
derhoud. ‘Ik liep mijn eerste stagejaar bij een 
golfbaan. Maar de winterwerkzaamheden zoals 
snoeien trokken mij minder aan. Bovendien heb 
ik niet zoveel affiniteit met golf’, legt hij uit. ‘Ik 
overlegde met mijn mentor en stagebegeleider. 
Zij hadden bij de Johan Cruijff Arena contact 
met Jan en Kees Jong, de toenmalige fieldma-
nagers. Die wilden wel een stagiair begeleiden. 
Zo kwam ik in het seizoen 2014/2015 op mijn 
vijftiende in Amsterdam terecht. Ik kreeg een 
nul-urencontract. Het grasonderhoud in het 
stadion vond ik super om te doen: het hele jaar 
met gras bezig zijn, maaien in de winter. Voor 
mijn volgende stagejaar moest ik een ander 
stage-adres zoeken. Dat was erg jammer, want 
ik wilde niets liever dan in de Johan Cruijff 
Arena blijven werken. Sinds het seizoen 2016-
2017 is De Enk Groen en Golf verantwoordelijk 
voor het veldonderhoud. Wat bleek? Ik mocht 
bij De Enk stage lopen en kon weer terecht in 
de Johan Cruijff Arena! De gedachte was dat ik 
met andere mensen en andere ideeën in aanra-
king zou komen en dat het daardoor leerzaam 

zou zijn. Dit was natuurlijk helemaal top.’

Kennisoverdracht
De blijdschap was wederkerig. De Enk Groen 
en Golf kon de knowhow van Van Dijk goed 
gebruiken, net als die van een collega van Van 
Dijk die bij De Enk kwam werken. Het team 
bestaat nu in totaal uit teamleider Paul Baas, 
Roy van Dijk, een parttime medewerker en een 
zzp-kracht. Vanuit De Enk werken er regelmatig 
extra krachten mee op drukke momenten. Het 
stadion was in het begin nog nieuw voor De 
Enk Groen en Golf. Van Dijk maakte het bedrijf 
wegwijs op verschillende gebieden. ‘Ik gaf alle 
kennis door die ik had over het veld en over 
het veldonderhoud dat we tot dan toe hadden 
gepleegd. Grasonderhoud in de Arena is een 
uitdaging, zoals iedereen wel weet. Op som-
mige plekken in het stadion komt nooit licht, 
ook niet op de momenten van de dag dat de 
zon op zijn hoogst staat. Elke dag verplaat-
sen we de lampen. Daarnaast zetten we ook 
ventilatoren dagelijks op de plekken waar de 
lampen niet branden. Zo krijgen we een goede 
windcirculatie houden we het gras droog, om 
schimmels buiten de deur te houden. Om te 
luchten, kun je op de hoeken van het stadion 
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de vier zogeheten ‘wangen’ openschuiven 
zodat het doorwaait. Het openen en sluiten van 
het dak moet je afstemmen op de weersom-
standigheden en op de behoefte van het gras. 
Ik heb in het begin ook aan De Enk uitgelegd 
waar alles in het stadion neergezet en opgesla-
gen kan worden.’

Snelle carrière
Nadat Van Dijk zijn opleiding had afgerond, 
werd hij door De Enk Groen en Golf aange-
nomen, aanvankelijk op basis van een nul-
urencontract via een uitzendbureau. Het jaar 
erop kreeg hij een contract voor onbepaalde 
tijd. ‘Ik onderhield de grasmat als medewerker, 
totdat een collega, de tweede man na onze 
teamleider Paul Baas, de overstap terug maakte 
naar de golfwereld. Daarop kreeg ik in 2019 zijn 
functie. Sinds enkele maanden merk ik dat ik 
steeds meer verantwoordelijkheden krijg. Dat 
vind ik fantastisch. Ik merk dat ik er vol voor ga!’

Van Dijk woont alle besprekingen bij met De 
Enk Groen en Golf over het veldonderhoud. 
‘Elke woensdag bespreken Paul Baas en ik 
de weekplanning. Maar we gaan ook regel-
matig om de tafel met een grotere groep. 
We evalueren het veld en bespreken alle 
aandachtspunten. Daar zit Martin Brummel 
van Ajax-trainingscomplex De Toekomst bij, 
en de adviseurs van de Johan Cruijff Arena, 
Arjan Knottnerus en Cees van der Poel. Zij 
vertegenwoordigen Tarkett, de leverancier 
van onze hybride Playmaster-mat. We kijken 
met deze groep ook vooruit en anticiperen zo 
goed mogelijk op wat er komen gaat’, legt Van 
Dijk uit. ‘Zo worden er dit jaar EK-wedstrijden 
in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Dat is zo 
ontzettend belangrijk, dat vergt een heel goede 
voorbereiding.’ 

Leidinggeven
Het jonge talent Van Dijk stuurt op wedstrijd-
dagen een groep van zes vrijwilligers aan, die 
het grasteam helpen met het herstellen van 
speelschade en enkele kleine hand-en-span-
diensten. ‘Ons grasteam begint om 7 uur voor 
aanvang van de wedstrijd met het afrijden van 
de lampen, maaien van het veld en het trekken 
van lijnen. Daarna komen de vrijwilligers. Eerst 
krijgen de vrijwilligers een instructie van wat er 
op die wedstrijddag gebeurt. Na de warming-
up van de spelers gaan de oefendoelen van het 
veld af en gaan we met de hele groep schades 
herstellen. In de rust en na de wedstrijd wordt 
opnieuw de schade hersteld. Na de wedstrijd 

wordt soms gemaaid en of gekriebeld, en het 
grasteam rijdt de lampen terug het veld op. 
De vrijwilligers mogen dan helpen met het uit-
klappen van de lampen en het maaien van de 
grasmat. Dat vinden ze heel leuk om te doen.’ 
Op het moment dat teamleider Paul Baas in 
zijn kantoor zit, neemt Van Dijk de leiding over 
op het veld. Hoe gaat het leidinggeven hem 
af? ‘Het gaat me steeds beter af. Soms was het 
lastig. Ik ben een jonge jongen en merkte soms 
wat wrijving als ouderen iets van me moesten 
aannemen. Maar ik zie inmiddels dat de men-
sen om me heen steeds vaker naar me toe-
komen om vragen te stellen. Ook voor trainer 
Ten Hag, zijn team en de spelers en voor Van 
der Sar en Overmars ben ik een aanspreekpunt 
naast teamleider Paul Baas. We hoeven geluk-
kig niet veel meer te reguleren rond trainingen: 
op een enkele uitzondering na wordt er niet 
getraind in het stadion. Iedereen beseft dat de 
Ajax-spelers het meeste baat hebben bij een 
kwalitatief optimaal wedstrijdveld. Wat wel 
overeind is gebleven, zijn de trainingen in het 
stadion door de uitploegen in de Champions 
League en Europa League.’

Perfectionist
Wat is Van Dijks sterkste punt? ‘Ik wil alles op en 
rond het veld perfect hebben. Ook als we – met 
alle respect – tegen FC Emmen of RKC Waalwijk 
spelen. Dat maakt voor mij niets uit. Ik wil dan, 
net zo goed als voor een wedstrijd tegen Real 
Madrid, een superstrakke mat neerleggen waar-
op het spel van de Ajax-spelers het beste tot 
zijn recht komt. Gelukkig weten de vrijwilligers 
over het algemeen goed wat ze moeten doen. 

Toch probeer ik overal strak bovenop te zitten 
en loop ik alles na. Er kan zomaar iets verkeerd 
gaan. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. 
De mat is nu gelukkig in goede conditie. Dan 
let ik op de heel kleine dingen, om de puntjes 
op de i te zetten.’

Sturen op sporttechnische kenmerken
Van Dijk geeft aan dat hij als jongeling mak-
kelijk met nieuwigheden zoals technologie kan 
omgaan. ‘We meten alles in het stadion. Zo 
maken we de grasmat “slim”: hij vertelt ons pre-
cies wat hij nodig heeft.’

Het grasteam van de Johan Cruijff Arena 
werkt nauw samen met Ajax-trainingscomplex 
De Toekomst. ‘De groundsmanager van De 
Toekomst, Martin Brummel, voert samen met 
ons team veldmetingen uit voor de wedstrijd, 
maar ook een uur na de wedstrijd’, legt Van Dijk 
uit. ‘De hardheid van de mat, de grip, de balrol 
en balstuit en de verdichting worden gemeten. 
Deze punten zijn belangrijk voor het spel van 
Ajax, na iedere wedstrijd ontvangen wij via 
Martin de veldevaluatie met bevindingen van 
spelers en technische staf. Bij te hoge hardheid 
moeten we beluchtingsmaatregelen treffen. 
Bij te hoge zachtheid, veel schade of uitglijden 
moeten we rollen of minder beluchten. We heb-
ben genoeg ervaring om goed te kunnen stu-
ren. We proberen dezelfde veldcondities aan te 
houden als de trainingsvelden op De Toekomst, 
maar dat is niet altijd even makkelijk. We heb-
ben in de Johan Cruijff Arena vloerverwarming, 
we werken met lampen en bemesten meer. 
Maar we streven naar uniformiteit. Dan weten 

6 min. leestijd

‘Eerst een 
perfecte mat 
voor het EK, 
en in de toekomst 
mijn baas Paul 
opvolgen’

Roy van Dijk geeft les

Fieldmanager
of the year



73www.fieldmanager.nl

de spelers dat ze de bal in het stadion net zo 
hard kunnen inspelen als op het trainingsveld.’

Twee scanners achter op de elektrische Eclipse-
triplemaaiers van Jacobsen meten de dichtheid 
en vitaliteit van de grasmat. Van Dijk houdt 
zich daar veel mee bezig. ‘Ik overleg veel met 
Joep van Cranenbroek van Holland Innovative. 
Daarnaast hebben wij ook twaalf sensoren in 
de bodem zitten die vocht, temperatuur en 
EC-waarde monitoren. Elke maandag stuurt 
Joep ons een rapportage van de klimaat- en 
performance data. Hierop passen wij onze plan-
ning aan qua werkzaamheden. En wij kunnen 
hier ook ons klimaat op aanpassen met behulp 

van vloerverwarming, de lampen, ventilatoren 
en de stand van het dak. Ik denk altijd in nieuwe 
mogelijkheden; ik doe geen dingen omdat ze 
altijd zo gedaan zijn.’ Een heel simpel voorbeeld: 
‘Als je de lampen vaker van positie verandert, 
leidt dat dan tot betere resultaten? Of moeten 
we deze verhuizing een keer overslaan? Ik denk 
daarover na en probeer veel uit, geholpen door 
ons eigen mobiele weerstation op het veld dat 
de temperatuur, lichtval, windsnelheid, vochtig-
heid en bladnat meet. Zo kan ik de puntjes op 
de i zetten.’

Leerpunten
‘Ik weet veel van de Johan Cruijff Arena en ook 
hoe we het gras in het stadion optimaal kunnen 
krijgen. Maar ik denk dat ik nog heel veel kan 
leren, zoals op het vlak van bemesting’, zegt Van 
Dijk bescheiden. ‘Ik volg nu de greenkeeperop-
leiding en heb deze bijna afgerond. Ik merk dat 
ik meer diepgaande kennis krijg van het vak. 
Ook in de Johan Cruijff Arena blijft grasonder-
houd elke dag weer een uitdaging. Je aandacht 
mag nooit verslappen, altijd het gas erop.’

Ambitie
Aankomende zomer wordt het EK door heel 
Europa gespeeld. Ook de Johan Cruijff Arena 
heeft dan vier wedstrijden in het stadion. Van 
Dijk zijn ambitie is duidelijk: de grasmat dan 
zo optimaal mogelijk maken. In de toekomst 

wil hij Paul Baas graag opvolgen. ‘Die heeft 
helemaal nog niet aangegeven weg te willen, 
maar ik wil wel zijn “natuurlijke opvolger” zijn. 
Dat is mijn prioriteit. De Enk Groen en Golf staat 
daarbij achter me. Het bedrijf geeft me veel 
verantwoordelijkheden; ik ben blij dat ze zoveel 
vertrouwen in me stellen.’

Fieldmanager of the Year-wedstrijd
Van Dijk voelt zich vereerd. ‘Ik ben een jongen 
van 21 en krijg al zoveel vertrouwen van De Enk 
Groen en Golf en de Johan Cruijff Arena; ik mag 
zoveel gave dingen doen. Als ik deze passie kan 
overbrengen op vijftienjarigen die net zoals ik 
destijds een richting moeten kiezen, dan draag 
ik bij aan toekomstige goede werkkrachten 
voor de branche. Ik doe dat nu al wanneer ik 
klassen die op snuffelstage komen rondleid en 
lesgeef. De passie voor het vak overbrengen is 
essentieel. Door deze Fieldmanager of the Year-
wedstrijd komt er heel veel enthousiasme over 
fieldmanagement naar boven.’

‘We meten alles 
en streven naar 
uniformiteit voor 
de spelers van 
Ajax’
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