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Jaap Verhagen is de nieuwe Fieldmanager of the Year

Met de complimenten van de gebruikers in zijn achterhoofd durfde Jaap Verhagen het aan om voor de tweede keer mee te doen aan de 

Fieldmanager of the Year-verkiezing. Dat legde hem geen windeieren. Deze keer was Verhagen namelijk niet alleen genomineerd, maar won hij ook de 

titel. Het leverde hem naast de prijs ook de nodige media-aandacht op.

Auteur: Nino Stuivenberg

Trotse Verhagen bewijst zich 
als ambassadeur voor het 
vakgebied

Jaap Verhagen is verkozen tot Fieldmanager of 

the Year 2020.
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Al voordat de uitreiking plaatsvond, kon de 
Fieldmanager of the Year-verkiezing dit jaar 
op veel belangstelling rekenen. Verschillende 
landelijke media als NOS, NPO Radio 1 en het 
Algemeen Dagblad besteedden aandacht aan 
de verkiezing. Daarmee was een belangrijk doel 
van deze prijs al behaald: positieve publiciteit 
creëren voor fieldmanagers en het vak voor 
het voetlicht brengen. Maar uiteindelijk draait 
het natuurlijk toch om de prijsuitreiking. De 
Fieldmanager of the Year-verkiezing vierde een 
klein jubileum, want de prijs werd dit jaar voor 
de tiende keer uitgereikt. Met dank aan de spon-
soren Expo-Line, DLF en Toro; de twee laatstge-
noemden steunen de verkiezing zelfs al vanaf de 
eerste editie.

Teamplayer die voor kwaliteit gaat
De prijs voor de tiende verkiezing werd uitge-
reikt tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties, 
die op 5 maart plaatsvond in Houten. Dit 
jaar waren vier vakmannen genomineerd als 
Fieldmanager of the Year: Roy van Dijk (De 
Enk Groen & Golf, Johan Cruijff Arena), Bert 
Klein (gemeente Amsterdam), Jaap Verhagen 
(gemeente Zutphen) en Eddie van der Stappen 
(Weener XL, gemeente ’s-Hertogenbosch). De 
grote vraag was: wie van hen wordt de opvolger 
van Erwin Beltman, Fieldmanager of the Year 
2019? Nadat alle genomineerden naar voren 
geroepen en geïntroduceerd waren, was het aan 
Fieldmanager-hoofdredacteur Hein van Iersel 
om de winnaar bekend te maken. Zijn naam: 
Jaap Verhagen!

De jury was vol lof over de 58-jarige grasmeester 
uit Wehl, die als groenbeheerder in dienst is bij 
de gemeente Zutphen. ‘Jaap leeft voor zijn vak, 
en dat is breder dan alleen het fieldmanage-
ment’, aldus het juryrapport. ‘Hij gaat voor de 
hoogste kwaliteit en doet dit met een beperkt 
budget. Hij acteert als teamplayer met zijn 
medewerkers. Jaap heeft veel vertrouwen opge-
bouwd, zowel binnen de gemeente Zutphen 
als bij de sportverenigingen. De samenwerking 
bij het beheer en onderhoud van de velden 
loopt dan ook op rolletjes. Het areaal aan velden 
is divers qua bodems en type velden. Op de 
complexen liggen onder andere een O2-veld 
en een hybrideveld. Het onderhoud daarvan is 
complexer gebleken dan vooraf gedacht. Jaap 
heeft de uitdaging opgepakt en veel bijgeleerd. 
Chemische middelen gebruikt hij al sinds 2018 
niet meer.’

‘Niet verwacht’
Jaap Verhagen maakte zijn rol als teamplayer 

FOTY 2020
5 min. leestijd

Tiende winnaar
Jaap Verhagen is de tiende winnaar van  
de Fieldmanager of the Year-award. 

De winnaars op een rij:
2020: Jaap Verhagen
2019: Erwin Beltman
2018: Marc Grooteman
2017: Gerard Verweijen
2016: Henrie Bekkers
2015: Theo van Rossenberg
2014: Ad van de Luijtgaarden
2013: Bertus Carelse
2011: Peter Mook
2010: Bernard van den Bosch

‘Zonder mijn 
collega’s zou ik dit 
niet kunnen’

Verhagen krijgt de schaal uit handen van Hein 

van Iersel. Foto: Vakbeurs Sportaccommodaties.
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meteen waar. Zijn drie collega’s bij de gemeente 
Zutphen, die zich vooral met uitvoerend werk 
bezighouden en die door Verhagen worden 
aangestuurd, werden door hem het podium op 
geroepen: Gert Jan Kruitbosch, Martin Wolters 
en Alfred Brouwer. Zij roemden hun ‘fantasti-
sche collega’ Verhagen, die hen goed begeleidt. 
Verhagen was zelf natuurlijk ook enthousiast 
over zijn winst. ‘Ik ben hier heel trots op, het voelt 
goed’, aldus Verhagen na de bekendmaking. ‘Ik 
was eerst verbaasd, nu begint het besef in te 
dalen. Ik had het niet verwacht. Je hoopt er als 
genomineerde natuurlijk wel op en dan voelt dit 
heel goed. En voor mij betekent het ook dat ik 
een goed team heb’, zo verwijst hij naar zijn col-
lega’s bij de gemeente die hem ondersteunen bij 
het veldonderhoud. ‘Zonder hen zou ik dit niet 
kunnen.’

Als kersvers Fieldmanager of the Year heeft Jaap 
Verhagen komend jaar de rol van ambassadeur 
om het vak uit te dragen, een rol die hij al met 
verve op zich nam in de diverse media-optre-
dens na de verkiezing, van Jinek tot Hart van 
Nederland. Verhagen heeft ook ideeën voor din-
gen die beter kunnen in het vak. ‘Bij zo’n verkie-
zing kom je erachter dat we zulke jonge gasten 
missen [verwijzend naar mede-genomineerde 
Roy van Dijk, red.]. Ik zou daar wel iets aan willen 
doen met bepaalde beroepsgroepen. Mensen 
die langdurig thuis zitten, hebben nog kans 
om te groeien in dit vak. Er zijn ook 

Jaap Verhagen met zijn collega's van de gemeente Zutphen. Foto: Vakbeurs Sportaccommodaties.

Roy van Dijk werd verkozen tot high potential.
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leerwerkbedrijven voor mensen die 
re-integreren. Er zijn kansen!’

Aanstormend talent
Tot veler verrassing werden bij de prijsuitreiking 
niet één, maar twee prijzen toegekend. De jury 
koos namelijk ook een high potential: de prijs 
voor een aanstormend talent dat een mooie 
toekomst voor zich heeft. Deze titel ging naar 
de 21-jarige Roy van Dijk, die inmiddels al een 
paar jaar werkervaring heeft in de Johan Cruijff 
Arena. Ook Van Dijk kon rekenen op mooie 
woorden van de jury. ‘Deze jonge kerel bruist 
van enthousiasme’, schrijft de jury in het rapport. 
‘Hij loopt nergens voor weg en heeft al veel ken-

nis van het vak. Roy deelt dit onder andere met 
de jonge hbo’ers die in “zijn” stadion – de Johan 
Cruijff Arena – onderzoek doen. Hij interpreteert 
samen met zijn leidinggevende de veelheid aan 
data verzameld in het stadion, om het juiste 
onderhoud te doen en de juiste hoeveelheden 
lucht, licht, water en voeding te geven. Roy is 
een gedreven fieldmanager die nog veel wil 
leren van het vak. Het onderhoud van de 
hybridemat in de Arena is naar zijn zeggen een 
vak apart met nog vele uitdagingen.’

Prestigieuze prijs
Op jonge leeftijd al een prestigieuze prijs pak-
ken, dat is niet voor iedereen weggelegd. Roy 
van Dijk beseft dat goed en is ‘heel blij’ met deze 
prijs. ‘Dit is natuurlijk een grote eer. Het is mooi 
dat je op deze manier waardering voor je werk 
krijgt. Het traject vond ik super: ik ben weer een 
ervaring rijker. Het staat ook goed op mijn cv; 
ik ben natuurlijk pas 21’, aldus Van Dijk, die ook 
zijn werkgever De Enk Groen & Golf nadrukkelijk 
bedankt. ‘Als je op 21-jarige leeftijd al zoveel 
verantwoordelijkheid krijgt van De Enk in de 

Johan Cruijff Arena, dat is bizar. Supergaaf om 
daar onderdeel van te zijn. De Enk heeft een 
grote naam hoog te houden op het gebied van 
innovaties en vernieuwingen, en dat past precies 
in het straatje van de innovatieve ambities van 
de Johan Cruijff Arena.’

Van Dijk heeft ongetwijfeld een mooie toekomst 
in het verschiet, maar hij wil nog niet te ver 
vooruitdenken. ‘Eerst het EK dit jaar in de Arena; 
dat is natuurlijk het grootste toernooi dat je kunt 
hebben. Daarnaast wil ik uiteindelijk mijn baas 
opvolgen, fieldmanager Paul Baas. Dat is mijn 
prioriteit; daarna wil ik pas verder kijken. Ik wil er 
klaar voor zijn, voor het geval hij weg zou gaan.’ 
En dan daarna misschien voor de ‘echte’ titel 
Fieldmanager of the Year gaan? ‘Misschien wel. 
Dit is alvast een mooi opstapje waar ik super-
trots op ben; ik ben er hartstikke blij mee.’

Bernard, bedankt!
Makkelijk was de beslissing van de jury overi-
gens niet. In andere jaren was de winnaar wel 
duidelijk en werd die unaniem door de jury 
gekozen, maar dat was dit jaar niet helemaal 
het geval. Juryvoorzitter Bernard van den Bosch 
benadrukte daarom dat de andere genomineer-
den allemaal ‘gelijkwaardige nummers twee’ zijn. 
De jury voor deze editie bestond naast Van den 
Bosch uit Sjaak Groen, Marcel Bouwmeester, 
Pleun Lok en Piet Kranendonk.

Deze editie van Fieldmanager of the Year stond 
ook in het teken van het afscheid van Bernard 
van den Bosch. Van den Bosch, zelf de eerste 
Fieldmanager of the Year in 2010, is al sinds 
2011 jurylid en sinds 2012 juryvoorzitter van 
onze prijs. Na negen edities zwaait hij af, en dat 
konden wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Tijdens de uitreiking werd Van den 
Bosch in het zonnetje gezet en blikte hij zelf ook 
terug op zijn tijd als voorzitter. ‘Ik heb veel ple-
zier gehad met leuke contacten. Omgaan met 
vakgenoten, dat is heel waardevol. Met de award 
is meer aandacht voor het vakgebied gekomen.’ 
Vanaf de volgende editie, Fieldmanager of the 
Year 2021, neemt Pleun Lok als juryvoorzitter het 
stokje over van Van den Bosch. Tot dan!

FOTY 2020

‘Het traject vond 
ik super: ik ben 
weer een ervaring 
rijker’

De vier kandidaten op een rij: Roy van Dijk, Jaap Verhagen, Eddie van der Stappen en Bert Klein. 

Foto: Vakbeurs Sportaccommodaties.

Juryvoorzitter Bernard van den Bosch wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. 

Foto: Vakbeurs Sportaccommodaties.
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www.fieldmanager.nl/article/32568/trotse-
verhagen-bewijst-zich-als-ambassadeur-voor-
het-vakgebied

KUNSTGRAS DAT DE LUCHTKWALITEIT VERBETERT

“Luchtvervuiling is jaarlijks verantwoordelijk
 voor 7 miljoen doden wereldwijd”

Bron: World Health Organization

PURETi is een fotokatalytische nanotechnologie die geactiveerd door UV of zonlicht een proces start dat zuurstof (O2) en vochtigheid 
(H20) uit de omgevingslucht gebruikt om Hydroxylradicalen (OH-) en Superoxide-anionen (O2

-) te genereren, 2 krachtige reinigings- 
middelen die luchtverontreinigende moleculen zoals als NOX , SOX en VOC’s omzetten in onschadelijke componenten.
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AGENDA
   Nationale Sport Vakbeurs On Tour 
   (16 september - Zwolle)

WWW.DOMOSPORTSGRASS.COM/NL/PURETI

Anti-bacterieel
Voorkomt groei van schimmels, mos en algen

Ecologisch
Geen behandelingen nodig met biociden of andere producten 

Duurzaam
Verhoogde UV-stabiliteit overtreft alle concurrentie qua duurzaamheid

Vermindert schadelijke NOX tot 70%
1 voetbalveld powered by PURETi neutraliseert jaarlijks 188kg NOX 
= NOX emissie van 200 Euro 5 wagens die dagelijks 20 km rijden


