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Wim Kerkhofs heeft, net als Martine Beisiegel, de eerste vrouw die voor een Fieldmanager Young Talent-award is genomineerd, een pri-

meur: hij is de eerste Vlaming die voor een Fieldmanager of the Year (Young Talent)-award is genomineerd. Kerkhofs grinnikt: ‘Tja, tussen de 

Belgen bevinden zich óók goede fieldmanagers…’
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Jong talent leidt de ‘nieuwe generatie 
fieldmanagement’ in België 
Young talent Wim Kerkhofs: ‘Als ik alleen maar het gras zou maaien, zou 
ik niet in aanmerking mogen komen voor de titel Fieldmanager High 
Potential’
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Boerenzoon Kerkhofs rondde de tuinbouw- en 

daarna de landbouwschool af, waardoor hij 

vaardigheden en kennis opdeed op het gebied 

van machines, bemesting, grondbewerking, 

natuurproducten, kweken, oogsten en maaien. 

Hij liep stage bij een graszodenkweker en had 

een bijbaan als grasmaaier bij particulieren. Vrij 

snel na zijn opleiding kwam de positie van field-

manager bij KRC Genk vrij. Hij wedijverde met 

twintig andere kandidaten om deze functie en 

kwam als gelukkige uit de strijd in 2008. Drie jaar 

lang werd hij ingewerkt door zijn voorganger. 

Sinds 2011 draait Kerkhofs alles zelf. Hij heeft 

zeven natuurgrasvelden, twee kunstgrasvelden 

en vier medewerkers onder zijn hoede. Op de 

natuurgrasvelden heeft hij het gras Proselect 

Regenerator staan, dat bestaat uit 85 procent 

Engels raaigras en 15 procent hybride veldbeemd. 

Onderhoudscyclus

Elke morgen herstelt Kerkhofs de twee trainings-

velden en daarna maakt hij deze velden klaar 

voor de late ochtendtraining van half elf door 

ze te maaien en belijnen. Hij heeft een Jacobsen 

TR3-kooimaaier. De keeper heeft nog een eigen 

half trainingsveld. Twee fieldmanagers uit de 

ploeg werken aan de andere kant van de weg: 

zij onderhouden de vier jeugdvelden. ’s Middags 

wordt op alle gebruikte velden de schade her-

steld. De wedstrijdvelden worden pas gemaaid en 

belijnd op de dag van de wedstrijd zelf. 

Fieldmanager new generation: binnen én buiten

Kerkhofs is een fieldmanager van de nieuwe 

generatie. ‘Vroeger waren de jeugdvelden een 

bijzaak. Ik en mijn ploegmaten hebben geleerd 

dat zij net zo goed moeten zijn als de andere 

velden. Mijn voorganger deed de planning, maar 

een externe partij deed budgetbeheer en de 

uitwerking op papier. Er werd vroeger duidelijk 

minder vanachter het bureau gewerkt. Ik doe 

nu alles zelf en we hoeven geen extern advies 

meer; alleen op het gebied van grondstalen en 

bemestingsschema’s laat ik mij bijstaan door Peter 

Truyens (Agro Vangeel Turnhout). Vroeger besliste 

de beheerder alles vanachter zijn bureau en maai-

de de terreinmeester het gras. De nieuwe garde 

is allround. Als ik alleen maar het gras zou maai-

en, zou ik naar mijn mening niet in aanmerking 

mogen komen voor de titel Fieldmanager High 

Potential. Ik bepaal zelf de bemesting en alle 

‘Ik streef naar volledige 

zelfstandigheid en wil niet 

leunen op extern advies’

Kerkhofs’ favoriete machine is de vertidrain. ‘Ons veld knapt er snel van op.’
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bewerkingen. In april, mei en juni stel ik de budgetten op, in de winter doe 

ik de renovaties. Ik werk niet alleen achter mijn bureau, want ik wil weten 

wat er buiten groeit; een veld verandert dagelijks en daarom kijk ik niet op 

een uur langer doorwerken. Ik wil ook tussen mijn eigen mensen rondlopen, 

want dan kunnen ze vragen stellen en volgen ze orders beter op.’ 

Het stadion

Het stadion van KRC Genk, Cristal Arena, kan 25 duizend bezoekers herber-

gen. Het staat er sinds 1999 en lijkt een beetje op De Kuip. De Nederlanders 

Johan Boskamp en Mario Been waren trainers bij de club. De voetbalclub 

maakt deel uit van de topdrie van de Belgische voetbalcompetitie. ‘Net als 

in De Kuip hebben wij veel last van schaduw in de winter. Dan is het veld 

voor 60 procent bedekt met schaduw; er staat dan weinig wind en het gras 

droogt moeilijk op. We proberen dan veel te vertidrainen en zetten daarna 

onze SGL-unit in op de probleemzones. Nu hebben we nog maar één unit, 

met name voor de doelgebieden. Op termijn zullen we er nog een paar 

grote bij aanschaffen. Maar daarvoor zal ik wat mensen moeten overhalen 

die in de eerste plaats met voetbal bezig zijn, niet met gras.’

Specifiek onderhoud

Kerkhofs’ favoriete machine is de vertidrain. ‘Ons veld knapt er snel van op. 

We hebben pennen van 20 tot 25 centimeter. Om de drie weken geven we 

het hoofdveld na de wedstrijd een vertidrain-beurt.’ Ook vertelt Kerkhofs 

over een trucje dat hij toepast: hij bezandt op voorhand. ‘Voordat we de 

winter ingaan, in september, bezand ik vier tot vijf centimeter om een vette, 

natte laag tegen te gaan. Tegelijkertijd pas ik een bewerking met de prikrol 

toe. In de winter heeft het geen zin meer om te bezanden en te vertidrai-

nen omdat het water op het veld blijft staan. Dan ben je gewoon te laat. 

Ook al zien de velden er in september of oktober nog prima uit, ik laat me 

niet misleiden door het aanzicht.’ ‘Acht op de tien velden zijn altijd goed. 

Maar soms hebben velden extra aandacht nodig door zware regenval of 

door schimmels of bladvlekkenziekte. We mogen hier in België nog spuiten 

tegen ziekten en plagen. Dat gebeurt echter niet op grote schaal. Jaarlijks 

laten we bodemstalen nemen, en als we zorgen dat we met de strooier of 

met de sproeier achter de trekker de bodem goed op peil houden, bijvoor-

beeld wat betreft de NPK, bacteriën of spoorelementen, dan zijn er normaal 

gesproken geen problemen. Van engerlingen en emelten hebben we niet zo 

veel last. Soms tijdelijk van regenwormen.’ 

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud krijgt Kerkhofs per veld een budget. Dit laat hij 

half mei uitvoeren door Sport Infra Bouw uit Roosendaal. Zij frezen de vel-

den volledig af met de Fieldtopmaker of verticuteren ze. ‘We hebben dus 

acht à negen weken de tijd voor het groot onderhoud’, aldus Kerkhofs. ‘Dat 

is een prima periode om het werk goed uit te voeren.’ Liever had Kerkhofs 

een eigen volledig machinepark. ‘Sport Infra Bouw en ik werken allebei met 

een planning. Als ik zelf een groot onderhoudsteam en machines zou heb-

ben, kon ik zelf mijn planning bepalen. Bovendien werkt de aannemer con-

currerend en snel. Ik werk zelf liever iets rustiger, maar wel zo dat ik zeker 

weet dat het goéd gebeurt.’

Respectniveau voor de groundsman in België

De fieldmanager staat in België niet op een voetstuk, zoals in Groot-

Brittannië het geval is. ‘Hier verdien ik respect op langere termijn, door met 

resultaten de effecten van verschillende handelingen aan te tonen. Trainers 

en spelers zijn ook meegaander als het goed gaat met de club. Maar zij wil-

len bijvoorbeeld op het A-veld trainen als het slecht gaat en dan wordt ver-

wacht dat ik daarin meega met de ploeg. Buiten de trainingen en wedstrij-

den om is het veld echter goed afgeschermd; niemand mag zomaar het veld 

op om bijvoorbeeld foto’s te maken. Soms word ik verrast door de voorstel-

len van een nieuwe trainer en zijn technische staf. Laatst stelden zij voor om 

de warming-up, die altijd 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd begint, 

op het B-veld te doen. Daar was ik erg blij mee.’

Kunstgras is taboe

Kerkhofs mag dan twee kunstgrasvelden in beheer hebben, de spelers van 

KRC Genk zijn daar verre van dol op. ‘De selectie speelt liever op natuur-

gras. Die mening wordt gedeeld door alle professionele voetbalclubs in 

België. Er was één club in de eerste klasse die kunstgras aanlegde, maar zij 

zijn direct dat seizoen gedegradeerd. De spelers hebben daarna meteen het 

natuurgras weer teruggevraagd, maar dat was niet mogelijk omdat er een 

parkeergarage onder ligt. Dit voorbeeld heeft alle clubs volgens mij flink 

afgeschrikt. Bovendien hadden ploegen tijdens de uitwedstrijden bij deze 

club slechte ervaringen op het kunstgras. Jeugdploegen in België spelen ook 

het liefste op natuurgras. Er is hier weinig markt voor kunstgras.’

Nog te leren

Op het vlak van management wil Kerkhofs nog het een en ander leren. 

Hij ontvangt nu vaak vragen vanuit de jeugd, vanuit organisaties van 

evenementen of beloftewedstrijden, of hij ontvangt verzoeken voor een 

ploegfoto. Zij vragen of het veld beschikbaar is. ‘Ik probeer zaken die niet 

met sport te maken hebben van de velden te weren. Ik wil in dit onderdeel 

van mijn functie sterker komen te staan.’ Toch is hij al trots op zichzelf. ‘De 

velden zien er altijd goed uit op televisie; we krijgen er vaak complimenten 

over. Dat is bij andere stadions wel eens anders. Ik geniet met volle teugen 

van de uitdaging om me bezig te houden met planning, materiaal en zowel 

binnen als buiten te werken om de grasmat optimaal te krijgen.’ 

‘Vroeger was de beheerder binnen en de 

terreinmeester buiten; een groundsman is nu 

allround’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4893
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