Wij werken niet voor u
maar samen met u.
U kunt ons benaderen voor de volgende diensten:
Nulmeting
Onderhoudsplan
Ontwerp
Beheersplan
Bemestingsadvies
Onderhoudscontracten

Schoppers Sport & Groen
Marnix Schoppers
Het Hoge 58
7251 XZ Vorden

Trainingen en opleidingen
Begeleiding, uitvoering en toezicht
Bestrijding ziekten en plagen
Presentaties
Projectmanagement

Telefoon/ Web/ Mail
06-54681961
www.schopperssportengroen.nl
info@schopperssportengroen.nl

Veldbeheer
Voor een perfect
speelveld.

Kennis ontwikkelen in 4 stappen

Werkwijze

Schoppers Sport & Groen heeft de training

De training wordt verzorgd door Marnix

veldbeheer ontwikkeld, welke wordt aan-

Schoppers, ing. Land- en Watermanage-

geboden in 4 blokken. Aan het eind van de

ment, ervaren in effectief veldbeheer.

training hebben deelnemers het volgende

Tijdens de training staat de cursist centraal

bereikt:

en is er veel ruimte kennis en ervaring met
elkaar te delen. De locatie van de training is
Zij beschikken over algemene

nader te bepalen.De totale trainingsduur is

kennis van sportveldonderhoud,

4 avonden van max 2,5 uur.

natuur- en kunstgras;
Zij hebben inzicht in grondsoor

Training
veldbeheer.

ten, samenstellingen van
toplagen, maximale veldbelasting
en weten daardoor de juiste
onderhoudskeuzes te maken;

Sportgrasvelden vragen veel aandacht.

De Gemeente en de vereniging

Zij hebben kennis van de

Maaiwerkzaamheden,

en

Gemeenten leggen zich toe op kernta-

waterhuishouding, de

groot onderhoud, worden doorgaans

ken en hebben in deze tijd te maken met

voedingstoestand en weten

uitgevoerd door professionals. Dagelijk-

enorme bezuinigingsopdrachten. Om dit te

juiste keuzes te maken ten

se werkzaamheden behoren vaak tot de

realiseren worden nieuwe beleidskeuzes

aanzien van beregening en

taken van één of meer verenigingsvrij-

gemaakt. Meerdere gemeenten dragen de

bemesting;

willigers. Een verantwoordelijke functie!

verantwoordelijkheid voor het beheer van

Met de training veldbeheer krijgen deze

sportvelden over aan de gebruikmakende

Zij zijn bekend met de eisen van

vrijwilligers handvatten aangereikt waar-

vereniging. Aan de vereniging de keuze ex-

terreininrichting en weten de

mee zij meer inhoud kunnen geven aan

terne kennis in te nemen of intern expertise

juiste keuzes te maken als het

hun functie. De training bevordert de

te ontwikkelen. Wie over expertise beschikt

gaat om ziekte, ongedierte- en

kwaliteit van de sportvelden van uw ver-

maakt de juiste keuzes en is in staat effec-

onkruidbestrijding.

eniging en is een uiting van waardering

tief en efficiënt veldbeheer toe te passen.

periodiek-

aan de verenigingsvrijwilliger, die deze
training namens de vereniging gaat volgen.

Wilt u meer
weten?

Neem contact met ons op
info@schopperssportengroen.nl
06-54681961

Kosten
Voor informatie over de kosten, kunt
u contact met ons opnemen.

Meerdere verenigingen
gingen u voor.

