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Jan Gijzen: ‘Het is een simpele, maar degelijke lichtgewicht machine, mét groomers!’

Fieldmanager High Potential 2018 Jan Gijzen (35) is sinds 2017 grasmeester in stadion Galgenwaard en voor de bijbehorende trainingsvelden en het  

natuurgraswedstrijdveld aan de overkant van de weg. Samen met rechterhand Jason Venema – zijn grootouders emigreerden van Nederland naar 

Nieuw-Zeeland – ontvangt hij vakblad Fieldmanager voor tekst en uitleg over de Infinicut, de elektrische maaier die hij als eerste naar Nederland 

haalde.
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Galgenwaard-fieldmanager  
zag elektrische Infinicut- 
loopmaaier op Saltex en  
wist meteen: hij is goed
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Medio maart is het regen- en stormachtig in 
en om Utrecht. Er waait een gure wind door 
de ingang naar het stadion en er valt nu niet 
veel te doen aan de velden. Het fieldmanage-
mentteam heeft vooral veel takken van de 
essen langs de velden bij elkaar geblazen en 
opgeschept. Het veld, dat goed afwatert, is 
de winter goed doorgekomen. Op het Desso 
Grassmaster-veld staan in het zestienmeterge-
bied twee kleine Seegrow-units van elk 14 m2. 
Naast het veld staan twee elektrische Infinicut- 
stadionmaaiers van MTD Products, het moeder-
bedrijf van Cub Cadet en Wolf-Garten, dat in 
2015 het elektrische TM-maaisysteem van ATT 
overnam. Dit maaisysteem kan zowel onder 
stadionloopmaaiers als onder triple-golfbaan-
maaiers gemonteerd worden.

De twee Infinicut-exemplaren in stadion 
Galgenwaard hebben een werkbreedte van 85 
cm en extra groomers. Het gebruik van groo-
mers is in de golfwereld meer usance dan in het 
fieldmanagement. Omdat Gijzen uit de green-
keeping komt, is het geen verrassing om ze op 
deze loopmaaier aan te treffen.

Groomen: bijna geen schimmels
Gijzen weet behoorlijk veel van machines door 
zijn werk bij de aannemer. ‘Ik zag de Infinicut 
op de Saltex-beurs in 2016’, vertelt hij. ‘Ik was 
op zoek naar een elektrische maaier, omdat ik 
probeer alles milieubewust te doen, ook thuis. 
Bij wat er in die tijd op elektrisch gebied op de 
markt was, had ik mijn bedenkingen, maar bij 
deze machine wist ik meteen: hij is goed. Het 
is een simpele, maar degelijke machine, licht in 
gewicht en bovendien met groomers! Dat gaf 
de doorslag.’

Gijzen maait meer dan de gemiddelde fieldma-
nager, ook omdat hij, zoals in greenkeeping al 
jarenlang een trend is, zo min mogelijk water 
en bemesting gebruikt. ‘De Green Deal staat 
ook bij ons hoog in het vaandel.’ Door regelma-
tig te maaien, hoeft hij geen plakkende mulch 
op te ruimen die schimmels in de hand werkt. 
‘De groomers helpen daarbij: ze zetten de gras-
plant netjes rechtop voordat de maaimessen 
eroverheen gaan. Bij groeilampen is er door de 
hoge grasdichtheid minder risico op schimmels. 
Wij hebben geen groeilampen en houden onze 
grasdichtheid daarom laag. Daardoor hebben 
we bijna geen schimmelvorming, mede door 
de regelmatige beluchting en doordat het vaak 
natte gras door de groomers niet plat komt te 
liggen.’

Vindingrijk
Omdat de groomers iets te heftig inwerkten op 
het Engels raai, dat wat minder vitaal begon te 
ogen, heeft Gijzen de groomers eigenhandig 
vermaakt. ‘Ik zag dat het Engels raai zich beter 
hield bij de groomers op de fairwaymaaier die 
ik inzet op de trainingsvelden, dus heb ik alle 
mesjes van de Infinicut-groomers af gehaald 
en de helft ervan teruggezet. Hierdoor ont-
stonden afstanden van 1 cm tussen alle mesjes 
op de rol, in plaats van 0,5 cm.’ De ruimte die 
vrijkwam op de rol, vulde Gijzen op met plastic 
ringen, die hij zelf in de stad bij een ijzerhandel 
had gehaald. ‘Groomers met zoveel mesjes zijn 
eigenlijk ook voor greenmaaiers gemaakt’, geeft 
Gijzen lachend toe. ‘Je moet er nooit te intensief 
mee groomen op de voetbalvelden, al helemaal 
niet tijdens warme zomers zoals afgelopen jaar. 
Dan ben je allang blij dat er gras op het veld 
staat.’

Proef met borstel
Gijzen heeft een paar weken een proef 
gedraaid met de borstelcassette die bij het 
TM-systeem hoort. Die beviel minder goed: ‘De 
borstel neemt plaggen mee na de wedstrijd. 
Als het droog is, is dat geen probleem. Maar als 
het nat is, plakken de plaggen overal tegenaan.’ 
Gijzen wil nu graag een borstelcassette van het 

TM-systeem met lange vingervormige geleiders 
uitproberen, waarlangs mulch op een gecon-
troleerde manier de bak in zou verdwijnen.

Luchtcirculatie
Veel maaiers gooien het gras hoog op, ondanks 
de kooien die om het ronsel zitten. Hierdoor 
belanden grasresten soms voor in de bak 
of ernaast. Gijzen: ‘De kooi staat ver genoeg 
omhoog, zodat het gras niet al meteen op de 
rand van de bak terechtkomt, maar netjes ach-
ter in de bak. Zo wordt de bak goed gevuld en 
knoeit de maaier niet. Er ligt nooit rommel op 
het veld.’

Korte draai
Venema is erg tevreden over de achterrol, die 
vierdelig is bij dit model van 85 cm. ‘Omdat de 
strook tussen het veld en de reclamebebording 
erg smal is, moeten wij korte draaien kunnen 
maken. Anders ontstaat er ernstige schade. 
Een van de redenen waarom in de Infinicut is 
geïnvesteerd, is dat hij heel scherpe bochten 
kan maken.’

Manoeuvreren
De accu’s zijn opgeladen. Met een volle accu 
kan een maaier zonder groomers gemiddeld 
bijna twee velden maaien. De opvangbak 
moet ongeveer tweemaal geleegd worden, 
afhankelijk van de bemesting en de tijd van het 
jaar. Gijzen en Venema geven een demo met 
de twee elektrische loopmaaiers. Het is even 
wennen; de toeschouwers vragen zich af of 
ze wel aan staan. De loopsnelheid is traploos 
instelbaar met een acceleratiehendel bij de 
rechterhand. Omdat met die aandrijving ook de 
snelheid van het messenblok te bepalen is, zit 
er een extra draaiknop voor de loopsnelheid op 
het dashboard.

ACTUEEL
8 min. leestijd

De maaiers zijn niet helemaal stil, maar wel bijna.

De elektrische 
maaiers zijn niet 
helemaal stil, 
maar wel bijna
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Venema: ‘Heel prettig is dat de maaier rustig 
en gecontroleerd opkomt door de elektrische 
motor. Bij een mechanisch aangedreven loop-
maaier schiet je vaak plotseling naar voren als je 
begint. Dan is het moeilijk om de maaier recht 
te houden.’

Ergonomie
De elektrische maaiers zijn niet helemaal stil, 
maar wel bijna. Volgens beide fieldmanagers 
is de vibratie van de motoren miniem, en wan-
neer de groomers erop zitten, in elk geval veel 
minder dan met een benzineaangedreven 
loopmaaier. ‘Door de floating unit en het lage 
gewicht worden wij ontlast wanneer we de 
maaiers op het veld rijden, maar ook wordt 
het veld minimaal verdicht. Wanneer we het 
Desso-veld net voor een wedstrijd hebben 
belucht, mag het niet te hard worden door de 
maaimachinebetreding, al moet het wel goed 
beloopbaar zijn. Met de Infinicut blijft het veld 
langer zacht.’

Afhankelijk van het weer
Gijzen wijst naar de Seegrow-units: ‘We heb-
ben hier geen grote aantallen forse SGL-units. 
Met deze twee kleintjes moeten wij ons red-
den, hoewel we natuurlijk wel veldverwarming 
hebben. Daarmee kunnen we de zogeheten 
Bunnikside goed houden, waar het gras het 
meeste wordt uitgespeeld. Als we die niet had-
den, was het hele zestienmetergebied nu allang 
zwart geweest.’
Door de afwezigheid van grote groeilampen 
is Gijzen met zijn team afhankelijk van wat het 
weer doet. Elke dag inspecteren en analyseren 
hij en Venema de velden, omdat het weinig zin 
heeft om een langetermijnplanning te maken in 
de winter. ‘Sometimes you’re lucky, sometimes 
you’re unlucky’, vat Venema samen. Gelukkig 

waren de weergoden dit jaar redelijk op de 
hand van de fieldmanagers, op enkele uitzon-
deringen na, zoals bij een hoosbui van 30 mm 
tijdens de wedstrijd tegen PSV. ‘We rooien onze 
akker met de middelen die we hebben’, sluit 
Gijzen af, ‘net zolang tot we de maximale kwali-
teit bereikt hebben.’

De Seegrow-units

Jan Gijzen

Jason Venema

TANDEM
Gijzen, die als kind zijn vader al hielp bij het onderhoud van golfbanen, nam dit professio-
nele stokje van hem over. Hij kwam uiteindelijk terecht bij aannemer De Ridder en werkte als 
greenkeeper, maar ook in de aanleg en het onderhoud van sportvelden en golfbanen. Even was 
hij via aannemer AgrecZelle hoofdgreenkeeper op Golfclub ’t Zelle, maar al snel waagde hij de 
overstap naar de voetbalwereld. Gijzen is trouwens een voetbalfan bij uitstek en coacht ook het 
meidenteam van zijn negenjarige tweelingdochters.

Na een dienstverband van enkele jaren bij FC Utrecht, nam De Ridder er in juni 2018 het onder-
houd over. Gijzen is terug op zijn oude nest. Het heeft zo zijn voordelen. ‘Ik beschik nu over veel 
kennis en materieel via De Ridder en kan ook terugvallen op personele ondersteuning, als dat 
nodig is.’

Venema is, ondanks zijn achternaam, een echte ‘kiwi’. Hij deed in Nieuw-Zeeland negen jaar 
ervaring op bij onder meer twee cricket-, rugby- en football-stadions in Wellington (Westpac 
Stadium/Basin Reserve) en in Auckland (Eden Park/Auckland Cricket), de thuishaven van de 
wereldberoemde All Blacks. Ook was hij beheerder van alle cricketvelden in de regio. Hij is dus 
niet bepaald een groentje. Venema en zijn vriendin zochten avontuur: hij wilde meer over zijn 
Nederlandse roots weten, zij ging hem achterna. Gijzen en Venema vormen sinds begin 2018 
een hechte tandem. Ze hebben nog een vaste collega en een vierde hulp vlak voor, tijdens en 
na de wedstrijden.

ECHO Robotics TM-2000
De kampioen voor alle terreinen

Elektriciteitskosten: Circa € 150 per jaar

Maaitechniek: 5 onafhankelijke zwevende maaikoppen

Hellingen: hellingsgraad van 30% (of 45% met kit) 

Maaicapaciteit: tot 24.000 m2

ECHO Robotics TM-1000
De doorzetter in groene ruimtes

Elektriciteitskosten: Circa € 100 per jaar

Maaitechniek: 3 onafhankelijke zwevende maaikoppen

Hellingen: hellingsgraad van 35%

Maaicapaciteit: tot 12.000 m2

50% besparing ten opzichte van
klassieke maaisystemen

Perfect gemaaid gras en
een perfect egaal gazon

Tuinmannen kunnen hun tijd
aan nuttigere taken besteden

90% minder CO2-uitstoot
voor meer duurzaamheid

MEER INFO:      
INFO@ECHODEPENDONIT.COM

WWW.ECHODEPENDONIT.COM
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