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Stille maaier voor FC Twente 
met een verscheidenheid  
aan cassettes
In de toekomst komt er nog een prikrol bij

Altijd prettig: een machine met verschillende cassettes. Eén van die cassettes van de Allett C34 is de turf rake. Echt een mooi ding, vindt  

hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente. ‘Hij gaat na een wedstrijd gewoon tussen de rommel door en houdt het veld luchtig en open.  

Verder is het een prettige no-nonsensemachine die goed zijn werk doet.’ 

Auteur: Sylvia de Witt

De Allett C34 (de C staat voor cassette en 34 voor 
het aantal inch) is leverbaar met een zes- of acht-
messige snijcilindercassette, verticuteercassette, 
scarifiercassette, beluchtingsrolcassette, borstel- en 
turf rake-cassette. 

Vervanging van kleine handcirkelmaaier
Hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente 
gebruikt enkele van deze cassettes. ‘De maai-unit 
kun je er makkelijk uithalen, waarna je er een bor-
stel in kunt zetten, een verticuteerunit om het veld 
te verticuteren of bijvoorbeeld de turf rake, een 

cassette met harkjes die je zodanig afstelt dat hij 
net boven de grond blijft, maar wél door het gras 
harkt. 

De turf rake is een mooi ding; ik gebruik het echt 
altijd na een wedstrijd. Tijdens het voetballen 
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worden er altijd wel plantjes losgeschopt; er is dus 
altijd wat blad en rommel. Die harkjes van de turf 
rake gaan door het gras tot bijna op de grond, dus 
hij pakt alle speelschade mooi op. Ook harkt hij 
de dode grasplantjes ertussenuit. Deze turf rake 
is eigenlijk een vervanger van die kleine hand-
cirkelmaaiers die je vaak ziet. Die zuigen na een 
wedstrijd ook de rommel eruit, maar de turf rake 
gaat er gewoon tussendoor. Deze cassette houdt 
het veld luchtig en open. Het is een mooi ding en 
het werkt perfect.’

Gras rechtop borstelen
Ook heeft FC Twente een borstelcassette. ‘Die 
gebruik ik als ik bijvoorbeeld net geverticuteerd 

heb’, vertelt Henry de Weert. ‘Daarna borstel ik het 
veld schoon. Ook gebruik ik hem af en toe om het 
gras rechtop te borstelen, als het wat plat ligt. 

Omdat je vaak in dezelfde richting maait om die 
maaibanen er mooi in te trekken, gaat het blad 
altijd een beetje liggen. Met de borstelcassette 
borstel je de grasplantjes weer mooi rechtop en 
dan maai je ze af. Er bestaat ook een prikrolcas-
sette, maar die hebben wij niet. In de toekomst 
willen wij zeker uitbreiden met zo’n prikrol. Ook is 
er nog een unit met een verticale kooimaaier die 
je erin kunt zetten. Die willen wij op den duur ook 
hebben.’

Waarom niet?
FC Twente beschikt over twee Allett C34-
kooimaaiers en in beide machines zit een maaicas-
sette. Tijdens de werkzaamheden haalt De Weert 
bij één machine de maaicassette eruit en zet er 
een andere cassette in. ‘Maar op wedstrijddagen 
maaien wij met z’n tweeën. Dan hebben we twee 
complete machines met cassettes die je kunt wis-
selen. Het is een prettige machine die gewoon 
goed zijn werk doet. Ik ben er echt enthousiast 
over. Hiervoor hadden we een kooimaaier van een 
ander merk. Eerst dacht ik dan ook: moeten we dit 
wel doen? Ik was er ook niet zo bekend mee.  
Maar nadat ik de Allett C34 een paar keer had 
geprobeerd, dacht ik: waarom niet?’ 

ACHTERGROND

De maai-unit kun je er makkelijk uithalen, 

waarna je er een borstel in kunt zetten

4 min. leestijd

Hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente Allett C34 vooraanzicht
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Geen poespas
‘Het is gewoon een no nonsensemachine. Er zit 
geen poespas op en hij doet wat hij moet doen. 
Bij de machine van het vorige merk kon je ook 
cassettes wisselen, maar die machine was al heel 
oud, het was één van de eerste types. Bij deze zit-
ten er lagers in de kooi, de achterrol en de voorrol; 
bij de vorige machine waren dat bussen. Op een 
gegeven moment kwam daar wat speling op. Ik 
geloof ook wel dat lagers de levensduur enigszins 
bevorderen.’ 

Stil
De Allett C34 heeft een fixed clipping rate, waar-
door het niet uitmaakt of je nu met een hoog of 
een laag toerental draait. Hij heeft altijd een vast 
aantal afsnijdingen per meter. ‘De machine is dus 
lekker stil; hij hoeft niet met een vol toerental te 

draaien. Als je met een andere kooimaaier heel 
snel rijdt, heb je meer kans dat een grasplantje niet 
wordt geknipt. Ook is het wel prettig dat je er rus-
tig mee kunt wegrijden. Bij onze vorige machine 
drukte je de hendel open, waarna hij heel abrupt 
ging lopen. Dat was alles of niks. Met de Allett C34 
rijd je nooit abrupt weg.’ 

Beschermkap
Henry de Weert vindt het fijn dat er intensief 
contact is met Arjen Spek van Milati en fabrikant 
Dave Allett. ‘Ik had in het begin wat dingen die ik 
anders zou willen en dat was geen punt. Zo vond 
ik de beschermkap niet stabiel; dat was gewoon 
staal op staal. Als ik ging maaien, dan trilde en ram-
melde het. Het leek door dit geluid net een oude 
machine. Dat wilde ik niet. Vrijwel direct kwamen 
ze met een oplossing en stuurden ze twee nieuwe 
kappen op, met daaromheen een rubberen rand. 
Ze ondernemen direct actie.’ 

Open voor feedback
‘Ook wilde ik graag een soort borstel die aange-
dreven wordt voor de kooi, zodat het gras rechtop 
wordt geborsteld voordat je maait. Die zijn er nog 
niet, maar ze denken er wel in mee. Ze luisteren 
naar de ontwikkelingen en bellen hoe het gaat, of 
alles naar behoren werkt en of er nog dingen zijn 

waarover je niet tevreden bent. Arjen Spek belt ook 
als hij in de buurt is. Dan wil hij even langskomen 
voor een kop koffie. Ze staan open voor feedback 
en er wordt veel energie in de begeleiding van hun 
klanten gestoken. Ze zijn erg betrokken.’

Sparta
In Nederland was Henry de Weert de eerste die 
met de Allett C34 in een stadion werkte. ‘Maar 
bij Sparta is nu ook natuurgras gekomen en daar 
wordt het EK damesvoetbal gehouden. Jan Jong, 
die voorheen bij Ajax werkte, gaat daar nu het veld 
onderhouden en ik weet dat er daar nu ook eentje 
staat. Een zeer goede keus’, besluit Henry de Weert. 
De gemeente Zwijndrecht is gastheer met een 
trainingslocatie voor het Franse damesteam tijdens 
het EK Dames. A. van Luijtgaarden, adviseur en 
accountmanager buitensportaccommodaties bij de 
gemeente Zwijndrecht en Fieldmanager of the Year 
2014, heeft tijdens dit evenement ook de beschik-
king over de Allett C34 met een grote diversiteit 
aan cassettes. Ook hij is blij met deze keuze.

FC Twente beschikt over 

twee Allett C34-kooimaaiers 

en in beide machines zit 

een maaicassette

Allett C34 met verticuteercassette


