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RKC schaft Belrobotic aan

RKC Waalwijk is de eerste betaaldvoetbal-

club die gebruikmaakt van een professio-

nele robotmaaier. Hoe bevalt dit en wat zijn 

voor hen de voordelen van het gebruik van 

een robotmaaier? We vroegen het 

fieldmanager Thimo de Nijs.
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Eerste betaaldvoetbalclub kiest 
voor robotmaaier
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RKC Waalwijk is al sinds 2006 klant bij Vos 
Capelle. Bij deze leverancier neemt de club 
verschillende producten af, waaronder mest-
stoffen, graszaad, de vogelverschrikker LaserOp 
Automatic en sinds kort dus ook een robot-
maaier. De Nijs: ‘Wij hadden veel tijd nodig om 
de drie trainingsvelden te maaien; dit ging ten 
koste van onze andere onderhoudswerkzaam-
heden. Samen met adviseur Nick Verbeet heb 
ik gekeken naar de mogelijkheden wat betreft 
robotmaaien. Technisch directeur Kees Vos liet 
me zien hoe dit in zijn werk gaat bij een ama-
teurvereniging. We waren meteen onder de 
indruk van het maaibeeld en de techniek die 
erachter zit.’

Voor welke robotmaaier(s) hebben jullie 
gekozen en waarom?
‘Wij hebben gekozen voor de Belrobotic 
BigMow GPS RTK. Deze robotmaaier maait onze 
drie trainingsvelden. Met de BigMow hebben 
we altijd voldoende maaiuren beschikbaar 
tussen de trainingen en de onderhoudswerk-
zaamheden.’

Wat zijn voor jullie de voordelen van het 
gebruik van een robotmaaier?
‘Wij ervaren meerdere voordelen. Zo hebben 
we altijd een strak gemaaid veld, kunnen we 
gemakkelijk overschakelen naar een andere 
maaihoogte en kan er ook ’s avonds en ’s nachts 
gemaaid worden. De maaier wordt door gps 
(rtk) aangestuurd, waardoor we altijd strakke 
maailijnen in vier verschillende patronen heb-
ben. Ook hebben we passende no-gozones 
gemaakt, waar mobiele goals worden weggezet 

na een training. Onze robot weegt maar 72 kilo, 
wat zorgt voor minder gewicht en druk tijdens 
het maaien. Hierdoor houden we een dichtere 
grasmat en hebben we geen spoorvorming.’

Zijn er wat jullie betreft ook nadelen?
‘Een nadeel is dat de robotmaaier het maaisel 
niet opvangt, waardoor we de velden wat vaker 
moeten schoonmaken. Dit nadeel weegt geluk-
kig niet op tegen de vele voordelen die de 
robotmaaier biedt.’

Hoe ervoeren jullie het hele proces rondom 
de aanschaf van de robotmaaier?
‘Wij kregen een duidelijk advies, waarbij reke-
ning was gehouden met een aantal aandachts-
punten omtrent onze velden. Deze aandachts-
punten zijn door Vos Capelle in kaart gebracht, 
waarna er een passende oplossing voor is 
gezocht. Zo is er gezorgd voor een tactische 
plaats voor het laadstation en het draadcircuit 
dat rondom ingebracht wordt. Na de installatie 
werd ons uitgelegd hoe de robotmaaier werkt 
en hoe we eventuele problemen of storingen 

zelf kunnen oplossen. Mocht ons dit niet luk-
ken, dan staat Vos Capelle voor ons klaar.’

RKC Waalwijk is de eerste betaaldvoetbal-
club die gebruikmaakt van een robotmaaier. 
Hoe vinden jullie dat?
‘Natuurlijk is het mooi om de eerste bvo met 
een robotmaaier in Nederland te zijn; we zijn 
graag innovatief. Wij zijn met een klein gras-
team. Door deze robot aan ons team toe te 
voegen, hebben we meer tijd om ander onder-
houd uit te voeren op onze velden. We hopen 
samen met Vos Capelle onze trainingsvelden 
naar een nog hoger niveau te tillen.’
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‘Wij hadden veel tijd nodig om de drie 
trainingsvelden te maaien; dit ging 
ten koste van onze andere 
onderhoudswerkzaamheden’
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