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Machine inzetbaar op golfbaan en voetbalveld; greenkeeper en fieldmanager geven 
hun mening

In Nederland is hij op het voetbalveld al ingeburgerd, maar nu ook voor het eerst in gebruik op de golfbaan: de Cub Cadet Infinicut. Twee voordelen van 

de elektrische loopmaaier voor greenkeepers en fieldmanagers: hij is stil en heeft minder impact op het milieu. Greenkeeper Jörgen Eisenberger van 

golfbaan Het Rijk in Nunspeet en fieldmanager Jan Gijzen van stadion Galgenwaard vertellen over hun gebruikerservaringen.
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‘De Cub Cadet Infinicut is een 
degelijke lichtgewicht maaier 
mét groomers’

De elektrische maaiers 

zijn niet helemaal stil, 

maar wel bijna
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Jan Gijzen, Fieldmanager High Potential 
2018, is sinds 2017 grasmeester van stadion 
Galgenwaard en de bijbehorende trainingsvel-
den en het natuurgraswedstrijdveld aan de over-
kant van de weg. Samen met rechterhand Jason 
Venema ontvangt hij vakblad Fieldmanager voor 
tekst en uitleg over de Infinicut, de elektrische 
maaier die hij als eerste naar Nederland haalde. 
Naast het veld staan twee elektrische Infinicut- 
stadionmaaiers van MTD Products, het moeder-
bedrijf van onder andere Cub Cadet en Wolf-
Garten. Het gebruikte maaisysteem (TMSystem) 
kan zowel onder de Infinicut als onder de 
lightweight triple-golfbaanmaaiers bevestigd 
worden. De twee Infinicut-exemplaren in stadion 
Galgenwaard hebben een werkbreedte van 34” 
(86,36 cm) en extra groomers. Het gebruik van 
groomers is in de golfwereld meer usance dan 
in het fieldmanagement. Omdat Gijzen uit de 
greenkeeping komt, is het geen verrassing om 
ze op deze loopmaaier aan te treffen.

Greenkeeper en monteur
Iemand die graag gebruikmaakt van de Infinicut-
maaier is Jörgen Eisenberger, greenkeeper op 
golfbaan Het Rijk van Nunspeet. Hij is drie jaar 
in dienst bij De Enk Groen & Golf. Hij vervult een 
dubbele functie: ‘Naast greenkeeper ben ik ook 
monteur. Ik verzorg het machinepark op Het Rijk 
van Nunspeet en op vier andere banen. Dat doe 
ik met veel plezier.’ Zijn manager heeft de aan-
koop geregeld van vijf Infinicut-machines voor 
de greens van Het Rijk van Nunspeet. ‘In het con-
tract staat dat de greens met de hand gemaaid 
moeten worden. Zo raakte hij in gesprek met 
MTD over deze machines. Voorheen maaiden we 
met motormaaiers; de Infinicut-maaiers zijn een 
welkome verandering. Doordat ze elektrisch zijn, 
zijn ze ook een stuk stiller en schoner. Mijn werk-
gever denkt goed na over duurzame machines. 
Zo zijn ook alle transportkarretjes elektrisch.’

Bijna geen schimmels
Jan 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. 
Ik had mijn bedenkingen bij wat er in die tijd 
op elektrisch gebied op de markt was, 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.’

Lage grasdichtheid
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.’ Omdat hij regelmatig 
maait, hoeft hij geen plakkende mulch op te rui-
men die schimmels in de hand werkt. ‘De groo-
mers helpen daarbij: ze zetten de grasplant net-
jes rechtop voordat de maaimessen eroverheen 
gaan. Bij gebruik van 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, ook dankzij 
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 mes-
jes van de Infinicut-groomers af gehaald en de 
helft ervan teruggezet. Hierdoor werd de afstand 
tussen alle mesjes op de rol 1 cm 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 voor greenmaai-
ers gemaakt’, geeft Gijzen lachend toe. ‘Je moet 
er nooit te intensief mee groomen op voetbal-
velden, al helemaal niet tijdens warme zomers 
zoals afgelopen jaar. Dan ben je allang blij dat er 
gras op het veld staat.’

Wijzigingen doorgevoerd
Eisenberger en zijn collega’s werken nu ander-
half jaar met de machines. Ze bevallen goed, 
maar het was wel even wennen, legt hij uit. ‘We 
zijn in het algemeen tevreden. De maaiers heb-
ben een werkbreedte van 26” en we kunnen 
er zo’n drie tot drieënhalf uur mee maaien. Dat 
doet de machine prima, evenals het groomen. 
Het gebruik op voetbalvelden is natuurlijk heel 
anders, omdat de grasmat daar volledig vlak 

is. Op de golfbaan werkt de machine anders. 
Daarom hebben we kort na de aanschaf met 
MTD bepaalde wijzigingen doorgevoerd, waar-
door de maaiers beter werken.’ De machines zijn 
bijvoorbeeld zo aangepast zodat het makkelijker 
is om bochten te maken. ‘We kunnen de loop-
snelheid aanpassen en dat werkt prettig. Het zijn 
fijne machines.’

Ergonomie
De elektrische maaiers zijn niet helemaal stil, 
maar wel bijna. Volgens Gijzen is de vibratie van 
de motoren miniem, met de groomers erop in 
elk geval veel minder dan met een benzineaan-
gedreven 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.’
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Jan Gijzen

'Voorheen maaiden we met motor
maaiers; de Infinicutmaaiers zijn  
een welkome verandering'
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