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De Allett C34 is een stadionmaaier met een 
werkbreedte van 86 centimeter en een hoge 
productiviteit. Hij kan worden uitgevoerd met 
een zes- of achtmessige snijcilindercassette, 
een verticuteer-, scarifier-, borstel- en een 
beluchtingscassette. Een van de populairste 
cassettes is echter de turf rake, die voornamelijk 
is ontworpen om mos en dood organisch mate-
riaal uit het gras te verwijderen. Maar hij doet 
nog veel meer. Je kunt hem ook inzetten voor 
het verwijderen van speelschade na voetbal-
wedstrijden, die ontstaat doordat voetballers 
slidings maken, zodat er los gras en gebroken 
grassprietjes liggen. Dit alles wordt weggehaald 
zonder de grasmat te beschadigen.
Arjen Spek: ‘Voorheen deed je dit gewoon met 
een cirkelmaaier van 50 centimeter breed. Die 
zoog het gras op. Je ging met die cirkelmaaier 
over het veld heen, niet om te maaien, maar 
om de speelschade op te zuigen. Maar omdat 
die zo smal is, had je hiervoor twee mensen 
nodig. De C34 is veel breder; daardoor kun 
je het opruimen van speelschade nu af met 
één man. Hier in Nederland hebben we niet 
de beschikking over vier of vijf man, zoals in 

Engeland. Dan is de C34 ideaal, omdat je het nu 
ook in je eentje af kunt.’

Gras blijft ongemoeid
In augustus vorig jaar heeft FC Dordrecht een 
Allett C34 aangeschaft. De club was op zoek 
naar een grasmaaier en vroeg Jan Jong, field-
manager bij Almere City en adviseur bij FC 
Dordrecht, welke machine geschikt zou zijn. 
Hij had de Allett C34 eerder op proef gehad bij 
Almere City.
‘Allereerst is de kwaliteit natuurlijk van belang’, 
vindt Jong. ‘En daarnaast moest hij ook in 
prijstechnisch opzicht goed zijn. Deze machine 
heeft het allemaal. Hij is betaalbaar, praktisch 
en levert kwaliteitswerk.’
Vooral na grote competities wordt gekeken hoe 
men het veld kan opknappen zonder schade 
en nadelige effecten. De turf rake is bedoeld 
om het veld op te schonen. Na een wedstrijd is 
er veel speelschade en blijven restmateriaal en 
grasresten op het veld liggen. 
Jong: ‘Dat wil een club natuurlijk niet en het 
ziet er ook niet netjes uit. De turf rake kan zo’n 
veld perfect opschonen. Hij werkt als het ware 

Met deze cassette wordt het veld snel en perfect opgeschoond zonder 
schade aan het gras
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als een stofzuiger, waarbij het gras ongemoeid 
wordt gelaten. Het is een fantastisch onderdeel 
van de totale machine. Het mooie van de Allett 
C34 is dat maaien en schoonmaken worden 
gecombineerd. Normaal gesproken heb je daar 
twee verschillende machines voor nodig; nu 
is dit gecombineerd in één machine met twee 
cassettes.’ 

Wat goed is, is goed
Greenkeeper Henk Schreuder is verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van de grasmat in het 
Abe Lenstra-stadion van SC Heerenveen. De 
club heeft de Allett C34 nu zo’n anderhalf jaar. 
Schreuder had de Allett C34 al een paar keer 
in werking gezien bij andere greenkeepers, 
zoals Henry de Weert van FC Twente. Hij zag de 
voordelen van dit multitalent meteen. ‘Hiervóór 
hadden we een andere maaier, ook een walk-
on mower, zoals dat heet, een eenkooiige 
loopmaaier. Toen die aan vervanging toe was, 
hebben we deze aangeschaft. Nu kunnen we 
de speelschade verwijderen met deze turf rake-
cassette.’ Dit werkt veel gemakkelijker, vindt 
Schreuder, want in één ochtend heeft hij het 
veld nu schoon, en dat in zijn eentje. Eerder was 
hij hier alleen meer dan een dag mee bezig.
‘Ik kende het bedrijf Allett, ik kende Arjen en 
ik kon het goed met hem vinden. Ik kende de 
maaier, omdat we al enkele keren een demo 
hadden gehad. Vandaar dat we deze kochten. 
We hebben er een kooiunit bij en een turf rake-
cassette. Hij bevalt prima. Ik gebruik hem vaak 
na wedstrijden om speelschade van het veld 
te halen, en zo nu en dan door de week om de 
grasmat licht “op te kriebelen”. Verwisselen gaat 
ook snel; dat werkt perfect. Wij schaffen geen 
andere cassettes aan; ik kan hier prima mee uit 
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‘Ik gebruik hem na wedstrijden om 
speelschade weg te halen en door de 
week om de grasmat licht op te 
kriebelen’

‘Het mooie van de Allett 
C34 is dat maaien en 
schoonmaken worden 
gecombineerd’

Levering machine aan Thierry de Jonghe in Lokeren

Arjen Spek Milati Grass Machines
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de voeten. Wat goed is, is goed. Het systeem is 
goed, het werkt goed, het scheelt tijd.’

Iets nodig wat sneller was
Thierry de Jonghe moet er als greenkeeper 
van voetbalploeg Lokeren voor zorgen dat het 
speelveld er perfect bij ligt. En dat doet hij met 
verve, want tijdens het gala Profvoetballer van 
het jaar in mei vorig jaar won Sporting Lokeren 
in de nevencategorieën de award voor beste 
grasmat van het land. De Jonghe en zijn assi-
stent Lorenzo Verschraegen werden samen met 
hun medewerkers in de bloemetjes gezet door 
de eersteklasseclub uit Waas. Het voelde als een 
echte beloning, want voor hem is een veld niet 
zomaar een veld. ‘Er komt echt heel veel bij kij-
ken. Je hebt de juiste knowhow nodig, de inzet 
om er elke dag weer voor te gaan, de juiste 
mensen én natuurlijk de juiste producten.’ 
De Allett C34 is zo’n product. Sporting Lokeren 
kocht deze machine samen met de turf rake 
halverwege juli 2018, aan het begin van de 
competitie, nadat de club hem eerst op proef 
had gehad. De Jonghe had hiervoor Arjen Spek 
zelf benaderd en hij deed een goed voorstel. 
Tegelijk met de C34 werd ook een grote cirkel-
maaier gekocht, een RM 34. 
‘Vroeger maakten we het veld schoon met een 
kleine Honda-maaier. Wij zijn geen grote club; 
we zijn met twee man voor het onderhoud van 
zes velden. We hadden dus iets nodig wat snel-
ler was en door één man kon worden gedaan. 

We kwamen uit op de Allett C34 om het veld 
van het stadion te maaien. En omdat je er een 
cassette bij kon kopen, hebben we de turf rake 
geprobeerd, in eerste instantie om het gras 
proper te maken na wedstrijden en het losge-
speelde gras op te kuisen.’
Dit beviel heel goed; hij wordt nu na iedere 
wedstrijd ingezet. 

Iets meer luchtstroom tussen de planten
Ook op de trainingsvelden proberen ze hem 

regelmatig te gebruiken, om het gras schoon 
te houden en zodat er niet te veel organisch 
materiaal opgebouwd wordt. Maar in hoofd-
zaak wordt hij gebruikt voor het stadionveld na 
wedstrijden.
‘De turf rake geeft heel mooie effecten; ook de 
voetsporen van de studs worden tenietgedaan. 
Het gras staat weer mooi recht als we gepas-
seerd zijn. Niet dat de mat uitgedund wordt, 
maar hierdoor krijg je toch iets meer lucht-
stroom tussen de planten. Je moet de turf rake 
natuurlijk niet zien als een verticuteercassette, 
want de tanden moeten een kleine centimeter 
boven de grond blijven. Als ze de grond zouden 
raken, zouden ze snel afbreken.’
De eerste werkdag na een wedstrijd wordt de 
turf rake ingezet; de volgende keer dat er moet 
worden gemaaid, wordt de RM 34 ingezet. 
‘Mocht er nog iets zijn achtergebleven, dan 
wordt dat alsnog opgeruimd. Door de turf rake 
wordt er een man uitgespaard; die kan nu iets 
anders doen. Dit betekent tijdwinst. Daarbij 
werkt de C34 gewoon heel goed. Het ligt in 
de planning om ook te investeren in andere 
cassettes, als het moment zich voordoet. Ook 
daarom hebben wij voor de C34 gekozen: van 
deze machine kun je niet alleen een maaier 
maken, maar ook een verticuteerder, een  
borstelmachine enzovoort.’
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Levering C34 bij SC Heerenveen; in het midden Henk Schreuder

Allett C34 turf rake, detailaanzicht 
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