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Even scoovelen
Werken met de scoovel, een hulpje dat een einde moet maken aan gepruts met een bats en riek. Gepruts?
Een beetje hovenier kan lezen en schrijven met bats en riek. Toch is de Scoovel het proberen waard.

M

enig hovenier zal weleens glimlachen als hij een ongeoefende
particulier ziet die los blad in
een kruiwagen of kliko probeert te krijgen.
Eerst met een afgeronde zandschop. Dan in
de ene hand de hark en in de andere hand
die schop of zelfs de sneeuwschep met een
korte steel. Dat schiet niet op en de gefrustreerde particulier gaat op de knieën en
gebruikt handen, onderarmen en ellebogen
om het losse blad tussen te klemmen.
Toch is er iemand geweest die de gedachte
van de particulier als uitgangspunt heeft
gebruikt voor een nieuw apparaat. Een Iers
bedrijf heeft namelijk de Scoovel gemaakt,
een apparaat dat wel wat wegheeft van een

bandenklem. Je gebruikt de Scoovel met
twee handen. Door te ‘scharen’ pak je er los
materiaal mee op en klem je het vast tussen
de twee bladen.

Kort
In eerste instantie lijkt de Scoovel wat aan
de korte kant: je moet alsnog bukken om er
iets mee van de grond te pakken. Werk je er
even mee, dan begin je hem iets in je polsen
te voelen. De Scoovel is niet vederlicht en –
gelukkig – kort. De polsen zouden een langere Scoovel niet waarderen. Ook blijkt dat
je het apparaat niet langszij moet gebruiken,
want daar zijn je polsen al helemaal niet voor
gemaakt. Los van die belasting van je polsen

doet de Scoovel wel echt wat hij moet doen.
Een schep en schop ineen, zegt de fabrikant
in de Engelstalige promotievideo. Want je
kunt er mee schrapen en scheppen. En dat
klopt: een kwartiertje oefenen en de Scoovel
wordt je vriend. Na schrapen of scheppen
laat hij een resultaat achter waar slechts nog
een lichte bezem overheen hoeft. Ook veegvuil in de werkplaats, zwerfvuil en verticuteerresten met grond, kun je er uitstekend mee
opruimen. Wel de kruiwagen op de goede
plek zetten, want dat is beter voor je polsen.
Bij GTM Professional, onderdeel van De Wild
in Roosendaal, kun je het apparaat bestellen
via de webshop voor 49,95 euro inclusief
btw.
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