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Gardena met Softec:
geen spade voor watjes
Gardena’s spade met Softec vangt
klappen op voor de bovenste hand.
Dat doet Softec goed. De spade is
echter ook vrij zwaar en het blad vrij
groot. De particulier komt daarmee
weg; voor de prof vraagt het
gewenning.

I

edereen die graag spit kent de ergenis
als het blad op een steen of een wortel
stoot: naast de pijn besef je maar al te
goed dat je je pols geweld aandoet. Softec
van Gardena is in dat opzicht een puike
vinding: de veerbelaste greep neemt de klap
goeddeels weg; dat spaart hand, pols, onderarm, elleboog en schouder. De veer is daarnaast strak genoeg om er bij ongestoord spitwerk geen hinder van te hebben. Een nadeel
van de demping is dat de steel aan de bovenzijde vrij dik is. De middel- en ringvinger
passen daardoor niet aan weerszijden van de
steel. Je moet jezelf een andere manier van
vastpakken aanleren; daar valt mee te leven.
Minder geslaagd zijn het gewicht van de
spade (2,15 kg) en de grootte van het blad
(19 x 27 cm). Wat dat laatste betreft is het
verschil met de spades van hoveniersbedrijf
Esselink in De Heurne (zie foto) vrij groot.
De medewerkers van Esselink zien de geteste
Gardena vooral voor de particulier die veel
klust en er niet wakker van ligt als een
plantgat aan de grote kant is. Gardena levert
overigens ook een versie met een smaller
blad. Het positieve van de nieuwe spade is de
solide constructie, de brede rand met profiel
(geen kapotte zolen) en de professionele
uitstraling. De prijs begint bij 40 euro. Softec
is er ook voor spitvorken en scheppen.

De spade van Esselink naast de Gardena. Met laatstgenoemde is het vlot werken, maar hij vermoeit ook.

De veerbelaste ‘slag’ van 1 cm vangt harde klappen effectief op. Dat spaart het polsgewricht.
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