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Rikko Scherff werkt graag met de Rotoblast op The Mondial

In één keer zoveel mogelijk 
volume wegblazen om tijd 
efficiënt te gebruiken

‘Niet alleen ervaring is belangrijk, je moet het ook aanvoelen’
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De keuze voor deze machine vindt Scherff pas-
send bij de tijd van het jaar, en het is weer eens 
iets anders dan een maaier. De 39-jarige hoofd-
greenkeeper is zijn derde jaar ingegaan op 
The Mondial. Toen hij op deze baan in Houten 
begon, was er sprake van veel achterstallig 
onderhoud. ‘Ik vond dit eigenlijk geen pro-
bleem. Het was een leuke uitdaging om alles 
weer te herstellen. Er was hierdoor bovendien 
veel ruimte voor eigen inbreng.’ Het herstel is 
inmiddels vergevorderd, waarbij vooral de drai-
nage in het oog springt. ‘Was deze baan voor-
heen snel veel te nat, nu is hij ook bij veel regen 
goed bespeelbaar.’

Aanvoelen
Scherff is in dienst van de Oosthoek Groep 
en heeft veel ervaring opgedaan op diverse 
banen. Die ervaring komt goed van pas bij het 
werken met de bladblazer. ‘Niet alleen ervaring 
is belangrijk, je moet het ook aanvoelen, vooral 
als je probeert tegen de wind in te werken. 
Dit klinkt misschien gek, maar onder bepaalde 
omstandigheden is het goed mogelijk. Dan 
werkt het zelfs beter dan met de wind mee bla-
zen. En als het te hard waait voor deze aanpak, 
merk je dat snel genoeg; dan dwarrelt al het 
blad omhoog.’

Efficiënt
Tijdens onze afspraak heeft hij net een ronde 
gemaakt met de bladblazer, die achter een 
tractor hangt. In het najaar is het bladblazen 
immers een taak die bijna dagelijks gedaan 
moet worden, zeker op de greens. ‘Het is best 
een tijdrovende klus; dan is de “tractorbladbla-
zer” een uitkomst. Deze kan namelijk veel meer 
luchtvolume verplaatsen dan een rugblazer.’ 
Scherff zet de Rotoblast vooral in op de fair-
ways en roughs. Zijn collega loopt dan vaak 
mee met de rugblazer om de bunkers en de 
greens te doen. ‘Zo helpen wij elkaar. Je wilt 
zoveel mogelijk volume in één keer weg kun-
nen blazen om je tijd efficiënt te gebruiken.’

Compost
Het weggeblazen blad wordt verzameld 
op plekken die meer in de luwte liggen. 
Uiteindelijk worden de bladeren versnipperd 
en tegen betaling door een ander bedrijf afge-
voerd met een vrachtwagen, om tot slot in een 
composthoop te verdwijnen. ‘Het gaat naar 
schatting om zestig kuub per jaar’, zegt Scherff. 
Deze hoeveelheid blad valt nog mee. De 
bomen op de baan zijn namelijk nog redelijk 
jong en hebben daardoor ook minder bladeren. 
Het moment waarop de meeste bladeren op de 
baan liggen, is sterk afhankelijk van de weers-
omstandigheden. Hoe kouder het is, hoe eerder 
de bladeren vallen. Dankzij de extreem zachte 
winter zijn Scherff en zijn collega in januari dus 
nog volop aan het bladblazen.

Blaaspijp
De Rotoblast hangt mede op aandringen van 
Scherff achter een tractor van het merk John 
Deere. ‘Ik weet dat dit een fijne tractor is. Het is 
namelijk een automaat. Dat is echt een must. Je 
maakt zoveel toeren, dat een versnellingsbak er 
op een gegeven moment aan kapot zou gaan. 
De combinatie waarmee wij kunnen werken, is 
echt ideaal.’ Wat volgens de hoofdgreenkeeper 
ook heel handig is aan de Rotoblast, is het feit 
dat de blaaspijp hydraulisch verplaatst kan wor-
den, zowel naar links als naar rechts. ‘Hierdoor 
kan ik met deze combinatie ook op moeilijk te 
bereiken plekken komen.’

Tegenwind
Het koppelen van de Rotoblast aan de tractor 
dient heel zorgvuldig te gebeuren, zodat de 
195 kilo wegende machine recht achter de trac-
tor hangt. ‘Je moet alles met beleid doen, ook 
met het oog op de veiligheid natuurlijk, met 
zo’n krachtige machine’, stelt Scherff. Voor het 
goed functioneren is de juiste aftakas gemon-
teerd aan de John Deere. Het is belangrijk om 
deze as op tijd te smeren. De bladblazer zelf 
moet natuurlijk schoongehouden worden, 
zodat Scherff nog vele uren kan blijven werken 
met deze krachtige bladblazer. Met of zonder 
tegenwind.

‘Het is enorm indrukwekkend hoeveel blad 

deze machine kan verplaatsen. Hij is zo krach-

tig dat hij met gemak een golftrolley omver zou 

kunnen blazen, maar gelukkig is dat nog nooit 

gebeurd’, zegt Rikko Scherff lachend. Hij heeft 

de Rotoblast van Imants uitgekozen voor de 

rubriek Mens en machine.
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