Wadpoten (schaar, wrijfhout, loopplank, zitplank, .. )
Voor de North Beach 24
Een paar planken tuinhout (Bankirai) kunnen als wadpoten dienst doen, maar tevens als
wrijfhout voor als je langs palen of een damwand moet afmeren. Ook kan je dezelfde planken
gebruiken als schaar voor de gestreken mast, evt als loopplankje en bovendien zijn ze lang
genoeg (en dik genoeg) om overdwars over de railingdraden van de hekstoel te
leggen zodat je een verhoogde zit hebt wat wel eens makkelijk is als je op de motor een
kanaal door moet. De planken Bankirai zijn 2,5cm dik en 2,40 m lang. Daar heb ik een
grondplankjes van afgezaagd en 2 strookjes. Er blijft dan 2,05 meter plank over als hoogte
voor de steun. Tijdens het varen hangen de planken in de zeereling.

De steun met grond-plankje kan naast de boot gezet
worden, eventueel met een stootwil er tussen, en kan dan
vastgezet op de puttingogen van het zijstag. Je hangt de
boot dan op aan de wantputtings (althans de kracht die
nodig is om omvallen te voorkomen).

Van het bovenste gat in de plank (5)
naar het puttingoog, terug naar het
plankoog (door een blokje), dan
naar het schootleioog en dan naar de
lier bij de kuip. Bijgaande foto´s
illustreren de bedoeling.

De grondplank wordt met een touwtje aan de
poot gemaakt
De plank wordt naast de boot op de grond
gezet. Op de kop van de plank is de
afschuining te zien met een leertje erover.
Deze afschuining komt op dek als de planken
als schaar gebruikt worden bij gestreken
mast.

Het water zakt en de boot staat als een huis op zijn kiel,
de poten voorkomen omvallen.

Als loopplankje.

Als schaar.

De hele plank meet 202cm x 14,5cm en is 2,5cm dik.
Van links naar rechts zitten er de volgende gaten in:
1: op 10 cm, 25mm, voor de bevestiging van de grondsteun, tevens bevestigingspunt voor lijn
om aan zeerailing te bergen
2: op 35cm, 10mm, voor de scharnierbout bij gebruik als schaar
3. op ongeveer 132,5cm, 10mm, om bij gebruik als schaar met een bout aan de hekstoel vast
te zetten
4. op 182cm, 25mm, om lijn doorheen te doen om plank langs zeerailing te binden
5. op 197cm, 25mm, bevestigings punt voor lijn naar boot/wantputting.
Het uiteinde van de plank is iets afgeschuind, dit schuine vlak komt bij gebruik als schaar op
dek. Het wordt afgewerkt met een reepje tuigleer om beschadiging van het dek te voorkomen.

