De boeienpikker
Bij onze tochten naar de Engelse Oostkust
lagen we met veel genoegen aan moorings,
dat zijn meerboeien die vaak gratis te
gebruiken zijn en waar je prachtig kunt
liggen, ook aan getijdenwater. De regels zijn
simpel: als een mooring vrij is pik je hem op,
en als de eigenaar komt ga je weg.
Het oppikken van zo’n boei is wel eens
lastig, zeker op stromend water.
Een vriend had in Frankrijk een
wonderbaarlijk apparaat gekocht, waarme je
een lijn door het oog van een boei kon
krijgen, vanaf het scheepsdek en zonder
moeite. Ik was gefascineerd door het
slimme ontwerp toen hij het apparaat
demonstreerde. Helaas, toen ik het zelf
probeerde en het niet meteen lukte, zei hij
dat ik wat meer kracht moest zetten, en
KRAK, de kunststof boeienhaak brak in
stukken. Dat was jammer. Ik heb het
gebroken ding meegenomen en ik heb van
roestvast staal twee nieuwe gemaakt. Eerst
een voor mezelf om het te leren, en toen
een veel mooiere voor onze vriend.
Wij gebruiken de “boeienpikker”, zoals wij
hem gedoopt hebben, nu al jaren. Tijdens
een winterlezing op onze haven heb ik het
apparaat gedemonstreerd en de

toeschouwers en uitprobeerders waren net
zo verbaasd over de schijnbare zwarte
magie waarmee deze goocheltruc werkt als
ik destijds. Het is een praktisch hulpmiddel,
tenminste als men wel eens op een boei wil
afmeren.
De foto toont de
metalen delen van
het apparaat. De
U-vormige haak
wordt op een steel
van voldoende
lengte gemonteerd,
zodat je vanaf het
voordek bij het oog
van de boei kunt
komen.
Zo werkt het:
Beleg je meerlijn aan één kant op een kikker
of bolder op je schip. Knoop het andere eind
aan het dunne lijntje van de boeienpikker.
Neem de boeienpikker in je linkerhand en je
meerlijn in je rechterhand. Gebruik de
boeienpikker zoals hieronder in 4 stappen is
aangegeven. Beleg het doorgehaalde eind
van je meerlijn op je kikker of bolder en
neem je meerlijn los van het dunne lijntje
van de boeienpikker. Klaar!
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