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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

20.2  BIJZONDERE (VREEMDE,  FRANSE) GEREEDSCHAPPEN

Soms vind je (niet alleen in Frankrijk) gereedschappen waarvan je eerst niet weet waarvoor die goed zijn, en soms kom
je erachter dat het bijzonder handige hulpjes zijn.

De boerentang, ‘pince agricole multifunctionelle’.
Waar te vinden?  
In de gebruikelijke 'boerenwinkels', maar de bricos zullen ze soms ook wel hebben.
Hoe ziet dat ding eruit?
Het is een soort overmaatse combinatietang (30 à 33 cm overal lengte) met een asymmetrische kop, een soort
hamerkop.

 

afb. 20.2 - 1 Pince agricole multifunctionelle

De ene kant van de kop heeft de vorm van een geribbelde hamerkop, om krammen (recht!) in te slaan, want een gladde
hamer glijdt er vaak van af, en eenmaal scheef blijft scheef en is haast niet te corrigeren. De andere kant is een
papegaaienbek, om de krammen ook weer uit te trekken. Je gebruikt de tang dan als hefboom, netzo als een koevoet.
De platte bek van de tang heeft speciale gleuven om er draad mee te twisten en in plaats van de waterpompachtige
ovale geribbelde uitsparing in de bek is er een vierkant gat om bijvoorbeeld vierkante moeren mee aan te trekken of de
vierkanten van de draadspanners mee aan te draaien.

Arrondeur de marches
Ik weet er geen Nederlands woord voor, maar dit gereedschap gebruikt men om de voorkant van betonnen stoepen af
te ronden, om zodoende beschadigingen te voorkomen.
Vroeger was het een uit ijzer gegoten vierkant met een handgat erin en aan alle vier kanten een ander profiel, radius 6
of 8mm, met of zonder recht profiel ernaast.
Later werd dit gereedschap van blik gemaakt, voor ieder profiel een, maar nu bestaat het originele model weer. Soms is
het uit kunststof geperst, maar ik heb een nieuw gietijzeren model kunnen bemachtigen, afb. 2 en 3.
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reserve 7

afb. 20.2 - 2 Arrondeur de marches afb. 20.2 - 3 Arrondeur de marches van boven

Handig, het hoeft geen uitleg, als je het ziet snap je hoe je ermee moet werken: 
gewoon de rechte bekisting met beton vullen, aanstampen of intrillen, en dan de ‘arrondeur’ aan de voorkant langs de
bekisting trekken, en klaar is de stoepneus.    

Moniertang (nijptang met dubbele hefboom)
Waarvoor gebruik ik die (anders dan voor het doorknippen van wapeningsstaal)?
Ik gebruik deze tang om houtschroeven/spaanplaatschroeven in te korten. Door de dubbele hefboom (eerst 1 op 10,
dan 1 op 3) heb ik in de bek de dertigvoudige kracht.

afb. 20.2 - 4 Moniertang

afb. 20.2 - 5 Hefboomverhoudingen aan een moniertang

Kleine truc bij het werken met ingekorte spaanplaatschroeven:
Eerst een niet ingekorte schroef zo diep indraaien dat deze net niet aan de andere kant uitkomt, dan de ingekorte
inschroeven.

Spijkerlichter (mini-koevoet)
Als men spijkers uit hout wil trekken dan beschadigt men onherroepelijk het hout rondom. Alleen bij het gebruik van het
juiste gereedschap kan men de beschadigingen tot een minimum beperken. Ik gebruik hiervoor spijkerlichters.
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afb. 20.2 - 6 Stanley Fat Max en schroevedraaier-spijkerlichter

Ik had al sinds meer dan 25 jaar een kleine spijkerlichter, ooit bij Woolworth voor minder dan DM 5,- gekocht (onder op
afb.6); deze heeft een handvat zoals een schroevendraaier. Die deed het redelijk, tenminste bij kleine spijkers tot
ongeveer 1,8mmø; bij heel zacht hout heb ik steeds een stukje harboard onder het steunpunt gelegd. 
Maar nu heb ik de Stanley Fat Max als verjaardagscadeau gekregen. Is eigenlijk een mini-koevoet, 30cm lang, en ligt
behoorlijk goed in de hand (boven op afb.6). De fijne verschillen tussen deze twee gereedschappen zijn op afb.7 te
zien. Toch enige vooruitgang in de laatste 25 jaar! Het werkende gedeelte van de Fat Max is duidelijk slanker, zowel
aan de binnen- als aan de buitenkant. Ik ben benieuwd hoe ik ermee kan werken. Als grootste voordeel zie ik dat men
op dit stuk gereedschap behoorlijk kan slaan: groene pijl op afb.8 voor de haakse gleuf, rood voor die aan het andere
uiteinde.

afb. 20.2 - 7 afb. 20.2 - 8
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