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VOORWOORD 
 

Beste scout, beste gids, 

 

In deze teervoet staat alles (of toch een minimum) van wat een scout hoort te weten en te kunnen. Het 

spreekt voor zich dat dit niet allemaal nieuw voor jou zal zijn, toch zal je nog heel wat leuke en handige 

tips bijleren bij het lezen van de teervoet. 

 

We wensen je nog veel leer- en leesplezier. 

 

De leiding. 

 

Er zijn al en paar versies van onze teervoet verschenen. Ik heb daarom deze verschillende edities 

vergeleken en al het nuttige samen in één geheel verwerkt. Maar wat nog belangrijker is dan het lezen 

van informatie of handboeken, is zelf proberen en experimenteren. Daarom heb ik ook enkele paragrafen 

toegevoegd die ik uit eigen ervaring erg handig heb ervaren. Toch raad ik jullie aan om deze teervoet 

grondig door te nemen, het is alvast een goede start om zelf op onderzoek te gaan. 

 

Niels Van Thienen 

Leergierige Mol 
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DE STRUCTUUR VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 
 

Zoals de meesten onder jullie zullen weten is onze scoutsgroep aangesloten bij Scouts en gidsen 

Vlaanderen. Scouts en gidsen Vlaanderen is een Nederlandstalige organisatie voor gidsen en scouts. 

De aangesloten groepen kunnen al dan niet gemengd werken. 

De structuur van ons verbond is opgebouwd uit groepen, districten en gouwen. Onderstaande uitleg 

situeert de plaats van onze groep in het verbond. 

 

DE GROEP 
 

Onze officiële benaming:  Scouts Blauberg 

 11
e
 Kempen Herselt 

 A4311S 

 

Er bestaan vijf verschillende takken: 

 

Kapoenen (6 tot 8 jaar) 

Welpen (8 tot 11 jaar) 

Jonggivers (11 tot 14 jaar) 

Givers   (14 tot 17 jaar) 

Jins   (17 tot 18 jaar) 

 

HET DISTRICT 
 

Alle verschillende groepen in onze omgeving vormen een district. Wij zijn ingedeeld bij het district 

Zuiderkempen. 

 

DE GOUW 
 

Enkele districten samen vormen een gouw. Ons district (Zuiderkempen) is ingedeeld bij gouw Kempen. 

Zoals je in onze benaming kan zien, krijgt elke groep in de gouw een nummer. Wij hebben nummer 11 

gekregen (11e Kempen). 

 

HET VERBOND 
 

Alle gouwen in Vlaanderen samen vormen het verbond: Scouts en gidsen Vlaanderen. Ons verbond is 

een van de vijf scouts- en gidsenfederaties in Belgie: 3 Waalse en 2 Vlaamse (de andere is FOS 

Federatie voor Open Scoutisme). Deze federaties werken beperkt samen en hebben een 

overkoepelende organisatie opgericht. Deze organisatie heet GSB of Gidsen- en Scoutsbeweging in 

Belgie. 
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HET SCOUTSKENTEKEN 
 

Het kenteken van wereldscouting (1), en natuurlijk ook van de scouts van VVKSM (voorganger van 

Scouts en gidsen Vlaanderen, deze was nog katholiek)  (2) stelt een spiespunt voor. Je kunt er ook een 

lelie in zien, symbool voor de trouw en de ridderlijkheid. Je kunt er de kompasnaald in herkennen die 

de juiste richting aanwijst welke scouts steeds moeten uitgaan. De twee sterren stellen de tien punten 

van de (allereerste) scoutswet voor. Het wereldscoutsembleem wordt omringd door een geknoopt koord 

die de eenheid en broederlijkheid van de beweging symboliseert. Als katholieke beweging verbond VVKSM 

de spiespunt met het Sint-Joris-kruis, teken van de patroonheilige van scouting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kenteken van de wereldgidsenbeweging (3) en daarom ook van de gidsen in VVKSM (4) stelt een 

klaverblad voor als teken van de eerlijkheid. Je kunt er ook een vlam in zien, de vlam van de vriendschap 

of een stralende zon die schijnt voor alle jongeren over heel de wereld. Bovendien zie je in de nerven van 

het klaverblad nog twee sterren en een naald. Die sterren symboliseren de wet en de belofte, terwijl de 

naald een kompasnaald is die de goede weg wijst. Het klaverblad van VVKSM wordt voorgesteld op 

een kruis, teken van Jezus Christus. Het nieuwe kenteken van Scouts en gidsen Vlaanderen ziet er als 

volgt uit: 
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HET UNIFORM 
 

Binnen Scouts en gidsen Vlaanderen dragen we vanaf de jongverkenners een volledig uniform. We doen 

dit om een aantal redenen: 

Allereerst willen we op die manier onze verbondenheid tegenover elkaar uitdrukken. Het dragen van 

eenzelfde uniform met afgesproken kentekens is een van de elementen waarmee we een beweging 

vormen. 

Verder laten we ons door dit uniform kennen als scouts. 

 

Opmerking: 

We dienen er wel op te letten dat we geen kerstbomen worden en ons uniform gaan volhangen met 

allerhande badges en kentekens. Overdaad schaadt! 

 

Tip: 

Je kunt je `teveel' aan badges op het uniform bijvoorbeeld op je poncho hangen. 

 

Het voorgeschreven uniform voor jonggivers, givers, jins en leiding is sinds 2001- 2002: 

 

Een korte groene broek; 

Eventueel een riem; 

Een beige scoutshemd; 

Een groene trui; 

Das en dasring; 

 

Opmerking: 

Het perfecte uniform is vooral belangrijk bij ceremoniele gelegenheden en bij opening van de vergaderingen, 

zowel op kamp als op de gewone vergaderingen. Let wel op: op de korte broek, het scoutshemd en de 

das zijn we zeer streng. 

 

KENTEKENS 
 

De kentekens komen op het hemd. Hieronder staat beschreven op welke plaats elk kenteken moet 

komen: 

 

Jaarkenteken:  rechts vooraan boven de borst 

Belofteteken: links vooraan op de borstzak van je hemd  

Groepslintje: bovenaan de rechtermouw 

Vlaamse leeuw:  op de rechtermouw onder het groepslintje  

Provincieschildje: op de rechtermouw onder het groepslintje internationaal  

kenteken scouts: op de linkermouw in het midden van de bovenarm  

Vaardigheidsinsignes: op de rechtermouw (slechts een) 

 

Er zijn nog bijkomende kentekens, die je eventueel ook op je hemd kan naaien: 

Het groene lintje "scouting": rechts boven het hemd nog net op de borstzak  

Het lintje Belgie en Europa: links boven het hemd boven het beloftekenteken dus net op de borstzak 

 

Verder bezit elk lid van een patrouille dan ook nog en tweekleurig patrouillelint. Deze komen aan de 

linkerschouder. De patrouilleleider krijgt verder nog twee witte linten die hij op zijn linkerborstzak moet 

naaien. De hulppatrouilleleider mag een wit lint op zijn linkerborstzak naaien. 

Volledigheidshalve vermelden we hier ook nog iets over de leiderslintjes. Elke leider draagt aan de 

linkerschouder een leiderslintje (en eventueel aan de rechterschouder een leiderskoord). 

 

Die lintjes kunnen drie verschillende kleuren hebben: Groepsleiders hebben een wit lintje, takleiders 

hebben een groen lintje en al de andere leiders hebben een rood lintje. 
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DE SCOUTSWET 
 

1. Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen 

 

2. Een scout is trouw aan God en Kerk, koning en vaderland 

 

3. Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen 

 

4. Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout 

 

5. Een scout i s hoffelijk 

 

6. Een scout leeft met open oog in Gods natuur 

 

7. Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen 

 

8. Een scout glimlacht en zingt onder alle moeilijke omstandigheden 

 

9. Een scout is sober en spaarzaam 

 

10. Een scout is rein in gedachten, woorden en daden 

 

http://www.scout.org/en/about_scouting/promise_and_law 

Hier vind je het oorspronkelijke manuscript van de scoutswet. 

 
DE (OORSPRONKELIJKE) BELOFTE  
 

"lk beloof op mijn erewoord, met de hulp van God en naar best vermogen mijn plichten te vervullen 

jegens God, Kerk en land, andere mensen te helpen waar ik kan en de scoutswet te gehoorzamen". 

 

DE VIJF BASISPEILERS VAN SCOUTING 
 

1. Engagement 

 

2. Zelfwerkzaamheid 

 

3. Medebeheer 

 

4. Ploegwerk 

 

5. Dienst 
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DE WET 
 

KAPOENENWET 
 

De kapoen is klein maar wil dapper zijn. 

 

WELPENWET 
 

De welp volgt de oude wolf, 

De welp is moedig en houdt vol. 

 

JONGIVERWET 
 

Wij zijn jongverkenners 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap, Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal 

Jezus’ voorbeeld zal ons hier bij helpen. 

 

VERKENNERWET 
 

De verkenner is fier en op zijn eer te vertrouwen. 

Hij wil zich nuttig maken en anderen helpen, is tevens een broeder  

Voor ieder ander scout. 

Hij is hoffelijk en leeft met open ogen in Gods natuur, kan gehoorzamen zonder tegenspreken, 

En is trouw aan leiding en scouting. 
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TAKWERKING BIJ DE JONGGIVERS 
 

PATROUILLEWERKING 
 

Binnen een grote groep zullen jongverkenners individueel minder goed aan hun trekken komen. Daarom 

worden jongverkenners onderverdeeld in verschillende patrouilles. In een patrouille probeert een 

vriendengroepje samen te leven en komen gemakkelijk ideeen naar boven. 

Door die patrouillewerking zullen jongverkenners zelf moeten leren eigen initiatief ontwikkelen. Ze 

moeten bv. zelf al eens een vergadering voor de hele tak ineensteken. Samen met een ploegje 

leeftijdsgenoten leren ze dan verantwoordelijkheid dragen voor de initiatieven die ze aandurfden. Elk zal 

iets op zich moeten nemen en wanneer iemand zijn voeten eraan veegt valt alles in het water. Zo wordt 

duidelijk dat men in een patrouille op ieders inzet moet kunnen rekenen. 

 

Binnen het geheel van deze patrouillewerking is er een bijzondere taak weggelegd voor de derdejaars: de 

duo's. Zij vormen als het ware een hoeksteen van de patrouillewerking Gelijk verspreid over de patrouilles 

zullen ze optreden als gangmaker, niet als commandant van de patrouille. Uiteraard is elke jongverkenner 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zijn patrouille. De derdejaars echter, gezien hun ervaring, 

dagen we uit om het eerst verantwoordelijkheid op te nemen in de patrouille. Vanzelfsprekend krijgen ze 

daarvoor veel steun van de leiding. Op geregelde tijdstippen komt de duoraad samen, waar leiding en duo's 

samen praten en voorbereiden. 

 

Omdat iedereen een belangrijke taak te vervullen heeft in de patrouille, krijgt iedereen ook een functie. Een 

patrouille wordt geleid door een patrouilleleider (PL), die geholpen wordt door een hulppatrouilleleider 

(HPL). Deze twee taken worden altijd gedaan door duo's. Verder bestaan er nog verschillende andere 

functies: vuurmeester, secretaris, materiaalmeester, vlaggendrager, enz. Vooral op kamp zijn deze 

functies zeer belangrijk, als de patrouille tien dagen samen leeft. Elke patrouille heeft ook een dieren-, 

planten- of natuurnaam en een eigen kreet. Je kunt ze ook herkennen aan de tweekleurige 

patrouillelinten aan de linkerschouder. 

 

Het werken met patrouilles geeft, zoals hierboven al vermeld is, iedereen meer kansen om zich uit te 

leven dan wanneer er voortdurend in grote groep gewerkt wordt. De takwerking biedt dus ook een 

reeks mogelijkheden tot een geindividualiseerde aanpak onder het motto de groep is belangrijk, maar ik 

ook!'. Na verloop van tijd zullen jonggivers zelf ideeen aandragen. Met desnoods een beetje hulp van de 

leiding zullen ze zich bekwamen en bereid zijn met hun ideeen iets te doen voor de groep. Wanneer 

nu een jonggiver zijn vaardigheden (technische, sociale of welke andere ook) ten dienste stelt van 

anderen, heeft hij recht op een vaardigheidsinsigne. Er zijn drie kentekens, drie kleuren naargelang 

het om een eerste- (oranje), een tweede- (groen), of een derdejaars (blauw) gaat. Wanneer de leiding dit 

kenteken uitreikt aan een jonggiver, wil dit dus zeggen dat de hele groep zijn inzet waardeert en als 

symbool hiervan krijgt hij dit kenteken. Hij is m.a.w. een stukje van de jonggiverpuzzel. 

 

Als een jonggiver dus zijn vaardigheden ten dienste stelt van anderen, krijgt hij een 

vaardigheidsinsigne. Zich ten dienste stellen van anderen zou wel stilaan een levenshouding moeten 

worden: je doet het niet maar een keer in je leven. Vandaar dat er drie kentekens bestaan, om elk jaar 

opnieuw die houding aan te wijzen. Elite goede jonggivers zouden elk jaar een insigne moeten kunnen 

behalen. Op de volgende bladzijde staan de insignes afgebeeld. 
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Insigne eerste jaars  insigne tweede jaars 

 
 

     Insigne derde jaars. 

 
 

DE BELOFTE 
 

Elke jonggiver doet zijn belofte tijdens het eerste jaar dat hij bij de jonggivers is. Meestal gebeurt dit op 

een weekend of op kamp. Iedere eerstejaars belooft zich dan in te zetten voor de anderen, de wet na te 

streven en belooft dikwijls nog andere dingen die ieder voor zich moet uitmaken. 

 

De belofte heeft niets te maken met een initiatieritus in een of andere geheime sekte, er zijn dan ook 

geen proeven of eisen aan verbonden. Het gaat hem om vriendschap, om inzet voor elkaar en die hoef je 

niet te bewijzen met allerlei kunstjes. De leiding verwacht echter wel dat er geen loze beloftes gemaakt 

worden: iets wat je belooft, moet nu eenmaal nageleefd worden. 

 

DE WET 
 

De wet bij jonggivers is vooral een leefregel. Deze beschrijft hoe een scoutsgroep bestaande uit 

jonggivers zou kunnen zijn en wat van ieder mag verwacht worden. Het is dus een morele gedragscode, 

een soort innerlijke wet die niet alleen op vergaderingen van kracht is, maar een levenslange opdracht is. 

Dit zou stilaan voor iedere scout duidelijk moeten worden. De leuze `eens scout, altijd scout' heeft niets te 

maken met kinderlijk gedrag, krijgertje spelen of rondlopen in een korte broek op je zestigste, maar heeft 

te maken met een levensstijl die consequent wordt volgehouden. Scouting gaat dus niet alleen om het 

hier en het nu: overal ter wereld zijn scouts en gidsen door dezelfde innerlijke wet verbonden. 
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De Jonggiverwet zou iedereen uit het hoofd moeten kennen. Maar het zou te stom zijn dat iedereen de 

wet zou kunnen aframmelen zonder hem te begrijpen. Het is dus zeer belangrijk dat men eerst de wet 

begrijpt en naleeft, en dan kan men hem van buiten leren. 

 

PATROUILLEWERKING (GIVERS) 
 

Binnen een grote groep zullen givers en jonggivers individueel minder goed aan hun trekken komen. 

Daarom worden ze onderverdeeld in verschillende patrouilles. In een patrouille probeert een 

vriendengroepje samen te leven en komen gemakkelijk ideeën naar boven. Door die patrouillewerking 

zullen givers en jonggivers zelf moeten leren eigen initiatief te ontwikkelen. Ze moeten bijvoorbeeld zelf al 

eens een vergadering voor de hele tak ineensteken. Samen met een ploegje leeftijdsgenoten leren ze 

dan verantwoordelijkheid dragen voor de initiatieven die ze aandurfden. Elk zal iets op zich moeten 

nemen en wanneer iemand zijn voeten eraan veegt, valt alles in het water. Zo wordt duidelijk dat men in 

een patrouille op ieders inzet moet kunnen rekenen. 

Vooral op kamp zijn patrouilles erg belangrijk als men tien dagen samenleeft. Elke patrouille heeft ook 

een dieren-, planten- of natuurnaam en een eigen kreet. Je kunt patrouilleleden ook herkennen aan de 

tweekleurige patrouillelinten aan de linkerschouder. 

Is er iets of iemand de baas in zo'n patrouille? Neen. Bij de jonggivers bestaan er patrouilleleiders (PL) en 

hulppatrouilleleiders (HPL's). Bij de verkenners niet. In iedere patrouille of taakgroepje is iedereen 

verantwoordelijk voor wat er wel of niet gebeurt. Dus ook jij. Als jouw groepje eigen keuzes maakt en 

activiteiten doet, dan ben je zelf verantwoordelijk zowel voor de beslissingen als voor de uitvoering ervan. 

Toch is het nodig dat enkele mensen het geheel van de taken wat overzien. En er oog voor hebben dat 

iedereen zowel bij de beslissing als de taakverdeling aan bod komt. Maar deze `coördinatoren' hoeven 

zeker niet steeds dezelfde te zijn. 

Welke is dan de rol van de leiding? Een patrouille werkt 'autonoom' of zelfstandig. Dus zonder leiding. Dit 

wil niet zeggen dat jullie volledig aan je lot zijn overgelaten, maar wel dat de leiding eerder optreed als 

een stand-by-ploeg in geval van moeilijkheden. 

 

HET PARLEMENT 
 

Er wordt bij de scouts (en het meest bij gidsen en verkenners) nogal wat tamtam gemaakt over 

`medebeheer' en `democratie'. Terechte tamtam trouwens. Medebeheer is immers een van de 

basispijlers. Verkenners moeten zelf mee bepalen wat er in hun tak gebeurt en hoe ze die willen 

organiseren. Zoals Baden-Powell zelf zei: "Ask the boy" (Let wel: hij zei niet "Let them do what they 

want to do") Het (boeren)parlement is een methode om het woord `democratie in daden om te zetten. 

Het is een methode om aan iedereen de kans te geven mee te beslissen in de tak, om samen echt 

verantwoordelijk te zijn voor wat er gebeurt. Ook een manier om eens te kijken wat we tot nu toe 

deden, wat we goed vinden en wat minder. En, van daaruit kijken we hoe het dan verder moet. 

Als ik het goed begrijp, komt iedereen daar dus naar toe? Ja, alle verkenners en de leiding komen er 

naartoe opdat ze allemaal hun zegje zouden hebben in wat er reilt en zeilt in de tak. 

En dit omdat we allemaal even belangrijk zijn en dus dezelfde kansen moeten kunnen krijgen. Waar 

parlementeren we nu over? Ten eerste trachten we duidelijke afspraken te maken over 1001 dingen 

die klein maar belangrijk zijn. (Dagen we een uniform? Hoe geraken we aan geld? Wie ruimt op? Mag 

er gerookt worden?) Ten tweede gaan we na wat we gaan doen en hoe. (welke activiteiten willen we 

en wie bereidt ze voor? Gaan we `gewoon' op kamp of doen we `t dit jaar eens anders?) Ten derde is 

er af en toe een grondige evaluatie nodig (Welke activiteiten doen wij, en zijn we daar tevreden over? 

Hoe ervaren we de 'sfeer' in de groep en onze onderlinge verstandhouding?) 

Evalueren doe je niet om de evaluatie op zich, je trekt daar natuurlijk de nodige 'lessen' voor de 

toekomst uit, dat spreekt van zelf. En als laatste. Hoe vonden we dit parlement? Zijn we goed bezig 

of moet er iets veranderen? 

Wanneer en hoe parlementeren wij? Je kunt er een hele vergadering aan besteden of het gewoon 

tijdens de weekendactiviteiten laten doorgaan. Daar kies je zelf voor. Een parlement hoeft niet altijd 

"gepland" te zijn. Gesprekken tussendoor, tijdens de pauze bijvoorbeeld, kunnen uitgroeien tot een 

volwaardig parlement. Tijdens het kamp leven we veertien dagen dicht op mekaar en is het al eens 
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mogelijk dat er spanningen uitbreken. Dan is het goed dat dit `s avonds aan het kampvuur wordt 

uitgepraat i.p.v. er een hele week mee rond te lopen en het kamp ziet verpest worden. 

Tot slot nog dit. Iedereen, zowel de kopman als de jongste eerstejaars, heeft het recht een parlement 

samen te roepen als hij daar behoefte toe heeft. 

 

DE TOTEMISATIE 
 

De totemisatie is het hoogtepunt van het scoutsleven en veel ervan is geheim. Toch is het niet slecht dat je 

nu al weet waar een totemisatie toe dient. 

 

EEN OERRITUEEL 
 

Het geven van totems, dier- of natuurnamen, is een traditie die haar oorsprong vindt in de riten en 

gewoonten van vele natuurvolkeren, zowel bij de indianen van Noord-Amerika als bij de Afrikaanse 

volkeren. 

Bij deze volkeren bestond de gewoonte, de eigenschappen (zowel fysische als morele) van een krijger te 

vergelijken met de eigenschappen van dieren, planten of andere natuurelementen. De kern van de 

totemisatie is het naamgeven van een persoon naar een dier of natuurelement met wie hij het meeste 

eigenschappen gemeen heeft. 

Om in aanmerking te komen voor een totem moest de krijger bepaalde proeven afleggen. Hij moest 

bijvoorbeeld een periode in de woestijn overleven, slechts minimaal bewapend en met zo weinig mogelijk 

materiaal. Deze proeftijd gebeurde meestal in afzondering. De teervoet werd met zichzelf geconfronteerd, 

met zijn slechte en goede eigenschappen en vaardigheden. 

Hij moest zich zien te redden in een vijandige natuur met de meest eenvoudige middelen. Hij was alleen 

aan zichzelf overgelaten en ging op zoek naar de zin van zijn bestaan: wie ben ik? Wat kan ik? Wat is 

mijn opdracht? 

De zin van deze proeven lag hierin, dat de stam, om te overleven harde krijgsmannen nodig had. Zoals in 

de natuur alleen de meest aangepaste overleeft, zo probeerde de stam ook een selectie door te voeren 

(survival of the fittest). Met deze harde proeven kon de krijger bewijzen een waardig, d.w.z. sterk, listig, ... 

en dus nuttig lid van de stam te zijn. 

Er was wel een groot verschil in de opgelegde proeven, zij werden aangepast aan de bijdrage die elk 

individu afzonderlijk kon leveren. In essentie was het dus ook een groepsgebeuren. De stam had nood 

aan verschillende vaardigheden, alle leden van de stam moesten door hun individueel kennen en kunnen 

bijdragen tot de ontplooiing en de instandhouding van de stam. 

De totemisatieproef werd dan ook gebruikt als een gelegenheid om die persoonlijke capaciteiten van het 

stamlid te onderzoeken en te bevestigen. 

De totemisatie was dus tegelijkertijd individueel en groepsgericht: aanvaarding van het individu in de 

groep (opname) en erkenning van de persoonlijke eigenheid van elk stamlid afzonderlijk (naamgeving).
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TOTEMISATIE EN SCOUTING 
 

Tijdens zijn koloniale reizen in Afrika en India kreeg Baden-Powell bijnamen:  de Matabele noemden 

hem Impeesa, de wolf die nooit slaapt, omdat hij 's nachts lang op verkenning ging en zo de 

getalsterkte van zijn vijanden kon tellen aan de hand van het aantal kampvuren. De bijnaam die de 

Ashanti aan B.P. gaven valt makkelijk te begrijpen: Kantakye of de man met de grote hoed. 

Ook in scouting bestaat dus de gewoonte om leden proeven te laten afleggen om hun totem te bekomen en 

ook bier probeert die totem de meest typische eigenschappen van iemand te beschrijven. Het ligt nu 

voor de hand dat binnen onze beweging niet louter wordt stilgestaan bij de fysische eigenschappen van 

een mens maar dat wij eveneens sociale vaardigheden beklemtonen. Sociale vaardigheden, omdat die 

in onze samenleving immers evenzeer levensbelangrijk zijn voor ons, als bijvoorbeeld lenigheid dat is in 

het oerwoud. Toch valt het op te merken dat de belangrijkste eigenschappen universeel zijn: 'spirit', 

‘karakter' en doorzettingsvermogen. Het zijn deze eigenschappen die van een scout een scout maken 

en waar naar gestreefd moet worden, ook (en zeker) nadat men zijn totemnaam verworven heeft. 
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LIEDEREN 
 

BELOFTELIED 
 

Wij hebben U, O Jezus, 

plechtig beloofd, 

U altijd te erkennen, 

als opperhoofd. 

 

Help dat w'U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden, 

Jezus onze Heer. 

 

Wij hebben het gezworen, 

Dat gij steeds zoudt, 

Ons hoofd en leider wezen, 

als opperscout. 

 

Wij zullen gans ons Leven, 

lijk gij 't gebood, 

U volgen en U dienen, 

tot in de dood. 

 

AVONDLIED 
 

0 Heer, d' avond is neergekomen,  

De zonne zonk, het duister klom;  

De winden doorruisen de bomen,  

En verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om U te zingen,  

In `t slapend woud ons avondlied. 

Wij danken U voor wat we ontvingen,  

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder,  

Door de stilte weerklinkt onze bee...  

Luist 'rend, fluist 'ren kruinen mee,  

En sterren staren teder. 

Geef ons, Heer, zegen en rust en vree! 

 

U hebt deze dagen ons gegeven  

En ons bewaart gezond en blij;  

Uw engel is ons bijgebleven 

En heeft gewandeld aan ons zij!  

Wij deden goed met uw genaden;  

We leerden menig wijze raad,  

Eenieder heeft door woord en daden  

Zijn makkers broederlijk gebaat 
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VUUR 

HET BRANDHOUT 
 

TONDEL 
 

Tondel is elk materiaal dat een minimum aan hitte nodig heeft om te ontvlammen. Een vonk moet genoeg 

zijn. Tondel kan uit vele materialen bestaan: papier, karton, droog gras, enz... 

Omdat we scouts zijn, gebruiken we enkel tondel uit de natuur zoals berkenbast, gedroogd gras, kleine 

houtkrulletjes, vogeldons, verpulverde dennenappels, dennennaalden enz. Welk materiaal we ook 

gebruiken het moet droog zijn. Zorg dus dat je op kamp altijd een voorraad tondel hebt, dat je droog kan 

bewaren. 

 

HET AANMAAKHOUT 
 

Aanmaakhout is het soort hout dat je gebruikt als fase tussen het branden van het tondel en dat van 

grotere, minder snel ontvlambare materialen. Het spreekt vanzelf dat aanmaakhout ook DROOG moet 

zijn. Droog hout is hout dat een "krak" geeft bij het breken en dat zich onderaan de boom bevindt (niet op 

de grond). Tij dens heel droge periodes kan het zijn dat je ook op de grond droge aanmaakhout kan 

vinden. Het beste aanmaakhout bestaat uit kleine, droge takj es en de voorkeur gaat uit naar zachte 

houtsoorten omdat zij snel ontbranden. Zachte houtsoorten zijn bv. spar, den, els, kastanje, ceder, berk 

en wilg. Ook is het interessant om vuurstokken te maken. Daarvoor maak je "veren" met je mes aan 

stokjes aanmaakhout (zie figuur hieronder). Hierdoor zullen deze vuurstokken zeer snel vlam vatten. 

 

 
 

Als het regent en je hebt geen aanmaakhout, dan heb je een grove blunder gemaakt: het zal moeilijk 

zijn om een vuur te maken. Zoeken naar droog hout is dan uiteraard de oplossing. Hoe vind je nu bij 

regenweer toch droog aanmaakhout? Niet door het van de grond te rapen, want alles is kletsnat. Wel door 

staand dood en droog hout te gebruiken. Als de buitenkant vochtig is, schaaf er dan een laagje of totdat je 

een droog stuk bereikt. 

 

HET EIGENLIJKE BRANDHOUT 
 

Het eigenlijke brandhout zou ook droog moeten zijn. Hoewel het vuur niet direct zal uitgaan als je er vochtig 

hout op legt. Als brandhout gebruiken we dus sprokkelhout of hout van een dode boom. Als je dikke 

takken hebt, kun je ze beter klieven: gekloven hout brandt beter dan ronde, ongespleten takken. 

We gebruiken best hard hout als brandhout, in tegenstelling tot het aanmaakhout dat best zacht hout is. 

Hard hout brandt goed, geeft veel hitte of en blijft lang als hete kolen doorgloeien (ideaal voor een 

kookvuur!). Harde houtsoorten zijn bv. beuk, es en eik. 
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VUUR MAKEN 

 

DE VUURDRIEHOEK 
 

 
 

Als we een vuur aansteken, moet er altijd gezorgd worden voor voldoende ventilatie, genoeg brandstof 

en een bron die heet genoeg is om deze brandstof aan te steken. Om de vlam te produceren, moet 

deze temperatuur worden gehandhaafd om lucht en brandstof met elkaar in reactie te laten blijven: 

door gebruik te maken van de wind, of een luchtstroming te bewerken, wordt het vuur tot een hoge 

temperatuur opgevoerd en verbrandt de brandstof snel. Door de ventilatie te verminderen, brandt het vuur 

minder hard en gaan de sintels gloeien, waarbij minder materiaal wordt opgebrand. Als men deze 

grondbeginselen begrijpt, kunnen rokende vuren worden vermeden. Rook is het gevolg van onvolledige 

verbranding en met de juiste zorg kan rook vrijwel geheel worden geelimineerd. 

Een goed hulpmiddeltje om de uitleg hierboven te onthouden is de vuurdriehoek. De drie zijden van de 

driehoek vertegenwoordigen LUCHT, WARMTE en BRANDSTOF. As een van de drie zijden wordt 

verwijderd, valt de driehoek in elkaar en dooft het vuur. 

 

DE VUURPLAATS 
 

Een vuur moeten we maken op een plaats waar het vuur onder controle kan worden gehouden. Als er 

zorgeloos met vuur wordt omgegaan, kan dat tot een ramp leiden. 

De vuurplaats maken we steeds aan de windvrije zijde van bomen of tenten. Stook nooit onder 

overhangende takken of aan de voet van een boom, tenzij het niet anders kan. Leg evenmin een 

vuurtje aan op begroeide grond: De as maakt de grond zo alkalisch, dat er in jaren geen gewas op deze 

plaats kan groeien. Onze vuurplaats maken we door bladeren, takjes, mos en droog gras te verwijderen 

in een cirkel van 1 à 2 m doorsnede. Dan schrapen we alles weg tot er een oppervlak overblijft van 

louter aarde. Nu kunnen we aan het vuur beginnen. 

Als de grond echt door en doornat is, moet het vuur op een verhoging worden gebouwd (tafelvuur), of 

(als het echt niet anders kan) op een laag groene stammetjes overdekt met aarde of stenen. 
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EEN VUUR AANMAKEN EN AANHOUDEN 
 

DE VUURBOOG 
 

Eén van de oudste methodes om vuur te maken, is de vuurboog. Die bestaat uit een boog, een spil, een 

plankje, een klosje en boomschors. Het principe is eenvoudig: door twee stukken hout tegen elkaar te 

wrijven, produceer je hitte. De praktijk is echter andere koek. Deze manier van vuur maken vraagt dan 

ook heel veel oefening.  

 

 
 

DE ONDERDELEN VAN DE VUURBOOG 
 

De boog  

Een stevige, houten boog van ± 75 cm lang met een lederen veter als boogpees.  

 

Het plankje  

Een plankje (1,5 cm dik, 5 à 10 cm breed) van een zachte houtsoort (niet harshoudend!) met een V-

vormige inkerving en in de punt van de V een klein kringputje (uitholling). 

 

De spil  
Een spil (15 à 30 cm lang en 1,5 à 2 cm dik) van een hardere houtsoort met aan één kant een botte punt. 

 

Het blokje  

Een halfrond blokje met aan de binnenkant een ijzeren dekking (bv. vingerhoed) of een steen met daarin 

een kuiltje.  

 

Enkele succesvolle houtcombinaties:  

Spil  Plankje  

wilde kastanje    linde, klimop  

klimop  klimop, populier  

notelaar  populier, klimop, notelaar, berk, linde 

Het ontstekingsmateriaal  
 

Bv. droge boomschors, fijn droog gras, uitgerafeld touw, oud vogelnestje R onder het plankje aan de 

inkeping.  

 

Een veel eenvoudigere manier is de volgende, (zo wordt verondersteld dat jullie het kunnen): 

 

Maak een bed van tondel en vorm een wigwam van aanmaakhout eromheen. Zet bij sterke wind het 

aanmaakhout aan de lijzijde (windvrije zijde) tegen een blok. Nu kan je (met een lucifer) het 

tondelmateriaal aansteken. Als het aanmaakhout vlam heeft gevat, kan je grotere takken of houtblokken 

toevoegen. De figuur hieronder verduidelijkt een en ander. En vergeet niet, oefening baart kunst. 
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Dan moetje het vuur onderhouden. Dit doe je door regelmatig bij te vullen, zo kris kras mogelijk en 

slechts met een tak per keer, anders krijg je opnieuw rookvorming en min of meer demping van het vuur. 

Zorg er steeds voor dat je de takken zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting, dus kris kras door 

elkaar, in het vuur legt. Als je de stokken in het vuur allemaal mooi naast elkaar legt zoals lucifers in een 

doosje zal je vuur verzwakken omdat er geen lucht bij kan. 

 

ANDERE (LEUKERE) MANIEREN 
 

VUUR MAKEN MET EEN LENS  
 

Sterk, direct zonlicht gebundeld via een lens op een vast punt, kan voldoende hitte produceren om je 

ontstekingsmateriaal te doen ontvlammen.  

 

MET EEN BATTERIJ  
 

Neem een batterij en een stuk staalwol. Hou beide contacten tegen de staalwol. Deze zal opgloeien en 

voldoende hitte produceren om ermee je ontstekingsmateriaal aan te steken. 

  

HET VUURWRIJVEN 

 
Leg het plankje op het ontstekingsmateriaal. Zet de spil op het plankje (net in de punt van de V) en leg 

daarop het halfronde blokje (of de steen) om de spil op zijn plaats te houden. Blokkeer het plankje met de 

linkervoet. Sla de boogpees een slag om de spil. Kniel op de rechterknie, plaats de linkervoet tegen de 

spil en hou het uiteinde van de boog met de rechterhand vast. Beweeg de boog geleidelijk vlugger en let 

erop dat je lange, regelmatige halen maakt. Hou de spil loodrecht op het plankje!  

Als je de spil onophoudelijk ronddraait, boort ze zich in de holte. Daardoor ontwikkelt zich (hopelijk) 

geleidelijk aan rook. Als de rook wit wordt, heeft zich in de inkeping in het plankje een begin van vuur 

gevormd. Geef dan een lichte tik op het plankje om het vuur op je ontstekingsmateriaal te doen vallen. 

Neem nu de ontstekingsbrandstof in beide handen, sluit ze tot een kommetje en blaas tot er een 

vlammetje ontstaat. Steek daarmee je vuur aan.  

Het wereldrecord ligt op vijf seconden. Doen!  
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DE FAKKEL 
 

Het voordeel van een kampvuur aansteken met een fakkel is dat het eigenlijk nooit mislukt. Een fakkel 

kan je maken met eenvoudige middelen.  

 

Je hebt nodig:  

 

een stevige stok van ongeveer 1 meter lang 

een katoenen lap 

metaaldraad (zonder plastic laag) 

aluminiumfolie 

lampolie of petroleum 

 

Wikkel de katoenen lap om de stok totdat je een bol krijgt met een doorsnede van ongeveer 10 

centimeter. Doe dat over een lengte van 20 centimeter. Trek de stof niet te strak aan; anders zuigt die 

zich straks moeilijk vol met brandstof. Doe het ook niet te los, want dan valt de fakkel uit elkaar. 

Draai om de bol een aantal malen een ijzerdraad. Wikkel enkele lagen aluminiumfolie strak onder het 

onderste deel van de bol. De folie dient ervoor dat de olie niet naar onder kan lekken.  

Zet de fakkel een uur voor je activiteit ondersteboven in een blik petroleum. Laat hem vervolgens 10 

minuten uitlekken en hij is klaar voor gebruik.  
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SOORTEN VUREN 
 

GREPPELVUUR OF GRACHTVUUR 
 

In harde grond wordt een greppel uitgestoken, waarin het vuur aangelegd wordt; de kookpotten rusten op  

de boorden van de greppel 

- dit vuur is zeer geschikt voor weekends 

- dit vuur loopt echter gemakkelijk onder bij regenweer 

 

greppelvuur of grachtvuur 

 
 

KRUISVUUR 
 

Bestaat uit twee greppels die in kruisvorm uitgestoken zijn; 

dit vuur biedt het voordeel dat meerdere potten gelijktijdig op het vuur kunnen staan; omdat dit vuur niet 

overal even hevig brandt, kookt men op de hete plaatsen, terwijl elders andere gerechten kunnen 

opgewarmd worden. 

 
 

JAGERSVUUR 
 

Bestaat uit twee stronken, waartussen het vuur aangelegd wordt en waarop de kookpotten geplaatst 

worden, dit vuur is zeer geschikt wanneer slechts een weekend gekampeerd wordt. 
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OPEN VUUR OF STERVUUR 
 

Hiervoor neem je dikke takken van eik, es of beuk die je telkens een eindje verder in de vuurhaard steekt. 

Boven het vuur zet men een tak op een vorkstok en hieraan hangt men de kookpot. 

 

 
 

PAGODEVUUR EN PIRAMIDEVUUR 
 

Zoals de namen het duidelijk zeggen worden deze vuren in pagode- of in piramidevorm rond de 

vuurhaard opgebouwd. Bij een piramidevuur stapelt men de rondhouten netjes rond het vuur. Deze vuren 

worden gekozen voor een kampvuur. 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

         pagodevuur        piramidevuur 
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POLYNESISCH VUUR 
 

Je graaft een put in verhouding tot de afnemingen van de gebruikte ketel, maar je zorgt ervoor dat de 

doorsnede van de put ruim breder is dan die van de ketel. Dan maak je een klein vuurtje op de bodem 

van de put, waar je (om warmteverlies tegen te gaan) vooraf een of meer stenen kan leggen. 

Plaats langs de wand van de put dikker hout dat geleidelijk van onder naar boven zal branden. Dit vuur 

biedt het voordeel dat het lange tijd kan branden zonder dat je er hoeft naar om te kijken. Bij hevige wind 

is dit vuur zeker het meest geschikte model. 

 

 
 

TAFELVUUR 
 

Sjor een tafel: klop eerst vier stokken in de grond die als steunbalken dienst doen. Pionier dan twee 

breedtebalken en twee lengtebalken aan de steunbalken vast. Sjor nu op de lengtebalken een rooster 

(of leg er een rolluik op zoals op kamp) dat je bedekt met graszoden (gras naar onder gekeerd). 
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MES, BIJL EN ZAAG 
Mes, bijl en zaag zijn werktuigen die iedereen wel eens gebruikt op een kamp. En we moeten je daarbij 

niet vertellen dat een bijl of een mes, in de handen van een ongeoefende gebruiker, àltijd gevaarlijk is 

(voor je het weet verlies je je hoofd). Een zaag is een veiliger alternatief en bijna altijd bruikbaar. Je hebt 

er namelijk weinig kracht voor nodig, terwijl een bijl heel wat handigheid vereist. Toch zal je soms de bijl 

echt nodig hebben. 

 

KIES JUIST 
 

Groot hout zaag je best, takjes splijt je met een bijl en klein (aanmaak-)hout kan je versnipperen met een 

mes (hoewel een mes eigenlijk in de eerste plaats voor heel andere zaken dient). 

 

GEBRUIK DE BIJL OP DE JUISTE MANIER 
 

Hak een balk of stam altijd in een V-vorm door.  

 
Hak takken vanaf de buitenkant van de vork af, niet vanaf de binnenkant. Zorg dat je beide benen aan de 

veilige kant staan. Laat het gewicht het werk doen. 

  

DRAAG DE BIJL GOED EN GEEF ZE JUIST DOOR , 
 

R zo voorkom je verwondingen als je valt of de bijl per ongeluk loslaat. Geef een bijl met de snede naar 

boven en (bijl-)kop naar voren door.  

  
Draag de bijl met de bijlkop in de hand en de snede naar voren.  
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HOUT ZAGEN 

 

Hout zagen is veel makkelijker en veiliger dan hout hakken. Het is bovendien veel minder vermoeiend. 

Gebruik bij het zagen steeds de volledige lengte van het zaagblad, zo verbruik je minder energie en kan 

je langer volhouden. 

Met een beugelzaag maak je alleen trekbewegingen en nooit duwbewegingen. 

Een veelvoorkomende fout is het op een verkeerde manier ondersteunen van de balk die je aan het 

doorzagen bent. Als de balk aan weerszijde van de zaagsnede op een ander stuk hout rust wordt de 

zaag vastgeklemd. Daar waar je aan het zagen bent ontstaat natuurlijk een zwakke plek in het hout. 

Door zijn eigen gewicht zal de balk iets doorbuigen, waardoor de twee helften van de balk boven tegen 

elkaar gedrukt worden. Dit zorgt ervoor dat je zaagblad vast komt te zitten. Veel beter is het om alle 

ondersteuningspunten aan één kant van de zaagsnede te hebben zitten. 

De zwaartekracht zorgt er dan voor dat je juist meer ruimte krijgt naar mate je dieper in het hout dringt.  
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PIONIEREN 
 

KNOPEN EN STEKEN 
 

VIER REGELS VOOR EEN GOEDE KNOOP 
 

Een goede knoop moet aan de volgende vereisten voldoen: 

- moet gemakkelijk zijn te maken 

- mag noch losgaan, noch te fel beknijpen 

- moet gemakkelijk los te maken zijn 

- moet gekozen worden in functie van haar doel 

 

Let op: een knoop is pas voldoende gekend als je haar met de handen achter de rug kan maken. 

 

KNOOP CONTRA STEEK 
 

Knopen: In het algemeen hebben knopen tot doel een verdikking in een eind te brengen. 

Er zijn echter uitzonderingen. 

 

Steken:   Dienen om twee einden op elkaar te steken, om de lussen te vormen, om een eind op een 

ander te steken of om een eind op een voorwerp te bevestigen. 

 

Takeling:  Dient om het uitrafelen van het einde van een touw te voorkomen. 

 

DE SAMENSTELLING VAN TOUW 
 

Een touw bestaat uit kardelen (meestal 3) en is meestal naar rechts gerold (rechts geslagen). Een kardeel 

bestaat uit garen die dan naar links gerold zijn.  

 

kardeel 

 
 

DE STERKTE VAN EEN TOUW 
 

Ruwweg kan men twee soorten touwen onderscheiden: touw gemaakt uit natuurlijke vezels (meestal sisal) 

of touw gemaakt uit kunstvezel (polyamide, polyester, polyethylene, polypropylene). 

Touwsoorten van plantaardige vezels zijn minder sterk dan synthetische; vreemd genoeg zijn sommige 

touwen nieuw minder sterk dan touwen die al jaren oud zijn. Plantaardige vezels zijn maar half zo sterk 

als ze nat zijn, en ze hebben een lage sterkte/gewicht verhouding. Grotere sterkte kan alleen verkregen 

worden door middel van een veel grotere omtrek. Toch wordt dit soort touw nog veel gebruikt omdat het 

prettiger in de omgang is en omdat velen het `echter' vinden. 

Hierbij vergeleken is kunsttouw sterk en licht. Synthetische lijn neemt geen water op en de breekgrens blijft 

hetzelfde als zij nat wordt. Synthetische lijn heeft een groot nadeel: ze verslechtert snel bij hoge 

temperaturen. 
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Touw is duur. Verzorging zal de levensduur verlengen en de sterkte sparen zodat je waar voor je geld 

hebt. Elk soort misbruik, zoals het trekken over scherpe of ruwe randen, of over een ruw oppervlak zal grote 

aantallen losse vezels kosten. Het resultaat is een zwakker touw. Inspecteer het touw geregeld, en spoel 

het vuil en gruis eruit. Ga er niet op staan en vermijdt het in scherpe kinken te forceren. Touwwerk van 

natuurvezel, vooral als het nieuw is, of nat, kinkt gemakkelijker dan dat van kunstvezel. 

 

 
 

Een laatste nadelige invloed op touwwerk is rotting. Vooral natuurvezel is erg gevoelig voor rotting, dit 

in tegenstelling tot kunstvezeltouwwerk. Als touwwerk nat is geworden moet het altijd ze spoedig 

mogelijk gedroogd worden. Touwwerk moet platliggend gedroogd worden, om te voorkomen dat al het 

water in de onderste bocht gevangen wordt. 

 

DE STERKTE VAN EEN KNOOP 
 

Knopen verzwakken touw. Door het ontstaan van korte bochten in het touwwerk bij verschillende 

knopen, steken en sjorringen treedt er een verzwakking op. De breeksterkte van het touwwerk 

vermindert met een bepaald percentage. Bij elke knoop zal steeds de breeksterkte staan. 

 

KNOPEN EN STEKEN 
 

DE GEWONE OF HALVE KNOOP 
 

Een gewone of halve knoop is een onderdeel van andere knopen of steken. Hij wordt soms gebruikt 

als stoppersknoop om door de verdikking te beletten dat het eind door een blok of door de hand zou 

schieten. Ook wordt bij soms gebruikt aan het uiteinde van een touw om uitrafelen tegen te gaan. Na 

belasting en/of nat worden is hij bijna niet meer los te krijgen. 
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DE HALVE STEEK 
 

Een halve steek is eveneens een onderdeel van andere knopen en steken en wordt zeer zelden 

afzonderlijk gebruikt. 

 

De beste manier om een touw aan een paal vast te maken is hieronder te zien, namelijk met een dubbele 

slag en twee halve steken. Dit is zeer handig voor het vastmaken van touwen van luifels aan piketten. 

 

 

 
DE PLATTE KNOOP (BREEKSTERKTE 45%) 
 

Een platte knoop is een verbindingsknoop. Het is de meest gebruikte manier om lijnen op elkaar te 

zetten. Hij is echter alleen geschikt voor lijnen van gelijke dikte. Ook is bij niet betrouwbaar voor het 

verbinden van moderne, stugge, gladde kunstvezellijnen. 

 

 
 

DE ACHTKNOOP 
 

De achtknoop kan zoals de halve knoop gebruikt worden als stoppersknoop. Hij staat hier vooral vermeld 

omdat hij de basis vormt voor de achtlus (zie verder). 

 

 
 

DE ACHTLUS 
 

De achtlus gebruiken we bij het klimmen, voor de bevestiging van het beveiligingstouw aan onze 

klimgordel. Hij wordt juist hetzelfde gelegd als de achtknoop, maar wel met het uiteinde van een touw dat 

dubbel geplooid is. 
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PAALSTEEK (BREEKSTERKTE 60 %) 
 

Het spantouw van een shelter vastmaken? Een boot aanmeren? De paalsteek is een van de bekendste, 

meest gebruikte en gemakkelijkste knopen. 

 

Kenmerken 

- Veroorzaakt een breeksterkteverlies van ongeveer 35à40 procent, wat relatief goed is. Dit betekent dat       

je met een touw dat 100 kg kan houden zonder knopen, nog 65 kilo kan houden als er een paalsteek in 

ligt.. 

-  De paalsteek is na een zware belasting moeilijk los te maken. 

- Als de paalsteek niet goed wordt aangetrokken, kan hij losschieten. Om dit te voorkomen, kun je hem 

borgen met een enkele knoop waarbij je het volgende verhaaltje kan vertellen. 

 

Hoe? 

 
 

Cast: Piet konijn, gespeeld door de tamp (uiteinde touwwerk). De boom, gespeeld door het staande deel 

(stuk touw waarmee je de knoop niet maakt). Het konijnenhol, gespeeld door de snijtorn in het touwwerk en 

de gemene Jager, een fictief figuur. 

Het verhaal: De boom staat achter het konijnenhol van Piet in een donkere bos. Het konijn (het uiteinde 

van het touw) komt uit zijn hol, loopt achter de boom en ziet plotseling de jager. Bevend van schrik 

huppelt hij verder om de boom en duikt terug in zijn veilig holletje. Nog steeds niet bekomen van de 

schrik, doet hij zijn behoefte in het hol, waardoor de boom begint te groeien (en je de paalsteek kan 

aantrekken). 

 

Een interessante toepassing van de paalsteek vind je onder meer bij het vervangen van een spanlijn 

aan een tent. Ook wel bekend als de topreepsteek. 
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BOEIREEPSTEEK 
 

Gebruik 

De boeireepsteek heeft hetzelfde doel als de topreepsteek (zie bij paalsteek): om tentzeil of shelter 

aan te spannen. 

 

Methode 

a)  Sla  het  touweind  eenmaal  om het  gespannen  touw  

heen  en  trek  naar  boven aan. 

b)  Sla het touweind  dan een tweede maal om het gespannen 

touw heen, opnieuw door de lus en trek weer naar boven aan. 

Je zal merken dat er een knik in het gespannen touw  komt. 

c)  Leg (boven de reeds gevormde knoop) een halve steek. 

Trek de halve steek naar beneden aan zodat hij aansluit bij 

de vorige knoop. Je spant het 

tentzeil aan door de knoop naar  boven te schuiven. 

 
DUBBELE PAALSTEEK (BREEKSTERKTE 60 %) 
 

De dubbele paalsteek is een dubbele vaste lus, waarvan de 

twee vaste lussen in grootte regelbaar zijn, zolang ze niet belast zijn. De dubbel paalsteek kan gebruikt 

worden om een persoon, zittend in de ene lus en met de andere lus onder de oksels, te laten zakken of 

op te hijsen. 

 

Kenmerken 

-  In sommige handboeken ook wel `paalsteek in de bocht' genoemd. 

- Sterker dan de gewone paalsteek. 

- Moeilijker te leggen dan de gewone paalsteek, omdat je hem gemakkelijk foutief kan overtrekken. 

 

Hoe? 

 

 
 

Cast: zelfde spelers. Deze keer wordt het konijn gespeeld door niemand minder dan het dubbel genomen 

touw'. 

Verhaal: Het konijn komt uit zijn holletje (dubbele snijtorn). Genietend van het mooie weer en verblind 

door de zon, merkt hij te laat de gemene jager op. Helaas wordt het konijn genadeloos afgeschoten, door 

een voltreffer in zijn kop. Het lieve konijn wordt plots een vraatzuchtig zombie-konijn dat niet terug in zijn 

hol kruipt maar zijn hol en lijf opeet. Om de knoop juist aan te trekken, trek je aan de 'boom' en aan het 

konijnenlijf. Als de knoop juist is gevormd, kan je de twee lussen van grootte veranderen, en heb je nog 

steeds een vaste lus 

 

De paalsteek is een vaste lus. Deze knoop is snel te leggen en maakt een lus die niet kan worden 

aangetrokken en ook niet zal slippen. Hij wordt dus gebruikt om een vaste lus te maken aan het eind van 

een lijn. 
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MASTWORP (BREEKSTERKTE 75%) 
 

De mastworp is zowat de bekendste knoop. Toch bestaan er veel misverstanden over. Tijd dus voor juiste 

informatie. 

 
 

magnussteek  mastworp         mastworp  magnussteek 

 

Gebruik 

 

De mastworp wordt het best belast langs beide zijden (zoals bij een afspanning) maar je kan hem ook 

gebruiken om een sjorring mee te eindigen. 

 

Werkwijze 

Mastworp in de bocht ( met twee lussen') 

 

 
 

- Deze methode kan je gebruiken om in het midden van een lang touw een mastworp te leggen als de 

kop van de sjorbalk vrij is. 

- Vorm twee lussen (snijtornen) en schuif deze over elkaar. Op deze manier moet je het touw niet 

volledig doorhalen. 

 

MASTWORP MET LOSSE TAMP (MET HET EINDE VAN HET TOUW) 
 

 
 

- Deze methode kan je gebruiken als de kop van de sjorbalk niet vrij of onbereikbaar is. 

- Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het staande deel van het touw 

- Sla het touw nog eens, in dezelfde richting, om de sjorpaal heen en zorg er voor dat je langs de andere 

zijde van het staande deel achter de paal uit komt. Het staande deel zit nu 'ingesloten,' tussen twee 

touwen. 

- Steek de tamp (het touweinde) onder het enkele touw door en trek de mastworp aan.  

- Als je de mastworp nu van dichtbij bekijkt, zie je dat hij gevormd wordt door twee evenwijdige 

rechte touwen en een touw dat schuin over de anderen loopt. De losse einden zitten tussen de 

twee, die rond de sjorpaal heen lopen.  
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Rechtzetting 

 

Er bestaan nogal wat misverstanden. Dit is juist: 

 

- Er bestaat maar een mastworp. 

- Een mastworp maak je niet door ‘onder het kruis door te steken’. 

- Je draait nooit terug.  

 

DE MAGNUSSTEEK 
 

De magnussteek heeft nog andere benamingen, zoals dubbele mastworp of mastworp met voorslag. 

 
 

Deze knoop houdt bij belasting langs een zijde, zolang die gebeurt aan de kant van de voorslag.  

 

Werkwijze 

 

- Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het staande deel van het touwwerk. Dit is de     

`voorslag', wat volgt is eigenlijk een `gewone' mastworp. 

- Sla het touw een tweede maal om de paal heen en kruis over het staande deel van het touwwerk 

- Sla het touw nog eens, in dezelfde richting, om de sjorpaal heen en kom langs de andere zijde van het 

staande deel achter de paal uit. 

- Steek de tamp onder het enkele touw door en trek de magnus aan 

 

 

DE TIMMERMANSSTEEK (BREEKSTERKTE 70 %) 
 

De timmermanssteek vormt een schuivende lus. Hij wordt voornamelijk gebruikt als beginknoop bij de 

meeste sjorringen, maar hij kan ook gebruikt worden voor hijswerk. 
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DE VISSERSKNOOP (BREEKSTERKTE 65 %) 
 

De vissersknoop is zoals de platte knoop en de schootsteek (zie verder) een verbindingsknoop. Het is 

een snelle manier om twee natte of zeer gladde lijnen op elkaar te zetten. Gebruik hem in geval de 

platte knoop of de schootsteek niet betrouwbaar blijken te zijn. Na belasting en nat worden is deze 

knoop zeer moeilijk los te maken. 

 

 
 

DE DUBBELE VISSERSKNOOP 
 

Deze knoop is nodig om een prusiktouw te maken. Dit touw is nodig bij het beveiligen bij het abseilen (zie 

klimmen). 

 

 
 

 

 
 

DE PRUSIKKNOOP 
 

Deze knoop wordt ook gebruikt bij de beveiliging bij het abseilen (zie klimmen). Hij kan blokkeren. 
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DE SCHOOTSTEEK (BREEKSTERKTE 50 %) 
 

De schootsteek is eveneens een verbindingsknoop. In tegenstelling tot de platte knoop echter, is hij ook 

zeer geschikt om touwen van verschillende dikte met elkaar te verbinden. Hij is ideaal voor het aan elkaar 

zetten van touwen die van verschillende materialen gemaakt zijn. 

 

 

 

 
 
 

DE ARTILLERIEKNOOP 
 

De artillerieknoop maakt een vaste lus. Hij heeft als voordeel dat hij op elk willekeurig punt van een lijn 

kan gemaakt worden, zonder behulp van uiteinden. Deze knoop is zeer handig om een klimtouw met 

lussen te maken. 

Let wel op: als deze knoop niet op de juiste wijze wordt aangetrokken, is het mogelijk dat er een slippende 

lus ontstaat. 

 
 

DE SNEL-LOSSTEEK 
 

Deze knoop is stevig en betrouwbaar. Hij wordt gekenmerkt door de twee verschillende touweinden die 

men bekomt : een "vast" en een "los" touweind. Door een ruk aan het losse touweind komt de knoop 

immers los. 

Deze knoop is zeer handig om of to dalen uit een boom of van een rots. Het vaste eind van het touw wordt 

gebruikt om af te dalen, terwijl een ruk aan het losse eind eens je beneden bent het touw doet vallen. Zo 

moet je het touw niet achterlaten of gevaarlijke klauterpartijen gaan uitvoeren. 
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TROMPETSTEEK EN TOUWVERKORTINGSSTEEK 
 

TROMPETSTEEK 
 

Een trompetsteek wordt gebruikt voor het verkorten van een touw dat je later nog in zijn volledige 

lengte wil gebruiken. Ideaal dus voor het verkorten van de spanlijnen van een tent. Maar een 

trompetsteek kan je ook gebruiken om een beschadigd deel in het midden van een lijn of tros te 

ontlasten in afwachting van het definitief herstel van het touw. 

 

Hoe? 

 

 
 

Je legt de trompetsteek uit drie gelijke snijtornen (lussen), waarvan je de middelste snijtorn door de 

achterkant van de rechtse en de voorkant van de linkse snijtorn steekt. 

 
 

TOUWVERKORTINGSSTEEK 
 

De touwverkortingssteek wordt zo gelegd dat het beschadigde deel het buitenste, niet kruisende part 

van de drie is. Voor het opvangen van het beschadigd deel moet het middelste deel van de drie 

genomen worden. Hier komt namelijk geen kracht op te staan. 

 

Hoe? 

 

 
 

Je legt de touwverkortingssteek door eerst een s-vorm in het touw te leggen. Leg daarna in beide 

buitenste touwen een snijtorn (lus) en trek de bocht van de s-vorm door de snijtornen. 
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Borgen van de knoop 

 

De trompetsteek en de verkortingssteek komen gemakkelijk los als ze even niet opgespannen zijn. En 

dat kan behoorlijk lastig zijn als bv. de ingekorte spanlijnen van de tent 's nachts na een storm lossen. 

Om dit te voorkomen kan je deze knopen borgen. Dat kan op drie manieren: 

- door het werkend eind van het touw door de bocht te steken. Maar dit is enkel mogelijk als het 

touweinde vrij kan werken en dus niet vast zit aan een tent of shelter. 

- met een stukje hout of een takje. 

- door de naast elkaar liggende touwen aan elkaar te sjorren (borgen van touw op touw door een 

touwbezetting). Deze laatste manier is beter dan borgen met een stukje hout 

 

DE BEULSKNOOP 
 

Dit is een zeer sterke lus, die bestand is tegen zware schokken. Hij glijdt niet altijd even makkelijk en 

wordt van te voren tot het juiste formaat aangetrokken. Meestal legt men zeven tornen. 

 

 
 

KRUIK- OF POTLUS 
 

Een prachtige knoop die zo ontworpen is dat hij de gladde hals van een glazen fles of stenen pot in een 

ijzeren greep houdt. De grote bocht vormt een natuurlijk handvat en de twee einden worden 

samengeknoopt (gebruikt een vissersknoop) om een tweede handvat te vormen. 
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BUIKGORDINGSTEEK 
 

Deze knoop werd vooral gebruikt om buikgordingen (soort zeilen) vast to maken. Gebruik hem niet bij 

klimtouwen, omdat hij dankzij de in de lus vastgeknelde tamp moeilijk weer uit elkaar gaat, zelfs 

wanneer je hem losmaakt. Als je de buikgordingsteek in plat materiaal legt heb je de knoop waarmee 

stropdassen worden gestrikt. 

 

 
 

HET AANTREKKEN VAN EEN TOUW 
 

 
Naar auto  (B) 

 

Door dit hefboommechanisme kan je je kracht verdrievoudigen. Deze techniek is niet alleen nuttig voor 

het lostrekken van een auto, maar ook voor het aantrekken van touwen voor een apenbrug, cat-crawl, 

etc. Gebruik steeds een stevige boom en bescherm hem door enkele doeken tussen de schors en het 

touw te steken. 
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TENTEN 
 

GENERAL (GP) 
 

 

STAPPEN 
 

a) Leg het dakzeil open (de zijflappen dus nog niet) en sla langs de zijkant in het midden van 2 ringen 

(voor de tentstokken) telkens een piket op ongeveer een tentstok afstand van het zeil. Sla ook per hoek 2 

piketten in een loodrechte hoek. 

 

b) Plaats de hoekpalen in de ringen en leg de spankoorden over de piketten. Trek de spankoorden zeer 

licht aan tot de hoeken blijven rechtstaan. Doe dit nu ook voor de zijkanten. Nu bekom je precies en 

zwembad. 

 

c) Steek de masten langs de zijkant door de gaten tot ze volledig rechtstaan. Lukt dit niet, dan moet men 

ondertussen de spankoorden licht ontspannen. 

 

d) Plaats de tentstokken van de deur (deurpaal is iets langer) en sla 2 piketten op een evenwijdige lijn 

met de andere piketten en op een denkbeeldige lijn met de naad die uit de nok van de tent vertrekt. 

 

e) Span alle spankoorden nu zeer goed aan. 
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 ALGEMENE OPMERKINGEN  
 

- Vermijd spanlijnen die schots en scheef uitstaan, ze kunnen “hinderlijk” zijn (hoewel je dit wellicht 

anders noemt als je ’s avonds met je frisgewassen tandjes kennismaakt met de volgende piket). 

 

-  Zet alle piketten op één rechte lijn. Dat zorgt ervoor dat het zeil gelijkmatig gespannen wordt, maar ook 

dat er een logische afscheiding tussen piketten en loopruimte is. 

Tip: als je niet genoeg piketten hebt, kan je alle spanners aan één sjorbalk vastmaken en die opspannen 

op twee (hoek-) piketten. 

 

 
 

- Sla de piketten altijd zo dat de kracht loodrecht opgevangen wordt: 

 
         Zo moet het wel                                 Zo moet het niet 

 

Sla op een houten piket enkel met een houten hamer en op een metalen piket met een metalen hamer.  

Gebruik geen piketten van plastic. 

 

- Ontspan ‘s avonds je spanlijnen als je ’s nachts regen of forse dauw verwacht (want dan krimpt het zeil). 

Doe dit niet als er veel wind verwacht wordt. Span ‘s morgens de lijnen weer op, de warmte zal het zeil 

snel doen rekken. 

 

- Graaf eventueel een greppel rond de tent zeker op matig hellend terrein, zo wordt het water naar 

beneden afgevoerd. Let er dan wel op dat het water op het laagste punt ook weer snel uit de greppel kan, 

anders krijg je toch nog overstroming als de greppel opeens vol is. 

 

- Bij het opbreken vermijden van de tent gewoon te laten in mekaar storten. Op deze foute manier breekt 

men de pinnen van de staanders en wordt het zeil beschadigd. 
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SJORREN 

 

 
 

WINDINGEN EN WOELINGEN 
 

Sjorren is met touwwerk van verschillende diktes twee of meer sjorhouten min of meer permanent maar 

stevig aan elkaar binden. 

De meeste sjorringen bestaan uit windingen en woelingen. Windingen zijn de slagen die voor, achter, 

onder en boven de rondhouten gelegd worden en die in feite de verbindingen maken. Ze moeten 

regelmatig bij iedere richtingsverandering goed aangetrokken worden. Woelingen zijn de slagen die 

dwars op de windingen worden gelegd. Indien zij telkens na elke halve slag goed aangetrokken worden, 

zullen zij de windingen bij elkaar houden en bijdragen tot de stevigheid van de sjorring en constructie. 

 

SOORTEN SJORRINGEN 
 

DE KRUISSJORRING 
 

De kruissjorring is de meest gebruikte sjorring, bestemd om rondhouten die elkaar onder een rechte of 

bijna rechte hoek kruisen te verbinden. 

We beginnen onze sjorring nu met een timmermanssteek of een mastworp op de vaste balk (meestal is 

dit een verticale paal), juist onder de plaats waar onze horizontale balk zal komen (in geval onze vaste 

balk de verticale paal is). Op tekening 1 hieronder is dit duidelijk te zien. Dan beginnen we met onze 

windingen te leggen (zie tekening 2, 3 en 4), die we goed aantrekken. We moeten met deze windingen 

minstens 3 maal een volledige slag gemaakt hebben. We moeten er ook aan denken dat de slagen 

aan de achterkant van de verticale paal steeds binnen de vorige slagen gelegd worden, terwijl de 

slagen aan de voorkant van de horizontale paal steeds aan de buitenkant van de vorige gelegd worden. 

Wanneer we nu met onze windingen dus minstens drie maal zijn rond geweest (3 volledige slagen 

hebben gemaakt), beginnen we te woelen. We veranderen dus van richting en we leggen minstens drie 
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slagen dwars op onze windingen, tussen de twee balken in, die we goed aantrekken. We eindigen met 

een mastworp op een van de twee balken (zie tekening 5 en 6). 

 

 

 
DE DIAGONAALSJORRING 
 

De diagonaalsjorring is bestemd om twee sjorhouten die elkaar onder een rechte of bijna rechte hoek 

kruisen, maar elkaar ter hoogte van het kruispunt net raken, bij elkaar te sjorren. 

Dit is meestal het geval bij sjorhouten die in een constructie verwerkt zijn om het geheel te 

verstevigen. Op de volgende tekening van het "geraamte" van een tafelvuur is te zien hoe er een kruis 

tussen gesjord is, om de constructie te verstevigen. Op de plaats waar de sjorhouten elkaar kruisen past 

men dus een diagonaalsjorring toe. 

 
 

De diagonaalsjorring beginnen we met een timmermanssteek, horizontaal rond de beide sjorhouten 

(zie tekening 1 hieronder), die we stevig aantrekken. Dan veranderen we van rchting en we leggen 

minstens drie windingen naast elkaar over het kruispunt. We veranderen weer van richting en leggen 

hetzelfde aantal windingen (minstens drie) dwars op de vorige windingen (zie tekening 2). Daarna 

gaan we woelen (minstens drie slagen) en we eindigen met een mastworp. 
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DE STEIGERSJORRING 
 

Kenmerk: 

 

De steigersjorring wordt gebruikt om twee balken die in elkaars verlengde liggen met elkaar te verbinden 

door er een derde balk als spalk aan vast te maken. Dat betekent dat bij deze sjorring de constructie 

gedragen wordt door de balken en niet door het sjortouw. Het touw houdt de balken enkel bij elkaar. 

Voor deze sjorring moet je dus geen overdreven dik touw gebruiken en als je de sjorring horizontaal wil 

gebruiken, moet de spalk aan de onderzijde liggen. 

 

 

 
Hoe? 

 

- Maak bij elk uiteinde van een balk een sjorring. Voor een verbinding van twee balken met een derde balk 

moet je dus vier steigersjorringen maken. 

 
 

- Gebruik een spalk met de juiste lengte: ideaal is een verhouding van 1 op 3 tegenover de te verbinden 

balken. Als je dus een lengte van 6 meter wil bekomen door twee balken van 3 meter te verbinden, moet 

je een spalk van 2 meter gebruiken. 

 

- De sjorring: leg het midden van het touw om de twee balken heen en sla beide uiteinden van het touw 

tegengesteld om de balken heen. Aan beide kanten kruisen de einden elkaar tussen de balken, aan de 

zijkant liggen ze netj es naast elkaar. Verbind de uiteinden van de touwen met een Platte knoop. 

 

- Als de vier sjorringen zijn gelegd, sla dan per sjorring 

twee wiggen tussen de balken en het touwwerk, aan elke 

kant van de sjorring een. De wiggen moeten wel de juiste 

vorm hebben, ze moeten namelijk alle slagen 

aantrekken, niet alleen de eerste of de laatste slag! 

Omdat de wiggen de plaats van de woeling innemen, 

moeten ze ook stevig vastzitten en blijven vastzitten. 

Sla daarom de wiggen van boven naar onder zodat ze 

er niet uit kunnen vallen of uit getrapt kunnen worden. 
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DE ACHTSJORRING 
 

De achtsjorring wordt gebruikt om drie sjorbalken zo aan elkaar vast te maken dat ze later een 

driepikkel kunnen vormen. De sjorring dankt zijn naam aan zijn uiterlijk, je vormt "achten" bij het 

leggen van de sjorring. Het voordeel van een driepikkel is dat je geen sjorbalken in de grond hoeft te 

slaan. Je kan je constructie dus gewoon op de grond zetten en eventueel verplaatsen. 

Leg de drie sjorbalken voor je gaat beginnen naast elkaar. Of je de onderkant van de balken gelijk legt, 

hangt of van het soort driepikkel dat je wilt maken: 

Bij de normale opstelling van een driepikkel liggen de balken met de onderkant gelijk. 

 
 

De opstelling met één paal loodrecht. 

 

 
 

De opstelling met twee palen haaks op de constructie. Deze opstelling is ideaal voor een constructie 

zoals bij een eetshelter, omdat je hier een nokbalk hebt die dezelfde lengte heeft als de balken die je 

gebruikt om het tafelblad en de banken te maken. 

 
Hoe? 

 

Leg de balken naast elkaar, met de onderkanten zoals hoger beschreven. Als je een hulppaaltje onder 

de balken legt, krijg je meer ruimte om de sjorring te maken. Begin met een timmermanssteek om een 

van de buitenste palen te leggen. Let er hierbij op dat je touw recht uit het oog vertrekt. 
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Sla vervolgens het touw afwisselend over en onder de balken heen en werk `naar boven toe'. Dat is 

het gemakkelijkst, omdat je het touw dan tussen de balken kunt leggen. Als je naar onder toe werkt, moet 

je telkens het hele touw tussen de balken door trekken. Leg om iedere balk drie slagen, de 

timmermanssteek niet meegeteld. 

 

 
 

Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot er tussen de balken geen plaats meer is 

om nog een woeling bij te leggen. Er is dus geen vast aantal woelingen bij deze sjorring. Doe dit 

tweemaal tussen de palen, eindig de sjorring met een mastworp op een buitenste paal en vermijd 

daarbij de paal waarop je bent begonnen. 

 

 
 

Als je bij het rechtzetten van de driepikkel merkt dat de sjorring te los is, wat er niet noodzakelijk op wijst 

dat de sjorring slecht is, sjor er dan drie horizontale verstevigingbalkjes tussen. Daardoor krijg je vier 

driehoeken, wat de driepikkel ongelofelijk stevig maakt. Bij het rechtzetten van de driepikkel moet je er 

voor zorgen dat de middelste paalnaar achteren wordt getrokken en dat de 2 buitenste palen elkaar 

kruisen zodat je een vork bekomt waarin de middelste paal kan rusten. Dit bevorderd de stabiliteit.  

 

DE POLYPEDESTRASJORRING 
 

De polypedestrasjorring wordt gebruikt om meerdere balken aan elkaar te sjorren zodat je een 'veelpoot' 

krijgt: een drie-, vier-, vijf-, zes-, ...pikkel. 

Een driepikkel kan je nog maken met de achtsjorring (zie boven) maar vanaf de vierpikkel moet je de 

polypedestra- , of klaverbladsjorring gebruiken.  

 

Hoe maak je een vierpikkel? 

 

- Leg de vier balken met de onderkant gelijk en zorg dat er tussen de palen voldoende plaats is om vlot 

te kunnen sjorren door bv. stokjes tussen de palen te steken. Op de kop van de balken moet je (met een 

beetje fantasie) een vierkant kunnen zien. 
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- Leg op een van de balken een mastworp en zeker hem met een platte knoop. 

- Ga vervolgens eenmaal om elke paal heen zoals je op de tekening kan zien 

 

 
 

- Als je de palen voldoende ver uiteen hebt gelegd, kan je nu in het midden een vierkant in de sjorring 

zien. Op die manier kan je controleren of je juist bezig bent. Vanaf het moment dat je geen zuivere 

veelhoek in het midden hebt, ben je fout bezig. 

 

 
 

Herhaal stap drie en vier , totdat je om elke paal drie keer bent rondgegaan. Je hebt nu om elke paal drie 

slagen liggen, behalve om de eerste paal. Daar liggen drie slagen en een mastworp. 

 

 
 

- Begin te woelen en beknijp elke paal afzonderlijk. In dit geval zijn er vier palen dus moet je vier maal 

woelen. Woel altijd van de paal naar binnen toe. Om aan de volgende woeling te beginnen, leg je nog een 

extra slag om de volgende paal heen, om terug van de paal naar het midden te kunnen woelen. Dit 

herhaal je voor elke paal. 
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- Bij de laatste woeling werk je van binnen naar buiten zodat je kan eindigen op de paal met een mastworp. 

 
 

DE VORKSJORRING 
 

De vorksjorring is bestemd om twee palen zo aan elkaar te binden dat ze onder een scherpe hoek uit 

elkaar kunnen worden gezet. 

Hij vertoont veel gelijkenis met de steigersjorring. Maar plaats vooraf tussen beide palen wel twee 

stukjes tak om de palen van elkaar te houden. Dit doen we omdat er bij de vorksjorring gewoeld moet 

worden, in tegenstelling tot de steigersjorring. 

We beginnen deze sjorring met een mastworp of timmermanssteek en eindigen met een mastworp. Het 

aantal slagen wordt beperkt tot minder dan tien, omdat we anders de palen niet onder een scherpe hoek 

uit elkaar krijgen. 

 

 
 

 



Teervoet Scouts Blauberg, A4311S  46  2008-2009 

HET OPROLLEN VAN TOUW 
 

Om te voorkomen dat touw in de war raakt, moet je het opbergen en vervoeren in opgeschoten vorm of in 

een streng. Het is dan gemakkelijker hanteerbaar en onmiddellijk klaar voor gebruik. 

Op de onderstaande figuur is een eenvoudige en goede methode weergegeven om (redelijk dik) touw op 

te rollen. 
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ENKELE VOORBELDEN 
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ORIËNTATIE 
 

DE WINDROOS 
 

De windroos op een kompas of landkaart is een hulpmiddel om aan de hand van het noorden de andere 

windstreken te bepalen, ten opzichte van Jezelf of ten opzichte van opmerkelijke punten op het terrein 

of op de kaart. 

Sinds eeuwen al vormt het noorden als belangrijkste windstreek samen met oost, zuid en west de vier 

hoofdwindstreken. De denkbeeldige lijn N-Z loopt over de polen van de aarde. De lijn O—W loopt 

evenwijdig met de evenaar. De vier hoofdwindstreken liggen dus op 90° ten opzichte van elkaar. 

Om meer nauwkeurige richtingsbepalingen mogelijk te maken ging men de windroos nog verder opdelen 

door de hoeken tussen de hoofdwindstreken te halveren. Zo kreeg men vier tussenwindstreken. Door 

deze hoeken steeds opnieuw te halveren, ging men over naar 8, 16, 32, 64 en zelfs 128 

tussenwindstreken. Maar zelfs met 64 tussenwindstreken is de nauwkeurigheid nog niet groot genoeg. 

Tegenwoordig verdeelt men de omtrek van de windroos daarom in graden. De windroos is dus 

onderverdeeld in 360°. 

 

 
 

 

Voor we nu met een kompas gaan werken, moeten we enkele afspraken maken. Als we een meting 

doen met een kompas, laten we de 0° altijd overeenstemmen met het noorden. Hieruit volgt dus dat het 

oosten op 90° ligt, het zuiden op 180° en het westen op 270°. 

Een graad op ons kompas kunnen we nog verder onderverdelen, hoewel we dit bijna niet zullen 

gebruiken omdat de onderverdeling van de windroos dan te klein wordt voor ons. Een graad (0) kunnen 

we dus nog onderverdelen in minuten 0 en seconden ("). 

 

1° = 60 ' 

1’ = 60" 

 

Voor zeer nauwkeurige metingen wordt de windroos van moderne kompassen verdeeld in 6400 deeltjes. 

Deze verdeling geeft een fijnheid van 1 meter op 1000 meter afstand en vandaar ook de benaming 

duizendsten. Wij zullen het echter houden bij de klassieke verdeling van 3600. 

N  0° 

Z  180° 

135° 
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EENVOUDIGE METHODEN OM HET NOORDEN OF HET ZUIDEN TE BEPALEN 
 

MET NOODMIDDELEN 
 

- de meest voorkomende windrichting in Belgie is ZW-NO; 

- mos bevindt zich op de noordkant van de bomen. 

 

MET DE HEMELLICHAMEN 
 

Voor we hieraan beginnen, moeten we weten wat het begrip zonnetijd betekent. De zonnetijd verschilt van 

onze uurwerktijd, die voorloopt op de zonnetijd. Hoe bepaal je deze nu ? 

Zonnetijd = zomeruur - 2 uur = winteruur - 1 uur 

 

In de volgende uitleg rekenen we altijd met de zonnetijd. 

 

DE ZON 
 

De zon staat om 12.00 h zonnetijd altijd in het zuiden. Ze komt op in de buurt van het oosten voor of na 

06.00 h en gaat onder in de buurt van het westen voor of na 18.00 h. De zon zal dus praktisch nooit juist 

in het oosten opkomen (om 06.00 h) en juist in het westen ondergaan (om 18.00 h). Dit komt door de 

seizoenen. In de winter komt ze op voorbij het oosten (na 06.00 h tussen oosten en zuiden) en gaat ze 

onder voor het westen (voor 18.00 h tussen zuiden en westen). In de zomer komt ze op voor het oosten 

(voor 06.00 h tussen noorden en oosten) en gaat ze onder voorbij het westen (na 18.00 h tussen westen 

en noorden). 

Aangezien de zon om 12.00 h zonnetijd altijd in het zuiden staat, zal ze in de zomer om 14.00 h onze tijd 

pal in het zuiden staan en in de winter om 13.00 h onze tijd. 

 

DE MAAN 
 

Bij volle maan staat de maan om 18.00 h in het oosten, om 24.00 h in het zuiden en om 06.00 h in het 

westen. 

 

DE POOLSTER 
 

Door zijn vaste standplaats aan de hemel is de poolster het ganse jaar nuttig voor oriëntatie. Om haar te 

kunnen vinden moet je wel eerst de Grote Beer en de Kleine Beer kunnen vinden. De figuur hieronder 

maakt het wat duidelijker. De poolster staat altijd in het noorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SCHADUWMETHODE 
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SCHADUWMETHODE 
 

De uitleg wordt gegeven aan de hand van de figuur hiernaast. Deze methode werkt op elk tijdstip van de 

dag wanneer de zon schijnt. Op een vlak, schoon stuk grond plaats je zo rechtop mogelijk een stok van 

ongeveer 1 meter lengte. Zie waar de schaduw valt en markeer het topje ervan met een steen of stok (a). 

Wacht minstens 15 minuten en markeer terug de top van de schaduw (b) die nu verschoven zal zijn. De 

lijn tussen deze twee punten loopt van west naar oost. De eerste markering is westelijk. Noord-zuid staat 

haaks op deze lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORLOGEMETHODE 
 

Een traditioneel horloge met twee wijzers kan worden gebruikt om de richting te vinden. Let wel op: 

Indien je de zomertijd hanteert moet je 2 uren aftrekken (dit doe je door de kleine wijzer 2 keer terug te 

draaien), indien je de wintertijd hanteert moet je 1 uur aftrekken.  

Methode: 

Hou het horloge horizontaal. Richt de kleine wijzer naar de zon. Deel de hoek tussen de kleine wijzer en 

het 12-uur punt door midden en je hebt een noord-zuid lijn. 
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KAART EN KOMPAS 
 

DE STAFKAART 
 

Een stafkaart is een zeer nauwkeurige grafische voorstelling van het aardoppervlak, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van conventionele tekens en kleuren om de details aan te duiden. 

 

DE SCHAAL 
 

De schaal is de verhouding tussen de werkelijkheid en de kaart. Meestal gebruikt men stafkaarten op 

schaal 1:25000. 

 

DE OVEREENGEKOMEN TEKENS 
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De meest uiteenlopende dingen zoals alle soorten wegen, spoorwegen, waterlopen, belangrijke 

gebouwen, kerken, bebouwingen, hoogtelijnen, hoogspanningslijnen, begroeiingen, enz. worden met 

conventionele (= algemeen overeengekomen) tekens voorgesteld. Let wel op: deze tekens worden niet 

allemaal op schaal voorgesteld. Deze overeengekomen tekens laten praktisch alle identificaties toe en 

verhogen de leesbaarheid en bruikbaarheid van de kaart. 

 

DE OVEREENGEKOMEN KLEUREN 
 

De kleuren vergroten samen met de overeengekomen tekens de duidelijkheid nog sterker. 

 

BLAUW:  waterlopen en waterpartijen 

 

GROEN:  bossen en boomgaarden 

 

ROOD  wegen met verhard wegdek 

 

ZWART: niet verharde wegen, spoorlijnen, gebouwen, afkortingen, omheiningen, rijks-, provincie- 

en gemeentegrenzen, stads-, dorps- en gemeentenamen en dergelijke. 

 

BRUIN:  hoogtelijnen 

 

WIT :  akkers, weilanden, e.d . 

 

DE HOOGTELIJNEN 
 

De hoogtelijnen op een kaart verbinden een aantal punten op dezelfde hoogte boven het zeepeil. Bij 

deze lijnen zijn altijd getallen bijgedrukt die de hoogte aangeven. Deze zijn zodanig geplaatst dat hun 

bovenkant naar de volgende hogere lijn wijst en hun onderkant naar de volgende lagere lijn. 

De hoogtelijnen laten niet zien wat er tussen de lijnen plaatsvindt. Wanneer de lijnen dicht bij elkaar 

liggen, verloopt de verandering in hoogte sneller. Omgekeerd zal het terrein minder steil zijn als de 

hoogtelijnen verder uit elkaar liggen. Op de figuren hieronder is dit aangegeven met a (een steile helling) 

en b (een minder steile helling). 
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HET ORIËNTEREN VAN DE STAFKAART ZONDER KOMPAS 
 

Als het standpunt gekend is, volgen we onderstaande werkwijze: 

- we identificeren een punt op het terrein en op de kaart, 

- we draaien de kaart tot de richting standpunt-merkpunt samenvalt met dezelfde richting op het terrein. 
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Als het standpunt onbekend is, volgen we een andere werkwijze: 

- we zoeken op het terrein een opvallend en in een bepaalde richting lopend kenmerk   

(hoogspanningslijn, spoorlijn, kanaal, baanvak), 

- we zoeken dit op de kaart op. 

- we draaien de kaart tot kaart en terrein samenvallen, 

- aan de hand van bijkomende merkpunten controleren we nu of onze gevonden standplaats wel 

degelijk klopt. 

 

 
 

HULPMIDDELEN BIJ HET WERKEN MET STAFKAARTEN 
 

De gradenboog kunnen we gebruiken om op de kaart marsrichtingen te bepalen. Om lezingen op enige 

afstand van de rand van de gradenboog te doen is het zeer nuttig een dun elastiekje in het midden te 

bevestigen. 

De passer is niet noodzakelijk maar is wel handig om afstanden over te brengen. Een meetlatje is zeer 

handig om afstanden te meten. 

De rollat is zeer nuttig om zijdelingse overbrengingen van marsrichtingen te doen. De welbekende geo-

driehoek kan hier ook voor dienen. hij biedt het bijkomende voordeel dat je hem ook als gradenboog en 

meetlat kan gebruiken. 

 

HET KOMPAS 
 

De magneetnaald van een kompas plaatst zich altijd in een richting die ongeveer samenvalt met de as 

die de aardrijkskundige noord - en zuidpool van de aarde verbindt (geografische as). Het is daarenboven 

altijd hetzelfde uiteinde van de magneetnaald die ongeveer naar het aardrijkskundige noorden wijst. Deze 

pool wordt daarom de noordpool van de magneetnaald genoemd. De andere pool wijst dan natuurlijk 

ongeveer de aardrijkskundige zuidpool aan en noemt men de zuidpool van de magneetnaald. Meestal is 

de noordpool rood gekleurd. 

 

DE SOORTEN KOMPASSEN 
 

Vooraleer we met een kompas werken moeten we weten wat het begrip marsrichtinggetal betekent. Het 

marsrichtinggetal is simpelweg de hoek die we aflezen op het kompas. Als we bv. naar een punt gaan 

marcheren dat op 40° ligt, dan hebben we een marsrichtinggetal van 40°. Simpeler kan het niet 

In feite kunnen we twee soorten kompassen onderscheiden: een kaartkompas en een marskompas. Het 

eerste is zeer handig om marsrichtinggetallen (afgekort MRG) op te meten vanop een kaart en om MRG 

uit te zetten op een kaart. Een marskompas is beter geschikt voor het terreinwerk zelf: marcheren 

volgens een bepaald MRG, opmeten van MRG, enz... 

Een kaartkompas zullen we dus vooral gebruiken als we MRG op een kaart moeten aanduiden of 

opmeten. Een marskompas gebruiken we als we in het terrein op kompas gaan lopen, of MRG moeten 

opmeten. 



Teervoet Scouts Blauberg, A4311S  55  2008-2009 

DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN VAN HET KAARTKOMPAS 
 

Moderne kaartkompassen moeten van het volgende voorzien zijn: 

- een doorzichtige en draaibare kompasdoos (dan kunnen we de kaart zien doorheen het kompas), met 

gemarkeerde noordlijnen op de bodem (die we evenwijdig aan de magneetnaald kunnen draaien), en een 

windroos met gradenverdeling 

- 2 vlakke en evenwijdige randen, eventueel voorzien van een schaal- of meetlat om 2 punten op de kaart 

met elkaar te verbinden 

- een rechthoekige magneetnaald 

- de kompasdoos moet met olie gevuld zijn, zodat de naald niet te veel beweegt 

 

a) kompasdoos    e) vlakke en doorzichtige plaat 

b) magneetnaald    f) marsrichtingpijl 

c) noordlijnen    g) vlakke en evenwijdige kanten 

d) noordmerk 

g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN MARSKOMPAS MOET VAN HET VOLGENDE VOORZIEN ZIJN: 
 

Een magneetnaald 

Een draaibare kompasdoos, met olie gevuld en voorzien van een windroos met gradenverdeling 

Een vizierkeep (een inkeping) aangebracht boven het vergrootglas 

Een vizierdraad (dit is de draad die door het kompasdeksel loopt), die samen met de vizierkeep dient om 

het kompas op een bepaald punt te richten 
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HET GEBRUIK VAN HET KAARTKOMPAS 
 

Voor het bepalen van een MRG op de kaart, trekken we op de kaart een potloodlijn van onze standplaats 

(A) naar het doel (B) (zie tekening a hieronder). Vervolgens richten we de kaart in op het noorden (zie 

uitleg op volgende blz.). We zorgen dat de magneetnaald en de noordlijnen op de bodem van de 

kompasdoos naar het noorden wijzen en dat een vlakke, platte kant Tangs de potloodlijn ligt (zie 

tekening b hieronder). Nu kunnen we het MRG aflezen. Zo kunnen we ook omgekeerd tewerk gaan 

als we een bekend MRG op de kaart willen uitzetten. 

 
 

Om de stafkaart te oriënteren met het kompas, leggen we het kompas op de kaart en draaien we de 

kaart met het kompas tot de noordpunt van de kompasnaald naar de bovenkant van de kaart wijst. 
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HET GEBRUIK VAN HET MARSKOMPAS 
 

Zet het kompasdeksel met de vizierdraad rechtop. Klap de steun met de vizierkeep en het vergrootglas tot 

op ongeveer 45°, zodat je door het vergrootglas duidelijk het marsrichtinggetal (MRG) kan aflezen. 

Om het MRG vast te stellen, draai je met het kompas in de hand zo lang om, tot de vizierlijn (de rechte 

lijn die het doel, de vizierdraad, de vizierkeep en je oog snijdt) met het doel overeenstemt. Nu kunnen 

we het MRG aflezen door het vergrootglas, op de plaats waar de vizierlijn de gradenverdeling van de 

windroos snijdt. 

 

 

 

Om te marcheren volgens een bekend MRG, draai je met het kompas rond tot je het bekende getal op 

de schaal kunt aflezen. Vervolgens richt je het kompas nauwkeurig op het doel. Als het doel zeer ver 

ligt of niet zichtbaar is, wat meestal het geval is, kan je richten op andere punten die op dezelfde lijn 

liggen die we moeten volgen. Omdat dit meestal onmogelijk is, kan je als je met minimum 2 personen 

bent, een andere en meer nauwkeurige methode volgen. Deze staat hieronder beschreven aan de 

hand van een tekening, waarbij persoon 1 met het kompas werkt en persoon 2 doel speelt. 

- Stap A: persoon 2 verwijdert zich ver genoeg van persoon 1 (die op het juiste vertrekpunt staat) 

in de richting van het doel, met zijn gezicht kijkend naar 1. Vervolgens richt 1 het kompas volgens het 

bekend MRG in de richting van 2 en geeft 1 met armbewegingen te kennen naar welke richting 2 moet 

bewegen (links of rechts), zodat 2 precies op de vizierlijn zal liggen 

(de lijn die het oog van 1, de vizierkeep, de vizierdraad en het doel=2 snijdt). 

- Stap B: nu zal 2 precies op de lijn naar het doel staan en kan 1 zijn standplaats verlaten om zich 

naar de standplaats van 2 te begeven. 

- Stap C: als 1 op de standplaats van 2 is aangekomen, gaat 1 precies op deze plaats staan en 

kan 2 zich weer ver genoeg van persoon 1 verwijderen, in de richting van het doel. 

Hoe verder hij gaat staan, hoe nauwkeuriger er kan gewerkt worden (1 moet natuurlijk wel 2 nog kunnen 

zien). Dan kan alles terug herbeginnen vanaf stap A 
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VEILIGHEIDSAFSTANDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET KOMPAS 
 

Wegens zijn werkingsprincipe is het kompas onderhevig aan magnetische invloeden in zijn omgeving en 

zijn de aflezingen niet betrouwbaar bij: 

 

- hoogspanningskabels   tot op ± 100 m 

- grote metalen constructies.  tot op ± 70 m 

- grote voertuigen   tot op ±  35  m 

- prikkeldraadomheiningen   tot op ± 10 m 

- bijlen, messen, enz.    tot op ± 3 m 

 

DE MAGNETISCHE DECLINATIE 
 

Met ons kompas kunnen we het magnetische noorden (MN) bepalen. Dit magnetische noorden is 

echter niet gelijk aan het cartografische noorden (KN), het noorden van onze stafkaart. Deze afwijking 

noemen we de magnetische declinatie (d). Op de tekening op de volgende bladzijde 

is dit voorgesteld. 

De magnetische declinatie is voor elke plaats op aarde anders en verandert in de tijd. Voor de stafkaart van 

Herselt was de magnetische declinatie op 30/06/79 4°01' west en bedraagt de jaarlijkse verschuiving 7' 

oostwaarts. Als we met het kompas gaan werken, moeten we om juist to zijn dus met deze declinatie 

gaan rekening houden. Als we een MRG van een bepaald punt vanuit onze standplaats op de kaart 

bepalen (MRG1), zal deze dus kleiner zijn dan hetzelfde MRG dat we op het terrein zouden bepalen 

(MRG2). 

Op de stafkaarten wordt de plaatselijke magnetische declinatie en haar jaarlijkse verandering altijd 

opgegeven, zodat we er rekening mee kunnen houden. 
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RUGZAK 
 

Of je nu op tocht of kamp vertrekt, voor een weekend of veertien dagen, een rugzak komt er meestal wel 

aan te pas. En omdat het niet altijd even aangenaam is om bij plots opkomende zondvloed je rugzak 

helemaal te moeten uitladen om je regenponcho te vinden, geven we je hierbij enkele tips.  

 

AANSCHAFFEN VAN EEN RUGZAK 
 

Sommige mensen gaan een rugzak kopen maar weten eigenlijk niet wat ze kopen. Past hij wel? Voldoet 

hij aan je eisen? Eén voor dames of heren? Hoeveel besteed ik aan een rugzak? Welk merk? 

Enzovoort... 

Uit ondervinding moet ik zelf zeggen dat een goedkope rugzak verloren geld is. Goedkope rugzakken zijn 

meestal slecht aan te passen aan je lichaam. En als je een langere afstand aflegt begint hij te schuren 

tegen je lichaam of is er een slechte verluchting tussen je rug en de rugzak. En je zult zien dat een 

goedkope rugzak sneller versleten is dan één van kwaliteit. Daarom, neem niet de allerduurste maar zoek 

er één van een beter kwaliteit uit. Er zijn genoeg merken op de markt om uit te kiezen.  Zoek 

een goede winkel op die van alles op de hoogte is.  Kijk steeds of er riempjes aanwezig zijn om aan de 

schouder aan te passen of aan je heupen. De heupgordel moet goed steunen en aanspannen. Koop ook 

een rugzak met een inwendig frame en beter die we dan nog kunnen verwijderen om de rugzak reinigen. 

Een rugzak is nooit waterdicht. Hou daar vooral rekening mee. Dingen die niet nat mogen worden. Doe je 

dan best in een plastiek zak. Zoals je kleding of zelfs je slaapzak. Zoek rugzakken met een goede stevige 

rits. Een rugzak van 55 à 65 liter is meestal een goed formaat voor meerdaagse trektochten. 

 

INLADEN 
 

Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht (regenkledij, trui, kaart, kompas, wc-papier, zakmes, 

lunchpakket,R ) op gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de zijzakjes of het bovenste deel van je 

rugzak. 

Steek al wat je gebruikt om te slapen (tent, slaapzak, matje, R) onderaan. 

Prop je kleren in ‘foedraaltjes’ (aparte zakjes). Dat bespaart plaats en je vindt sneller wat je zoekt. 

Steek zware stukken liefst op schouderhoogte en zo dicht mogelijk tegen je lichaam, zo komt het 

zwaartepunt van je rugzak zoveel mogelijk overeen met je eigen zwaartepunt. Als je zware stukken hoger 

steekt, verlies je je evenwicht. Als je ze lager steekt, belast je je heupen teveel en hindert de rugzak je bij 

het stappen. Let wel: als je gaat skiën of klimmen met een rugzak, dan ligt je zwaartepunt lager en moet 

de zware last dus zo laag mogelijk zitten. Test je evenwicht altijd even uit voor je aan acrobatische toeren 

begint. 
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Zwaartepunt lichaam en rugzak in één vlak  

 

Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. Anders word je te vaak uit evenwicht gebracht 

en belast je je rug- en beenspieren meer dan nodig. Vermijd ook loshangende voorwerpen. Ze kunnen 

jou en anderen verwonden en ervoor zorgen dat je ergens aan blijft haken. Daardoor raak je bijvoorbeeld 

niet op tijd uit de trein of val je op je ‘patotter’. Je slaapmatje en de tentstokken kan je eventueel wel met 

de daarvoor voorziene riempjes aan de buitenkant van de rugzak vastmaken. Maar opbergen in de 

rugzak blijft het beste. 

 

 Gewichtsverdeling rugzak inwendig frame  

 

 Vermijd scherpe of harde voorwerpen aan de rugzijde (tenzij je je osteopaat wat werk wilt geven) of 

tegen de rugzakwand (tenzij je graag de scheuren in je rugzak laat herstellen). 

 

 Gewichtsverdeling rugzak uitwendig frame  

 



Teervoet Scouts Blauberg, A4311S  61  2008-2009 

Stop alles wat kan lekken of droog moet blijven in waterdichte zakjes. Plak ze eventueel dicht met 

isolatietape zodat je het zakje gemakkelijk kan openen en sluiten (het systeem van een post-it).  

Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten zodat er geen holtes ontstaan. Elke holte is 

namelijk verloren plaats en kan je evenwicht verstoren.  

 

AANDOEN EN AANPASSEN 
 

Om jezelf een comfortabel gevoel te geven, is het “aanspannen” van de rugzak erg belangrijk! Het foutief 

aanspannen of het overspannen van de riemen van de rugzak kan ernstige rugklachten met zich 

meebrengen! 

 

1. Om te beginnen zet je de schouderriemen (indien mogelijk) op de juiste hoogte. 

2. Zet alle instelbanden in een ruime stand.  

3. Plaats de heupgordel, met de rugzak op je rug, zo dat hij rechtstreeks rond je heupbeen slaat en 

plaats de lendensteun op dit deel van je rug. (Daar moet het merendeel van het gewicht worden 

verdeeld.) 

4. Span de heupgordel netjes aan zodat het stevig rond je heupen zit. Het mag geen klemmend 

gevoel geven! 

5. Trek de schouderriemen zo aan dat ze redelijk spannen. 

6. Daarna span je de riempjes die je schouders verbinden met de top van je rugzak aan totdat ze 

een mooi rechte lijn vormen. Span ze niet op zodat je rugzak hol komt te staan, dit is een erg 

zware belasting voor je rug op lange termijn! 

7. Sluit vervolgens het borstbandje. 

 

6. 

4. 

1. 

5. 

7. 



Teervoet Scouts Blauberg, A4311S  62  2008-2009 

KLIMMEN EN ABSEILEN 
 

KLIMMEN 
 

Het belangrijkste bij het klimmen is de veiligheid. Daarom gaan we het in dit deel alleen hebben over 

het zekeren van de klimmer. Mits wij niet gaan klimmen op rotsen of muren waar geen vaste routes 

aanwezig zijn (laat dit over aan ervaren klimmers) hebben we het hier enkel over het zekeren wanneer 

er een touw boven ons hoofd hangt. Het zogenaamde top- rope klimmen. 

 

HET AANBINDEN AAN DE GORDEL 
 

DE GORDEL 
 

Er zijn verschillende gordels op de markt 

 

Zit- 

gordel 

 

 

 

 

 

 Borst- 

 gordel 

 

Doe voor je eigen veiligheid altijd een klimgordel aan. Het is ook belangrijk dat je weet hoe de gordel 

werkt. De gordels moeten goed afgesteld worden. Tussen de 2 aanbindlussen (de juiste!) moet er 

ongeveer 2 à 3 vingerbreedten afstand zijn. De zitgordel mag men redelijk vast doen (ook de 

beenlussen). Maar denk eraan als je het niet zeker weet doe het dan best niet. 

 

HET AANBINDEN 
 

De enige juiste vorm van aanbinden is aan een zit- en borstgordel of aan een integraalgordel. Hierbij 

moet de achtknoop gebruikt worden. Leg eerst een achtknoop in het touw op enige afstand van het 

einde. Doe het touwuiteinde dan door de lus van de gordel en volg met dit uiteinde het touw terug door 

de knoop. Het ophangpunt moet tussen de navel en het borstbeen liggen. Bij de aankoop van een gordel 

moet deze persoonlijk getest worden door er aan te gaan hangen. Hierbij moet men vooral letten op de 

juiste hangpositie. Lees ook de gebruiksaanwijzing van de gordel. 

Als men met een integraalgordel klimt, moet men zich aanbinden met de achtknoop in de daarvoor 

bestemde lus. 

Als men met een zit- en borstgordel klimt dan moet men met de achtknoop aan de zitgordel binden. Dan 

moet men de twee lussen van de borstgordel verbinden met een schroefmusketon en het touw er door 

doen. 
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HET ZEKEREN 
 

Bij het klimmen met top-rope kan men zekeren met een acht of men kan zekeren met een halve mastworp 

(HMS). Beide methoden hebben voordelen en nadelen. Het is aan de klimmers zelf om uit te maken 

welke methode zij preferen. 

 

MET HALVE MASTWORP 
 

Bij het zekeren met een halve mastworp heeft men maar 1 klimgordel nodig. Het klimtouw is boven 

bevestigd in een musketon. Langs het ene eind hangt de klimmer (op juiste manier aangebonden) en 

langs het andere eind moet men zekeren. 

Men doet dit zo: 

 

- men bevestigd aan een vast punt beneden aan de rots of de muur een stevige lus waarin men een halve 

mastworp-musketon wordt gehangen (bij de scouts "musketon-om-te-klimmen" genoemd). 

- Men bevestigd in deze musketon het klimtouw met een halve mastworp (zie tekening) 

- Nu moet men enkel het vrije stuk touw bijhalen of laten vieren naargelang de klimmer naar boven wil of 

naar beneden. 

 

Let wel op: 

 

- Bij het overgaan van klimmen naar dalen zal de halve mastworp verschuiven, dit is normaal. Panikeer dus 

niet. 

- Men mag het vrije stuk touw nooit lossen, behalve wanneer men er een slipsteek in legt en men deze 

steek zekert met een musketon (in lus). 

 

 
 



                                             slipsteek 

 

MET EEN ACHTMUSKETON 
 

Het begin is net hetzelfde als bij het zekeren bij met een halve mastworp. Nu wordt enkel het andere eind 

van het touw(die van de niet-klimmer) niet gezekerd op een vast punt, maar wel op de persoon die 

zekert. 

 

We doen dit zo: 

 

- De persoon die zekert doet nu ook een klimgordel aan maar maakt deze vast met een musketon. Hij 

bindt het klimtouw aan op onderstaande manier (tekening). Let wel op, op de tekening is het touw dubbel 

genomen. Dit is niet nodig bij het klimmen (wel bij het abseilen) 

- Als de klimmer is beginnen te klimmen, haalt hij het touw bij op volgende manier.  

- Trek het touw aan terwijl je vrije stuk touw naar boven brengt. 

- Breng het vrije stuk touw terug naar beneden. 

- wissel 2 keer van hand. Je mag het touw nooit loslaten. 

- Begin terug bij 1. 

- Wanneer de klimmer boven is laat je hem terug naar beneden door het touw lichtjes te laten vieren 

wanneer je het beneden vasthoudt. 
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ABSEILEN OF RAPELLEN 
 
WERKWIJZE: 
 

Voor het abseilen moet men het touw dubbel Eerst hangt men het touw tot in de helft door het oog van 

de ring of achter een boom. Dan rol je beide stukken touw in een ronde op en Iegt men aan de 

uiteinden een enkele zaksteek(zie knopen) in het touw. Daarna gooit men beide stukken naar beneden 

zodanig dat ze afrollen. 

 

 
 

Dan neemt men een prusiktouwtje(Dit is een soort lus van ongeveer 1 meter lengte waarvan de uiteinden 

bevestigd zijn met elkaar door een dubbele vissersknoop) en bevestigt men het d.m.v. een prusikknoop 

(zie knopen)aan het hoofdtouw en maakt men het aan de andere kant vast aan de zit- of integraalgordel 

met een schroefmusketon. Nu men daarmee beveiligd is, kan men de zelfzekering los doen. Dan neemt 

men de acht en bevestigt deze aan het hoofdtouw, boven de prusikknoop, door de twee stukken touw in 

een lus te nemen en deze door de grote oog van de acht te trekken en over de kleine oog te leggen (zie 

tekening). Vervolgens hangt men de musketon in het kleine oog. Controleer nog eens alles. Nu is men 

klaar om of te dalen. Ga in het touw hangen en schuif de prusikknoop mee naar beneden. Als men geen 

acht heeft kan men ook afdalen door een halve mastworp te gebruiken. 

 

HOUDING: 
 

Langzaam achterwaarts naar beneden lopen. Hou de benen gespreid, zo loodrecht mogelijk tegen de 

rots en de knieën een weinig gebogen. Het lichaam vormt ongeveer een rechte hoek met de rots zodat 

je komfortabel zit. 

 

LOSHALEN VAN EEN VASTGELOPEN PRUSIK: 
 

De prusik die ter zelfzekering in de leidhand wordt meegevoerd kan vastlopen. Als de prusikknoop uit de 

hand glipt, blokkeert de knoop. Dat is maar goed ook. In elk geval is het niet de bedoeling dat de abseiler 

blijft hangen waar hij hangt. De gemakkelijkste situatie doet zich voor als de wand treedjes ter hoogte van 

de vastgelopen klimmer heeft. Dan zet men z 'n voeten daarop waardoor de spanning op het touw 
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vermindert en men de knoop kan los wurmen. Gecompliceerder is het als de wand overhangt of 

reliefloos is. Dan moet men zelf een kunstmatige trede scheppen. Hiervoor zijn er twee manieren. 

De eerste manier is het snelst maar misschien ook het moeilijkst. Men neemt de twee touwstrengen 

onder zich in een hand. Dan neemt men in diezelfde hand het touw vlak onder de prusikknoop vast, 

zodanig dat men een lus creeert. Vervolgens kan men in deze lus goon staan zodat het prusiktouwtje 

ontlast wordt en men het kan los maken. 

De tweede manier duurt iets longer. Hiervoor heeft men een tweede prusiktouwtje nodig enleg 

daarmee een prusikknoop op het hoofdtouw vlak boven, of onder de vastgelopen prusik. 

Ga in het extra prusiktouwtje staan en haal de vastgelopen prusik los. Pak met de remhand het losse eind 

van het abseiltouw vast en baal het extra prusiktouwtje los. 
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NOG ENKELE PLEZANTE DINGEN 
 

HOE MAAK JE EEN DASRING? 
 

Mijn herinnering aan zelfgemaakte dasringen dateert nog van bij de welpen. We hadden ons eerste 

weekend en op de laatste avond kwam de Panter, een verkennerleider, langs. Die gaf ons als beloning 

voor 't een of 't ander een zelfgemaakte dasring. Lange tijd waren de welpen van mijn generatie dan 

ook trotse dragers van dit kleine sierraad. 

 

Ik vermoed dat ik mijn dasring tijdens een bosspel met de jongverkenners verloren ben. En daardoor 

verdween hij voor lange tijd uit mijn geheugen. Enkele jaren geleden echter leerde een "grijze wolf' me hoe 

je nu eigenlijk zulke dasringen maakt. Sindsdien heeft dit kleinood al op verschillende 

gidsen/verkennerskampen voor een gevoel van verbondenheid gezorgd. 

 

Wat heb je nodig:  

 

ongeveer 110 cm touw  

bijgevoegde tekeningen  

een gezonde portie concentratie 

 

 

 
 

Volg de tekening exact. Let op ieder detail. De plaats waar het touw kruist in situatie 1 is het midden van 

het touw. Bij tekening 3 en 5 moet je aandacht hebben voor het verloop van het touw. Zodra je aan 

situatie 6 komt, is je basispatroon klaar. Zorg dat je een binnendiameter hebt van ongeveer 4,5 cm. 

1ndien jouw resultaat groter is, trek je alles nog eens goed aan of maak je de dasring opnieuw maar dan 

rond 2 vingers i.p.v. 3. 
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Als je basispatroon klaar is, heb je twee losse uiteinden. Volg daama met een uiteinde het andere uiteinde in 

tegenovergestelde richting. Als je touw op is, doe je met het andere uiteinde net hetzelfde (maar dan in 

de andere richting). Tot je overal minstens 2 keer gepasseerd bent. 

 

WOUDLOPERSKEUKEN 
 

EI IN SINAASAPPEL 
 

Om een ei te koken heb je helemaal geen water nodig. Neem een sinaasappel en snij het topje eraf 

(diameter 5 a 6 centimeter). Hol vervolgens de sinaasappel volledig uit. Breek het ei en giet het eiwit en 

de dooier in de holle sinaasappel. leg daarna het dekseltje opnieuw op de sinaasappel en steek het vast 

met twee dunne twijgjes. Plaats het ei nu voorzichtig in de hete as, niet in het vuur. De ervaring zal je wel 

leren hoe lang je moet wachten maar reken minimaal 7 minuten. Je kan de sinaasappel gerust uit de 

as halen, even kijken en indien nog niet naar wens terug zetten. Als het ei klaar is, kan je het uitlepelen. 

Geloof me vrij: het heeft een apart smaakje en weinig kans op mislukken. Wil je het diner starten met een 

aperitief, dan kan je ook daarvoor de sinaasappel gebruiken. Succes gegarandeerd! 

 

EI IN AARDAPPEL 
 

Mensen die de Vlaamse keuken prefereren boven al dat exotische gedoe raad ik aan om hun ei eens een 

keer te koken in een aardappel. De bereidingswijze is net dezelfde. Neem een grote aardappel (een 

frietpatat), snij het topje eraf, hol de aardappel uit (let op dat je hem niet perforeert) en giet het ei in de 

aardappel. Ook hier het bovenste stuk met twee twijgjes vastzetten. In tegenstelling tot de truc met de 

sinaasappel krijg je hierbij een meer alledaagse smaak. 

 

KOKEN ZONDER POT 
 

Iedereen weet wellicht dat je aardappelen in de schil in as kan klaarmaken, maar als je een 

brikverpakking (bv. van fruitsap) bij de hand hebt, kan je die ook gebruiken om aardappelen in te koken. 

Scheur daarvoor het brik verder open, vul het met aardappelen (geschild en in stukken), doe er 

voldoende water bij (tot de aardappelen "onderstaan") en zet alles in de as. Laat rustig koken. 

 

Je kan water ook koken in een papieren zak. Vul bv. een broodzak met water en zet hem in de as. De 

zak kan enkel opbranden waar er geen water is. Dit trucje lukt jammer genoeg niet met elke papieren 

zak (afhankelijk van de lijm waarmee de naden dichtgeplakt werden). 

 

BAKKEN EN BRADEN 
 

Diegenen die het zichzelf graag gemakkelijk maken, kunnen natuurlijk ook gewoon een stuk spek of worst 

op een stok prikken en braden. Let er daarbij wel op dat je het stuk vlees goed vastmaakt op een takje. Je 

kan een stuk vlees of groenten ook samen met wat boter in zilverpapier inpakken en langzaam laten gaar 

worden in de as. 
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TWIST(ING) BV THE FIRE 
 

Je kan de ergste honger ook stillen met wat water, bloem en een snufje suiker. Meng deze ingredienten 

door elkaar (op een plastic zak bv.) tot je een bol deeg hebt. Kneed deze bol tot een Lange worst. Zoek 

een vingerdikke twijg, ontschors hem en draai de worst deeg spiraalsgewijs rond de twijg. Laat de twijg 

met twist langzaam bakken boven de hete as. Hierbij zal je geduld aardig op de proef worden gesteld. Ik 

heb menig ongedurige jonggiver het ding naar de vlammen weten verhuizen om het bakproces te 

bespoedigen. De resultaten verbeteren er doorgaans niet op. 

 

CROQUE MONSIEUR 
 

Weet je, kippengaas is de ideale rooster om "croque monsieurs" op te bakken. Leg het gaas boven de hete 

as, de croque erop en op tijd en stond eens omdraaien. 

 

Tips 

Een stel werkhandschoenen (met dubbele palm) komt uitstekend van pas om dingen uit het vuur te halen 

of om te draaien 

 Als je niet van afwassen houdt, kan je de potten insmeren met groene zeep. De potten worden nog 

wel zwart maar je spoelt het er gemakkelijker af. Let op: de bruine zeep moet aan de buitenkant en niet 

aan de binnenkant zoals we ooit op een techniekenweekendje mochten meemaken. 

 

STAP VOOR STAP EEN NET BREIEN OM HEERLIJK TE SLAPEN! 
 

BENODIGDHEDEN 
 

Een in twee gezaagde bezemsteel met aan de uiteinden een stompe punt, zodat je twee bui- tenmaatse 

breinaalden krij gt. 

Een bol touw (polypropyleen-splijtvezel of sisal, ongeveer 2 mm diameter). 

 

OPZETTEN 
 

Steek een van de breinaalden onder je linkeroksel (als je linkshandig bent, steek je de brei- naald 

onder je rechteroksel en draai je in de tekst die nu volgt rechts en links om). Leg een galeisteek (tek. 1) 

en schuif die over de linker breinaald. Maak extra steken bij (tek. 2) door telkens lusjes op je breinaald bij 

te schuiven. Ongeveer 12 steken zijn genoeg als je een net wil breien dat geschikt is voor een 

eenpersoonsbed. 

 

RECHTS BREIEN 
 

Neem de breinaald met de opzetsteken in je linkerhand en neem de andere naald in je rechterhand. De 

draad die van het bolletje komt, ligt in je rechterhand. Steek de naald van je rechterhand in de eerste 

steek van de linkernaald, onder de naald door (tek. a). Dit noemt men insteken. Sla de draad onder de 

punt van de rechternaald, dan over de rechternaald en onder de linkernaald en van links naar rechts (tek. 

b). Dit noemt men draad omslaan. Doorhalen doe je door de punt van de rechternaald door het lusje 

van de linkernaald te halen (tek. c). Laat tenslotte de eerste steek van de linkernaald glijden op de 

rechternaald. Dit noemt men afglijden (tek d). Brei op deze miner alle steken van de linkernaald, zodat 

er op de rechternaald evenveel ste- ken komen als je opgezet hebt. 
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AVERECHTS BREIEN 
 

-Neem nu de voile naald in je linkerhand en de lege in je rechterhand. We gaan nu een naald averechts 

breien. De averechtse steek is bijna hetzelfde als de rechtse, maar nu begin je met de draad bovenop je 

werk (de voile naald dus) te leggen i.p.v. eronder. Ook je rechternaald komt bovenop te liggen. 

-Steek nu van rechts naar links boven de naald in de steek. Herhaal telkens dezelfde stappen als bij 

rechts breien: insteken, omslaan, doorhalen en afglijden tot alle steken op de rechternaald zijn. Door 

afwisselend een naald rechts en een naald averechts te breien, brei je de tricotsteek.Deze is volledig 

plat, zonder harde knobbeltjes, en zelfs zonder luchtmatras slaap je hier heerlijk op! 

 

AFKANTEN 
 

Als de lap klaar is, moet je de steken nog afkanten(tek. e). Als je dat niet doet, kan het hele breiwerk 

ongewenst volledig uitrafelen. 

-Begin met de eerste twee steken van de naald gewoon rechts te breien. Haal dan de eerste steek van 

de rechternaald (de steek het dichtst bij je rechterhand) over de tweede steek en de punt van de naald. 

Er blij ft nu een steek over op de rechternaald. Brei de volgende steek van de linkernaald rechts en haal 

de eerste steek over de juist gebreide steek. Blijf dit doen tot alle steken op de rechternaald op zijn. Haal 

de draad door het laatste lusje en knip de draad af. 

 

BED MAKEN 
 

Sjor een bed, zet een eindje sjorkoord vast met een mastworp op het kader van het bed en ga door een 

lus van de kant van het net (je net dus). Ga nu rond de sjorbalk en dan weer terug door de volgende 

lus. Span het net goed aan. Hoe beter het net gespannen is, hoe harder het bed en hoe beter je slaapt! 

Zet de slagen rond de balk niet vast maar ga volledig rond tot je weer terug bent bij het begin. Eindig 

daar met een mastworp. 

Als het net na een of twee nachtj es slapen doorhangt, kan je gemakkelijk een mastworp losmaken en 

het hele net terug opspannen (dat zou veel moeilijker zijn als je iedere slag op zich had vastgezet) 
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NAWOORD 
 

 

Beste scouts, 

 

 

Als je ooit het stuk "Peter Pan" gezien hebt, zul je je herinneren hoe de piratenhoofdman steeds bezig 

was met zijn laatste toespraak, omdat hij bang was, dat, als zijn tijd gekomen was om te sterven, hij de 

gelegenheid niet meer zou vinden om het van zijn hart te krijgen. 

Zo ook met mij, en al lig ik voor het ogenblik niet op sterven, toch zal die tijd een dezer dagen ook voor 

mij aangebroken zijn en daarom moet ik jullie een vaarwel toesturen in een woordje van afscheid. 

Wees indachtig dat het het laatste is wat jullie ooit van mij zullen horen; denk er dus over na. 

lk geloof dat God ons in deze heerlijke wereld geplaatst heeft om gelukkig te zijn en van het leven te 

genieten. Geluk komt niet door rijkdom, of alleen maar door succes te hebben in je loopbaan, evenmin 

als door gemakzucht. Een stap naar het geluk toe is het jezelf gezond en sterk te maken terwijl je een 

jongen bent, zo dat je nuttig kunt zijn en op die manier van het leven kunt genieten als man. 

Het bestuderen van de natuur zal je leren hoe God de wereld voor je gemaakt heeft vol mooie en 

wondere dingen opdat je ervan zou genieten. Wees tevreden met wat je gekregen hebt en maak er het 

beste van. Bekijk de dingen langs hun lichtende kant in plaats van de duistere. 

De echte weg echter om geluk te verwerven, is geluk te schenken aan anderen. Probeer deze wereld 

een beetje beter te verlaten dan je haar vond, opdat je, als jouw beurt gekomen is om te sterven, je dan 

gelukkig kunt sterven met het gevoel, dat je in elk geval je tijd niet verknoeid, maar je best gedaan 

hebt. "Weest paraat" in die zin, gelukkig te leven en gelukkig te sterven - steeds trouw aan je 

scoutsbelofte - zelfs als je geen jongen meer bent - daartoe helpe je God. 

 

 

Je vriend, 

 

B.-P. 
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