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INFORMATIE KLASSE EISEN 
 
Met de klasse-eisen of activiteiten leer je als zeeverkenner de 
basisvaardigheden die elke scout nodig heeft om een echte zeeverkenner te 
zijn. Het zijn die onderdelen waarvan Scouting vindt dat ze min of meer 
verplicht zijn en zijn deel van je ontwikkeling binnen scouting. 
 
Regels met betrekking tot rangen 
Het is je eigen verantwoordelijk als zeeverkenner om je ‘klasse-eisen 
vaardigheden’ te laten controleren door de leiding en deze te laten afteken. Je 
kunt al vaardigheden van tweede en eerste klas compleet maken als je nog 
geen derde klas compleet hebt. 
 
Er wordt van elke verkenner verwacht om binnen de eerste 2 jaren bij de 
zeeverkenners de Derde Klas compleet te hebben. Van een kwartier wordt 
verwacht dat hij/zij de Tweede Klas compleet heeft en dat een boots binnen 
zijn/haar eerste jaar als boots de Eerste Klas haalt. 
 
Insignes 
Voor de klasse-eisen wordt het verkennersinsigne uitgereikt, in stappen: 

- Derde klas: de knoop 
- Tweede klas: de knoop en motto (Weest Paraat, de knoop is het kleine 

wriemeltje onderaan) 
- Eerste klas: het volledige insigne. 

 
Alleen het hoogste insigne wordt gedragen. Het klasse-insigne wordt boven je 
rechterborstzakje boven het RA en ZA insigne. 
 

   
 

 
 
Derde klas    Tweede klas     Eerste klas 
 
 
Deze map 
Dit is jou map, zoals hierboven staat geschreven is het zelf je 
verantwoordelijkheid om bepaalde klasse eisen te leren en deze te laten 
aftekenen. Daarnaast zullen we ook bepaalde onderdelen uitvoeren tijdens 
opkomsten. Het is daarom de bedoeling dat je de map altijd mee hebt tijdens 
de opkomst. De map mag mee naar huis als je thuis bijvoorbeeld bepaalde 
knopen wilt leren, maar zorg dat je deze zaterdag weer mee neemt naar 
scouting.	  



 
Vaardigheden Derde Klas 
 
Naam zeeverkenner:	  
	  
	  
Praktijk Datum Paraaf 
1. Veiligheidsvoorschriften: mes en kleine bijl   

2. Knopen: achtknoop, platte knoop, paalsteek, 
schootsteek,  enkele knoop en mastworp 

  

3. Houtvuur voorbereiden en aanmaken met 1 lucifer   

 
Onderzoek 

  

1. Warme drank klaarmaken op houtvuur   

2. Opzetten en opbergen van een tent   

3. Inpakken persoonlijke bagage voor weekendkamp   

4. Een nacht overnachten in tent of groepshuis   

 
Avontuur 
1. Kompas kunnen schieten / lopen en coördinaat kunnen 

lezen 
  

2. Stripkaart kunnen maken en kunnen volgen   

3. Dropping lopen   

 
Overigen 
1. Zeeverkennerswet kennen   

2. Inhouden weten van een verbanddoos, bakskist en 
bootskist 

  

3. Behandeling: blaren, sneden, schrammen, kneuzingen, 
verbrandingen en neusbloeding 

  

4. Algemeen alarmnummer kennen   

 
 
Handtekening + datum voor voldaan van leiding / instructeur: 
  



Vaardigheden Tweede Klas 
 
Naam zeeverkenner:	  
	  
Praktijk Datum Paraaf 
1. RA   

2. Pionieren: Kruissjorring, Diagonaalsjorring en 
Achtvormige sjorring 

  

3. Pionierobject   

4. Knopen: gareelsteek, timmersteek met muilslag   

5. Zonder pannen een maaltijd op houtvuur maken   

6. Veiligheidsvoorschriften bijl + praktijk   

 
Onderzoek 

  

1. Zeven nachten kamperen met groep   

2. Zwemmen A / B   

3. Veiligheidseisen kennen m.b.t. zwemmen, fietstochten, 
pionieren en vuur maken 

  

4. Kooktoestel aanmaken, hoe te gebruiken en onderhoud   

5. Eisen kennen betreffende algemene hygiëne bij het 
kamperen met bak en groep 

  

 
Avontuur 
1. Kompasrichtingen uitzetten in terrein en op kaart, 

kruispeiling kunnen maken vanuit twee coördinaten 
  

2. Zwerftocht van tenminste twee dagen   

3. Organiseren van activiteit voor groep   

 
Overigen 
1. Behandeling: ernstige bloeding, flauwte en 

bewusteloosheid, weten wat een wondverband, 
drukverband en een drukkend verband is  

  

2. Een zeeverkenner helpen met een derde klas 
vaardigheid 

  

3. Bijdrage leveren aan een bonte avond   

 
 
Handtekening + datum voor voldaan van leiding / instructeur:  



 
 
Vaardigheden Eerste Klas 
 
Naam zeeverkenner:	  
	  
	  
Praktijk Datum Paraaf 
1. ZA   

2. Knopen: eindsplits, oogsplits en turkse knoop   

3. Slijpen van mes en kleine bijl   

4. Basiskennis buitenboordmotor + praktijk   

 
Onderzoek 

  

1. In het bezit zijn van tenminste drie vaardigheidsinsignes   

 
Avontuur 
1. Deelname aan vrijwilligersactie om geld in te zamelen   

2. Nachttocht met behulp van kompas en opdrachten   

 
Overigen 
1. Maaltijd verzorgen van drie gangen voor bak of groep   

2. Samenstellen en leidinggeven aan middagprogramma   

3. Twee zeeverkenners instrueren in twee 
vaardigheidseisen 2e klas 

  

 
 
Handtekening + datum voor voldaan van leiding / instructeur: 
 
 
 
	  



UITLEG DERDE KLASSE EISEN 
 
PRAKTIJK 
 
1. Veiligheidsvoorschriften: mes en kleine bijl  
 
Het mes  

- BENAMING van diverse onderdelen: 
Op zijn minst moeten de belangrijkste delen benoemd kunnen worden. 
De resterende info over veiligheid moet wel correct en compleet zijn. 

- GEBRUIK VAN HET MES:  
Hiervan moet verteld kunnen worden waaraan gedacht moet worden 
tijdens gebruik en tijdens opslag. Daarnaast moeten een aantal 
aandachtspunten vermeld kunnen worden die in het algemeen gelden 
voor een mes.  

 
De bijl 

- BENAMING van diverse onderdelen: 
Op zijn minst moeten de belangrijkste delen genoemd kunnen worden. 
De veiligheidsvoorschriften moeten echter wel correct en compleet 
worden vermeld. 

- GEBRUIK VAN EEN BIJL: Hierbij geldt hetzelfde als bij het mes.  
 
 

2. Knopen: Achtknoop, Platte knoop, Paalsteek, Schootsteek, 
Enkele knoop en Mastworp 
 
De knopen dienen bekend te zijn, inclusief hun eigenschappen en 
toepassingen. Daarnaast moet de zeeverkenner laten zien hoe je een touw 
hoort op te schieten. 
 
 
3. Houtvuur voorbereiden en aanmaken met 1 lucifer 
 
De zeeverkenner verzamelt natuurlijk materiaal als voorbereiding voor het 
vuur. Tijdens het voorbereiden laat de zeeverkenner zien dat hij/zij goed 
overweg kan met zowel mes als bijl (de bijl wordt enkel gebruikt voor het 
hakken van stroken brandhout). Als de piramide zijn/haar mening goed 
genoeg is wordt het vuur met 1 lucifer aangestoken. Lukt dit niet? Dan gaan 
alle houtjes weg en begin je opnieuw. 
 
Als het vuur brand, moet je er een blikje water op kunnen laten koken. Het 
onderdeel is voldaan als het water kookt. 
 
 
 
 
 
 



ONDERZOEK 
 
1. Warme drank klaarmaken op houtvuur 
 
Belangrijk is dat je de gekozen drank of maaltijd zelf maakt en kookt in een 
schoon blikje. Het stoken doe je zelf. De drank kan zijn: koffie, thee, 
chocomel, soep enz.  
 
Aandachtspunten:  
• Vlotheid.  
• Netheid m.b.t. de voorbereiding enz.  
• De algehele hygiëne.  
• Smaak van de drank.  
• Gaarheid van de drank (je moet je tong eraan kunnen verbranden). 
 
2. Opzetten en opbergen van een tent 
 
Hieronder wordt verstaan dat een tent (in ons geval de jamboree) met zijn 
tweeën moet worden opgezet. Bij het opbergen moet worden gelet op de 
controle van het toebehoren van de tent, het controleren van de scheerlijnen 
en schoonborstelen van de tent. Tevens moet bekend zijn wat gedaan moet 
worden als de tent nat is geworden.  
 
Aandachtspunten:  
• Vlotheid.  
• Omgang met de tent.  
• Er moet rekening gehouden worden met de windrichting.  
 
3. Inpakken van persoonlijke bagage voor weekendkamp 
 
Hierbij moeten de volgende punten gehanteerd zijn:  
• Kan ik slapen?  
• Kan ik eten en drinken?  
• Kan ik mezelf wassen?  
• Kan ik mezelf kleden?  
• Kan ik mezelf behelpen?  
 
Er moet op gelet worden dat de spullen in een logische volgorde zijn ingepakt. 
D.w.z. dat de spullen die het eerst nodig zijn ook bovenop liggen i.p.v. 
onderop. Afhankelijk van de activiteit zal de keuze op een rugzak, plunjezak 
of fietstas vallen.  
 
Aandachtspunten:  
• Volgorde waarin alles in de tas zit (en waarom?) • Is er niets vergeten?  
  
4. Een nacht overnachten in tent of groepshuis 
 
In tent, vlet of in groepshuis met een of meerdere zeeverkenners slapen.  
 



AVONTUUR 
 
1. Kompas kunnen schieten / lopen en coördinaat kunnen 
lezen. 
 
Kompas kunnen schieten op een door de leiding aangewezen punt (zie 
handgreep 2 van ‘Het Kompas’). Vervolgens vanuit een bepaald punt 
minimaal 3 opgegeven coördinaten juist aanwijzen/lopen. 
 
2. Een stripkaart kunnen maken en kunnen volgen 
 
Aandachtspunten: Netheid en correctheid van de stripkaart.  
 
3. Dropping lopen 
 
Een dropping (/ speurtocht) van minimaal 8 km lopen. Elk jaar organiseert de 
zeeverkennersleiding een dropping. Deelname van begin tot eind aan deze 
dropping is voldoende. Een verslag met globale beschrijving van de route en 
beschrijving van bijzonderheden en activiteiten maakt dit onderdeel compleet. 
 
OVERIGEN 
 
1. Zeeverkennerswet kennen 
De zeeverkennerswet 
De zeeverkenner trekt er samen met anderen op uit, 
Om de wereld om zich heen te ontdekken deze meer leefbaar te maken. 
De zeeverkenner is eerlijk, trouw en houdt vol. 
De zeeverkenner is spaarzaam, sober en zorgt goed voor de natuur. 
De zeeverkenner respecteert zichzelf en anderen. 
 
2. Inhouden weten van een verbanddoos en bakskist 
 
Inhoud weten van een verbanddoos, weten wat er in een bakskist hoort die op 
kamp mee gaat en weten wat er standaard mee gaat op de boot. De leiding 
zal dit onderdeel op een onverwacht moment overhoren. 
 
3. Behandeling: blaren, sneden, schrammen, kneuzingen, 
verbrandingen en neusbloeding 
 
Aandachtspunten:  
- Vlotheid van de behandeling.   
- Behandeling van de patiënt.   
- Behandeling van de gebruikte materialen.   
- Algehele hygiëne.   
 
4. Algemeen alarmnummer kennen 
Weten wat je moet doorgeven aan het alarmnummer. Wat is het adres van 
scouting? 



UITLEG TWEEDE KLASSE EISEN 
 
PRAKTIJK 
 
1. RA 
 
In het bezit zijn van RA roeidiploma. 
 
2. Kruissjorring, Diagonaalsjorring en Achtvormige sjorring 
 
Het laten zien van alle drie de sjorringen die voornamelijk gebruikt worden 
tijdens het pionieren. 
 
3. Pionierobject 
 
De bedoeling is dat van tevoren een pionier object ontworpen wordt, met 
daarin de kruis-, diagonaal- en achtvormige sjorring. Het gebruik van blokken 
en takels is toegestaan mits hiervoor de juiste bevestigingen etc. voor 
gebruikt worden. In het ontwerp dient aangegeven worden waar welk soort 
sjorring gebruikt wordt en waarom. Vervolgens wordt het object gepionierd in 
met behulp andere zeeverkenners, maar deze maken geen sjorringen. 
 
4. Gareelsteek, Timmersteek met muilslag 
 
Deze twee knopen kunnen maken en uitleggen waarvoor je ze kunt 
gebruiken.  
 
Aandachtspunten:  
• Vlotheid bij het maken van de knopen.  
• De toepassingen.  
 
5. Zonder pannen een maaltijd op houtvuur maken 
 
Deze maaltijd moet (zoals vermeld) zonder pannen etc. bereid worden en 
moet als vervanging kunnen dienen van een normale maaltijd. Bij beoordeling 
word gelet op gaarheid, smaak en eetbaarheid van het voedsel.  
 
Aandachtspunten:  
• Hoe word de maaltijd voorbereid.  
• Hoe word de maaltijd gekookt, gebakken.  
• Originaliteit.  
 
6. Veiligheidsvoorschriften bijl + praktijk 
 
Toepassing van zowel kleine bijl als grote bijl. 
 
Aandachtspunten: • Kennis van de veiligheidseisen. • Omgang met het 
materiaal. • Behandeling van het materiaal. 



 
ONDERZOEK 
 
1. Zeven nachten kamperen met groep 
 
In tent, vlet of in groepshuis (winter) met een of meerdere zeeverkenners 
zeven nachten slapen.  
 
Aandachtspunten :  
• Algehele hygiëne op het kamp.  
• Samenwerking met de anderen.  
• Verzorging van eigen materiaal.  
• Omgang met het materiaal van de zeeverkenners en de groep.  
 
2. Zwemmen A / B 
 
In bezit zijn van zwemdiploma A en B (kopie meenemen naar scouting).  
 
 
3. Veiligheidseisen kennen m.b.t. zwemmen, fietstochten, 
pionieren en vuur maken. 
 
Zwemmen:  
• Voldoende kundige toezicht.  
• Aanwezigheid van een reddingslijn of boei.  
• Aanwezigheid van E.H.B.O. materiaal.  
• Aandacht voor stromingen.  
• Obstakels onder water.  
 
Fietstocht:  
• Controle van betrouwbaarheid van de fietsen.  
• Normale eisen die aan het verkeersgedrag gesteld worden.  
• Belading van de fiets.  
 
Pionieren:  
• Juiste toepassing van de knopen en sjorringen.  
• Controle van het gebruikte materiaal.  
• Het testen van het pionierobject op betrouwbaarheid.  
  
Vuur maken:  
• Weten wat de veiligheidseisen zijn.  
• Weten hoe een vuur op te bouwen.  
• Een vuur juist aansteken en onderhouden.  
 
 
 
 
 



4. Kooktoestel aanmaken, hoe te gebruiken en onderhoud 
 
Bij een gastoestel:  
• Weten hoe je die moet aan maken.   
• Weten hoe je een nieuwe gastank aan moet sluiten.  
 
Aandachtspunten:   
• Let op brandbare stoffen.  
• Let op de plaats van gebruik.  
• Let op de staat van het apparaat.   
 
Demonstreer alle onderdelen van deze eis voor je bak en leiding.   
 
5. Eisen kennen betreffende algemene hygiëne bij het 
kamperen met bak en groep 
 
Hierbij moet vermeld worden waar aan gedacht moet worden als het op de 
hygiëne op een kamp en op de groep aan komt.  
 
Dit onderdeel is op te splitsen in 2 delen:  
• Persoonlijke verzorging.  
• Hygiëne met voedsel.  
 
Bij persoonlijke verzorging moet gedacht worden aan:  
• Wassen voor het slapen.  
• Tanden poetsen.  
• Was je haren op zijn minst om de dag op kamp.  
• Hou het hele lichaam schoon.  
• Hou je kleren zo schoon mogelijk.  
• Trek geen natte of sterk vervuilde kleren aan.  
• Maak van elke gelegenheid gebruik om je te wassen!  
 
Bij hygiëne met voedsel moet gedacht worden aan:  
• Wassen van de handen.   
• Zorgen dat alles dat met voedsel in aanraking komt schoon is.   
• Speel niet met eten.   
• Bewaar voedsel dat gekoeld moet worden in de daarvoor bestemde 

koelkast/ kolbox.   
• Bewaar brood, hagelslag etc. op een plaats waar geen dieren (muizen/ 

ratten) er aan kunnen komen. In de ontbijt- of dinnerkist dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVONTUUR 
 
1. Kompasrichtingen uitzetten in terrein en op kaart 
 
Hierbij moet getoond worden dat omgegaan kan worden met de vier kompas 
handgrepen. Hiervoor worden opdrachten verstrekt door de staf.  
Aandachtspunten: Het gebruik van het kompas.   
 
2. Zwerftocht van tenminste twee dagen 
 
Zwerftocht van minimaal 2 dagen in de zeilvlet, overnachten gebeurt ook in de 
vlet. 
Er moet een verslag, geïllustreerd met foto's o.i.d. Ingeleverd worden. Het 
verslag kan bestaan uit een globale beschrijving van de route en een korte 
beschrijving van de bijzonderheden en activiteiten onderweg. 
 
3. Organiseren van activiteit voor de groep 
 
Het programma dient voorbereid te worden in samenwerking met de leiding. 
De activiteit is voor zeeverkenners. 
 
Aandachtspunten:  
• Voorbereiding + gebruik en omgaan met materialen. 
• Presentatie.  
• Spelleiding.  
 
OVERIGEN 
 
1. Behandeling ernstige bloeding, flauwte en 
bewusteloosheid, weten wat een wondverband, drukverband 
en een drukkend verband is. 
 
Alle onderdelen kunnen uitleggen en laten zien. 
 
2. Een zeeverkenner helpen met een derde klas vaardigheid 
 
Hierbij is het de bedoeling dat een zeeverkenner word voorbereid op het 
afleggen van een eis van de derde klas. De zeeverkenner mag nog geen 
derde klas zeeverkenner zijn. Deze eis word niet afgetekend zolang de 
geholpen zeeverkenner zijn derde klasse eis niet heeft afgetekend.  
 
Het is de bedoeling dat de leiding deze voorbereiding/uitleg volgt en 
beoordeeld. 
 
3. Bijdrage leveren aan een ‘bonte’ avond 
 
Aandachtspunten:  
• Verzorging van het geheel.  



UITLEG EERSTE KLASSE EISEN 
 
PRAKTIJK 
 
1. ZA 
 
In het bezit zijn van CWO III zeildiploma. 
 
2. Knopen: Eindsplits, Oogsplits en Turkse knoop 
 
Van deze drie knopen moet bekend zijn waarvoor ze gebruikt kunnen worden 
en ze moeten zelfstandig gemaakt kunnen worden.  
 
3. Slijpen van mes en kleine bijl 
 
Bij deze eis is het van belang dat de werkzaamheden correct worden 
uitgevoerd i.v.m. veiligheid tijdens het gebruik van de bijl.  
 
Aandachtspunten:  
• Gebruik van gereedschap.  
• Uiteindelijk resultaat.  
 
4. Basiskennis buitenboordmotor + praktijk 
 
Verschil tussen tweetakt en viertakt uitleggen. 

- Olie menging 
- Breekpen 
- Borgketting 

  
 
ONDERZOEK 
 
1. In het bezit zijn van tenminste drie vaardigheidsinsignes 
 
Een Vaardigheidsinsigne of vaardigheidsbadge is de instructie in een bepaald 
onderwerp en het insigne dat de Scout hiervoor kan krijgen, om op het 
uniform te naaien. Vaardigheidsinsignes zijn een deel van de progressie. Het 
insigne is te halen door te voldoen aan bepaalde eisen, maar er wordt ook 
naar inzet gekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per scoutingjaar streven we er bij de ZKG naar om 1 of 2 
vaardigheidsinsignes te kunnen halen. Dit lukt niet altijd. Voorbeelden van 
vaardigheidsinsignes zijn: 

- Veilig en Gezond: EHBO 
- Brandpreventie (dit doen we in samenwerking met de brandweer 

Noord-Beveland). 
- Internationaal 
- Houtbewerking en stoken (dit insigne is sowieso te behalen 

houthakkerskamp, houthakkerskamp wordt niet door de ZKG 
georganiseerd maar dit is een regionaal kamp). 

- Organiseren: te behalen door deelname aan kaderweekend 
 
 
 
AVONTUUR 
 
1. Deelname aan een vrijwilligersactie om geld in te zamelen 
 
Voor deelname aan een vrijwilligersactie om geld in te zamelen is uitgesloten: 
Jantje Beton, Grote Clubactie en Pannenkoekenhuis. Jantje Beton en 
Pannenkoekenhuis is namelijk onderdeel van een opkomst. Voor deelname 
aan een vrijwilligersactie om geld in te zamelen valt bijvoorbeeld wel 
parkeerhulp/verkeersregelaar bij de Colijnsplaatse dagen en de Goofies 
zeilwedstrijden in Colijnsplaat. 
 
 
2. Nachttocht met behulp van kompas en opdrachten 
 
Een zeilnachttocht leiden waarbij opdrachten met het kompas worden 
opgegeven. 
 
De onderdelen moeten correct uitgevoerd worden. Maak een verslag van de 
zwerftocht. Kamperen is niet noodzakelijk.  
 
Aandachtspunten:  
• Inhoud van het verslag.  
• Correcte uitvoering van de opdrachten.  
• Gebruik van het kompas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERIGEN 
 
1. Maaltijd verzorgen van drie gangen voor bak of groep 
 
Maaltijd verzorgen van 3 gangen voor minimaal 4 personen. 
 
Dit houdt in dat alles zelf gedaan moet worden (dus door 1 persoon):  
 
• Plannen van menu.  
• Inkopen van nodige voedingsmiddelen.  
• Bereiding van de maaltijd.  
• Serveren van de maaltijd.  
 
De maaltijd mag zowel binnen- als buitenshuis bereid worden. Ook de keuze 
waarop gekookt wordt staat vrij.  
 
Aandachtspunten:  
• Compleetheid van het menu.  
• Verzorging van de maaltijd.  
• Algehele hygiëne.  
• Aankleding van de tafel.  
• Verzorging van de servering.  
 
2. Samenstellen en leidinggeven aan middagprogramma 
 
Hierbij is het de bedoeling dat je met maximaal 1 andere zeeverkenner een 
programma maakt voor de welpen of zeeverkenners. Vervolgens moet je 
meehelpen met de uitvoer van het programma.  
 
De beoordeling word bij programma voor de welpen door de leiding van de 
welpen gedaan in overleg met de zeeverkennersleiding. 
 
Aandachtspunten:  
• Je gedrag.  
• Het programma.  
 
3. Twee zeeverkenners instrueren in twee vaardigheidseisen 
2e klas 
 
Hierbij is het de bedoeling dat twee zeeverkenners worden voorbereid op het 
afleggen van een eis van de twee klas. De zeeverkenner mag nog geen 
tweede klas zeeverkenner zijn. Deze eis word niet afgetekend zolang de 
geholpen zeeverkenners zijn tweede klasse eis niet heeft afgetekend.  
 
Het is de bedoeling dat de leiding deze voorbereiding/uitleg volgt en 
beoordeeld. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

- MES 
- BIJL 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
MES 

  



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - MES 
 
BENAMINGEN 
Messen zijn er in diverse soorten en maten, maar de onderdelen zijn altijd 
hetzelfde. Er is een klein verschil tussen de verschillende messen: zo heeft 
een vouwmes geen stootplaat of krop, en een keukenmes of dolk geen slot. 
 
De belangrijkste 2 onderdelen van elk mes zijn: 
- Het lemmet. Dit is normaal gesproken het grootste onderdeel van het mes 
en kan verschillende vormen hebben voor verschillende doeleinden. 
- Het heft (of: handvat). Hier wordt een mes mee vastgehouden. In het geval 
van een vouwmes is dit meteen het deel waar het lemmet in verdwijnt. 

 
Goot: Veelal bij jachtmessen te vinden, bedoeld om het bloed 

makkelijker weg te laten vloeien. 
Slot:  (niet afgebeeld) Vaak (en uitsluitend) te vinden in vouwmessen. 

Het zet het lemmet vast in uitgevouwen toestand en soms ook in 
ingeklapte toestand. Het voorkomt dat tijdens gebruik het mes 
dicht kan klappen en daardoor de vingers verwondt. 

 
GEBRUIK VAN EEN MES 
 
Controle voor gebruik 
Net zo belangrijk als het juiste mes gebruiken is de controle voordat het 
gebruikt wordt. Voordat een mes gebruikt wordt, is het verstandig om op de 
volgende punten te letten: 

- Is het mes schoon? 
- Is het mes heel? 
- Vertoont het lemmet geen barsten, deuken of andere gebreken? 
- Zijn er geen beschadigingen aan de snede? 
- Bij vouwmessen: zit er geen zijdelingse beweging in het lemmet t.o.v. 

het handvat? 
- Bij vouwmessen met slot: werkt het slot? 

 
Is het antwoord op 1 van deze punten nee, dan is het niet verstandig het mes 
in de huidige staat te gebruiken, maar eerst de gebreken op te lossen of een 
ander mes te gebruiken. 
 
Tijdens gebruik 
Tijdens het gebruik van een mes is het belangrijk constant in de gaten te 
houden of het mes geen gebreken gaat vertonen. Net als met een auto 



kunnen er verborgen fouten zitten in het metaal of andere onderdelen als het 
een vouwmes betreft. 
 
Een voorbeeld hiervan is: 
 
Het slot van een vouwmes kan misschien wel werken, maar in slechte staat 
zijn waardoor het alsnog los schiet als er kracht op wordt gezet of net een 
verkeerde beweging met het mes wordt gemaakt. De gevolgen daarvan 
kunnen vervelend zijn voor de vingers. 
 
Veiligheid 
Tijdens gebruik moet ook op de volgende zaken worden gelet om ongelukken 
te voorkomen: 

- Snij altijd van je af. 
- Hou je vingers uit de snijrichting. Ook andere lichaamsdelen zijn niet 

bestand tegen een mes dat uitschiet. 
- Zorg er voor dat zich niemand binnen reikwijdte in de snijrichting 

bevindt. Liefst ook niet daar buiten. 
- Zorg er voor dat zich niets anders bevindt in de snijrichting. Vooral 

harde zaken als steen of staal. 
- Mochten (zoals hiervoor gemeld) gebreken zich gaan vertonen, houdt 

direct op en controleer het mes of neem een andere. 
- Gooi niet met een mes, tenzij het daar specifiek voor gemaakt is. 
- Steek het nooit in de grond, niet alleen is dat vooral voor een vouwmes 

niet goed wegens zand en vuil, maar er kunnen steentjes in de grond 
zitten die het lemmet bekrassen en beschadigen. 

- Leg een mes nooit open neer, ook niet voor heel even. Vouw het in of 
duw het weg in het foudraal. 

- Verhit een mes nooit om bijvoorbeeld ergens iets in te branden. De 
hardheid van het mes kan verloren gaan waardoor het waardeloos 
wordt, kan breken en zeker niet lang scherp meer blijft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONDERHOUD 
 
Een goed, veilig mes is schoon, heel en goed onderhouden. 
 
Het mag vanzelfsprekend zijn dat men van een goed onderhouden mes lang 
plezier kan hebben. Er zit verschil tussen verschillende soorten messen, maar 
over het algemeen is het het handigst om de tijd te nemen om het mes te 
verzorgen op het moment dat het opgeslagen wordt. De volgende keer dat 
het in gebruik genomen wordt kan men er dan zeker van zijn dat het in orde is 
en dat bespaart ergernis! 
 
Als een mes wordt opgeslagen, kunnen de volgende zaken nagelopen 
worden: 

- Vertoont het handvat gebreken of beschadigingen? Veelal zijn 
beschadigingen niet cruciaal, maar gebreken zeker wel! 

- Vertoont het lemmet gebreken of beschadigingen? Zo ja, kijk of deze te 
herstellen zijn. 

- Vertoont de snede gebreken? Zo ja, slijp het mes zodat deze gebreken 
verdwenen zijn. 

- Is het mes nog scherp? Zo niet, slijp het mes (zie slijpen). 
 
Verder is het zeker bij vouwmessen goed om na elk gebruik te controleren of 
het slot nog goed werkt en of het lemmet nog steeds geen zijdelingse 
beweging kan maken ten opzichte van het handvat (dat natuurlijk voor gebruik 
al gecontroleerd is..). 
 
Schoon maken 
Hoe een mes schoon gemaakt moet worden hangt in zekere mate van het 
soort mes af. 
Een tafelmes kan gewoon de afwasmachine in (of, mee met de afwas). 
De gewone 'dolk'-achtige messen zijn even eenvoudig, zij het dat opgelet 
moet worden dat het handvat niet ondergedompeld wordt in water als de 
angel zichtbaar is of het handvat uit 2 delen bestaat. Er kan dan water tussen 
het materiaal van het handvat en de angel in kruipen waardoor roest kan 
optreden, of dat het materiaal van het handvat er niet goed tegen kan. 
 
Een vouwmes is vaak meer werk omdat er bewegende delen zijn waar vuil 
zich in kan werken. Vooral (fijn) zand etc. zijn funest voor vouwmessen en 
slijten vooral de pen door het lemmet die het lemmet aan het handvat verbindt 
af. Na verloop van tijd komt er speling tussen de pen en het lemmet waardoor 
het niet veilig meer te gebruiken is. 
Daarnaast zal vuil en zand in een vouwmes het openen lastiger maken en 
zowel het lemmet als het handvat intern bekrassen en beschadigen. 
Het is dan ook belangrijk om regelmatig een mes te controleren en volledig 
schoon te maken! 
 
Opslag 
Als een mes voor langere tijd wordt opgeslagen, dan is het een goede 
gewoonte om dit op een juiste manier te doen. Als een mes wordt 
opgeslagen, dan is het belangrijk dat het allereerst in orde is, maar daarnaast 



ook beschermd wordt tegen invloeden als vocht, vuil, enz. Een survival en 
bowie type mes heeft altijd een foudraal. Als dit een leren foudraal is, dan 
heeft ook deze verzorging nodig zodat het leer niet uitdroogt en barst. 
 
Het mes zelf, ervanuitgaand dat het droog, schoon en geen gebreken 
vertoont, is simpel te verzorgen met WD40! 
Spuit het mes in met WD40, laat het even drogen en stop het vervolgens in 
het foudraal of vouw het in.  
 
Leren foudraals kunnen verzorgd worden met leervet of schoenpoets, waarbij 
het eenzelfde behandeling krijgt als bij het poetsen van leren schoenen. 
Kunststoffen foudralen hebben erg weinig onderhoud nodig. Als deze geen 
gebreken vertonen hoeft er niets aan te gebeuren, behalve eventueel schoon 
maken. 
 
Slijpen 
Het slijpen met een wetsteen is een manier van slijpen door middel van het 
lemmet van een mes langs een vlakke steen halen. Door dit te doen met een 
snijbeweging met een hoek van 15-20 graden zullen er hele kleine beetje 
metaal weggeschaaft worden waardoor er weer een scherpe rand aan je mes 
komt 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
BIJL 

  



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - KLEINE BIJL 
 
BENAMINGEN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de benamingen vallen een paar opmerkingen te maken : 
- Het scherp 'snijdt' als het ware door het hout en is dus een van de 
belangrijkste delen van een bijlkop. 
- De welving zorgt ervoor dat spaanders losgewrikt en afgevoerd worden. De 
vorm is dan ook belangrijk. 
- Het blad moet recht en zonder barsten of scheuren zijn. Is dat  wel het geval 
dan loop je de kans dat de bijl breekt tijdens gebruik! 
 
GEBRUIK VAN EEN BIJL 
Laten we beginnen met de bijl zelf, goed gereedschap is het halve werk en 
voorkomt al een hele hoop ongelukken.  
 
Voor gebruik 
Voordat je een bijl gebruikt, is het aan te raden om de 
bijl zelf op de volgende punten te controleren. 

- Vertoont de kop geen scheuren of breuken? 
- Zit de steel vast in de kop? 
- Zit de spie nog op zijn plaats? 
- Zitten er geen scheuren, barsten en splinters in 

de steel? 
- Is de steel niet kromgetrokken naar een zijkant 

(zoals in figuur 3)? 
- Is de bijl nog scherp? 
- Is het scherp recht en heel? 
- Zit er geen roest op de bijl? 

 



Als je op alle vragen "ja" kunt antwoorden, kun je de bijl gebruiken. Controleer 
niet alleen de bijl zelf, maar daarna ook de manier waarop je gaat hakken, en 
hoe je omgeving eruit ziet: 
 

- Kun je veilig hakken? Controleer of je niets 
kunt raken als je aan het hakken bent. Niets of 
niemand mag in het bereik van de bijl komen. 
Zorg dat je nergens achter blijft haken of 
ergens tegenaan kunt stoten. 

- Heb je een degelijk hakblok? Het te hakken 
materiaal moet stevig en stabiel liggen als je 
het gaat hakken. Het voorkomt dat het gaat 
wankelen tijden het hakken en dat de bijl erop 
kan afketsen. Je zult er ALTIJD een hakblok bij 
nodig hebben, maar deze kunnen 
verschillende vormen en maten hebben. 
Belangrijk daarbij is dat niet alleen het hakblok 
stabiel ligt, maar dat ook het stuk hout dat je 
gaat hakken stabiel op het hakblok ligt. In 
figuur 5 zie je voorbeelden van hoe het wél en 
hoe het absoluut niet moet. 

- Kun je anderen geen schade toebrengen? Hou de personen om je 
heen in de gaten! Hou iedereen op zijn minst zover op afstand dat je, 
als je uitschiet, niemand kunt raken. Dat doe je eenvoudig door te 
meten met een uitgestrekte arm terwijl je de bijl ook van je af houdt. 
Raak je dan niemand, dan is het okee. Zorg 
dat er voor en achter je liefst niemand staat! 

- Heb je de juiste bijl voor het werk? Misschien 
dat je een blok hout wilt doorhakken dat 
eigenlijk te dik of te dun is voor het type bijl 
dat je in je handen hebt. Haal in dat geval 
een andere. 

- Sta je stabiel? Zorg ervoor dat je tijdens het 
hakken zelf niet om kan tuimelen of iets 
dergelijks! Daardoor verlies je de controle 
over de bijl en dat kan nare gevolgen 
hebben! Let bij het hakken op een goede 
positie van je benen. Ga zo staan dat je je 
benen niet kunt raken als je slaat. Maak 
gebruik van het ezelsbruggetje; BBB (bijl, 
boom, been). De boom dus altijd tussen de 
bijl en je been! Figuur 6 geeft een voorbeeld 
van waar je wel en waar je tijdens het hakken 
beter niet kunt staan. 

- Heb je voldoende licht? 
 
Als je met al deze zaken rekening hebt gehouden, kun je beginnen met het 
hakken. 
 
 



Tijdens gebruik 
Terwijl je aan het hakken bent, is het nodig alle zaken nog steeds in de gaten 
te houden die je hebt gecontroleerd voordat je begon. Het kan voorkomen dat 
de situatie verandert, doordat bijvoorbeeld de steel toch ineens scheuren gaat 
vertonen, de kop los gaat zitten of dat er iemand aan komt lopen. Het hakken 
zelf gebeurt altijd met regelmatige slagen, en steeds wisselend van links naar 
rechts. Daarmee wordt bedoeld dat je éénmaal schuin naar links in het hout 
slaat, en vervolgens éénmaal schuin naar rechts. Daardoor ontstaat een 'wig' 
of 'v'-vorm in het hout waaruit spaanders gemakkelijk afgevoerd kunnen 
worden. De juiste hoek om te hakken is 45 graden. Hakken onder een grotere 
hoek is moeilijker, hakken onder een kleinere hoek is gevaarlijk (zie figuur 7). 
 
Vergeet niet dat een 
bijl eigenlijk een zware 
hamer is met een 
scherp randje, op het 
moment je bijl in de 
lucht hangt moet je 
hem gewoon laten 
vallen op het hout. Als 
je extra kracht zet bij 
het neer laten komen 
verspil je energie die je 
beter kan gebruiken bij 
het optillen van de bijl. Op deze manier blijven je schouders en je nek 
blessurevrij, maar je moet er wel op oefenen door met bijv. een ijzeren pijp op 
een stuk hout te slaan. 
 
Als je het hout half door hebt geslagen, draai het dan half om en begin aan de 
andere kant op dezelfde manier totdat je het hout hebt doorgehakt. 
Als je merkt dat je moe wordt, neem dan op tijd pauze en probeer niet nog 
even snel dat laatste kleine stukje door te slaan. Een vermoeid iemand heeft 
een bijl niet altijd even goed onder controle, waardoor ongelukken kunnen 
gebeuren! 
 
Na gebruik 
Leg je bijl niet zomaar ergens neer als je 
bent uitgehakt. Wanneer je een bijl op de 
grond legt, is er een dikke kans dat deze 
dan in contact komt met vocht en daardoor 
kan gaan roesten. Voordat je een bijl 
opruimt is het verstandig om alle punten 
nog eens na te lopen die de bijl aangaan, 
die je gecontroleerd hebt voor je de bijl ging 
gebruiken. Mocht er ergens iets kapot zijn, 
repareer dat, of laat het repareren. Leg het 
niet eenvoudigweg terug in de hoop dat 
iemand anders 't wel doet. 
 



Een bijl dient altijd met zorg te worden opgeslagen, een ongeluk zit in een 
klein hoekje. De twee manieren om een bijl op te bergen zijn: 
 

- Wanneer je even een uurtje niet hakt, sla de bijl dan in het hakblok of 
zet hem op een andere manier veilig weg (figuur 8 en 9). Zorg er dan 
voor dat de bijl er diep genoeg in zit zodat die niet even later er alsnog 
uit valt. Daarbij is het oppassen met de steel! Zorg ervoor dat niemand 
er tegenaan kan lopen of er over kan struikelen. Het doet enkels, 
knieen en de bijl zelf geen goed. 

- Heb je de bijl langere tijd niet 
nodig, berg hem dan op in een 
zogeheten "foudraal". Voor bijlen 
zijn speciale foudralen gemaakt. 
Deze kunnen gemaakt zijn van 
verschillende materialen als leer 
en plastic. Handbijlen berg je op 
in de schede die erbij hoort, die is 
een lederen hoes die om het 
scherpe deel van de bijl gaat. 
Leg de bijl nadat je het in het 
foudraal hebt gestoken weg in 
een kist of op een daarvoor 
bedoelde plek en laat het niet 
rondslingeren. 

 
 
ONDERHOUD 
Een goede, veilige bijl is schoon, heel en goed onderhouden. 
 
Schoonmaken 
Een bijl maak je na gebruik droog en schoon, zéker als je hem opbergt voor 
langere tijd. Je zorgt hierdoor dat de bijl minder snel gaat roesten, waardoor 
hij langer meegaat. Met een heet sopje kun je hars 
van de bijl verwijderen. Het blad kun je vervolgens 
lichtjes insmeren met lichte olie, WD40. 
 
Slijpen 
Indien er hele erge bramen in de snede zitten, gebruik dan eerst een vijl om 
deze eruit te halen en vijl dan in de richting vanaf de welving naar de scherpe 
kant van de snede. Daarna kun je met behulp van een grote wetsteen de 
snede scherp maken op dezelfde manier als het mes. 
 
Op scouting maken we in plaats van de wetsteen gebruik van de Fiskars 
XSharp. Voor gebruik controleer of deze op de bijlstand staat (er zit namelijk 
ook een stand op voor een mes). Zet de XSharp recht op tafel en houd deze 
stevig vast met 1 hand. Met de andere hand pak je de steel van de bijl vast op 
ongeveer 5 cm van het bijlblad vandaan. Vervolgens hou de je snede zo 
horizontaal mogelijk en schijf je de snede rustig heen en weer van teen tot 
teen, zorg dat het bijlblad in de XSharp blijft zitten en niet op tafel tikt.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. KNOPEN 
 

- TOUW GEBRUIKEN 
- KNOPEN UITLEG 
- PIONIEREN 

  



TOUW GEBRUIKEN 
 
Voordat je een touw gaat gebruiken, moet je eerst controleren of het 
touw nog wel goed is. Je moet dan letten op rafels of andere 
beschadigingen. Dit kan een heleboel ellende voorkomen! Natuurlijk 
mag je nooit in een touw snijden! Let erop dat een nat touw bij het 
opdrogen krimpt. De sjorringen zijn dan veel moeilijker los te maken. 
Probeer dus te voorkomen dat het touw nat wordt. 
 
Nadat je een touw hebt gebruikt, moet je het ook weer netjes opbergen. 
Het touw moet dan droog en schoon zijn. Als het touw nat wordt 
opgeruimd, dan kan het gaan schimmelen en als er zand aan het touw 
zit dan kan het touw kapot schuren. Zandkorrels zijn dan wel klein, 
maar ze zijn erg scherp. 

 
Je kunt het touw netjes oprollen. Dat heet het opschieten van het touw. 
In de tekening kan je zien hoe je het touw het beste op kan schieten. Na 
het opschieten mag je het touw nooit aan een spijker hangen. Als je dat 
doet dan komt er een zwakke plek in het touw. Het beste kan je touw in 
een krat bewaren. Dan kan er altijd lucht bij komen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNOPEN UITLEG 
 
  



Gareelsteek 

Deze knoop word gebruikt voor het maken van een touwladder, het is een niet 
glijdende lus. De gareelsteek word ook wel gebruikt om een blok vast te 
zetten aan een touw. Het is eigenlijk een soort haaksteek. 
 
Zeilmakers-takeling 
Elk touw heeft twee uiteinden. Als je gaat pionieren rafelen deze uit. Als het 
touw erg dun is, smeer je de uiteinden in met lijm of verf, drukt ze aan en laat ze 
drogen. Of je legt een klein knoopje in het uiteinde. 
 
Voor wat dikker touw zijn er andere mogelijkheden. Als het touw van kunstvezel 
gemaakt is, smelt je het uiteinde af (bijvoorbeeld met een gloeiend heet mes) 
 
Een betere manier, ook bruikbaar bij touw gemaakt van natuurvezels, is de 
takeling. Hoe je de eenvoudige zeilmakers-takeling maakt, zie je op de tekening. 

 
Met de twee touwtjes a en b draai je in tegengestelde richting om het touw 
heen. Als je genoeg windingen om het touw gemaakt hebt, knoop je a en b met 
een platte knoop aan elkaar. De platte knoop moet tussen de strengen liggen. 
 



Eindsplits 
Dit voorkomt het uitrafelen van 
het touw. Eerst een nadeel van 
de eindsplits, bij het maken van 
een eind splits ontstaat er altijd 
een verdikking in het touw. Houd 
hier rekening mee als hij door 
een katrol of blok moet. We 
beginnen met het maken van een 
kruisknoop. Draai eerst het einde 
van het touw uit elkaar, ongeveer 
10 cm. De kruisknoop gaat als op 
het hieronder getekende figuur, 
trek de uiteinden goed strak aan. 
 
Deze kruisknoop maak je door 
ieder uiteinde onder elk ander 
uiteinde te halen (in de richting 
van het touw). Nu gaan we terug 
vlechten. We vlechten tegen de 
richting van het touw in. Zorg er 
hierbij voor dat ieder uiteinde 
onder zichzelf door gaat! Vlecht 
nu door zodat je steeds over een 
streng gaat en dan weer onder 
een streng. Doe dit 3 tot 4 keer, 
nu kun je deze afknippen. Rol nu de eindsplits stevig tussen je twee handen. 
 
Oogsplits 
Het maken van een oogsplits gaat als volgt: 
Draai aan het uiteinde van de tamp ongeveer 10 cm de strengen uit 
elkaar. Maak hier met een ander touwtje een takeling of mast worp, om 
verder uitdraaien te voorkomen. Dit eind wordt het "Werkend eind" 
genoemd. Bepaal nu hoe groot het oog moet worden. En draai hier het 
"staand eind" wat uit elkaar. Begin altijd met de middelste streng. Werk 
tegen de draairichting van het touw in. (zie eindsplitsing) 

 



 
Turkse knoop 
De Turkse knoop is een knoop die meestal wordt gebruikt als dasring of als 
sierknoop. Je maakt hem als volgt. Je hebt een touw nodig van 1.10 m lengte. 
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. Indien 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. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     
    
Als je basispatroon klaar is, heb je twee losse uiteinden. Volg daarna met één 
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. Je dasring moet er dan 
ongeveer uitzien zoals hieronder. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIONIEREN 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VUUR MAKEN 
 

- VUUR OPBOUWEN 
- MAGNESIUMSTICK 

  



VUUR OPBOUWEN 
	   	  
Voordat je een vuur gaat opbouwen zoek je een veilige plaats voor het vuur 
uit. Zorg er voor dat: 

- Bij een kampvuur het je te maken met een openvuur. Hierdoor is er 
meer kans op brandwonden. Doe daarom nooit kleren aan bij een 
kampvuur die snel in de brand kunnen vliegen. Ook fleecedekens 
vliegen snel in de brand. Dus die kan je ook beter er niet bij hebben. 

- De grond in een straal van 1 
meter om het vuur brandvrij is 
(ook als je in een stookton een 
vuur maakt). 

- Je niet in de buurt van (licht) 
ontvlambare zaken stookt zoals 
b.v. een berg hooi, een tent, 
overhangende takken e.d. 

- Je altijd blusmaterialen bij de 
hand hebt. Water en zand 
kunnen hier allebei goed voor 
gebruikt worden. 

 
Vervolgens verzamel je verschillende soorten brandstof die droog genoeg zijn 
om het vuur aan te maken. 
 
Tondel 

Leg in het midden van je vuur een bedje 
van tondel neer. Een tondel is licht 
ontvlambaar materiaal dat snel brandt. De 
witte watten die in iedere EHBO trommel 
zitten kunnen heel goed als tondel 
gebruikt worden, maar ook in de natuur 
kun je stoffen vinden die goed als tondel te 
gebruiken zijn zoals b.v. verpulverde 
dennenappels, droge houtkrullen, 
donsveertjes uit een vogelnest enzovoort 

In plaats van een tondel kun je ook gebruik maken van (zelfgemaakte) 
aanmaakblokjes of van proppen papier. Bij erg slecht weer, nat hout, kun je 
ook een kaars of waxinelichtje gebruiken. Neem altijd een beetje tondel van 
huis mee. je kan zelfs de pluisjes uit de wasdroger gebruiken. Verkoolt katoen 
ook wel Charcloth genoemd heeft maar een heel klein vonkje nodig en het 
gaat branden. 
 
Aanmaakhout  
Rondom het bed van tondel maak je een kleine piramide van aanmaakhout. 
Het aanmaakhout zijn kleine en dunne droge takken en twijgjes die snel vlam 
vatten. Laat aan de kant waar de wind vandaan komt een opening over om 
het vuur later aan te steken. Als je met een scherp mes inkepingen maakt in 
de kleine takken, zullen ze sneller vlam vatten (eventueel zou je tussen deze 
inkepingen ook nog stukjes tondel kunnen stoppen). Aanmaakhout met 



inkepingen worden ook wel aanmaakstokjes genoemd. Verzamel veel 
aanmaakhout, want dit verbrandt snel en je kunt er veel van nodig hebben. 
 

	  
 
Aanmaakstok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brandhout 
Rondom de kleine piramide van aanmaakhout maak je een grotere piramide 
van brandhout. Het brandhout zijn grotere dikke takken die niet zo snel vlam 
vatten, maar wel lang branden als ze eenmaal branden. Laat ook hierbij in de 
richting van de wind een opening open. Zodat de wind er zuurstof in kan 
blazen. 
 
Zorg ervoor dat je een grote hoeveelheid brandhout hebt liggen voor je vuur, 
want als een vuur eenmaal aan is, wil je dit graag aanhouden. 
  



MAGNESIUMSTICK 
 
Belangrijke eigenschappen: 
– 1000 maal te gebruiken. 
– Niet beïnvloedbaar door warm, koud of nat weer 
– Vonken bereiken een temperatuur van meer dan 2980 graden Celsius. 
– In solide vorm compleet ongevaarlijk. 
 
Op een nieuwe magnesium-stick, ook bekend als firesteel, is een zwart 
beschermlaagje aangebracht. Deze zal weg slijten bij de eerste keren 
aanstrijken. Hierna zal het magnesium aan de oppervlakte komen om een 
mooie vonken regen te creëren. 
 
Voor dat u uw vuur maakt is het van belang zorg te dragen voor de volgende 
benodigdheden: 
– Locatie van het vuur 
– Tondol– Overige brandstoffen 
– De firesteel 
 
Het gebruiken van de firesteel 
Houd de firesteel met een hoek van +/- 90 graden 1 cm boven het tondel. 
Druk de schraper met de zijkant tegen het magnesium en schraap onder druk 
in één keer naar beneden. Een vonkenregen zal ontstaan en op het tondol 
vallen. Als deze niet direct ontbrand herhaald u de procedure. 
Door te oefenen merkt u welke kracht en positie het beste resultaat geeft. 
 
Tips: 
Schraap voorzichtig wat spaanders magnesium van de firesteel af boven het 
tondol, zonder vonken te maken. Deze magnesium spaanders mengen zich 
met het tondol. Hierdoor zal het eerder ontbranden als u weer een vonken 
regen creëert. 
 
Vuur maken met een magnesium stick is vaak een kunst op zich. Zeker als u 
natuurlijk materiaal gebruikt. Geef niet te snel op. Zorg dat u deze skill 
beheerst door veel te oefenen met verschillend materiaal. 
 
Zorg dat u altijd tondol meeneemt. Zeker met nat weer. Een tampon is erg 
handig. Dit zijn watten op elkaar geperst, erg compact. Door het uit te pluizen 
heeft u snel een grote berg tondel. 
 
De lisdodde is een riet soort in Nederland met kenmerkelijk zaad: “de sigaar”. 
Een droge sigaar is ook geschikt als tondol. Pluis hem uit voor het beste 
resultaat of berg hem op in uw uitrusting. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. HET KOMPAS 
 
	   	  



Het kompas 
(Vaardigheden Derde, Tweede en Eerste Klas) 
 
Het kompas is het gemakkelijkste hulpmiddel om het Noorden te bepalen. Er zijn 
verschillende soorten kompassen. Aangezien het meest gebruikte kompas de recta is en 
deze het meest geschikt is voor het gebruik door scouts, zullen we ons met name op de 
werking van dit kompas richten. 

 
Elk kompas bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Een kompashuis, waar spiegel en roos aan zijn bevestigd.  
2. Een roos, die in het huis kan draaien, en verdeeld is in graden of streken. 
3. De spiegel, deze moet je in een hoek van 45 graden omhoog zetten, hierdoor kun je 

gemakkelijk zien of de naald "inspeelt". 
4. De naald, het belangrijkste onderdeel is de naald. Deze heeft de eigenschap dat zij 

altijd naar het magnetische noorden wijst. Het noorden wordt met de lichtgevende pijl 
en het zuiden met de stip of punt aangegeven.  
- Het magnetische noorden en het werkelijke noorden vallen niet samen. Deze 
afwijking wordt declinatie genoemd. Het magnetische noorden ligt westelijk van het 
werkelijke noorden. Op het kompas wordt dit aangegeven met een klein lichtgevend 
streepje.  
- Bij het instellen van je kompas moet je de naald altijd op dit streepje laten inspelen.  
- De naald wijst alleen nauwkeurig naar het magnetisch noorden wanneer er geen 
ijzeren voorwerpen, elektrische geleidingen, brugleuningen en dergelijke in de buurt 
zijn. Denk ook aan je zaklantaarn of fiets.  

5.   Een vizierrichting, waarmee je het kompas kunt richten. 
6.   Het afleespunt, aangebracht op het huis waar de gevonden richting afgelezen wordt. 
7.   Het deksel van het kompas 



De vijf handgrepen 
 
Schieten 
Eerst even een algemene uitleg over het graden schieten met een kompas. Dit is de basis 
voor de vijf handgrepen. 
Kijk in de spiegel van het kompas. Nu zie je langs de kompasroos allemaal cijfertjes staan. 
Namelijk van 0 tot 360. Het kompasroos kan je draaien, draai nu je kompas zo dat het 
gegeven aantal graden bovenaan het kompas komt te staan. Dus op het punt het verste van 
je af. Meestal staat dit aangegeven met een klein pijltje op het kompas. Draai nu het kompas 
net zo lang totdat het noorden van de kompasnaald het noorden is die op het kompasroos 
staat aangegeven. Loop nu in de lengte richting van het kompas. Meestal is het handig om in 
de richting van een vast voorwerp te lopen die in de lijn van het kompas staat. Vanaf dit 
voorwerp kan je vervolgens opnieuw de richting bekijken, zodat je afwijking klein blijft. 
 
Handgreep 1: Een op de kaart uitgezette richting overnemen op het kompas 
Je wilt van punt A op de kaart naar punt B. 
Trek een dunne potloodlijn van A naar B. Zet het kompas met de richtingszijde langs deze lijn. 
Draai nu de roos van het kompas zodanig, dat de NZ-lijn van het kompas evenwijdig loopt 
met de verticale (N-Z) lijnen van de kaart (het N naar de bovenkant van de kaart wijzend). 
Lees nu bij het afleespunt de gezochte richting af. 
DE NAALD BLIJFT BIJ DEZE HANDGREEP BUITEN BESCHOUWING! 

 
 
Handgreep 2: De op het kompas ingestelde richting overbrengen in het terrein 
Door middel van de vorige handgreep heb je op het kompas de gewenste richting van A naar 
B vastgelegd. Nu zet je de spiegel uit onder een hoek van 45 graden. (bij een Recta-kompas 
staat de spiegel automatisch onder die hoek). 
 
Je gaat in A staan. Je houdt het kompas geopend voor je. Je kijkt door of over het vizier en 
gelijktijdig via de spiegel naar de naald. JE DRAAIT NATUURLIJK ONDER GEEN BEDING 
MEER AAN DE ROOS ! 
Nu draai je jezelf zolang tot DE NAALD INSPEELT (dus samenvalt met de groene streep: het 
magnetische noorden). 
Als dat het geval is, kijk je door of over het vizier in de richting waar zich punt B bevindt. Het 
kan zijn dat je het inderdaad ziet, maar punt B kan ook zo ver weg liggen, dat je het zelf niet 
ziet. MAAR JE KIJKT OVER HET VIZIER IN IEDER GEVAL IN DE RICHTING VAN B.  
Als je in die richting loopt, en de looprichting tussentijds controleert door tussenpunten te 
bepalen, kom je uiteindelijk in B uit, ook al ligt dat kilometers weg. 
Deze handgreep gebruik je natuurlijk ook, als je een richting opkrijgt. Deze handgreep is 
eigenlijk het schieten. 
 



Handgreep 3: Een richting in het terrein op het kompas instellen 
Het omgekeerde van handgreep 2. 
Je staat in een punt A en wilt de richting weten waarin je punt B ziet liggen. 
We gaan nu "schieten", dat wil zeggen je kijkt over het vizier naar punt B. Vervolgens draai je 
de roos, tot de naald "inspeelt",dus samenvalt met de groene streep op de roos, het 
magnetische noorden (via de spiegel kijken). Bij het afleespunt zie je de gevonden richting. 
 
Handgreep 4: Een op het kompas ingestelde richting overbrengen op de kaart of op 
papier 
Het omgekeerde van handgreep 1. 
Door middel van de derde handgreep heb je nu op het kompas de richting waarin punt B ten 
opzichte van punt A ligt, vastgelegd. Zoek punt A - waar je stond - op de kaart op. Leg het 
kompas met de richtingszijde tegen punt A aan. Draai het hele kompas - EN NIET DE ROOS 
NATUURLIJK - zodanig dat de NZ-lijn op het kompas evenwijdig loopt met de verticale (N-Z) 
lijnen van de kaart. Trek nu langs de de richtingszijde van het kompas een lijn, te beginnen in 
punt A. Verleng deze lijn eventueel. Ergens op deze lijn ligt nu punt B. 
DE NAALD BLIJFT BIJ DEZE HANDGREEP BUITEN BESCHOUWING! 
 
Handgreep 5: Ontwijken van hindernissen 
Bepaal de looprichting met behulp van het kompas. Verzet nu de kompasnaald, zodat hij 
tussen de twee punten staat op je kompasroos. Loop en tel het aantal stappen, totdat je langs 
het obstakel kan. Zet de kompas weer in de oorspronkelijk stand en loop het obstakel voorbij. 
Als je ver genoeg bent, verzet je de kompasnaald tussen de andere twee puntjes op je 
kompasroos. Loop nu weer het aantal stappen, die je getelt hebt in die richting. Als je dat 
gedaan hebt zet je de kompasnaald weer in de oorspronkelijke richting en kan je je weg 
vervolgen, en ben je het obstakel kwijt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ROUTE TECHNIEKEN 
 

- STRIPPENKAART 
- KRUISPUNTENROUTE 
- BOLLETJE/PIJLTJE ROUTE 
- EXTRA: SMILEY ROUTE 

	   	  



Routetechnieken 
(Vaardigheden Derde Klas) 
 
STRIPPENKAART 
Een strippenkaart stelt de route voor als een rechte lijn. Je begint onderaan, bij START. De 
streepjes naar links of rechts zijn de wegen die je moet laten liggen als je op een kruising 
aankomt. Het eerste streepje naar rechts betekent dus dat je op de eerste kruising de weg 
naar rechts moet laten liggen en dat je dus linksaf slaat. 

 
 
 
KRUISPUNTENROUTE 
Ieder kruispunt dat je tegen komt staat getekend. De pijl geeft aan welke weg je in moet.  
Je komt altijd van de onderkant het getekende kruispunt binnen. 

 
 
 
BOLLETJE/PIJLTJE ROUTE 
Dit is eigenlijk hetzelfde als de kruispuntenroute.  
Je komt van de richting waar het bolletje staat. Je moet in de richting van het pijltje. 

 
 
EXTRA: SMILEY ROUTE 
Kijk naar de oogjes van het gezichtje. Ga in de richting waar de oogjes naar toe kijken.  
Bij een huilend gezichtje moet je echter niet naar de richting waar de ogen naar toegaan 
maar de andere kant op. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. EHBO 
 

- INHOUD VERBANDTROMMEL 
- EHBO BEHANDELING 
- ALGEMEEN ALARMNUMMER 

  



INHOUD VERBANDTROMMEL  
 
In een verbandtrommel hoort sowieso het onderstaande te zitten:  
•   Verbandgaas/kompressen   
•   Verbandwinsel   
•   Verbandwatten   
•   Snelverband   
•   Hechtpleisters   
•   Wondpleisters   
•   Driekante doek (voor mitella, brede en smalle das)   
•   Ontsmettingsmiddel   
•   Pincet   
•   Verbandschaar   
•   Handschoenen   
 
Verbandgaas/kompressen   
Verbandgaas (ook wel bekend als steriel gaas) is er voor 
om een wond af te dekken of als vocht opnemend 
verband. Een kompres is bijna het zelfde alleen is het wat 
dikken dan verbandgaas.  Verbandgaas is er in 
verschillende vormen en maten. Het ligt aan de soort wond 
welke je gebruikt.  
 
Verbandwinsel   
Ook wel bekend als verband word gebruikt voor het vast 
maken van een steriel gaasje. Dit doe je door het 
verband boven het steriele gaasje boven of onder de 
wond te leggen zodat je naar het hart kan rollen. 
   
Verbandwatten   
Ook wel bekend als watjes. Je zijn zacht en wit. Je mag ze 
niet gelijk op de wond leggen dit omdat ze anders in de 
wond vast gaan zitten. Als je ze wel op een wond wil 
gebruiken zorg er dan voor dat er een steriel gaasje boven 
op de wond ligt zodat de watten niet in de wond gaan zitten. 
Vervolgens kun je er een hydrofiel verband over heen doen.  
 
Snelverband   
Een snelverband word gebruikt om een wond 
snel af te dekken zoals de naam al zegt. Een 
snelverband heeft twee zwachtels (verbandjes) 
Meestal gebruik je een snelverband als je later 
naar de dokter moet om het te laten zien. Ook 
snelverband heb je in verschillende grootes.   
     
Hechtpleisters  
Ook wel bekend als leukoplast. Hiermee kan je een verband 
vastplakken. Dit kan ook met een veiligheidsspeld of met een 
verband klemmetje. Als je het met één van die twee doet kan 
het zijn dat je de huid of de wond beschadigd.  



Wondpleisters  
Beter bekend als pleister Deze gebruik je voor 
kleine wondjes bijvoorbeeld een klein sneetje 
maar kan ook voor een schaafwond. Je hebt deze 
ook in verschillende soorten. Zo heb je pleisters 
voor kinderen met een leuk plaatje er op. Maar 
ook voor een gevoelige huid. Er zijn zelfs pleisters 
die waterafstotend zijn met deze kan je ook 
zwemmen.   
 
Driekante doek  
Deze kan je gebruiken voor een mitella, brede of 
smalle das. Dit doe je om rust te geven aan 
bijvoorbeeld je schouder, pols of arm. Ook kan je 
een driekante doek gebruiken om te kunnen 
spalken. Hier heb je dan ook nog iets van stokken 
nodig.   
 
Ontsmettingsmiddel  
Ontsmettingmiddel word gebruik om kleine 
wondjes te ontsmetten. Natuurlijk kan je ook dettol 
gebruiken om te ontsmetten. Maar was niet te 
vaak je handen met zeep van dettol anders kan 
het zijn dat de bacteriën er op een gegeven 
moment tegen kunnen en dan helpt het niet meer.   
 
Pincet  
Met een pincet kan je splinter weghalen. Maar je kan er ook een 
steriel gaasje mee vasthouden zodat deze steriel blijft en er 
geen bacteriën in de wond komen hierdoor verkom je weer een 
ontsteking.   
 
Verbandschaar  
Met een verband schaar kan je het verband wat op de wond 
zit. Door de gebogen kant voorkom je dat de huid 
beschadigd.   
 
Handschoenen  
Met (plastic) handschoenen kan je nog sterieler werken. 
Ook is het veiliger voor je zelf om met handschoenen te 
werken zo verkom je ziektes die via het bloed verspreid 
worden.   
 
 
 
 
 
 



EHBO BEHANDELING 
 
Verband en hulpmiddelen  
Je hebt verschillende soorten verband. Namelijk gewone pleisters, steriel 
gaas, leukoplast, snelverband, wondsnelverband, gemetalliseerd verband, 
watten, zwachtels en een mitella. Een pleister gebruik je als het maar een 
kleine wond is. Steriel gaas gebruik je om een wond af te denken af 
bijvoorbeeld als je een tand door de lip hebt om die tegen de lip aan te 
drukken. Leukoplast gebruik je om een zwachtel vast te zetten. een 
snelverband gebruik je om een wond snel af te denken dit geld ook voor een 
wondsnelverband. Gemetalliseerd verband kan je gebruiken bij een 
brandwond. Watten nemen vocht op. Met zwachtels kan je de wond ook 
afdekken zorg er dan wel voor dat je eerst een steriel gaasje hebt dan watten 
in het midden en dan pas het zwachtel. Een mitella gebruik je om steun te 
geven. Hulpmiddelen zijn dingen die je kunnen helpen bijvoorbeeld een 
schaar of een pincet.  
 
Blaren 
Als je een blaar met lopen hebt gekregen. Is het beste om hem niet door te 
prikken. Dit omdat er anders allemaal bacteriën in kunnen komen. 
Als je toch besluit om het door te prikken ontsmet dan eerst de blaar en de 
huid erom en prik dan met een steriele naald. Dit betekend dat je de naald 
waarmee je hem doorprikt even in het vuur houd zodat de bacteriën van de 
naald af zijn. Daarna laat je de naald afkoelen en kun je de blaar doorprikken. 
Er komt dan altijd wat vocht uit. Na de tijd dat je hem hebt door geprikt kan je 
hem afdekken met een pleister.  
 
Brandblaren  
Een brandblaar kan je oplopen als je bezig bent met vuur en hete spullen. 
Als je een brandblaar hebt moet je die nooit doorprikken. Dit omdat een 
brandblaar een tweedegraads verbranding is. (word later uitgelegd) Als je de 
huid dan doorprikt heeft de nieuwe huid die er onder zit geen tijd om te 
herstellen.  
 
Brandwonden  
Eerstegraads: Bij een eerstegraads brandwond is de huid rood. Dit hebben 
jullie vast allemaal wel eens mee gemaakt als je te lang in de zon hebt 
gezeten. Het is nog niet zo ernstig. De huid doet ook niet zo heel pijn  
Tweedegraads: Bij een tweedegraads brandwond is de huid rood maar zitten 
er ook blaren op. Prik deze blaren niet door. Hierdoor kan de huid gaan 
ontsteken. Als de huid meer verbrand is dan één hand van het slachtoffer is 
er 1 procent verbrand.  
Derdegraads: Bij een derdegraads brandwond kan de huid rood met wit zijn 
maar ook zwart. Een derdegraads brandwond kan niet meer gerepareerd 
worden. Dit moet namelijk door middel van een operatie. Aangezien de huid 
dood is groeit hij niet meer mee en moet er voor geopereerd worden door de 
jaren heen.  
 
Bij elke brandwond is het koelen het aller belangrijkste. Zou haal je de warmte 
uit de wond. Je moet een brandwond altijd 10 minuten koelen. Als je dit met 



koud water doet kan er weer onderkoeling komen dus koel altijd met zacht 
stromend lauw water. En koel boven de wond. Zo kan de huid niet kapot 
gaan.  
 
Als je gekoeld hebt moet je de wond afdekken als het om een tweede en 
derdegraads brandwond gaat. Het beste is dit te doen met steriele gaasjes of 
een schone doek. Het is het prettigst voor het slachtoffer als de doek nat is. 
Zo doet de wond iets minder zeer.  
 
Schaafwonden  
Bij een schaafwond is de huid maar een beetje kapot. Als zand of iets 
dergelijks inzit moet je het even er uit spoelen. Doe dit altijd boven de wond 
met lauw water.  
 
Teken  
Zoals jullie misschien wel weten leven teken van bloed. Maar teken zitten niet 
alleen in de bomen maar ook in het gras. Het duurt altijd even voordat een 
teek zich heeft volgezogen met bloed. Als hij dat heeft gedaan spuit het 
speeksel in de bijtwond. Het speeksel kan bacteriën bevatten.  
 
Hoe kan je een teek nou het beste er uit halen? 

1. Pak met een tekentang of een pincet de teek zo dicht mogelijk bij de 
huid vast.  

2. Trek hem met een draaiende beweging uit de huid.  
3. Ontsmet het wondje met sterilon.  
4. Als u de teek niet zelf kunt verwijderen, raadpleeg dan zo snel mogelijk 

professionele hulp.  
5. Noteer de datum van de teken beet. Ook moet je een maand lang in de 

gaten houden of er geen rode kring om de bijt wond heen komt. Als dit 
wel het geval is moet je naar de huisarts ook als je last krijgt van 
koorts, geen zin in eten, of pijn hebt aan bij voorbeeld je polsen, 
knieën, schouder.  

 
Tand door de lip  
Als de tand door de lip is, is er sprake van een snijwondje in de lip. Dit bloed 
meestal haal erg. Druk een paar minuten een doekje er tegen aan met duim 
en wijsvinger. Controleer dan om de wond dicht is. Kijk ook even of de tand 
nog goed staat. Ook moet je controleren of er niet een stukje tand in de mond 
zit of iets anders. Als de wond langer en dieper is dan 1cm moet je naar de 
dokter om het te laten hechten.  
 
Snijwond 
Bij een snijwond moet je ook even de wond spoelen. Kleine wonden wondjes 
kan je ontsmetten en een pleister op plakken. Bij grotere snij wonden met 
heel veel bloed moet je niet ontsmetten meer afdekken en naar de dokter het 
moet dan waarschijnlijk gehecht worden.  
 
Bloedneus 
Bij een bloedneus laat je het slachtoffer in de schrijfhouding zitten. 1 keer de 
neus laten snuiten zodat er eventueel stolsels er uit kunnen komen. Ongeveer 



10 minuten de neusvleugels dicht knijpen. Als het na 10 minuten nog niet 
gestopt is met bloeden contact op met de huisarts.  
 
Splinters 
Splinters haal een splinter er uit als er een punt uitsteekt met een pincet. 
Ontsmet de huid als de splinter er uit is.  
 
Verzwikking  
Een verzwikking is eigenlijk dat je door je enkel bent gegaan. Ook kan het zijn 
dat je, je enkel verdraait hebt. Maar wat moet je er nou mee doen? Allereerst 
is het belangrijk dat je het koelt. Dit kan door te koelen onder de kraan of door 
ijs op de enkel te liggen zorg er dan wel voor dat je iets om het ijs heen doet 
(theedoek) zodat de enkel niet onderkoeld natuurlijk kan je ook koelen met 
een koel element. Hier moet je dan ook wat om heen doen ook om 
onderkoeling te verkomen. Je koelt net zo als bij alle andere dingen 10 
minuten. Als dat is gebeurd zorg je er voor dat de enkel rust krijgt.  
 
Als het na het rusten nog steeds zeer doet moet je contact op nemen met de 
huisarts. Het kan dan wel eens gebroken zijn.  
 
Flauw vallen of bewusteloosheid 
 
Oorzaak 
Iemand valt flauw als de toevoer van bloed naar de hersenen voor korte tijd 
onvoldoende is. Omdat te weinig zuurstof het hoofd bereikt, trekt de persoon 
bleek weg en verliest hij tijdelijk het bewustzijn. Het bewustzijnsverlies is per 
definitie kort; na een minuut plat liggen is de circulatie meestal weer hersteld 
en is degene die flauwgevallen is zich weer bewust van de wereld om hem 
heen. 
 
Soms voelt de patiënt al aankomen dat hij of zij gaat flauwvallen, anders dan 
bij bewusteloosheid. De volgende kenmerken geven flauwvallen aan: 
• Zwart voor de ogen zien 
• Zweten 
• Rillerig zijn 
• Slap op de benen staan 
• Misselijkheid 
• Oorsuizen 
 
Behandeling 
Als iemand in uw gezelschap klaagt over slapte of duizeligheid terwijl hij zit, 
laat hem dan gaan liggen. Als daar geen ruimte voor is, moet hij blijven zitten 
en het hoofd tussen de knieën houden. Dit verbetert de circulatie naar de 
hersenen. Als iemand flauwvalt en toch is blijven zitten, leg hem dan snel op 
de vloer. 
 
Iemand die is flauwgevallen moet nadat hij is bijgekomen, weer een gewone 
gelaatskleur krijgen. Vaak blijft hij zich evenwel korte tijd slap voelen. Daarom 
is het raadzaam om hem een paar minuten rustig te laten liggen. 
 



ALGEMEEN ALARMNUMMER 
 
Melding 112  
 
Als je 112 belt moet je aan een aantal dingen denken:  
1: Vertel je naam  
2: Vertel waar je bent (Scouting is Havenweg 1A in Kamperland) 
3: Vertel hoeveel slachtoffers er zijn  
4: Vertel wat je nodig bent (bijvoorbeeld brandweer,politie of 
ambulance)  
 
Als ze nog meer willen weten vragen ze je dit.  
 
  



EHBO VERBANDDOZEN OP SCOUTING 
Op scouting gebruiken we twee soorten verbanddozen. De kleine 
basisverbanddoos en de HACCP Verbanddoos BHV. 
 
Kleine basisverbanddoos 
De kleine basisverbanddoos gaat standaard mee 
met de bak op de boot of tijdens een hike etc. 
 
Inhoud:  
• Steriel kompres 5x5 cm, 5 stuks 
• Niet-verklevend Kompres 10x10 cm, 2 stuks 
• Hydrofiel windsel 5 cm x 4 m 
• Wondpleisters 19x38 mm, 5 stuks 
• Wondpleisters 25x72 mm,5 stuks 
• Wondpleisters 60x100 mm, 5 stuks 
• Snelverband 12x12 cm 
• Hechtpleister, rol 2,5 cm x 5 m 
• Vinyl handschoenen, 2 paar 
• Alcoholdoekjes, 6 stuks 
• Eerstehulpschaar (klein) 
• Pincet 
• Veiligheidsspelden, 6 stuks 
 
HACCP Verbanddoos BHV BASIS 
Deze hangt standaard in het clubgebouw en gaat altijd mee op kamp.  
 
Inhoud: 
• 1    Wondpleisters Textiel 1mx6 cm 
• 1    Detecteerbare pleisterstrips assorti (25st) 
• 1    Pleisterstrips Waterafstotend assorti (20st) 
• 10  Hechtstrips 76 mm 
• 1    Hechtpleister 500x2,5 cm 
• 3    Wondsnelverbanden 6x8 cm 
• 4    Snelverbanden gerold 10x12 cm 
• 4    Gaaskompressen 1/16 - 8,5x5 cm 
• 4    Gaaskompressen 10x10 cm 
• 5    Niet-verklevende kompressen 10x10 cm 
• 2    Elastische windsels 400x6 cm 
• 2    Zelfklevende windsels 400x8 cm 
• 3    Ideaal zwachtels 500x8 cm 
• 3    Synthetische wattenrollen 300x10 cm 
• 1    Desinfectie lotion 30 ml 
• 2    Driekante doeken 96x96x136cm 
• 1    Reddingsdeken goud/zilver 210x160 cm 
• 1    Beademingsdoekje (safekiss) 
• 2    Vinyl handschoenen Maat L 
• 1    Verbandschaar 
• 1    Pincet 
• 1    Tekentangset 
• 1    Oranje Kruis Stroomdiagram



7. BOOTONDERHOUD 
 
Bootonderhoud bestaat uit twee onderdelen, het houtwerk en het 
staalwerk. We doen elk jaar bootonderhoud om te zorgen dat het hout 
niet gaat rotten en het staal niet verroest. Op deze manier kunnen we 
elk jaar weer een hele zomer zeilen, hoe eerder het bootonderhoud 
klaar is, des te sneller we kunnen beginnen met zeilen. 
 
Voordat we het houtwerk allemaal gescheiden hebben, moeten we het 
zeil van de giek en gaffel afhalen. Dit zeil vouw je netjes op en leg je 
tijdelijk in je bak op een plaats waar het niet beschadigd. 
 
HOUTWERK 
Onder houtwerk wordt verstaan: mast, doften, riemen, giek, gaffel, 
vlonders en eventueel helmstok. Het onderhoud is voor al het houtwerk 
hetzelfde. Het onderhoud bestaat uit een aantal stappen. Zorg dat je 
voordat je begint en stopt met een stap dat je kaderlid weet wat je aan 
het doen bent en vraag zijn/haar uitleg. 
 

1. Ontvetten: Eerst ontvet je het houtwerk met wasbenzine, gebruik 
hier niet te veel van, maar zorg dat je doek vochtig is. Dit 
ontvetten doen we zodat het schuurpapier straks niet direct vol 
komt met viezigheid. 

2. Schuren/krabben: Schuur het houtwerk, de bestaande laklaag 
hoeft er niet af, dus niet met grof geweld schuren. Op plaatsen 
waar je losse stukken lak of hout ziet ga je er eerst met een 
krabber overheen en daarna schuur je dit hard op. 

3. Ontvetten: Nu gaan we het houtwerk weer ontvetten, opnieuw 
met een vochtige doek en wasbenzine. Dit ontvetten doe je vlak 
voordat je gaat lakken. 

4. Lakken: Een kaderlid zet de houtlak klaar en een kwast / 
lakroller. Bij het lakken mag je best een dikke laag lak op het 
houtwerk smeren, maar zorg dat er geen druipers op komen en 
dat de laag egaal verdeeld wordt.  
-  Als je klaar bent, spoel je je kwast in een klein bakje met 

thinner. Daarna zet je kwast in een pot/blikje met thinner 
waar alle lakkwasten in staan. Vraag je kaderlid als je niet 
weet hoe dit moet.  

-  Zorg er ook voor dat er een papier bij je houtwerk 
hangt/staat/ligt waarop staat dat de lak nat is! 

5. Tweede laag: Voer nu stap 2, 3 en 4 opnieuw uit, let op bij stap 2 
moet je nu maar heel licht opschuren. 

 
 
 
 



STAALWERK 
Onder staalwerk wordt verstaan: de vlet, roer, zwaard en mik. 
We gebruiken hierbij 6 verschillende soorten verf, namelijk, primer grijs, 
primer goud, antifouling, blauwe lak, witte lak, zwarte lak. LET OP: DE 
VERF WORDT ALTIJD DOOR DE LEIDING GEMENGT OF UIT DE 
VERFPOT GEHAALD. 
 
Het kan zijn dat er voor het staalwerk een slijptol wordt gebruikt, deze 
worden enkel door kaderleden gebruikt of door zeeverkenners die hier 
uitleg en toestemming voor hebben gekregen van de leiding. In de 
werkplaats hangt een lijst waarop staat wie een slijptol mag gebruiken. 
VRAAG ALTIJD TOESTEMMING OP DE DAG ZELF AAN DE LEIDING 
OM DE SLIJPTOL TE GEBRUIKEN. DE SLIJPTOL WORDT ALLEEN 
GEBRUIKT ONDER TOEZICHT VAN DE LEIDING! 
 
Boot op zijn kop: 

1. Schoonmaken: Gebruik water met een schuursponsje, 
poetsdoek en/of harde borstel om de vlet schoon te maken van 
alg en andere viezigheid. 

2. Krabben/schuren: Met een krabber halen we alle losse stukken 
verf van de antifouling, blauw en berghout (onderste witte randje 
van de boot) af. Op plaatsen waar je roest ziet krab je en gebruik 
je een staalborstel/schuurpapier totdat je enkel zilver staal ziet, 
eventueel kan hier een slijptol voor gebruikt worden, maar 
overleg dit eerst met de leiding. 
-‐ Als alles gekrabt is en er geen roest meer zichtbaar is kan alles 

goed geschuurd worden, besteed extra aandacht aan de 
plekken waar roest zat. 

3. Schoonmaken: Deze stap kan alleen als er niet meer geschuurd 
wordt in dezelfde ruimte. 
Ga eerst met een veger of werkplaatsstofzuiger over het 
geschuurde staal. Daarna pak je een vochtige doek met water 
(niet druipend) en maak je dit schoon. Daarna ga je er nog een 
keer overheen, maar dan met een schone doek met wasbenzine, 
zorg dat de doek goed vochtig is, maar niet druipt. Dit ontvetten 
doen we vlak voor het schilderen.  

4. Primer: Eerst behandelen we de plekken waar het kale (zilveren) 
staal te zien is. Op het deel waar antifouling zit gebruiken we 
gouden primer, op de overige delen waar blauwe en witte lak zit, 
gebruiken we zilveren primer. Nogmaals: verf enkel de plekken 
waar het kale staal is te zien, zorg dat het wel overlapt op 
bestaande lak. 

5. Schuren: Als de primer droog is, schuur je deze plekken heel 
licht op. 

6. Ontvetten: Ontvet met een vochtige doek met wasbenzine het 
gehele deel dat je gaat schilderen. Dit doe je vlak voordat je gaat 
schilderen. 



7. Afplakken: Voordat je gaat schilderen, eerst afplakken. We 
beginnen met het schilderen van de antifouling, dus plak je de 
afplaktape op de blauwe lak. Gebruik lange stukken tape. Vraag 
hierbij hulp of uitleg van de leiding.  

8. Schilderen: Als alles klaar is om te schilderen dan kan je met 
een roller aan de slag om de schilderen 
- Eerst de antifouling (rood/bruin) te schilderen. 1 laag verf. 
- Als de antifouling droog is, de blauwe lak tot aan het berghout 
(onderste witte randje van de boot). 1 laag verf (zie je nog primer 
dan nog een extra laag). 
- Als de blauwe lak droog is het berghout (onderste witte randje 
van de boot). 4 lagen verf (zie je nog primer dan nog een extra 
laag) 
- Let wel op: de stappen van nummer 8 zal je niet in 1 dag doen, 
omdat de verf moet drogen, als je op een andere dag verder gaat 
eerst ontvetten voor je gaat schilderen. 

 
Binnenkant vlet: 

9. Schoonmaken/Krabben/schuren: voer de bovenstaande 
stappen 1,2 en 3 uit voor de binnenkant van de boot inclusief het 
dolboord en boeisel (buitenste blauwe deel tussen de twee witte 
randen). 

10. Primer: Dit is hetzelfde als stap 4. Nu is het alleen zo dat de 
zilveren primer bedoeld is voor de kale stukken staal in het deel 
met witte of blauwe lak. De gouden primer gebruiken we voor de 
bodem, waar de zwarte lak zit. Ook hier alleen voor kale stukken 
staal. 

11. Schuren: Als de primer droog is, schuur je deze plekken heel 
licht op. 

12. Ontvetten: Ontvet met een vochtige doek met wasbenzine het 
gehele deel dat je gaat schilderen. Dit doe je vlak voordat je 
gaat schilderen. 

13. Schilderen: Schilderen doen we in de volgende volgorde: 
-‐ Eerst zwarte lak (binnenkant bodem). 1 laag verf. 
-‐ Witte lak – binnenkant vlet, dolboord en (bovenkant) berghout. 3 

of 4 lagen verf (zie je nog primer dan nog een extra laag). 
-‐ Blauwe lak – boeisel. 1 laag verf (zie je nog primer dan nog een 

extra laag). 
 



8. GEBRUIK BUITENBOORDMOTOR 
 

 
Wat moet je weten? 
Voor het gebruik van de buitenboordmotor is het van belang dat je weet hoe 
de motorkap (1) los gaat, zie sluiting motorkap (2). Dat je weet waar de inlaat 
van het koelwater zit (7) en hoe je deze spoelt elke keer na gebruik. Hoe de 
starthandreep (13) werkt en hoe je dan de stand van de stuurhendel (10) zet 
en hoe de choke (18) gebruikt met starten. Hoe de (nood)stopschakelaar (14) 
werkt. 
 
Externe brandstoftank 
Op bovenstaande onderdelenlijst van de 
buitenboordmotor zie je ook een tankdop (12). 
Vaak komt het voor dat een buitenboordmotor 
geen ingebouwde tank heeft maar en losse 
externe tank zoals hiernaast afgebeeld. Je sluit de 
brandstofleiding aan (dit zit meestal in de buurt 
van de chokeknop of stopschakelaar). Je pompt 
dan 1 tot 2 keer in de brandstofleiding om het 
eerste beetje benzine naar de motor te laten 
stromen. Daarnaast is het belangrijk dat je de 
tankdop een klein slagje losdraait, zo voorkom je 
dat de brandstoftank vacuüm wordt gezogen. 
 
Let op bij een tweetakt motor dat je benzine gebruikt met een mengsmering 
van olie erin. Verderop vind je meer informatie of twee of viertakt motoren. 



Uitleg van een aantal belangrijke gebruikshandelingen 
  
Stop knop  
Knop indrukken om de buitenboordmotor 
te laten stoppen. Bij het indrukken wordt 
de ontsteking uitgeschakeld en zal de 
motor stil vallen.  
 
 
 
 
 
 
 
Chokeknop  
Chokeknop uittrekken om het 
brandstofmengsel rijker te maken bij het 
starten.  
 
 
 
 
 
 
Startgreep  
Om de buitenboordmotor te starten de 
startgreep eerst rustig uittrekken tot een 
weerstand voelbaar is. Vervolgens de 
startgreep in een snelle beweging recht 
naar u toe te trekken.  
 
 
 
  



WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN 2 EN 
4 TAKT BUITENBOORDMOTOREN? 
 
Een 2 takt buitenboordmotor maakt meer lawaai en bij een 2 takt 
buitenboordmotor is de kans groter dat er nog goede brandstof uit de uitlaat 
lekt. Dit komt doordat de 2 takt motor doorgaans geen kleppen heeft. 
 
2 takt buitenboordmotoren zijn daarentegen lichter, minder kwetsbaar 
en kunnen beter tegen stil staan. Dus gebruik je de motor weinig, bijvoorbeeld 
achter een zeilboot. Dan is 2 takt ideaal.     
 
Hoe werkt een tweetakt buitenboordmotor:  

1. De zuiger zuigt lucht en benzine aan via de inlaatpoort vanuit het 
carter, door zich omlaag te verplaatsen. 

2. De zuiger verplaatst zich weer omhoog en bouwt druk op in de cilinder 
(compressieslag).  

3. De bougie ontsteekt het samengeperste mengsel en door de explosie 
verplaatst de zuiger zich weer omlaag(arbeidsslag).  

4. De uitlaatpoort opent zich en de zuiger verplaatst zich weer omhoog. 
De uitlaatgassen worden via de uitlaatklep uit de cilinder geperst. 

5. Het geheel herhaalt zich.   
 

Hoe werkt een viertakt buitenboordmotor:  
1. De zuiger zuigt lucht en benzine aan via de inlaatklep, door zich 

omlaag te verplaatsen.  
2. De inlaatklep sluit als de zuiger beneden is.  
3. De zuiger verplaatst zich weer omhoog en bouwt druk op in de cilinder 

(compressieslag).  
4. De bougie ontsteekt het samengeperste mengsel en door de explosie 

verplaatst de zuiger zich weer omlaag (arbeidsslag).  
5. De uitlaatklep opent zich en de zuiger verplaatst zich weer omhoog. De 

uitlaatgassen worden via de uitlaatklep uit de cilinder geperst.  
6. Het geheel herhaalt zich. 

 
Het is belangrijk om te weten dat bij viertakt buitenboordmotor de motor 
zichzelf smeert, hier zit dus ook een oliereservoir in die je regelmatig moet 
controleren en eventueel bijvullen. Bij een tweetakt buitenboordmotor gebeurt 
dit niet, daarom mengen we de olie met de benzine, dit gebeurt in de 
brandstoftank. Meestal is de verhouding van olie op benzine 1:50 of 
1:100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


