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inleiding  

Hier is hij dan eindelijk, de versie voor de 2de klas Teervoet. In dit boekje staat 
alles wat je als 2de klas Teervoet-kandidaat moet kennen/kunnen. Daarnaast 
wordt er verwacht dat je alle zaken dat verwacht gekend te zijn bij je Teervoet 
nu ook weer gekend is. Op sommige plaatsen in het boekje zal je zien dat er naar 
de Teervoet verwezen wordt. 

Alles wat in dit boekje staat zou je moeten weten. Per onderdeeltje staan de 
belangrijkste kernwoorden vetgedrukt. De belangrijkste zaken zijn telkens 
aangeduid met een symbool die je kan terugvinden naast de titel: 

 

Staat bij de informatie die je zeker moet kennen voor je 2de klas.  

 

Staat bij de technieken die je zeker moet kunnen voor je 2de klas. 

 

De andere informatie waar geen symbool bij staat is bedoeld om de belangrijkste 
informatie te duiden maar is daardoor niet minder belangrijk. 

 

De leiding raad je zeker aan om alles in dit boekje eens op je gemak te lezen. Als 
je vragen hebt, kan je steeds bij hen terecht. 

 

Veel succes met jouw 2de klas Teervoet! 

 

Met dank aan: 

Doorzettende Wulp, Pientere Arkal, Gevatte 
Kauw, Standvastige Bento, Ondeugende Wisent, 
Vindingrijke Wolf, Spitsvondige Carancho, 
Genoeglijke Otter, Bereidwillige Zebra
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inhoud 

1. de menapiërs, wie zijn dat eigenli jk?  

Als Menapiër zeggen we al vaak eens: ‘Ik zit in de scouts’. Maar wat bedoelen we 
eigenlijk echt? 

Dit deel kan je nog eens bekijken in het Teervoet boekje. Fris zeker nog eens op 
hoe de oprichting gebeurd is, waar voor FOS staat en het logo. Bekijk ook zeker 
nog eens hoe de Menapiërs zijn ontstaan te vinden op de site en in het Teervoet 
boekje. 
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2. onze tradities 

Ook hier verwijzen we graag naar het Teervoet boekje voor de basiskennis. We 
verwachten dat onder andere het uniform, de scoutshand, de scoutsgroet gekend 
is. Omdat de wet en de belofte zeer belangrijk zijn worden ze hier ook nog eens 
vermeld. 

2.1. wet en belofte 

Tijdens de vlaggengroet en enkele andere plechtigheden (zoals de 
Teervoetceremonie) maken we gebruik van enkele zeer oude tradities. Dit zijn 
zaken die over heel de wereld worden gedaan door scoutsorganisaties. 

2.1.1. wet 

Waar wij als Menapiërs het meest belang aan hechten is dat je iedere regel in 
eigen woorden kan verklaren. Voor het behalen van je Teervoet is het dan ook 
belangrijk dat je deze kent. Als jongen begin je iedere regel met ‘een scout’, als 
meisje met ‘een gids’. 

een gids/scout  is eerlijk 

een gids/scout  eerbiedigt de overtuiging van anderen 

een gids/scout  maakt zich nuttig 

een gids/scout  is een vriend van allen 

een gids/scout  is vriendelijk en hoffelijk 

een gids/scout  kan gehoorzamen 

een gids/scout  staat open voor de natuur en is milieubewust 

een gids/scout  houdt vol 

een gids/scout  is ijverig 

een gids/scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en voor 
de anderen. 
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2.1.2. belofte 

De belofte wordt alleen gebruikt op de Teervoetceremonie. Met deze belofte zeg 
je dat je je uiterste best zal doen om de scoutswet na te leven en anderen te 
helpen waar je kan. 

 

 

2.1.3. camemberts 

Bereiden van camembert 
1. Koop een camembert in een houten doosje. 

(Tip: Om een goede camembert te kiezen kan je kiezen voor het merk Le 
Rustique of Président.) 

2. Open de bovenkant van de doos. 
3. Haal de camembert uit de doos en draai deze om zodat de opening van 

het plastiekje aan de bovenkant van de houten doos komt te zitten. 
4. Open het plastiek en maak een kruis in de camembert. 
5. Sluit het plastiekje en de houten doos terug. 
6. Wikkel de houten doos in aluminiumfolie. 
7. Leg op de kolen tot de camembert klaar is. 
8. Geniet van een perfecte camembert met stokbrood zonder te hoeven 

smossen. 

 

 

 

 

Ik beloof te trachten goed samen te werken in onze groep; 
te leven naar de scouts- en gidsenwet; 

anderen te helpen waar ik kan. 
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2.1.4. badgewerking  

Het doel van de badgewerking is het stimuleren van de individuele ontplooiing 
van interesses, van kennis en vaardigheden die voor de hele patrouille, troep of 
eenheid van nut kunnen zijn. Het is zeker niet de bedoeling om zo veel mogelijk 
badges te halen en dan niets meer met de verworven kennis of vaardigheden te 
doen. De badge is slechts een symbool van erkenning voor de moeite die de gids 
of verkenner heeft gedaan om zich te verdiepen in bepaalde materie, en een 
stimulans om dit nog te doen. In sommige gevallen is het ook praktisch als de 
bezitter van bepaalde vaardigheden snel herkenbaar is, bijvoorbeeld in het geval 
van de badge EHBO verantwoordelijke of brandweerman. De badges zijn 
onderverdeeld in 3 categorieën:  

 Interessebadges: Deze zijn er vooral om de ontplooiing van persoonlijke 
interesses te stimuleren. Ze kunnen dus over zeer uiteenlopende 
onderwerpen gaan, die vaak niet direct iets met scouting te maken 
hebben.  

 Gemeenschappelijke badges of groepsbadges: Deze worden in kleine 
groep of per patrouille afgelegd en stimuleren zo behalve interesse-
ontplooiing ook samenwerking. Het gaat hier om vaardigheden die vaak 
goed van pas komen in het scoutsleven.  

 Dienstbadges: Deze badges zijn er vooral gericht op de vaardigheid om 
een bepaalde noodzakelijke taken goed te vervullen, of op het helpen 
van anderen, al dan niet in nood. In deze categorie staan enkele badges 
die specifiek voor leiding zijn geschreven.  

Men kan starten met badgewerking, na het behalen van de Teervoet. Vanaf dat 
moment kan men aan badgewerking blijven doen: bij Jongverkenners en -gidsen, 
Verkenners en Gidsen, Pioniers en Seniors. Sommige badges zijn zelfs speciaal 
geschreven voor leiding. Vele badges kunnen gewoon uitgewerkt worden door 
de kandidaat zelf en afgelegd worden bij een van de leiders die deze badge al 
heeft, voor andere interessebadges moet men soms een beroep doen op een 
opleiding buiten het scoutsmilieu, of op hulp van een specialist ter zake. Wanneer 
heb je nu een badge behaald? Als je voldoet aan de eisen die bij de badge staan, 
zou je simpelweg kunnen zeggen. Het is echter aangewezen om bij de 
beoordeling het gezond verstand te gebruiken en flexibel te zijn. Als bijvoorbeeld 
extreme omstandigheden ertoe geleid hebben dat een bepaalde eis niet gehaald 
werd, kan men dit wel eens door de vingers zien. Badges worden niet zomaar 
gegeven, anders verliezen ze hun waarde: zowel de pedagogische als de 
symbolische waarde.  
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Badgewerking in Open Scouting 

De badgewerking zoals hier beschreven is in België uniek aan open scouting. Er 
zijn groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen en waarschijnlijk ook van de 
andere koepels die aan badgewerking doen, maar FOS Open Scouting is de enige 
federatie die dit in haar werking heeft geïntegreerd. 

De eerste badge in de eenheid!  

Als een badge voor de eerste maal behaald gaat worden in de eenheid, hebben 
we dus niemand die deze kan afnemen. Als oplossing hiervoor zal een leider die 
tweedeklas is, en zelf een paar badges reeds behaald heeft je opvangen voor al je 
vragen en je bijsturen waar nodig. Hij zal samen met jou zich verdiepen in het 
thema. De begeleider gaat dan samen met de eenheidsleiding over het al dan niet 
behalen van de badge. 

Denk eraan dat jij in het vervolg de nieuwe standaard gaat worden voor deze 
badge binnen onze eenheid!  
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3. communiceren kan je leren 

3.1. morse 

Morsecode verzendt tekst door aan-uit tonen, lichtflitsen of klikken. Het werd 
veel gebruikt in de jaren 1890 voor vroege radiocommunicatie, voordat het 
mogelijk was om stem te verzenden. Het SOS-noodsignaal (... --- ...) is 
waarschijnlijk het bekendste bericht in Morsecode. Voor je Teervoet werd er van 
je verwacht dat je met een morsemolen overweg kon. Echter, voor de 2de-klas 
Teervoet dien je morse uit je hoofd te kennen. 

Volgende tabel kan je helpen morse van buiten te leren: 
Elke letter is gekoppeld aan een woord. Door dit woord nu te splitsen in 
lettergrepen kan je de morsecode opstellen voor die letter. Dit gebeurt als volgt 
als de lettergreep een ‘o’ bevat dan wordt de code een streep ‘-‘of lang. Zoniet dan 
wordt het een punt ‘.’ of kort. 

A · — A’toom S · · · Sa’la’mi 
B – · · · Bok’ken’wa’gen T — Tom 
C — · — · Co’ca’Co’la U · · — U’ni’form 
D — · · Do’re’mi V · · · — Ver’ken’ners’troep 
E · Eend W · — — Weer’wolf’jong 
F · · — · Fa’bi’o’la X — · · — Xou’da’nie’doen 
G — — · Groot’moe’der Y — · — — York blijft toch york 
H · · · · Ha’ven’mees’ter Z — — · · Zor’ro’wa’pen 
I · · Ie’mand 1 · — — — —  
J · — — — Ja’o’zo’mooi 2 · · — — —  
K — · — Ko’len’schop 3 · · · — —  
L · — · · Li’mo’na’de 4 · · · · —  
M — — Mo’tor 5 · · · · ·  
N — · Noor’den 6 — · · · ·  
O — — — Oor’logs’vloot 7 — — · · ·  
P · — — · Pap’school’lo’per 8 — — — · ·  
Q — — · — Quo’quo’ri’quo 9 — — — — ·  
R · — · Re’vol’ver 0 — — — — —  
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3.2. NATO-alfabet 

Het NATO-spellingsalfabet of ‘International Radiotelephony Spelling Alphabet’ is 
een spelalfabet. De functie van een spelalfabet is om belangrijke delen van 
gesproken boodschappen foutloos te kunnen spellen en verstaan, ook bij 
slechtere radio- of telefoonverbindingen, en ook als gesprekspartners niet 
dezelfde tongval of hetzelfde dialect hebben. 

Het NATO-alfabet maakt het zelfs mogelijk om gesproken boodschappen uit te 
wisselen tussen mensen die niet dezelfde uitspraak hebben, bijvoorbeeld omdat 
ze elkaars taal slecht of niet spreken. 

Het is geen fonetisch alfabet, ook al wordt het soms wel zo genoemd. Het doel 
van het alfabet is niet dat de letter- en cijferwoorden door iedereen op exact 
dezelfde manier uitgesproken worden. Het doel gaat niet verder dan het 
voorkomen van verwarring over de gespelde letters en cijfers. 

Volgend ezelsbruggetje kan je helpen om het NATO-alfabet te onthouden: 

A, B, C, D, E 
Vraag: Wat doet C.? 
Antwoord: BRAVO! ALPHA-mannetje CHARLIE maakt een ECHO in de DELTA 

F, G, H, I 
Vraag: Waar ben ik? 
Antwoord: Ik dans een FOXTROT in een GOLF HOTEL in INDIA 
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J, K, L 
Vraag: Wat doet J.? 
Antwoord: JULIETT eet een KILO in LIMA 

M, N, O, P, Q 
Vraag: Wat doet M.? 
Antwoord: MIKE gaat in NOVEMBER met OSCAR en PAPA naar QUEBEC 

R, S, T, U 
Vraag: Wat doet R.? 
Antwoord: ROMEO danst in de SIERRA een TANGO in UNIFORM 

V, W, X, Y, Z 
Vraag: Wat doet V.? 
Antwoord: VICTOR drinkt zoveel WHISKEY dat hij een X-RAY maakt van een 
YANKEE en een ZULU tegelijkertijd 

3.3. seinen 

Semafoor is een systeem waarbij een persoon op afstand informatie verzendt 
met vlaggen in de hand. Afhankelijk van de positie van de vlaggen, varieert het 
bericht. De seiner houdt de vlag op verschillende posities die letters of cijfers 
vertegenwoordigen. 

Het is niet de bedoeling dat je deze seinen uit je hoofd leert. Wel moet je ze 
kunnen gebruiken onder leiding van volgende legende. 
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4. EHBO 

EHBO staat voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’. Dit houdt in dat we de eerste 
zorgen kunnen toepassen na een ongeval. De tweedeklas Teervoet wordt 
uitgebreid op de kennis van de Teervoet. Ook worden enkele nieuwe begrippen 
en technieken aangekaart. 

4.1. basisregels eerste hulp 

Als er een ongeval plaatsvindt is het van uiterst belang snel en rustig te handelen. 
Om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn enkele essentiële basisregels 
van toepassing. 

1. Veiligheid: let op gevaar. Zorg ervoor dat je zelf, omstanders en het 
slachtoffer geen gevaar lopen. 

2. Situatie inschatten: ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand 
mankeert. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd 
of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse. 

3. Geruststellen: Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Een 
slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt 
en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. 

4. Hulp: als de situatie ernstig is zorg je voor professionele hulp. Vraag aan 
een omstaander de hulpdiensten te verwittigen door het alarmnummer 
(112) te bellen. Als er geen omstaander aanwezig is, bel je zelf. 

4.2. hulpdiensten 

Enkele belangrijke (gratis) noodnummers zijn: 

 Algemeen noodnummer in Europa: 112 
 Antigifcentrum in België: 070 245 245 

Handig om te weten: de politie heeft (per gemeente) een niet-noodnummer voor minder 
dringende zaken. Dit is over het algemeen zeer makkelijk online te vinden. 
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Bij het bellen van de hulpdiensten is het belangrijk rustig en duidelijk te blijven 
bij het doorgeven van informatie. Enkele zaken moet je zeker vermelden (de W-
vragen): 

1. Wie je bent (naam, voornaam, leiding bij de scouts…). 

2. Waar je bent (adres, stad, duidelijke omgevingskenmerken, …). Als je op 
een plaats bent met slecht gsm-bereik, of indien je batterij bijna leeg is, 
probeer dit dan zo vroeg mogelijk door te geven. Op die manier kunnen 
hulpdiensten je zeker weten te vinden ook al valt de verbinding weg. 

3. Wie het slachtoffer is (naam, leeftijd, geslacht, …). 

4. Wat er is gebeurd. 

4.3. CPR 

Wanneer een slachtoffer buiten bewustzijn lijkt te zijn, moet er snel en correct 
gehandeld worden. 

1. Verzeker de veiligheid van jezelf en het slachtoffer. 

2. Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. 
 Luid vragen of de persoon bij bewustzijn is. 
 Lichtjes schouders schudden. 
 NIET slaan op het gezicht! 

3. Maak de ademhalingsweg vrij door middel van de 
‘chin lift’. Hef de kin op en duw het voorhoofd naar 
achter. Plaats nu je oor aan de mond van het 
slachtoffer en kijk terwijl naar zijn/haar borstkas. Op 
deze manier kun je het slachtoffer horen, zien en 
voelen ademen. 
 

4. Ademt het slachtoffer niet, laat dan meteen iemand 
de 112 verwittigen. 

 
5. Begin daarna met de hartmassage. Zorg dat het slachtoffer zich op een 

hard oppervlak bevindt (bv. niet in een bed of op een matje).  
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Zit aan de zijkant van het slachtoffer. Verwijder eerst 
dikke hinderende kledij zoals dikke truien of jassen. 
 
Plaats de hiel van je hand (zie afbeelding) op het 
midden van de borst van het slachtoffer, ter hoogte 
van de tepels. Leg je andere hand er bovenop en grijp 
de ruimte tussen je vingers. 
 
Leun nu voorover boven het slachtoffer en gebruik 
het gewicht van je bovenlichaam om de borst in te 
drukken. Doe dit met gestrekte armen. 
 
Het ritme van de hartmassage is 100 compressies per 
minuut, hetzelfde ritme als ‘Stayin Alive’ van de Bee 
Gees, ‘Hips Don’t Lie’ van Shakira, … 
 
Dit doe je 30 maal. 
 
Als meerdere omstaanders CPR-vaardig zijn, is het aangeraden af te 
wisselen als de eerste persoon uitgeput is. Vraag daarom ook altijd aan 
omstaanders of iemand kan overnemen als je zelf niet meer kan. 
 

6. Hierna dient het slachtoffer beademt te 
worden. Zit aan de zijkant van het 
slachtoffer. Hef met één hand de kin op, 
en knijp met de andere de neus dicht. 
Plaats je mond op die van het slachtoffer 
en adem langzaam uit in de mondholte. 
Als dit correct gebeurt kun je de 
borstkas van het slachtoffer zien 
bewegen. 
 
Dit doe je 2 maal 
 

7. Herhaal stap 5 en stap 6 tot de hulpdiensten arriveren of tot de 
persoon weer een normale ademhaling heeft. 
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4.4. acute wonden 

Elke wonde moet worden verzorgd om besmetting en infectie tegen te gaan, en 
natuurlijke genezing te bevorderen. Enkele zaken komen bij eender welke 
wonde terug: 

 Zorg dat jij en het slachtoffer veilig zijn. 
 Was je handen voor de verzorging van de wonde. 
 Gebruik propere (steriele) doekjes, pleisters, naalden, … 
 Was je handen na de verzorging. 

Steriel materiaal vind je altijd terug in een gesloten verpakking. Zelf een naald 
steriel maken kan ook door deze boven een vlam te houden of te ontsmetten met 
iso-Betadine/ontsmettingsalcohol. 

4.4.1. snijwonde 

 Was de wonde en de zone er rond met proper water. Zorg ervoor dat de 
wonde zo proper mogelijk is. 

 Ontsmet de wonde en de zone er rond met ontsmettingsspray of door 
ontsmettingsmiddel op de wonde te deppen. Iso-Betadine werkt hier 
uitstekend. 

 Bedek de wonde met een pleister, snelverband of kompres. Deze stap is 
enkel nodig bij iets ernstigere snijwonden, maar kan bijvoorbeeld op 
kamp ook kleinere wondjes beschermen tegen vuiligheid. 

 Als de wonde vrij diep is ga je best naar de dokter/het ziekenhuis om 
deze al dan niet te hechten. 

4.4.2. diepe snijwonde/steekwonde 

Diepe snijwonden en steekwonden zijn de meest serieuze vorm van acute 
wonden. Hierbij is het dan ook extra belangrijk dat de basisregels van eerste 
hulp streng in acht worden genomen! 

 Zorg ervoor dat jij en het slachtoffer veilig zijn. 

Dit soort serieuzere acute wonden vereisen zeer vaak professionele medische 
hulp. Aarzel niet om de hulpdiensten meteen te (laten) verwittigen. 
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Check eerst of het slachtoffer ademt en bij bewustzijn is. Als de persoon buiten 
bewustzijn is en niet meer ademt, zorg er dan zeker voor dat iemand CPR 
uitoefent (zie 4.3 CPR ). 

 Leg het slachtoffer neer op de grond, ongeacht in hoeverre ze nog bij 
bewustzijn zijn. Het bloedverlies kan het slachtoffer doen flauwvallen. 
Zorg voor comfort en eventueel warmte adhv een kledingstuk onder het 
hoofd als kussen, een (reddings)deken over de benen, … 

 Als het object dat de steekwonde veroorzaakte nog in het lichaam zit, 
laat het dan op die plaats zitten. Vaak voorkomt dit object ernstig 
bloedverlies. 

 Verwijder hinderende kledij indien mogelijk. 
 Probeer de bloeding te stelpen: 

 Bij een aderlijke bloeding (constante stroom van donker bloed) 
o Druk op de wonde aanbrengen met behulp van een 

absorberend materiaal (propere handdoek, T-shirt, 
scoutsdas…). 

o Indien van toepassing: ledemaat in de hoogte brengen (boven 
het niveau van het hart). 

 Bij een slagaderlijke bloeding (pulserende (kloppende) stroom van 
helderrood bloed) 

o Harde, continue druk op de wonde aanbrengen met behulp 
van een absorberend materiaal. Gebruik hiervoor je vuist en je 
lichaamsgewicht. 

o Als dat de bloeding niet stelpt kun je daarnaast druk 
uitoefenen op de slagader vanwaar de bloeding afkomstig is. 
Die zijn te vinden op plaatsen waar de slagader dicht aan het 
oppervlak ligt: elleboogholte, oksel, knieholte, schaamstreek, … 

 Blijf de bloeding stelpen tot de hulpdiensten arriveren. 

In dit soort situaties is het belangrijk goed te luisteren naar wat de 
hulpdiensten over de telefoon zeggen, en hun ook te voorzien van voldoende 
informatie. Blijf rustig en duidelijk en antwoord zo goed mogelijk op hun vragen. 
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4.4.3. brandwonde 

“Eerst water, de rest komt later” 

 Koel de wonde minimum 15 minuten af onder fris (geen ijskoud, bij 
voorkeur 20°C), stromend water. 

 Bepaal de graad in welke de huid is verbrand en ga verder met 
behandelen naargelang deze graad. 

4.4.3.1. graad I brandwonde 

Huid ziet rood, licht gezwollen, geen blaren, pijnlijk. 

 Ontsmetten 
 Flamigel aanbrengen 

Geneest doorgaans binnen 3-4 dagen. 

4.4.3.2. graad II brandwonde 

Huid ziet rood, blaarvorming, uitzweten van vocht, zeer pijnlijk. Als de 
brandwonde diep is, kan het minder pijn doen doordat zenuwen zijn aangetast. 

 Kleine blaren intact laten 
 Zeer grote blaren of blaren op hinderende 

plaatsen: openprikken: 
o Blaar ontsmetten 
o Openprikken met steriele naald 
o Nogmaals ontsmetten 
o Eventueel afdekken 

 Ontsmetten 
 Flamigel aanbrengen 
 Langsgaan bij dokter/ziekenhuis 

Geneest doorgaans over een periode van 2-3 weken. 
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4.4.3.3. graad III brandwonde 

Huid vertoont een ‘leder’-achtige textuur en is gevoelloos. 

 Wikkel de huid in koude, natte kompressen 
 Ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis! 

Heeft doorgaans weken tot maanden nodig om volledig te herstellen 

Belangrijk om te weten is dat elke graad 
brandwonde vaak omringd is door een 
regio met een lagere graad brandwonde. 
Zo is een graad III brandwonde vaak 
omringd door een graad II brandwonde, 
met daarrond nog eens een graad I 
brandwonde. 

4.4.4. blaar 

Als de blaar al open is: 
 Ontsmet de blaar met ontsmettingsspray of iso-Betadine. 
 Snij of knip het kapotte weefsel weg. Een allesknipper (uit EHBO-

kistje) is hier ideaal voor. 
 Bedek met een pleister of verband.  

Als de blaar nog gesloten is: 
 Ontsmet de huid op en rond de blaar. 
 Bedek ze met een pleister of verband. 
 Als de blaar zich op een hinderende plaats bevindt (in de plooi van de 

vinger, onderkant van de voet, tussen de tenen…) en daardoor pijn/last 
bezorgt: openprikken: 

o Ontsmet de blaar. 
o Prik de blaar open door met een steriele naald een klein gaatje 

te maken aan de zijkant van de blaar. Duw het vocht eruit door 
met je vinger langzaam over de blaar te ‘vegen’. 

o Ontsmet opnieuw. 
o Bedek met pleister of verband. 
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4.4.5. splinter 

 Ontsmet de huid rondom de splinter. 
 Trek met een pincet de splinter uit de huid. Eventueel kan de huid wat 

los geschraapt worden. Weken in lauw/warm water kan de huid ook wat 
losser maken. 

 Bedek eventueel met pleister of verband. 

4.4.6. wespensteek/bijensteek 

Als er een wesp of bij rond je vliegt, blijf dan kalm. Deze gaat enkel steken als ze 
zich bedreigd voelen. 

 Verwijder de naald met je vingers (een pincet kan door de druk het gif 
van de angel in je huid spuiten) 

 Zuig het gif uit de huid. Vergeet het zeker niet uit te spugen. 
 Smeer een insectenzalf op de wonde. 
 Als je allergisch bent, ga dan zeker naar het ziekenhuis. 

4.4.7. tekenbeet 

Teken bevinden zich op warme, vochtige plaatsen. Ze nestelen zich graag op het 
lichaam in knieholtes, oksels, achter de oren, de liesstreek, … 

 Verwijder de teek met een tekentang of met een pincet dat je om zijn as 
draait tijdens het naar boven trekken. Duw het pincet zo dicht mogelijk 
tegen de huid. 

 Ontsmet de wonde. 
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4.5. verbanden 

4.5.1. draagdoek 

Een draagdoek wordt aangelegd in geval van een gebroken arm, sleutelbeen, … 
Als Teervoeter doen we dit met onze das. 

 Verbuig de pijnlijke arm in een 
hoek van 90° en laat deze door 
het slachtoffer met zijn andere 
hand ondersteunen. 

 Leg het breedste stuk van je das 
onder de arm met het langste 
stuk aan de kant van de 
pijnlijke hand. 

 Breng de 2 kleinste hoeken elk over een schouder en knoop ze achter 
de nek vast. 

 Ga langs bij een dokter. 

4.5.2. driehoeksverband 

Een driehoeksverband wordt gebruikt om een hand of voet tijdelijk af te dekken. 

 Leg de pijnlijke hand/voet met de palm/zool naar beneden op de das, 
met de punt van de driehoek naar voor gericht. 

 Plooi de punt naar achter over de hand/voet. 
 Plooi de uiteinden kruislings over de hand/voet. 
 Draai beide uiteinden achter de voorarm/hiel, zoals op de figuur. 
 Span aan en knoop de uiteinden aan elkaar aan de voorkant.



27  

4.5.3. kruisverband 

Een kruisverband is handig om een oppervlakkige wonde op arm of been stevig 
af te dekken. 

 Ga eerst 2 keer horizontaal rond de 
ledemaat. 

 Begin dan kruisgewijs naar boven te 
werken, zoals op de figuur. 

 Ga telkens ongeveer een centimeter 
hoger. Zo krijg je een soort 
visgraatpatroon. 

 Eindig met nog 2 horizontale wikkelingen 
en maak vast. Dit kan ook door het 
uiteinde in het verband te steken. 

4.6. flauwvallen 

Het slachtoffer voelt zich zwak, onwel, ziet zwarte vlekken voor de ogen, 
wordt opeens bleek, voelt koud aan of valt. 

Ongeacht het slachtoffer nog bij bewustzijn is of niet, laat je hem neerliggen en 
plaats je de benen hoger dan de rest van het lichaam. Zorg ervoor dat het 
slachtoffer voldoende lucht krijgt en maak eventueel knellende kledij los. 
Wanneer het slachtoffer bijkomt, laat hem dan geleidelijk aan rechtop zitten. 

4.7. zonneslag 

Het slachtoffer heeft een rood aangezicht en rode huid, snelle hartslag, hoofdpijn, 
duizeligheid, dorst, braakneigingen. 

 Breng het slachtoffer direct uit de zon. 
 Laat hem halfzittend in de schaduw liggen. 
 Maak spannende kleding los. 
 Leg koude kompressen of natte doeken op het voorhoofd en in de 

liesstreek. 
 Laat het slachtoffer water drinken met een kleine hoeveelheid zout 

(ongeveer een koffielepel per liter). 
 In extreme gevallen (epileptische aanvallen, verlies bewustzijn, extreem 

overgeven/diarree, convulsies), hulpdiensten verwittigen. 
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4.8. verstikken 

Wanneer iemand zich verslikt, is het vooral belangrijk deze persoon eerst te laten 
kalmeren. 

 Spoor het slachtoffer aan traag en rustig in te ademen. 
 Spoor het slachtoffer aan om te hoesten.  

Als dit niet blijkt te helpen: 

 Laat het slachtoffer vooroverbuigen. 
 Ondersteun met een hand het borstbeen. 
 Geef enkele harde slagen met de hiel van je andere hand 

tussen de schouderbladen. 

Als dit ook niet blijkt te helpen, en dus als laatste redmiddel, pas 
je het Heimlichmanoeuvre toe: 

 Ga achter het slachtoffer staan. 
 Plaats je beide armen rond het bovenlichaam. 
 Maak van 1 hand een vuist, neem die vast met je 

andere. 
 Plaats je handen onder het borstbeen. 
 Laat het slachtoffer licht voorover leunen. Zorg wel 

dat jouw bovenlichaam tegen dat van het slachtoffer 
blijft. 

 Trek het slachtoffer naar je toe. 

LET OP: het bij kleine kinderen (denk aan bevers, welpen, soms zelfs wolven), 
plaats je je vuist OP het borstbeen, NIET eronder. 

4.9. stabiele zijligging 

Als iemand bewusteloos is door een val of een klap maar nog wel gewoon ademt, 
leg je diegene in de stabiele zijligging. Het is geen ingewikkelde houding om 
iemand in te krijgen, maar je moet wel weten hoe je het doet. 

 Kniel naast het slachtoffer en zorg ervoor dat zijn benen gestrekt zijn. 
 Leg de dichtstbijzijnde arm van het slachtoffer in een rechte hoek met 

het lichaam. 
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 Buig de andere arm over de borst en leg deze met de handrug tegen de 
wang van het slachtoffer. Houd deze hand vast. 

 Je hebt de andere hand vrij om de knie van het verst liggende been te 
buigen, terwijl de voet op de grond blijft. 

 Trek dit gebogen been naar je toe, terwijl je de hand van het slachtoffer 
tegen zijn wang houdt. De heup en de knie van het bovenste been 
moeten in een rechte hoek liggen. 

 Zorg dat de elleboog de grond raakt. 

4.10. EpiPen 

Een EpiPen is een manier om snel medicatie toe te dienen aan iemand die een 
ernstige allergische reactie ondergaat. Omdat zo’n allergische reactie 
levensbedreigend kan zijn, is het heel belangrijk dat de EpiPen zo snel mogelijk 
wordt toegediend. Als de eerste EpiPen de symptomen niet vermindert, mag een 
tweede worden toegediend na 5-15 minuten. Een allergische reactie kan je 
herkennen door een moeilijke ademhaling, opzwellen van de keel, het gezicht of 
de lippen, misselijkheid of braken. 

 Verwijder de blauwe veiligheidsdop. 
 Hou de EpiPen op een afstand van ongeveer 10cm van de binnenkant 

van het dijbeen van het slachtoffer, met de oranje punt naar hun 
gericht. 

 Duw de EpiPen krachtig en recht in het dijbeen van het slachtoffer. 
 Houd de EpiPen in het been voor minstens 3 seconden. 
 Bel de 112. 

4.11. transport van een slachtoffer 

Over het algemeen geldt dat een slachtoffer niet getransporteerd wordt zolang 
de omgeving niet gevaarlijk of onveilig is. Dit betekent natuurlijk niet dat iemand 
met een splinter of teek zich niet mag verplaatsen. Houd deze regel vooral in 
gedachten bij personen met ernstige letsels of bewustzijnsverlies. 

Als een persoon vanwege veiligheidsredenen (brand, drukke baan…) koste wat 
kost moet verplaatst worden, zijn daar enkele technieken voor. 
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4.11.1. 2-persoons zitje 

Deze methode vereist een bewust slachtoffer en 2 
assistenten: 

 Maak onder het slachtoffer een zitje door 
je armen zoals op de figuur met elkaar te 
verbinden. 

 Laat het slachtoffer steunen op jullie 
schouders. 

4.11.2. 1-persoons carry 

Deze methode vereist een slechts 1 persoon en kan gebruikt 
worden op bewuste en bewusteloze slachtoffers. 

 Laat het slachtoffers beide armen over je schouders 
rusten. 

 Sleep het slachtoffer mee door zijn handen vast te 
grijpen. 

4.11.3. sleepmethodes 

Je kan er ook voor kiezen het slachtoffer te slepen naar een andere locatie. Dit is 
doorgaans voor bewusteloze slachtoffers. 

 Op een deken (rol het slachtoffer voorzichtig op een deken en sleep het 
hoofduiteinde van het deken) 

 Aan de enkels 
 Aan de kleren (grijp de kleren aan de schouders) 
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4.11.4. brancard 

Je kan ook zeer simpel een eigen brancard construeren met behulp van enkele T-
shirts, uniformen, truien… en twee lange (tent)palen, 
takken, … 

 Gebruik 2 palen/takken die iets langer zijn 
dan het slachtoffer 

 Steek de palen door de mouwen van de 
kledingstukken 

 Rol het slachtoffer voorzichtig op de brancard 

5. navigatie: kaart en kompas 

5.1. kaart  

De basiskennis voor de kaart is gezien in Teervoet als je nog een opfrissing nodig 
hebt voor wat hoogtelijnen zijn, waar de schaal te vinden is en het gebruik van 
een legende kan dit gevonden worden in het Teervoet boekje. 

5.1.1. azimut en tegenazimut 

Een object aan de hemel wordt aangegeven door twee 
coördinaten: azimut en elevatie. Azimut is hierin de 
horizontale coördinaat, de kompasrichting of ook wel 
de hoek met het noorden gemeten (zie figuur). 

Ter verduidelijking: Een ster die perfect in het oosten 
ligt heeft een azimut van 90°. 

Als we spreken van een tegenazimut is dat de azimut + 
of -180 graden. Hoek berekenen van tegenazimut naar 
een hoek in azimut doe je op volgende manier: 

Tegenazimut < 180° Azimut = tegenazimut + 180° 
Tegenazimut > 180° Azimut = tegenazimut - 180°  

Ter verduidelijking: Een ster die perfect in het oosten ligt heeft een tegenazimut 
van 270°. 
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5.1.2. schieten op de kaart  

Als je een bepaalde afstand moet schieten over een bepaald aantal graden, 
dan moet je dit schieten op de kaart, m.b.v. een roomer. 

Volgens voorbeeld zal dit illustreren: 

Opdracht: schiet 2 km over 50° azimut. 

1. Leg je kaart goed zodat de bovenkant 
richting het noorden wijst. 

2. Neem een leeg blad en meet m.b.v. de 
schaal 2 km. Als de schaal 1:25000 is 
zal dit dus 8 cm zijn op de kaart. Meet 
vanaf de hoek van het blad 8 cm en zet 
een streepje. 

3. Leg de gradenboog van je roomer 
goed, zodat de 0° naar het noorden 
wijst, de bovenkant van je kaart, dus 
evenwijdig met de verticale 
coördinaatlijnen. 

4. Leg het middelpunt van je 
gradenboog op het punt waar je je bevindt. Hij komt dus rechts van je 
punt te liggen. 

5. Leg het hoekpunt van je blad onder je gradenboog zodat hij samenvalt 
met het middelpunt van je gradenboog en je startpunt. 

6. Schuif je blad zodanig dat het op 50° komt te liggen. Het 
streepje die je daarnet hebt getrokken valt samen met 
het punt waar je naartoe moet lopen. 

Als de gegeven aantal graden die je moet schieten groter is dan 
180° draai je de gradenboog gewoon om, zodat hij links komt te 
liggen van het punt waar je je bevindt, en de 180° naar het 
noorden wijst. Nu moet je wel al de graden op je boog + 180° 
doen. (20° wordt dus 200°) 
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5.1.3. coördinaten bepalen zonder roomer  

Je kan perfect een gegeven coördinaat (in UTM) bepalen op de kaart met een 
meetlat of geodriehoek, dit illustreren we d.m.v. een voorbeeld. 

Gegeven: Coördinaat 2 08540/039800: 

1. Je zoekt eerst op de horizontale as (X-as) naar 208. Daarna zoek je op de 
verticale as (Y-as) naar 39. Als je op het snijpunt van deze twee lijnen 
komt, dan krijg je de coördinaat 20800/03900. Dit zou je ook doen als je 
wel een roomer had. Dit punt ligt altijd links onderaan van het vierkant. 

2. Je weet dat een vierkant op een kaart met schaal 1/25000 een zijde van 
4 cm heeft = 1 km. Elke mm op kaart stelt dus 25 m voor in werkelijkheid. 

3. Als je je meetlat horizontaal legt met de nul in het snijpunt die je daarnet 
hebt gevonden, dan moet je zoeken naar de 540 m. 

 540: 25 = 21, 6 = 22 mm = 2,2 cm 

4. Als je je meetlat verticaal legt met de nul in het snijpunt, dan moet je 
zoeken naar de 800 m. 

 800: 25 = 32,0 = 32 mm = 3,2 cm 

5. Het snijpunt van deze twee afstanden binnen dat vierkant geeft dan de 
juiste coördinaat weer. 

5.2. kompas 

5.2.1. 3 verschillende soorten Noordens 

 Het geografische noorden is het noorden van de noordpool en (bij 
benadering) de poolster, de échte 0° dus. 

 Het magnetische noorden is het punt waar je kompasnaald door wordt 
aangetrokken. Het verschuift jaarlijks, de mate waarin het afwijkt van 
het geografische noorden noemen we de declinatie. 

 De afwijking van het vierkantennet is het derde Noorden, en het 
houdt in hoeveel het Lambert- of UTM-vierkantennet afwijkt van het 
geografische noorden. 
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De declinatie en de afwijking van het vierkantennet zijn zodanig klein in 
België dat ze eigenlijk te verwaarlozen zijn. 

5.2.2. schieten met kompas azimut 

Wanneer je van punt A naar punt B wil gaan en je wil zo weinig mogelijk afstand 
afleggen, ga je in vogelvlucht je weg “schieten” of “kompaslopen”. Om te weten in 
welke richting je bestemming B ligt, moet je het azimut bepalen. 

Azimut berekenen met kompas: 

1. Leg je kaart goed zodat de 
bovenkant naar het noorden wijst. 
Verbind dan je beginpunt A met je 
bestemming B door een rechte lijn. 
Leg de aanlegzijde van je kompas 
langs deze lijn. De richtingspijl wijst 
naar het doel. 

2. Draai enkel het kompashuis, niet 
het kompas, tot de noord-zuidpijl 
naar het noorden van de kaart wijst. 
Met andere woorden: de noord-
zuidpijl moet evenwijdig lopen met 
de kaartrand OF met de verticale 
coördinaatlijnen die ook naar het 
Noorden lopen. 

3. Het getal van je kompashuis dat zich nu aan je richtingspijl of index 
bevindt, lees je af. Dit is het aantal graden van de richting naar het punt 
B. 

Herhaling!! 

● RICHTINGSPIJL NAAR HET DOEL 
● NOORDTEKEN (=MAGNEETNAALD) 

NAAR HET NOORDEN 
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Tegenazimut berekenen: 

Het tegenazimut bereken je vooral eens je aan het werk bent met een azimut en 
je wil controleren of je nog op het juiste pad bent. Door het berekenen van het 
tegenazimut moet je namelijk pal op je beginpunt terug aankomen. Is dat niet het 
geval, dan heb je onderweg tijdens het kompaslopen een fout gemaakt. 

Hoe bereken je nu het tegenazimut? Als je azimut kleiner is dan 180°, dan doe je 
+180. Is je azimut groter dan 180°, dan doe je -180. Even een voorbeeldje: 

● Azimut < 180° Tegenazimut = azimut + 180° 
● Azimut > 180° Tegenazimut = azimut - 180° 

5.2.2.1. hindernissen ontwijken tijdens het kompaslopen 

Onoverzichtelijke hindernissen (rotsformaties, zware heuvels, …) ontnemen je 
zicht om je kompasrichting verder te kunnen volgen. Je bent dus verplicht om 
van je looprichting af te wijken. Om de juiste looprichting te behouden, ondanks 
de hindernis, ga je als volgt te werk: 

1.  Aan de hindernis gekomen, wijzig je de kompasrichting. Wanneer je 
naar rechts wilt uitwijken, moet je 90° bijtellen, naar links moet je 90° 
aftrekken. Stel dat je een kompasrichting aan het volgen bent van 320°. 
Je wil naar rechts uitwijken dus heb je er 90° bijgeteld. Je nieuwe 
kompasrichting bedraagt 50° (= 320 + 90 = 410 – 360 = 50). 

2. Volg deze kompasrichting tot je de hindernis voorbij bent. Onderweg tel 
je het aantal afgelegde passen. 

3. Eens je je naast de hindernis bevindt, volg 
je terug je oorspronkelijke richting (320°). 

4. Wanneer je volledig voorbij de hindernis 
bent, corrigeer je opnieuw de 
kompasrichting met 90°, maar nu in 
tegengestelde zin dan de eerste maal. In 
ons voorbeeld dus 230° (320-90 = 230). Je 
stapt evenveel passen terug als de eerste 
maal toen je afweek. 

5. Vanaf dit punt volg je terug je oorspronkelijke koers. 
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5.3. oriënteren 

De kaart is samen met je omgeving eigenlijk de enigste hulmiddel die je nodig 
hebt om goed te navigeren. Een kompas is een handig hulpmiddel, maar zelfs 
zonder kompas kan je gemakkelijk je weg vinden. Hier volgt een overzicht van 
enkele technieken die je daarbij een hulp kunnen bieden. 

5.3.1. natuurelementen 

5.3.1.1. mos 

Het noorden bepalen aan de hand van de natuurelementen is ook een 
mogelijkheid. Er is daar een welgekend trucje voor en dit is kijken aan welke kant 
van een boom, mos groeit. Dit komt omdat de noordkant van de boom het minste 
zon krijgt, waardoor mos goed groeit. Dit is echter een techniek waar je mee moet 
opletten, mos kan ook aan een andere kant van een boom groeien. Afhankelijk 
van de schaduw en ligging van de boom en het microklimaat in het bos. 

5.3.1.2. bladgroei 

Je kan het noorden ook bepalen met 
een alleenstaande boom. De takken 
aan de zuidelijke kant van de boom 
zullen de neiging hebben om 
horizontaal te groeien, in de breedte. 
Terwijl de takken aan de noordelijke 
kant van de boom verticaal neigen te 
groeien, in de lengte, naar de zon toe. 
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5.3.2. zon 

5.3.2.1. horloge 

Het zuiden en dus het noorden bepalen kan 
ook aan de hand van een analoog horloge. 
Richt de kleine wijzer van analoog horloge op 
de zon. De locatie van het zuiden is het 
verlengde van het midden tussen 12 en de 
kleine wijzer. Dit is de basistheorie. Echter 
staat de zon in België om 13 uur in het zuiden 
dit komt door de Middeneuropese tijd, wat 
GMT+1 is.  Daarom moet je het midden 
nemen tussen de 1 en de kleine wijzer, die 
richting de zon wijst. Stel dat het nu ook nog 
zomertijd is, dan ligt het zuiden in het midden 
tussen de 2 en de kleine wijzer, die nog altijd 
richting zon wijst. Als we het zuiden weten 
zijn dan weten bijgevolg het noorden zijn. 

Deze methode wordt wel afgeraden in de buurt van de evenaar, in het bijzonder 
onder 20° noorder- of zuider breedte. 

5.3.2.2. schaduwmethode 

We steken een rechte stok in de grond. Dan markeren 
we de plek waar de schaduw valt van het uiteinde van 
de stok. Wacht minimaal 15 minuten, nu markeren we 
opnieuw de schaduw van het uiteinde van dezelfde 
stok. De lijn die de twee markeringen verbindt is bij 
benadering de oost-westas. De eerste markering is het 
westen. Wanneer het westen en oosten bepaald is, 
kunnen we onze windroos vervolledigen en weten we 
waar het zuiden en noorden is. 

Deze methode wordt afgeraden in de poolgebieden, 
boven 60° noorder- of zuider breedte.
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5.3.3. sterren 

De poolster duidt altijd het noorden 
aan, maar je vindt de poolster enkel 
als je je in het noordelijk halfrond 
bevindt, dus boven de evenaar. 

De makkelijkste manier om de 
poolster te bepalen is door eerst de 
grote beer te vinden. Deze is erg 
helder en heeft een steelpanvorm. 
Dan gebruik je de 2 “laatste” sterren 
uit de pan van de Grote Beer, Dubhe 
en Merak. Spring van Merak naar 
Dubhe en doe dit ongeveer 5 maal 
opnieuw in één rechte lijn.  

Zo kom je altijd nagenoeg in de Poolster terecht. 

Daarnaast is de poolster ook de “laatste” ster van de kleine beer. De kleine beer 
heeft een steelpanvorm. 

Trek een lijn van de Poolster recht naar de horizon, dit is het noorden. Aan de 
rechterzijde heb je het oosten, links het westen en achter je ligt het zuiden. 

Je kan dan ook je breedtegraad vinden d.m.v. je vuisten. Je test het zelf door een 
vuist te make met gestrekte arm. Vervolgens zet je de onderkant van je vuist 
gelijk met de horizon en meet je hoeveel vuisten je verwijderd bent van de 
poolster (1 vuist is 10°). In Vlaanderen zullen dit ongeveer 5 vuisten zijn, dus 
weet je dat de breedtegraad 50° is ten noorden van de evenaar. Wanneer je op 
de evenaar staat, zou de Poolster zich dan op de horizon moeten bevinden (op 0° 
dus). 
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5.3.4. elementen op de kaart 

5.3.4.1. menselijke ingrepen (merkpunten) 

Hoogspanningslijnen, treinsporen, waterlopen zijn erg handige hulpmiddelen 
tijden het navigeren en oriënteren. Ook kerktorens, kapelletjes kunnen handig 
zijn. Wanneer je 2 merkpunten hebt waargenomen en deze terugvindt op de 
kaart. Dan kan je met behulp van deze 2 punten je locatie ongeveer bepalen. Stel 
hier een voorbeeld je hebt een waterplas aan de linkerkant en een 
hoogspanningslijn aan de rechterkant dan weet je op de kaart waar je bent. 

5.3.4.2. bodembedekking 

Hiernaast vind je een overzicht van 
enkele veel voorkomende 
bodembedekkingen die erg handig zijn 
om te controleren of je wel de juiste weg 
volgt. Als je dus volgens de kaart op een 
bospaadje moet lopen met aan de 
linkerkant loofhout en de rechterkant 
naaldhout kan je direct checken of dit wel 
klopt. Dit is een handig hulpmiddel, maar 
de kaarten die je gebruikt zijn meestal 
gedateerd, dus een deel van een bos kan gerooid zijn geweest, of een nieuwe 
bestemming als landbouwgrond hebben gekregen! 
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Al deze bodembedekkingen staan ook in 
de legende van je kaart samen met nog 
meer symbolen, tekens en kleuren die 
allemaal een betekenis hebben. Het is 
belangrijk om de betekenis van elk 
symbool op de legende te kennen. 

 

 

5.3.4.3. hoogtelijnen 

De hoogtelijnen kunnen je ook goed helpen om te navigeren en om te checken 
of je nog de juiste route volgt. Hoe dichter deze lijnen tegen elkaar liggen, hoe 
steiler het is. En hoe verder ze van elkaar liggen, hoe vlakker. 

5.4. afstand en tijd schatten 

5.4.1. persoonlijke pas 

Omdat we niet altijd het juiste materiaal bij hebben om een afstand te meten, is 
het handig om je persoonlijke pas te kennen. Handig om te weten is: mijn 
persoonlijke pas bedraagt … cm of … stappen is 100 meter. 
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5.4.2. tijd schatten 

Je pakt een afstand van 100 meter. Zorg ervoor dat het landschap recht is. Nu 
vraag je aan iemand om de tijd op te nemen die jij nodig hebt om van het 
startpunt tot op het eindpunt te geraken. Herhaal dit een aantal keer, en neem 
het gemiddelde van de gemeten tijden. Met deze tijd kan je berekenen hoeveel 
km/h je wandelt. Dit illustreren we met een voorbeeld. 

 Tijd over 100 m = 80 seconden 
 100 m = 1 km (*10) 
 80 seconden = 800 seconden 
 1 uur = 3600 s  
 3600/800=4,5 
 Je wandelt dan 4,5 km per uur. 

Let op, deze afstand geldt enkel voor een plat landschap! 

5.4.3. breedte van een rivier 

5.4.3.1. steen 

Deze methode voer je best uit met twee. De theorie achter de methode berust op 
de eigenschappen van golven. Wanneer je een steen in het water gooit, dan 
ontstaan er daar meerdere concentrische-cirkels (= met eenzelfde middelpunt). 
Als we dus een steen aan de oever van de rivier in het water gooien, dan ontstaan 
er daar meerdere rimpels. De ene persoon volgt een bepaalde rimpel van 
‘ontstaan’ tot ‘overkant van de rivier’ en roept dan “Stop!”. De andere persoon 
loopt langs de oever mee met diezelfde rimpel en stopt wanner zijn collega 
“Stop!” roept. De afstand die deze persoon heeft gelopen is bijgevolg de breedte 
van de rivier. 
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5.4.3.2. napoleon 

Sta aan de oever ter hoogte van de 
plaats waar je de breedte van de 
rivier wil meten. Houdt je hand tegen 
je voorhoofd. Kantel je hand zodat de 
rand van je hand samenvalt met de 
rand van de overkant van de rivier. 
Draai je lichaam en hoofd nu 90°. Het 
punt waar de rand van je hand nu 
mee samenvalt op de grond, markeer 
je. De afstand tussen de plaats waar 
je staat en de het gemarkeerde punt, 
is de breedte van de rivier.  

5.4.3.3. driehoek methode 

Een exactere manier voor het 
bepalen van de breedte van 
een rivier steunt op wat 
driehoeksmeetkunde. Deze 
techniek kan je alleen doen. Je 
zoekt aan de overkant van de 
rivier een gemakkelijk 
herkenbaar herkenningspunt 
(een grote boom 
bijvoorbeeld). Je gaat recht 
tegenover de grote boom 
staan aan de andere kant van 
de rivier.  

Je stapt tien stappen in een 
willekeurige richting van de 
rivier en plaatst een tak in de grond, daarna stap je nog eens 10 stappen in 
dezelfde richting als daarnet en plaatst weer een tak in de grond. Nu loop je 
loodrecht weg van de rivier tot op het punt waarop je de eerste geplaatste tak en 
de grote boom op 1 lijn ziet. De tweede geplaatste tak aan de rivier tot dit punt is 
de breedte van de rivier. Hieronder nog een duidelijke figuur.  

Op de figuur is de afstand van A tot B en de afstand van D tot E gelijk.  
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5.4.4. hoogte schatten 

5.4.4.1. vergelijkingsmethode 

De ene persoon staat aan de voet van de toren. De andere heeft met gestrekte 
arm een stokje in de hand. Hij/zij stapt achteruit totdat het stokje even groot is 
als de andere persoon. Dan schat hij hoeveel keer het stokje in de toren past. Dit 
aantal vermenigvuldig je met de lengte van de andere persoon en je hebt de 
hoogte van de toren! 

Let op: hiervoor moet je natuurlijk je persoonlijke maten kennen.  

5.4.4.2. neerklappen van de hoogte 

Om de hoogte van een object te meten, moet 
je een stok in de gestrekte arm houden tot 
deze precies de hoogte van het object 
bedekt. Klap dan de stok neer en zo kan je 
dan met behulp van je persoonlijke pas de 
hoogte van het object afmeten op de grond.  
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5.4.4.3. schaduwmethode 

Voor deze methode moet je je eigen lichaamslengte kennen.  

Ga zo dicht mogelijk bij het object staan waarvan je de lengte wil meten. Meet nu 
de lengte van je eigen schaduw en de lengte van de schaduw van het object. 

Door de wet van gelijkvormigheid weten we nu dat jouw hoogte en de lengte van 
je schaduw, zich hetzelfde verhouden als de hoogte van het object en de lengte 
van zijn schaduw. Met een eenvoudige berekening kunnen we nu de hoogte 
bepalen.  

5.4.4.4. methode der driehoeken 

Neem een geodriehoek of een 
papiertje vast. Belangrijk is dat 
deze een hoek van 90° en twee 
hoeken van 45° heeft. Houdt de 
driehoek onder een recht hoek 
voor 1 oog en sluit het andere oog. 
Loop van het object weg tot de top 
van het object gelijk staat met het 
puntje van het papieren 
driehoekje. Markeer en meet de 
afstand die je nu bent verwijderd 
van het object.  

Door de wet van gelijkvormigheid 
weten we nu dat de hoogte en de 
lengte van het papiertje, zich 
hetzelfde verhouden als de hoogte 
van het object en de afstand die je 
er van staat verwijderd. Met een 
eenvoudige berekening kunnen 
we nu de hoogte bepalen.  
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6. natuur 

Een goede scouts/gids is één met zijn omgeving en weet welke bomen er groeien, 
welke planten er groeien en het nut van enkele planten. Ook de dieren in de 
natuur zijn voor een scout/gids niet onbekend. 

6.1. bomen 

Er wordt verwacht als 2de klas Teervoeter dat je de bomen die hier staan 
opgesomd kan herkennen in de natuur. Daarnaast weet je ook of de vruchten van 
deze boom al dan niet eetbaar zijn. 

6.1.1. berk 

Schors: 
● Gladde witte schors 
 Goed als tondel om vuur mee te 

starten 
Blad: 

 Glad donkergroen 
 Gezaagde rand 

Bloei: 
 Geen opvallende bloemen 
 Bloeit in april 

Vrucht: 
 Geen eetbare vruchten  
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6.1.2. beuk 

Schors: 
● Gladde schors 
● Lichtgrijs van kleur 

Blad: 
● Gladde golvende bladeren 

Bloei: 
● Geen opvallende bloemen 
● Bloeit in mei 

Vrucht: 
● Beukennootjes in een stekelige 

notendop 
● Eetbare noten 

Leuk weetje: Beuken zijn schaduwbomen. Dit wil zeggen dat ze met hun stam in 
de schaduw willen/moeten staan. Als een beuk met zijn stam in de zon komt te 
staan door bijvoorbeeld ontbossing dan kan de beuk verbranden. Een beetje 
zoals mensen kunnen verbranden als ze te lang in de zon zitten. 

6.1.3. populier 

Schors: 
● Glad en grijs 
● Oudere bomen krijgen diepe 

groeven 
Blad: 

● Driehoekig met een getande rand 
Bloei: 

● Onopvallende bloei 
● Bloeit in april 

Vrucht: 
● Eetbare zaden 
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6.1.4. schietwilg 

Schors: 
● Grijze/lichtbruine schors 

Blad: 
● Fijn-getande lichtgroene bladeren 
● De onderkant van de bladeren is 

lichter van kleur dan de 
bovenkant 

Bloei: 
● Onopvallende bloei 
● Bloeit van april tot mei 

Vrucht: 
● Geen eetbare zaden 

Leuk weetje: De schietwilg is de originele pijnstiller. Als mensen in de 
middeleeuwen last hadden van een lichte hoofdpijn of andere kwaaltjes kouden 
ze op de schors van eenjarige twijgen van een wilg om de pijn te verzachten. 

6.1.5. eik 

Schors: 
 Bruine kleur met diepe groeven 

Blad: 
 Lichtgroen blad met golvende 

rand 
Bloei: 

 Onopvallende bloei 
 Bloeit in mei 

Vrucht: 
 Geen eetbare vruchten 
 Eikels zijn te vinden in begin van de herfst 
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Leuk weetje: Er zijn heel veel 
verschillende eiken die er elk 
een beetje anders uitzien. Er is 
een heel simpele manier om 
zeker te zijn dat je voor een eik 
staat. Bekijk de eindknop van 1 
van de takken. Als deze meer 
dan 1 knop heeft dan ben je 
zeker naar een eik aan het 
kijken. 

6.1.6. hazelaar 

Schors: 
 Glad en bruin 

Blad: 
 Ronde vorm met gezaagde rand 

Bloei: 
 Onopvallende bloei 
 Bloeit van januari tot maart 

Vrucht: 
 Eetbare vruchten 
 Hazelnoten te vinden in het begin van de herfst 

6.1.7. tamme kastanje 

Schors: 
 Lichtgrijze kleur 

Blad: 
 Langwerpige bladeren met een 

gezaagde rand 
Bloei: 

 Onopvallende bloeiwijze 
 Bloeit van juni tot juli 

Vrucht: 
 Eetbare vruchten 
 Vruchten te vinden in de herfst 

  

Eik Geen eik 
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6.1.8. wilde kastanje 

Schors: 
 Donkergrijs of rood bruinachtig 

Blad: 
 Handvormig met 5-7 “vingers” 

Bloei: 
 Opvallende witte bloemen 
 Bloeit van mei tot juni 

Bloei: 
 Niet eetbare vruchten 
 Paardenkastanjes te vinden in de 

herfst 

6.1.9. notelaar (okkernoot) 

Schors: 
 Grijs 
 Diep gegroefd 

Blad: 
 Gladde bladeren 
 5-9 bladeren per tak 

Bloei: 
 Onopvallende bloei 
 Bloeit van mei tot juni 

Vrucht: 
 Eetbare vruchten 
 Okkernoten te vinden in het begin van de herfst 

Leuk weetje: De notendop werd vroeger gemalen gebruikt als antiaanbaklaag in 
bakkersovens. Nu nog wordt in de vliegtuigindustrie de fijngemalen doppen 
gebruikt als polijstmiddel en NASA gebruikt deze stof als isolatiemateriaal in 
raketten om deze tegen hoge temperaturen te beschermen. 

Leuk weetje: Als je een blad van een notelaar aftrekt en deze een beetje scheurt 
komt er een citroenachtige geur vrij deze geur is iets die muggen echt haten. Een 
veel gebruikte methode om muggen uit je tent te houden is om voor het slapen 
gaan een aantal van deze verfrommelde bladeren in je tent te leggen en dit houdt 
de muggen s ’nachts weg. 



50   

Leuk weetje: In het algemeen zijn alle bomen die geen grote opvallende bloemen 
hebben wind bestuivers. Dit wil zeggen dat ze niet bestoven worden door bv. 
bijen maar dat ze hun pollen verspreiden via de wind. De notelaar is een 
voorbeeld van een windbestuiver, de paardenkastanje is een voorbeeld van een 
door insecten bestoven boom. 

6.1.10. dennen, sparren en larixen 

Er zijn heel veel verschillende dennen of sparren of larixen. De makkelijkste 
manier om de 3 soorten uit elkaar te houden is door te kijken naar de naalden. 

 De naalden van een spar staan altijd alleen 
 De naalden van een den staan altijd in paren 
 De naalden van een larix staan altijd in bundels 

Een trucje om dit makkelijk te kunnen onthouden: 
 Spar = Solo = 1 naald 
 Den = Duo = 2 naalden 
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6.2. planten 

Als 2de klas Teervoeter wordt er van je verwacht dat je de planten kan herkennen 
en ook voor wat ze gebruikt kunnen worden. Met andere woorden je moet weten 
of de plant eetbaar is of dat de plant kan gebruikt wordt als een geneeskrachtige 
middel en hoe deze plant dan juist te gebruiken.

  

6.2.1. survivalfoods 

6.2.1.1. daslook 

Daslook groeit op vochtige 
plaatsen in de bossen. De gewone 
naam “Daslook” komt van de 
waarneming dat dassen en 
beren onmiddellijk na hun 
winterslaap op zoek gaan naar 
Daslook om er hun maag, darmen 
en bloed mee te reinigen. Daslook 
is een van de eerste (eetbare) 
lentegewassen. 

Vindplaats Daslook: Daslook is vaak te vinden in de schaduw van bos, in 
vochtige grond, langs beek en duin. Meestal in grote groepen. Het frisgroene 
daslookblad kan al vanaf eind maart/ begin april overvloedig gegeten worden. 
Oogst de frisgroene blaadjes gedeeltelijk en laat aan elk stengeltje enkele cm 
groen staan, zo ondermijn je de plant minder en groeit hij sneller weer aan. De 
knolletjes blijven zitten, zodat je niet snel zonder valt. 

Pas op! Daslook en meiklokjes lijken zeer 
goed op elkaar. Daarnaast zijn meiklokjes 
ook giftig. Om zeker te zijn welke plant je 
gevonden hebt moet je een blad scheuren 
en eraan ruiken. Als deze naar look ruikt 
dan heb je Daslook gevonden. 
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6.2.1.2. grote brandnetel 

Brandnetel is een gezonde groente. Je kunt de 
toppen voorzichtig afsnijden. Brandnetel is een 
goede bron van vitaminen. In de jonge scheuten zit 
veel vitamine C en vitamine A. Zelfs vitamine D zit in 
brandnetel terwijl deze zelden in etenswaar 
voorkomt. Dat maakt de brandnetel tot een unieke 
groente. Ook zit een brandnetel vol eiwit en ijzer. 
Daarnaast is brandnetel een rijke bron van 
mineralen: fosfor, magnesium, kalk, kalium en 
mangaan komen erin voor. 

Je kunt brandnetels gewoon in vrijwel elke soep gooien en meekoken; vooral in 
een groentesoep is het lekker. Je versnippert enkele toppen en gooit ze op het 
laatst erbij en laat ze een minuutje meekoken. Zo blijft de medicinale werking 
behouden. Wanneer je ze lang meekookt gaan de werkzame stoffen uit de plant. 

6.2.1.3. grote lisdodde 

Alle delen van deze plant zijn eetbaar. De jonge 
scheuten en bladeren in de salade, het 
stuifmeel kan gebruikt worden als bindmiddel 
of meel voor koekjes, de groene kolven kunnen 
gegeten worden en de wortels als groente en 
bron van zetmeel; het zaad is ook nog te 
roosteren. 

 

6.2.1.4. vlier 

Enkel de bessen en bloemen van de vlier zijn eetbaar. 
De vlier wordt al heel lang door de mens gebruikt als 
geneeskrachtige plant. Het werd onder andere 
gebruikt voor de luchtwegen en tegen koorts, 
verkoudheid en als vocht afdrijvend medicijn. Vlier is 
een plant die minstens vanaf de Steentijd door de 
mens wordt gebruikt.  



53  

Nu kennen we een aantal geneeskrachtige werkzaamheden van deze plant, maar 
vroeger zag men er allerlei magische eigenschappen in. Vandaag de dag wordt 
nog heel vaak confituur gemaakt met de bessen voor zijn lekker zoete smaak en 
helende werking. 

Leuk weetje: Vroeger maakte men fluiten van de vlier. Deze werden ́ flierefluiten´ 
genoemd. 

6.2.1.5. zevenblad 

Zevenblad is te vinden in zonnige, soms licht 
beschaduwde grasland, grasvelden, bermen, 
loofbossen… Enkel het blad is eetbaar en deze 
smaakt zoals typische sterke kruidige smaak. In 
jong stadium is het lekker mals. Deze plant komt 
meestal in grote groepen voor en is zeer 
voedzaam. Een echte survivalfood dus. 

 

6.2.2. geneeskrachtig 

6.2.2.1. stinkende gouwe 

Stinkende gouwe is een plant die in de middeleeuwen gebruikt werd voor het 
bestrijden van wratten. De plant bevat een geel sap. Dit sap kan rechtstreeks op 
de wrat worden aangebracht om de groei van de wrat tegen te gaan.  

Doe dit minimaal 4 maal per dag tot de 
wrat verdwijnt. Als dit langer dan 2 
maanden duurt stop je beter de 
behandeling omdat de wrat anders 
resistentie opbouwt. 
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6.2.2.2. de goudsbloem 

Staat bekend als één van de beste wondhelers. 

Recept voor een wondpapje die helpt een 
wond of een korst sneller te laten genezen: 
Maal een stuk of tien goudsbloemen met wat 
olijfolie fijn met de staafmixer. Breng wat 
van de mix op een gaasje (verband) en vouw 
deze dicht. Eventueel zet je het vast met een 
pleister of met sporttape. Bevestig het dan 
op de wond. Doe er nog een gaasje overheen 
(of een washandje o.i.d.) zodat het niet 
gaat lekken en zet het vast met pleisters of 
met een verband. Na een half uur verversen. 

De plek kan warm worden, gaan tintelen of kloppen. Dat betekent dat je lichaam 
reageert op het kruid. Haal het eraf wanneer het vervelend aanvoelt. Zorg wel 
dat je hygiënisch werkt wanneer je met een open wond te maken hebt. 

6.2.2.3. weegbree 

De weegbree is een eetbare plant met heel 
wat nuttige effecten. Wanneer je het kruid 
inneemt, helpt het de weerstand te verhogen 
en lichaamsklachten te verminderen. In de 
geschiedenis is het kruid vooral gebruikt bij 
problemen aan de luchtwegen. Inmiddels is 
door meerdere studies aangetoond dat 
weegbree inderdaad een waar tonicum voor 
onze longen is. 

Bij allerlei klachten zoals verkoudheid, bronchitis en dergelijke is het raadzaam 
gebruik te maken van weegbree. Het weert ontstekingen, doodt en remt de groei 
van verkeerde bacteriën en werkt verzachtend. 

Doordat de weegbree bacteriën dood kan hij ook gebruikt worden als 
wondontsmetter. Kauw op een aantal bladeren van de weegbree (om de sappen 
van in de plant vrij te maken) en druk ze vervolgens op de wonde. Hou ze daar 
tot je ergens anders je wonden deftig kan verzorgen. 
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6.3. exoten 

Als 2de klas Teervoeter wordt er van je verwacht dat je de exoten kan herkennen 
en ook wat je moet doen als je deze plant ziet.

  

6.3.1.1. Japanse duizendknoop 

Deze plant is afkomstig uit Azië en is ooit in 
Europa geïntroduceerd als sierplant. Na een 
aantal jaar van gebruik is men beginnen 
beseffen wat voor slecht idee dit wel niet 
was. De Japanse duizendknoop is in staat om 
in een aantal maanden tijd wortels te laten 
groeien tot wel 7 meter onder de grond. Dit 
maakt het onmogelijk om deze plant nog te 
verwijderen eenmaal deze zich gevestigd 
heeft. Daarnaast is een stukje plant zo groot 
als een cm²al genoeg om een nieuwe plant op 
een andere plaats opnieuw te laten groeien. 

Wat te doen als je deze plant ziet? 
Afblijven!!! Door stukken van deze plant te trekken of hem in zijn geheel uit de 
grond te willen halen zorg je ervoor dat de plant in zijn geheel sneller gaat 
groeien. Laten staan is dus de boodschap. 

Leuk weetje: De Japanse duizendknoop is eetbaar en zelfs heel gezond. De jonge 
scheuten zouden iets weg hebben van jonge rabarber en worden soms zelfs 
gebruikt in taartrecepten. Het enige nadeel met deze plant is dat de stengels heel 
snel hard worden waardoor ze dus niet zo gemakkelijk op te eten zijn. 

6.3.1.2. reuzenbalsemien 

Reuzenbalsemien is net zoals de Japanse duizendknoop 
afkomstig vanuit Azië meer bepaald uit de Himalaya. Net 
zoals de Japanse duizendknoop heeft deze plant hier geen 
natuurlijke vijanden en is hij zeer groeikrachtig. 

  



56  

Wat te doen als je deze plant ziet? 
Uittrekken. Deze plant in tegenstelling tot de Japanse duizendknoop groeit 
enkel uit zaden als je deze plant dus uittrekt en op de grond gooit dan zal je hem 
niet helpen bij het verspreiden. 

Leuk weetje: De reuzenbalsemien is een lid van de springzadigen familie. Deze 
naam heeft hij te danken aan zijn zaden. Als deze rijp zijn ontploffen ze letterlijk 
en vliegen/springen de zaden meters verder. Als je deze plant ooit eens tegen 
komt en er hangen rijpe zaden aan, moet je ze zeker eens vastnemen van zodra 
je de zaden aanraakt ontploffen deze tussen je vingers en het voelt aan alsof een 
klein handje je vinger vast neemt. 

6.3.1.3. reuzenberenklauw 

Reuzenberenklauw is net zoals de 
voorgaande exoten afkomstig vanuit Azië. 
Deze plant is niet enkel gevaarlijk voor 
zijn omgeving maar is ook gevaarlijk voor 
de gezondheid van een individu. De 
sappen in de plant reageren als ze in 
contact komen met zonlicht en kunnen 
leiden tot ernstige brandwonden. 

Wat te doen als je deze plant ziet? 
Afblijven!!! Deze plant is te gevaarlijk 
om bestreden te worden door mensen die 
niet volledig ingelicht zijn over de gevaren 
van deze plant. Stel dat je deze plant 
tegenkomt in het bos en op een of andere 
manier kom je in contact met wat van het 
plantensap. Zolang je in de schaduw blijft 
is er geen probleem en heb je dus ook het 
gevoel dat er niets aan de hand is. De 
problemen beginnen echter pas als je het 
bos verlaat. Daar kan de zon vrij schijnen op de plaats waar je huid in contact is 
gekomen met het plant sap. Dit sap is zeer moeilijk te verwijderen dus ook al was 
je je arm voordat je in de zon gaat lopen dan nog zullen er resten te vinden zijn 
wat wederom zal leiden tot ernstige brandwonden. 
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Waarom zijn al deze exoten zo slecht voor ons milieu? 
In de bovenstaande gevallen zit het probleem hem vooral in de groei van de plant. 
Deze 3 planten groeien allemaal heel snel en nemen na een korte tijd de 
groeiruimte van onze inheemse planten over. De huidige beplanting raakt niet 
langer aan voldoende zonlicht en verstikt. De exoten sterven daarna allemaal af 
in de winter omdat ze niet tegen de kou kunnen waardoor er gigantische kale 
oppervlakten overblijven zonder beplanting. Het jaar erop komen deze exoten 
als eerste weer boven de grond en veroveren zo meer en meer gebeid. 

6.3.1.4. Aziatische hoornaar 

De Aziatische hoornaar is een soort van reuzenwesp die enorm sterk lijkt op de 
Europese hoornaar alleen is deze iets kleiner, zwart van kleur en agressiever. De 
Aziatisch hoornaar is een exoot die bestreden moet worden. Terwijl de Europese 
hoornaar beschermd is. 

Als je deze soort dus denkt herkend te hebben kan je 2 dingen doen ofwel laat 
het beest voor wat het is, of je meldt je waarneming bij de correcte dienst. Ga 
nooit zelf het nest gaan bestrijden. Ten eerste voor je eigen veiligheid. Een aantal 
steken van een hoornaar kunnen dodelijk zijn. Ten tweede is er een grote kans 
dat we het niet hebben over de Aziatische hoornaar maar wel over de Europese 
en deze moet je gerust laten. 
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6.4. dieren 

Enkel vogels die veel voorkomen in onze contreien moet je als 2de klas Teervoeter 
kunnen herkennen. De pootafdrukken van dieren moet je niet kennen, maar aan 
de hand van een legende moet je wel weten te zeggen over welk dier het gaat.

 

6.4.1. vogels 

6.4.1.1. koolmees 

Hoe herken je de koolmees? 
 Gele buik met opvallende, zwarte 

stropdas 
 Glanzend blauwzwarte kop met 

witte wangen 
 Mosgroene mantel en witte 

vleugelstreep 
 Vrouwtjes minder intens gekleurd 

met smallere stropdas die minder 
ver tussen poten loopt 

 Grootte: 13,5 - 15 cm 

6.4.1.2. pimpelmees 

Hoe herken je de pimpelmees? 
 Frisblauw petje, witte wangen, 

brede, blauwe halsband 
 Zwarte oogstreep en wit voorhoofd 
 Flauw gele borst en buik met korte, 

smalle, grijszwarte middenstreep 
 Mosgroene rug en helderblauwe 

vleugels 
 Grootte: 10,5 - 12 cm 
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6.4.1.3. roodborst 

Hoe herken je de roodborst? 
 Oranjerood snuitje, kin, keel en 

borst 
 Bruine kop (met grote ogen), 

mantel en rug 
 Vuilwitte buik 
 Huppelt vaak op de grond (vaak 

met schuin naar beneden 
uitstekende vleugelpunten) 

 Grootte: 12,5 - 14 cm 

6.4.1.4. merel 

Hoe herken je de merel? 
 Mannetje heeft gitzwart 

verenkleed, felgele snavel en 
smalle, gele oogrand 

 Vrouwtje donkerbruin met iets 
lichtere, bruin witte keel en bruin 
gestreepte borst 

 Lange staart (vaak opgewipt na 
landen of springen) 

 Hupt met beide poten tegelijk of neemt enkele stappen om dan enkele 
seconden doodstil te staan 

 Grootte: 23,5 - 29 cm 

6.4.1.5. ekster 

Hoe herken je de ekster? 
 Zwart verenkleed met witte buik en 

schoudervlek 
 Zeer lange, groenglanzende staart 
 Blauwe metaalglans op vleugel, 

afhankelijk van lichtinval 
 Alarmeert luidkeels voor 

roofvogels, katten en ander gevaar 
 Grootte: 40 - 51 cm 
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6.4.1.6. huismus 

Hoe herken je de huismus? 
 Mannetjes hebben een grijze kruin met kastanjebruine zijden 
 Mannetjes hebben grauwgrijze wangen en zwarte kegelsnavel (in de 

zomer) 
 Mannetjes hebben een zwarte bef die doorloopt op de borst 
 Vrouwtjes zijn egaler bruin en hebben een lichte wenkbrauwstreep 
 Grootte: 14 - 16 cm 

 

 

 

 

 

6.4.1.7. blauwe reiger 

Hoe herken je de blauwe reiger? 
● Grote vogel, lengte ongeveer 90- 98 

cm 
● Grijze tot blauwgrijze bovenzijde, 

vleugels en staart, de slagpennen zijn 
zwart 

● Witte kop met zwarte band door oog, 
die eindigt in verlengde zwarte pluim 

● Lange witte hals met lengtestrepen 
● Gele, dolkvormige snavel (in broedtijd soms roodachtig) 
● Lange, bruine poten 
● Nauwelijks verschil tussen mannetje en vrouwtje 

Mannetjes huismus Vrouwtjes huismus 
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6.4.1.8. vink 

Hoe herken je de vink? 
 Blauwgrijs petje dat doorloopt tot in de nek 
 Wangen en borst roest- tot wijnrood, bruinige rug 
 Twee witte vleugelstrepen, zwarte staart met witte staartzijden (vooral 

in vlucht zichtbaar) 
 Vrouwtjes fletser gekleurd (lijkt op vrouwtje huismus) 
 Grootte: 14 - 16 cm 

 

 

 

 

 

6.4.1.9. torenvalk 

Hoe herken je de torenvalk? 
● Volwassen dier is 31- 37 cm groot 
● Grijsblauwe kop met zwarte 

baardstreep 
● Roodbruine rug en vleugels met 

donkere vlekjes 
● Blauwachtig grijze staart met brede 

zwarte en smalle witte eindband 
● Vrouwtje: geheel bruin met 

dwarsbandjes op rug en vleugels, bruine staart met smalle dwarsbanden 
● Een eenvoudige manier om de torenvalk te spotten in vlucht is door zijn 

houding namelijk het bidden. 

  

Mannetjes vink Vrouwtjes vink 
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6.4.1.10. kauw 

Hoe herken je de kauw? 
 Donkergrijs verenkleed met 

lichtgrijze zijhals en achterhoofd 
 Iris grijswit (geeft de vogel een 

vriendelijke aanblik) 
 Opvallend zwart petje 
 Korte, scherpe, donkere snavel 

(geen forse dolksnavel als zwarte 
kraai) 

 Grootte: 30 - 34 cm 

6.4.1.11. buizerd 

Hoe herken je de buizerd? 
 In de vlucht brede, afgeronde vleugels en een vrij korte staart 
 Een spanwijdte van 113 tot 128 cm 
 Een totale lengte, van kop tot staart, 

van 51 tot 57 cm (vrouwtjes zijn het 
grootst) 

 Een bruinig verenkleed, maar ze 
bestaan in verschillende 
kleurvariëteiten, gaande van 
donkergekleurde exemplaren tot 
exemplaren met een bijna witte onderkant 

 Donkere polsvlekken en een bleke U op de borst 
 Fijne donkere dwarsbanden op de staart 
 Een zwarte snavel met een gele washuid op de snavelbasis 
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6.4.1.12. aalscholver 

Hoe herken je een aalscholver? 
 Grote, zwarte vogel met lange, 

dikke hals 
 Zwarte, brons getinte 

schubtekening op vleugels 
 Witte dij vlek (enkel in het 

broedseizoen, verdwijnt vaak al 
in juni) 

 Forse, lichtgrijze snavel 
 Naakte huid aan basis van onder 

snavel geel, omgeven door wit 

6.4.2. pootafdrukken (normale dieren) 
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7. knopen en steken 

7.1. dubbele paalsteek 

De dubbele paalsteek wordt gebruikt om een sterke, vaste lus te maken in het 
midden of op het uiteinde van je touw. In tegenstelling tot de gewone paalsteek 
is deze variant een stuk steviger en is ze ook makkelijker los te maken, ook nadat 
er spanning op het touw heeft gestaan. 

1. Neem je touw dubbel en leg 
een kleine ring (A) in je touw. 

2. Maak een grote lus (C) met 
het dubbel genomen uiteinde 
(B) en steek het langs 
onderen door de ring (A). 

3. Trek het dubbel genomen 
uiteinde (B) een beetje open 
en steek de grote lus (C) hier 
volledig door. 

4. Leg het uiteinde (B) achter de 
ring (A) en span aan door 
tegelijk aan de grote lus (C) 
en het andere eind van je 
touw te trekken. 

7.2. regelbare dubbele paalsteek 

In deze variant op de dubbele paalsteek zijn de lussen onderling regelbaar in 
grootte wanneer er geen spanning op het touw staat. Door aan de lussen te 
trekken zul je merken dat deze zich naar gelang de trekrichting laten regelen. 

Dit is van zeer groot belang bij reddingen: Door één lus korter te maken dan de 
andere kun je een persoon bv. uit een raam laten zaken. De korte lus plaats je 
onder de oksels, en de langere lus in de knieholtes van de persoon. 

De regelbare dubbele paalsteek leg je op bijna identiek dezelfde manier als de 
gewone paalsteek. 
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1. Leg een kleine ring in je touw. 
2. Maak de grote lus zoals bij een paalsteek. 
3. Zonder het losse eind van je touw door de ring te 

steken leg je nu een tweede lus op dezelfde wijze. 
4. Breng het losse eind van je touw langs onderen 

door de ring, ga rond het vaste eind van je touw. 
5. Breng het losse eind van je touw terug door de 

ring, deze keer langs boven. 

 

7.3. dubbele achtknoop 

De dubbele achtknoop is een alternatieve manier om een vaste lus te leggen in 
het midden of op het einde van je touw. Door de typische vorm van deze knoop 
kun je makkelijk zien of ze juist gelegd is of niet. 

Er zijn meerdere manieren om deze knoop te leggen: Een eerste manier is exact 
hetzelfde zoals een gewone achtknoop gelegd wordt, maar je neemt je touw 
dubbel waardoor er een lus ontstaat. Hiermee kun je de knoop zowel in het 
midden als op het einde van je touw leggen. 

Een tweede manier, ook wel de gestoken dubbele achtknoop genoemd, wordt 
gebruikt wanneer je deze rond een paal of door een ring wilt leggen. Dit kan enkel 
op het einde van je touw. 

1. Leg een gewone achtknoop in je touw, met nog voldoende touw over aan het 
losse eind. Span deze nog niet aan. 

2. Leg het losse eind rond de paal, of steek het door de ring. 
3. Steek het losse eind terug door de gelegde achtknoop en volg deze volledig 

tot je de dubbel achtknoop bekomt. 
4. Werk af door het losse eind te bevestigen aan het vaste eind met een halve 

steek. 
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7.4. galeisteek 

De galeisteek wordt gebruikt om een rondhout (bv. een stok of een stuk sjorhout) 
tijdelijk aan een touw vast te maken. Zolang er spanning op het touw staat blijft 
het rondhout vastzitten. Deze steek wordt voornamelijk gebruikt om een 
touwladder mee te maken. 

1. Leg een halve steek in je touw. 
Span deze nog niet aan. 

2. Steek het rondhout door de halve 
steek. 

3. Let erop dat het rondhout steeds 
“boven” de steek zit volgens de 
trekrichting. Zo blijft het rondhout 
stevig zitten. 

 

7.5. zoeteliefjes 

De zoeteliefjes, ook wel de vissersknoop genoemd, is een sterke en betrouwbare 
knoop om twee natte of gladde touwen aan elkaar te binden. Deze knoop lost niet 
in het water of bij regen en de touwen blijven in elkaars verlengde liggen. 

1. Leg de twee touwen naast elkaar met de losse einden in de tegengestelde 
richting. 

2. Maak met het losse eind van het eerste touw een halve steek rond het tweede 
touw. 

3. Span beide steken aan en trek aan de vaste einden van beide touwen. De twee 
halve steken worden nu naar elkaar toe getrokken alsof elkaar een zoen 
geven, vandaar de naam. 
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7.6. variant: dubbele zoeteliefjes 

Een eenvoudige variant wanneer je meer stevigheid nodig hebt bestaat erin om 
in plaats van 2 halve steken te leggen, 2 dubbele halve steken te leggen. 

7.7. vervangingsscheerlijn 

Een specifieke toepassing van de paalsteek (of gelijk welke andere knoop 
waarmee je een vaste lus kunt leggen) is de vervangingsscheerlijn. 

Deze wordt, zoals de naam al verraadt, voornamelijk gebruikt als vervanging van 
een scheerlijn maar kan in het algemeen gebruikt worden wanneer je een stuk 
touw moet kunnen opspannen. 

1. Leg een vaste lus in het ene uiteinde van je touw (met een paalsteek, dubbele 
achtsteek, ...) 

2. Steek het andere uiteinde van je touw door de eerste ring en door de gelegde 
paalsteek. 

3. Leg het uiteinde vervolgens rond je piket en maak een vaste lus in dit 
uiteinde rond het touw zelf. Let erop dat deze tweede lus achter de eerste lus 
terechtkomt.  

4. Opspannen doe je door de lussen uit elkaar te trekken, ontspannen doe je 
door de lussen naar elkaar toe te brengen. 
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7.8. oprollen oranje touw 

Hoe je een oranje touw oprolt is handig om te weten. Zo geraken de touwen niet 
in de knoop als ze in de kist liggen, dit maakt het ons gemakkelijk om dit touw te 
gebruiken. 

Oprollen: 
 Voor we het touw oprollen controleren we of er geen knopen meer in 

het touw zitten en droog is. Als het touw nat wordt opgeborgen, gaat het 
touw rotten en schimmelen.  

 Het oprollen is als volgt: je pakt een uiteinde van 
het touw in je hand en met je andere hand rol je 
de rest van het touw rond je hand en je elleboog 
op. We rollen niet alles op, we houden ongeveer 
50 centimeter over. 

 Met de rest van het touw dat we nu nog over 
hebben zullen we het touw bij elkaar binden. Je 
laat het touw van je elleboog glijden, maar met 
je andere hand hou je het touw nog vast. Draai 
het eind van het touw nu met kruisslagen naar 
boven om het touw samen te binden. 

 Neem nu het eind dubbel en steek deze lus door 
het bovenste deel van de tros (zie figuren). 

 Trek de doorgestoken lus uit elkaar en sla die 
lus over de kop van het touw. 

 Trek dan het eind aan.  
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8. pionieren 

8.1. sjorren 

8.1.1. diagonaalsjorring 

Deze sjorring wordt gebruikt om twee balken aan elkaar vast te maken die niet 
loodrecht op elkaar staan. 

1. Leg om te beginnen een timmermansteek over de grootste hoek. 
2. Leg vervolgens 4 windingen over de ander hoek, zorg dat deze windingen 

stevig worden aangetrokken en naast elkaar liggen. 
3. Ga nu naar de andere hoek van de sjorring en leg daar ook een 4tal windingen 

over zodat je een kruis bekomt. 
4. Eindig de sjorring nu door te woelen, ook dit gebeurt 4 keer. Zorg dat je 

tijdens het woelen de sjorring blijft aanspannen. 
5. De sjorring wordt nu beëindigd door een mastworp te leggen op de onderste 

balk. 

8.1.2. steigersjorring  

De steigersjorring wordt gebruikt om een balk te verlengen in een constructie. 
Dit gebeurt door de uiteinden met elkaar te verbinden. Zorg dat je altijd minimaal 
1 meter overlap hebt. Je legt ook altijd minimaal 3 steigersjorring op de balk, 
beide op de uiteinden en 1 in het midden. 

1. Leg het midden van het touw om de twee balken heen en sla nu beide 
uiteinden van het touw tegengesteld om de balken heen. Aan één zijde 
zorgen we dat touwen elkaar om de beurt kruisen, op de andere zijde leggen 
we touwen netjes naast elkaar. 

2. We gaan 7 keer volledig rond met elke uiteinde. Zorg dat de sjorring strak 
wordt aangespannen. 
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3. We eindigen de sjorring met een platte knoop 
4. Tot slot als de 3 sjorring zijn gebeurd, brengen we deze sjorring op spanning 

door een beide zijd en spietjes tussen de balken te slaan. Gebruik hiervoor 
sterk genoeg hout, zodat bij het inslaan de spietjes niet worden 
versplinterd. 

8.1.3. polypedestra sjorring 

De polypedestra sjorring wordt gebruikt in constructie om meerde balken aan 
elkaar te sjorren zodat je een vier-, vijf-, zes-,… pikkel bekomt. Hier wordt de 
uitleg van een vierpikkel gegeven, de werkwijze voor andere veel pikkel is 
hetzelfde. 

1. Leg de vierbalken met de onderkant gelijk net zoals bij 
een driepikkel. 

2. Zorg dat er tussen de balken aan de bovenzijde waar je 
gaat sjorren voldoende ruimte is om te sjorren. Dit kan 
aan de hand van stoken tussen de palen te plaatsen. 

3. Leg nu op één balk een mastworp en verzeker hem met 
een platte knoop. 

4. Ga nu vervolgens éénmaal rond elke balk zoals is afgebeeld in de 
onderstaande figuren. Doe dit zo verder tot je 4 keer rond elke balk bent 
gegaan. Zorg dat je wikkelingen naast elkaar liggen. 
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5. Begin nu te woelen aan de balk waar je je mastworp hebt gelegd. Je woelt 
altijd van buiten naar binnen. 

6. Eenmaal je een woeling hebt gedaan ga je naar de volgende balk door nog 
een extra slag rond de volgende balk te leggen zodat het weer mogelijk is 
om te woelen van de balk naar het midden toe. 

7. Bij de laatste woeling werk je van binnen naar de balk toe zodat we kunnen 
eindigen met een mastworp op de balk. Zorg dat je sjorring altijd strak 
wordt aangespannen. 

8.1.4. platformsjorring 

De platformsjorring gebruik je om balken op een platform vast te maken. 

1. Zorg dat je 2 dwarse balken hebt waar al de 
andere balken kunnen op liggen zodat het 
platform kan gemaakt worden.  

2. Leg een timmermansteek op de dwarse balk, 
aan het begin van de balken. 

3. Kies hoeveel balken je vastmaakt: 3-4-5 balken 
per keer (naar eigen keuze). 

4. Nu wentel je het touw op dezelfde manier als de 
kruissjorring rond de balken, door het touw 
boven en onder te leggen. (zie figuur) 

5. Ben je aan het uiteinde gekomen keer je op 
dezelfde manier terug, waarna je de sjorring 1x 
gedaan hebt. Doe dit nog 1 keer. 

6. Woel de sjorring door tussen de liggende balken 
en de dwarser te gaan (alles in 1 keer). 

7. Leg een mastworp. 
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8.2. constructie 

8.2.1. locatie 

Waar de constructie zal komen is natuurlijk van immens belang. Hierbij denken 
we vooral aan: 

 Oriëntatie: de vorm, het formaat, zichtbaarheid en de richting van de 
constructie t.o.v. het terrein.  

 Ondergrond: een ideale ondergrond is stevig zonder al te veel stenen of 
onzuiverheden. Vermijd hierbij zand, moeras, onstabiele grond (dicht bij 
de beek), … Heel wat werk en manier van fundering zal hierdoor bepaald 
worden. 

 Hellingshoek: geen enkel terrein is volkomen glad. Vaak scheelt de ene 
kant van een constructie meer dan 1meter met de andere kant. Dit 
moeten we oplossen door onze funderingsputten te gaan uitmeten. 
Zoniet, dan zal het frame scheef gaan staan. Kies dus idealiter voor een 
zo vlak mogelijk terrein. 

8.2.2. beveiliging (kl imgordels en klimtouwen) 

Er bestaat geen specifieke wetgeving over sjorren of over het bouwen van 
constructies op hoogte. Wel gelden uiteraard het principe van ‘de goede 
huisvader’ en dat van de ‘organisatieplicht’. Kort samengevat doe je ernaar best 
vermogen alles aan om de activiteit zo veilig en verantwoord mogelijk te maken. 
Dit zowel in je voorbereiding als tijdens de activiteit zelf. Zorg dat in de 
voorbereiding dus duidelijk staat beschreven hoe de veiligheid kan bewaard 
worden. 

Om de veiligheid te waarborgen wordt een ontwerp steeds eerst voorgelegd aan 
de eenheidsleiding. Hierbij houden we rekening met enkele 
veiligheidsvoorschriften. Bij elke activiteit in de hoogte, is elke individuele 
deelnemer beveiligd met degelijk (gekeurd) materiaal. Daarbij dienen steeds 
meer of 2 leiders op de werf aanwezig te zijn. De werfleider is steeds de baas!  

De beveiliging gebeurt met klimgordels en klimtouwen. De klimtouwen worden 
vooraf aangebracht in de frames om wanneer de frames dan recht staan te 
kunnen gebruiken. Om te kunnen klimmen zal je een klimgordel moeten aandoen 
en daarnaast zullen de personen die beveiligen ook een helm aandoen om jezelf 
te beschermen tegen balken of andere zaken die kunnen vallen. 
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 Valbeveiliging: gebruik steeds schokabsorberende touwen, deze hebben 
we in onze eenheid! Klim hierbij nooit hoger dan je eigen 
beveiligingspunt! 

8.2.3. ontwerpen 

Bij het ontwerpen van de constructie is het steeds van belang om het einddoel 
voor ogen te hebben. Moet de constructie dienen om vlaggen in op te hangen. 
Dan zullen we hiermee rekening mee moeten houden (hoog en smal bouwen, 
plaats voorzien voor vlaggen, …). Is de constructie echter bedoeld om 
slaapgelegenheid te voorzien, dan denken we beter een ander ontwerp uit (laag 
en breed, voldoende oppervlakte, …). 

Laat je creativiteit maar eens gaan! Voor een ontwerp kan je gebruik maken van 
een tekening (liefst 3D) of een mini-constructie. Dit wordt dan gebruikt voor het 
plannen, bouwen en afbreken van de constructie. Tijdens de bouw kan ze dan 
weer helpen om mensen te motiveren om mee te komen helpen sjorren. Ze zien 
immers naar welk eindresultaat ze toewerken. Want ruimtelijk inzicht is niet 
voor iedereen weggelegd. Het vergemakkelijkt ook de communicatie tijdens het 
bouwen. 

Zorg dat je duidelijk weet welke soort balk (lengte) waar hoort. Leg hierbij alle 
tussenafstanden tussen de balken op voorhand vast! De materiaalmeesters 
kunnen zo controleren of we voldoende materiaal ter beschikking hebben. 
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8.2.4. opbouw 

Bij het bouwen van grotere constructies, zoals de vlaggenmast, werken we vaak 
met frames. Deze frames maken we volledig af met alle nodige sjorringen terwijl 
zo op de grond liggen om ze vervolgens recht te trekken. Daarna sjorren we de 
rechtgetrokken frames aan elkaar. De opbouw is meestal opgedeeld in 
verschillende fases (4). 

8.2.4.1. fundering 

Funderingen aanleggen: we graven putten op de plaatsen waar de steunbalken 
de grond in moeten. Voor de stevigheid van de constructie nemen we putten die 
minstens 1 meter diep zijn. Hierbij is het belangrijk dat we alle putten waterpas 
leggen qua diepte. Anders zal de ene balk hoger dan de andere komen te staan. 
Maak de putten iets dieper en breder dan nodig. Dit geeft wat extra speeling. 

8.2.4.2. frame sjorren 

Het sjorren van een frame op de grond. Dit doen we om het sjorproces sneller en 
makkelijker te laten verlopen. Breng hierbij heel wat ‘driehoeken’ aan! 

Enkele handige ‘tips and tricks’ tijdens het sjorren van frames: 

 Horizontale balken: een van de zwakkere punten in een sjorconstructie 
zijn de ‘te grote’ horizontale overspanningen. Bij grote belastingen zal 
de balk het hier sneller begeven dan de sjorring zelf. Een oplossing is dus 
om de overspanningen korter te maken of de balk op meerdere punten 
te ondersteunen. 
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 Sterkteleer: De constructie onderaan moet stevig genoeg zijn om alles 
wat erboven zit te dragen. Gebruik dus de stevigere balken om de lage 
sjorringen te maken. Laat hierbij vooral de balken het gewicht dragen en 
neem de grote krachten op de sjorringen weg. Indien mogelijk, hang je 
balken zo veel mogelijk vast aan de steunbalken. 

 Driehoeken: deze zijn nodig voor zowel de sterkte al de stabiliteit van de 
constructie. Heb je deze niet, dan zal de constructie gegarandeerd 
vervormen. Een juiste driehoek maak je door 3 sjorringen die 3 balken 
verbinden. Dit doe je best in ELK VLAK van de constructie!  

8.2.4.3. frame rechttrekken 

Het rechttrekken van de frames. Dit is een sinecure werk, luister dus goed naar 
de werfleider. Voor dat de frames worden rechtgetrokken hangen we 
scheerlijnen van boven aan de frames. We gebruiken hiervoor uitsluitend de 
dikke oranje touwen, gewoon sjortouw is niet sterk genoeg. Laat nooit het 
frame los als er iets gebeurt! Op die manier breng je je collega’s in gevaar. 

Bij het rechttrekken van de frames is het belangrijk om op de juiste manier aan 
het touw vast te houden zodat je op een veilige manier het frame kan helpen 
rechttrekken: Dit doe je door een vaste lus te maken in het touw en aan deze lus 
te trekken. 

Volgende dingen doe je nooit: 

1. Het touw gewoon vasthouden: 

Zo heb je alvast minder grip en kun je minder hard aan het touw trekken. 
Daarnaast kan het touw door je handen beginnen slippen. Je verliest niet 
alleen trekkracht maar je kunt er ook brandwonden van krijgen. Dit is 
gevaarlijk want zo kan het frame plots beginnen vallen. 
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2. Het touw rond je hand wikkelen: 

Om meer grip te krijgen zou je denken om het touw rond je hand te 
wikkelen. Dit is echter een zeer slecht idee want wanneer het frame zou 
vallen en er dus plots een veel grotere kracht op het touw terecht komt 
zullen de wikkels rond je hand samentrekken en is je hand volledig 
gebroken. 

Hoe trek je dan een frame juist recht: 

1. Sla de piket in de grond 
2. Leg op voldoende afstand van de piket een vaste lus in het touw. 
3. Ga met het uiteinde van je touw rond de piket en door de vaste lus. 
4. Keer met het uiteinde terug naar de piket en leg het touw vast rond de piket. 

Zo kun je de scheerlijn makkelijk wat meer of minder opspannen vooraleer 
je deze vastlegt aan de piket om het frame perfect recht te krijgen. 

8.2.4.4. frames verbinden 

Wanneer alle frames recht staan, gaan we deze gaan verbinden. Op die manier 
hebben we meteen een enorme stabiliteit. Dit zal gebeuren van onder naar 
boven. 

8.2.4.5. afbreken 

Bij het afbreken van een grote constructie zal je altijd van boven naar beneden 
afbreken. 

Tip: laat balken nooit horizontaal op de grond vallen, maar laat ze verticaal 
zakken. Hierdoor gaan ze minder snel breken. 

9. bijl-mes-zaag-schop-klieven 

Hoe je het materiaal zoals bijl, mes, zaag en schop goed gebruikt kan je vinden in 
het Teervoet boekje en is zeker nog vereist te kennen. Hierbij is het belangrijk 
om te weten hoe je elk materiaal juist gebruikt en hoe je er veilig mee kan 
werken. Voor de 2de klas Teervoet wordt er verwacht dat je op een juiste manier 
kan klieven. 
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9.1. klieven 

Als er sprokkelhout wordt verzameld dan zullen 
we eerst boomstammen in kleine stukken zagen. 
Aangezien we geen volledige boomstammen op 
het vuur zullen leggen, moet de boomstam nog 
worden gespleten. Dit doen we door de 
boomstam te klieven. Dit gebeurt adhv een 
kliefbijl. De kliefbijl is een andere bijl dan de bijl 
dat we gebruiken om te hakken, in de scouts 
maken we gebruik van Fiskars als kliefbijlen. 

Gebruik van een kliefbijl: 
 Draag steeds stevige schoenen 

(bottines) bij het gebruiken van een 
bijl (geen sandalen, geen laarzen, 
geen sportschoenen, …). 

 Laat nooit iemand binnen een afstand 
van “je arm plus de bijl plus een meter” 
komen. 

 Droog hout zal gemakkelijker gaan dan verse hout. 
 Plaats de stam stabiel bij voorkeur op een hakblok of op een geschikte 

platte ondergrond. 
 Ga nu op zoek naar scheuren die ontstaan vanuit de kern van de stam. 

Deze scheuren komen goed van pas tijdens het klieven. Vermijd noten in 
de stam, deze zullen het klieven moeilijk maken. 

 Neem de startpositie aan. Deze bestaat eruit dat je voeten iets verder 
uit elkaar staan dan heupbreedte en plaats ze parallel aan elkaar. 
Controleer je afstand tot het hout en raak de stam aan met de kliefbijl. 

 Het juist vasthouden van de bijl doe je als volgt:  
o Plaats je dominante hand vast aan het einde van het handvat. 
o Plaats je andere hand onder het blad van bijl, iets hoger op het 

handvat.  
 Nu volgt het klieven zelf, til de bijl boven je hoofd, over je schouder.  
 Laat de bijl vervolgens richting het houtblok gaan en laat het krachtig 

landen op het hout.  
 De hand dat het dichtst bij het blad van de bijl staat, moet de bijl als het 

ware voortduwen. Als de bijl een neerwaartse beweging aan het maken 
is, laat deze hand richting je andere hand schuiven naar het einde van 
het handvat.  



78  

10. tenten 

10.1. de patrouilletenten 

Op kamp slapen we in patrouilletenten. In deze 
patrouilletenten kunnen er ongeveer 8 
personen slapen. De patrouilletent zorgt 
ervoor dat we op kamp veilig en droog kunnen 
slapen. Het is dan ook van uiterst belang dat je 
deze tent vlot kan opzetten. 

Praktische info: 
Lengte  4 m 
Breedte  4 m 
Hoogte nok  2 m 
Gewicht  60 kg 

Onderdelen: 
Buiten- en binnententzeil in tentzak 1 
Tentpalen (nok- en steunpalen) 1 
Zakje toebehoren  1 
Grondzeil  1 

10.1.1. opzetten van een patrouilletent:  

1. Voordat je begint met een tent op te zetten controleer je eerst of de plaats 
geschikt is. We vermijden: 

o Hellingen 
o Oneffenheden 
o Wespennesten 
o Konijnenholen 
o Sinkholes 

Nadat je deze dingen allemaal gecontroleerd hebt kun je beginnen aan het 
opzetten van de tent. 
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2. Leg het grondzeil open op de plaats waar 
je je tent wil opzetten. Leg het 
buitententzeil open op het grondzeil met 
de binnenkant naar boven gericht (dit is de 
onbedrukte kant). Leg daarna het 
binnententzeil op het buitententzeil, 
eveneens met de binnenkant naar boven. 

3. Steek de drie palen van het geraamte in 
elkaar en steek ze met de pin door de gaten 
van het binnententzeil. Plooi daarna één 
helft van het binnententzeil op de andere 
helft. 

4. Steek de nokpaal in elkaar en steek hem 
door de lussen van het binnententzeil. 
Steek de pinnen van de drie palen in de 
daarvoor voorziene openingen van de 
nokpaal. 

5. Plooi nu ook het buitententzeil toe en zorg 
ervoor dat de pinnen van de drie palen 
door de openingen van het buitententzeil 
steken. 

6. Nu kan je de tent met drie personen recht 
zetten (één per paal). Zorg ervoor dat de 
pinnen door het tentzeil blijven steken. 
Verplaats de tent zodat de palen op één lijn 
komen te staan in het midden van het 
grondzeil. Plaats onder iedere paal een 
mastplaatje om het grondzeil te 
beschermen. 

7. Doe de tentdeuren dicht, anders is de kans groot dat dit na het opspannen 
niet meer zal lukken! Maak met de scheerlijnen eerst de hoeken van het 
buitenzeil vast (deze wijzen altijd naar de middelste paal). Maak nu ook de 
andere scheerlijnen van het buitenzeil vast (deze wijzen naar de nokpaal). 

8. Maak op dezelfde manier ook de scheerlijnen van het binnenzeil vast (eerst 
de hoeken dan de andere scheerlijnen). Span ze niet te hard aan, want een 
tent moet altijd wat bewegingsruimte hebben. 
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9. De stormkoorden bevestig je aan de pinnen van de voorste en achterste paal 
en maak je eveneens met een pikket vast. 

10. Bij de laatste stap steek je de haringen in de daarvoor voorziene gaten in 
het grondzeil. Zorg ervoor dat het grondzeil bovenop het binnenzeil ligt. Zo 
kan er geen water in de tent sijpelen. 

Als je alle stappen zorgvuldig hebt gevolgd zou het eindresultaat er zo uit moeten 
zien: 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 
 Vermijd scheerlijnen 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). 

 Sla je piketten loodrecht op de scheerlijn in. 
 

 Vermijd contactpunten tussen het binnen en het buitenzeil. Op de 
plaatsen waar binnen- en buitenzeilen elkaar raken kunnen er lekken 
ontstaan. 

 Als je niet genoeg piketten hebt, kan je alle spanners aan één sjorbalk 
vastmaken en die opspannen op twee (hoek-) piketten. 

72 
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 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. 

10.1.2. afbreken van een patrouilletent 

Bij het afbreken van een patrouilletent ga je uiteraard omgekeerd te werk: 

1. Trek de haringen uit het grondzeil. 
2. Maak de scheerlijnen van de binnentent los. Als de scheerlijnen van de 

buitentent nog altijd vasthangen zal de tent niet omvallen. 
3. Drie mensen houden de steunpalen vast. De anderen maken de scheerlijnen 

van de buitentent nu ook los. Op een afgesproken moment laat je de tent 
zakken naar een bepaalde zijde. 

4. Haal de tentpalen uit elkaar en steek ze in het zakje. 
5. Borstel de tentzeilen schoon en plooi ze volgens onderstaande figuur. Als 

de tent niet goed is opgeplooid past hij hoogstwaarschijnlijk niet in de 
tentzak/kist. 

6. Verwijder de aarde van de piketten/ haringen en steek ze in het 
pikettenzakje. 
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De tenten plooi je als volgt: 
 Plooiwijze buitenzeil: 

 Plooiwijze van het binnenzeil: 

 Plooiwijze grondzeil: 
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Opmerkingen: 
 Op elke kist staan de plooiwijzes van de drie tentzeilen. Als je er eentje 

vergeten bent kan je altijd nog een controleren op die afbeeldingen. 
 Sommige tenten worden niet opgeborgen in een kist maar in een tentzak. 

Je bergt de tent dan als volgt op: 

 Je plooit een tent liefst op wanneer deze droog is. Als je een tent niet 
droog kan opbergen moet je hem thuis laten drogen. Als je een natte stof 
te lang opbergt kan deze rotten. 

10.2. de seniortent 

De seniortent is de grote tent die vooral 
gebruikt wordt voor het drooghouden van 
materiaal als het regent tijdens een zomerkamp. 
Deze tent wordt op zomerkamp regelmatig 
gebruikt en het is dus handig als je weet hoe je 
deze gemakkelijk opzet en afbreekt. 

Praktische info: 
Lengte  5 m 
Breedte  5 m 
Hoogte nok 2,85 m 
Gewicht  150 kg 

Onderdelen: 
Tentzeil in tentzak 1 
Spanten 2,5 m  3  
Gordingen 2,5 m  6 
Zakje toebehoren 1 
Zak vensterplaten 1 
Grondzeilen  2 
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10.2.1. opzetten van een seniortent 

1. Voordat je begint met een tent op te zetten controleer je of de plaats 
geschikt is. We vermijden: 

o Hellingen 
o Wespennesten 
o Konijnenholen 
o Sinkholes 

2. Plooi de spanten open in de vorm van een 
driehoek en verbind ze met de gordingen. 
In de spanten zijn daarvoor de nodige 
gleuven voorzien. 

3. Leg het tentzeil over het geraamte. Haak 
de ringen van het zeil over de pinnen die 
bovenaan en aan de zijkanten van de 
spanten zitten. 

4. Plooi met drie personen (één per spant) 
gelijktijdig de staanders van de spant aan 
één zijde van de tent open. Doe daarna 
hetzelfde voor de andere zijde. Let erop 
dat de ringen van het tentzeil over de 
pinnen blijven liggen en dat het tentzeil bij 
het openplooien niet tussen de 
scharnieren van de spanten knelt. 

5. Als je de tent volledig hebt rechtgezet, sluit 
daarna beide tentdeuren. Zorg er nu voor 
dat het geraamte stabiel staat en dat het 
tentzeil overal mooi aansluit. Sluit dan de 
vier tenthoeken met de hoekkoorden via 
de ringen. 

6. Met de riemen kan je het tentzeil 
vastmaken aan de spanten en gordingen. 
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7. Zet de tent vast door ze te verankeren met 
tentharingen. Die moet je zowel door de 
openingen in de staanders van de spanten 
als door de lussen van het tentzeil slaan. 

 

10.2.2. afbreken van een seniortent 

Om de tent op te breken ga je uiteraard omgekeerd te werk: 

1. Trek de tentharingen uit de staanders en de tentzeillussen. Verwijder eerst 
de aarde en het vuil en steek ze daarna in het zakje. 

2. Maak de riemen rond de spanten en gordingen los. 
3. Maak de vier tenthoeken los door de hoekkoorden uit de ringen te halen en 

steek ze in het zakje. 
4. Plooi met drie personen de spanten van de ene zijde naar binnen. Herhaal 

dit voor de andere zijde. 
5. Zorg ervoor dat de tentdeuren volledig geopend zijn en dat de zijkanten van 

het tentzeil naar buiten komen te liggen en dus niet onder het geraamte 
geraken. 

6. Haal de ringen van het tentzeil over de pinnen van de spanten en leg het 
geraamte bloot. 

7. Maak de spanten en gordingen van elkaar los. Plooi de spanten op en bind 
ze toe met de riemen. 
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Het zeil van de seniortent plooi je als volgt: 

Het grondzeil van de seniortent wordt op dezelfde manier opgeplooid als het 
grondzeil van een patrouilletent: 

Het verschil tussen het grondzeil van een patrouilletent en dat van een seniortent 
is makkelijk op te merken. Het grondzeil van een patrouilletent heeft een rode 
dwarsstreep, dat van een seniortent niet. 

Opmerking: 
Ook bij de seniortent berg je deze logischerwijze niet nat op. 
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10.3. register van de tenten die meegaan op kamp 

Zoals je al gemerkt hebt op kamp staan er veel, maar echt veel tenten recht. Dit 
zijn niet enkel patrouille tenten en seniortenten. Hier volgt een informatieve lijst 
van de verschillende tenten. Wij bezitten met de scouts een heleboel tenten, maar 
de meeste patrouilletenten en alle seniortenten huren wij van ULDK. ULDK staat 
voor “Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd”. Als je voor je Teervoet wil 
slagen moet je de tenten die meegaan op kamp herkennen. 

Hieronder vind je een register van alle tenten die meegaan op kamp en eventueel 
een woordje uitleg: 

Patrouilletenten (Met rits eigen tenten, met knopen van ULDK) 
Seniortenten (Van ULDK) 
Materiaaltent 
Voortent materiaal = FIP-tent (zie verder) 
Speeltent oud 
Speeltent nieuw 
The reenactor (Speeltent) 
Keukentent 
Kampvuurtent 
Commando tenten (1 elektrische groep, 2 in leidersdorp en 1 bakkerstent) 
De Kariboe (groen afdak die aan de keukenshelter gebouwd wordt) 
De Piket = staftent 
Fouragetent = 2 seniortenten ULDK 
EHBO-tent 
Boiler room = 1 seniortent ULDK (warm water + gasvuren) 
Drank/bartent = 1 seniortent ULDK 
Keukenshelter 
Afdak waterciternes = Dravecave 
FIP-tenten = partytenten die we kregen van Feest In het Park 
Wc-tenten 
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11. vuren 

11.1. vuurplaats 

We mogen ons vuur niet zomaar op elke plaats aanmaken. Zo is het bijvoorbeeld 
verboden een vuur te maken in of aan de rand van een bos. Als we een vuur 
maken houden we rekening met enkele zaken: 

 Leg je vuur aan op een onbrandbare ondergrond (bv. zand, aarde, …) 
Dit kan door een kuil te graven (iets groter dan je kampvuur en niet te 
diep ongeveer een spade diep) 

 Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 20 meter rond je 
kampvuur! 

 Zorg ervoor dat er blusmateriaal aanwezig is zoals een emmer water, 
een schop en eventueel een brandblusser. 

 Draag geen brandbare kledij als je dicht bij het vuur moet komen. 
 Let erop dat je vuur zeker 25 meter verwijderd is van huizen, bossen, 

tenten enz. 
 Check ook of je vuur mag maken op die plek/tijd (tijdens droge zomers 

is dit zeer belangrijk!) 

11.2. veiligheidsmaatregelen 

 Verlaat nooit het vuur zonder dat je zeker bent dat het gedoofd is. 
 Laat geen jongere takken alleen bij het vuur als niet zeker bent dat het 

volledig gedoofd is. 
 Let erop dat er geen rivier stenen in de buurt van het vuur liggen (als 

deze opwarmen zet het water in de stenen uit en kunnen ze ontploffen). 
 Het wordt ten strengste afgeraden om ontvlambare stoffen te gebruiken. 

Als dit toch nodig is verwittig een EL of Materiaalmeester en doe dit niet 
zelf. Als het wel wordt gebruikt, gebruik dan ook altijd de juiste stoffen: 

1. Gebruik geen benzine of brandbare kuisproducten. Deze geven 
brandbare gassen af en kunnen een vuurbal veroorzaken bij het 
aansteken van het vuur. 

2. Spuit geen brandbare stoffen in je kampvuur direct van de 
container als je vuur al aanstaat, de vlam kan en zal in de 
container schieten en ontploffen. 

3. Gebruik geen brandbare gassen zoals deodorant of 
insectenspray in je vuur. De vlam kan ook in de container 
springen en ontploffen. (Dit helpt je vuur trouwens ook niet) 
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11.3. wat te doen als er vuur uitbreekt? 

Als ondanks dit alles je vuur toch uit de hand geraakt. Dan begin je met iedereen 
van het vuur weg te sturen (op een rustige manier) zodat je plaats hebt om het 
te doven. Sprenkel water en/of aarde over het vuur. Sla het brandende gras uit 
met groenhout en stamp het uit met de voeten. Dooft het niet verwittig de 
hulppost! 

11.4. hout verzamelen 

Zorg ervoor dat je tijdens het sprokkelen alleen onbewerkt hout verzameld, 
bewerkt hout kan tijdens het branden giftige gassen loslaten. (Bewerkt hout is 
hout dat bv geverfd is.) Enkele zaken waarbij je kan letten tijdens het sprokkelen: 

11.4.1. berk 

Een loofboom met zachthout, heeft een zeer hoog warmte gevend vermogen, 
maar verbrandt snel. Gebruik het om het vuur aan te maken of het opnieuw aan 
te maken. 

11.4.2. beuk 

Aanbevolen brandhout: het heeft een hoog warmte gevend vermogen, droogt 
snel en komt in voldoende mate voor. Sla het snel droog op na het zagen en 
kloven. Het rot snel en verliest dan haar warmte gevend vermogen. 

11.4.3. eik 

Uitstekend brandhout, maar het moet - in tegenstelling tot andere houtsoorten 
twee jaar op een onafgedekte plaats worden bewaard, zodat de regen de tannine 
kan verwijderen; vervolgens moet het nog een of twee jaar op een beschutte 
plaats worden bewaard voordat het in de haard mag. 

11.4.4. haagbeuk, fruitbomenhout 

Dit is uitstekend brandhout, maar zeldzaam. 
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11.4.5. iep 

Brandt alleen als het goed droog is, daarom lastig aan te krijgen. 

11.4.6. meidoorn 

Makkelijk aan te krijgen, dus goed om een vuur mee te beginnen. 

11.4.7. vlier  

Brandt snel maar wel goed. De eenjarige rechte dode takken zijn ideaal als 
aanmaak materiaal. 

11.4.8. naaldbomen (den, spar, lariks en ceder) 

Geven veel warmte, maar verbranden snel en knetteren vonken; de harsen die ze 
bevatten, vervuilen de schoorsteen. 

11.4.9. zachte loofbomen (linde, wilg, kastanje, populier) 

Linde, wilg, kastanjeboom en populier branden slecht en geven weinig warmte. 
Bij verbranding geeft het een onaangename geuren. Geen aanrader voor je vuur 
dus. 

*(Zie hoofdstuk natuur voor de houtsoorten te herkennen) 
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11.5. tondel verzamelen 

Tijdens het aansteken van een kampvuur heb je niet altijd een tondel zoals 
krantenpapier opzak. Het beste tondel die aanwezig is in het bos vind je in 
berkenschors, door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid oleïne brand 
deze goed ook al is de schors nat. 

Hoe berkenschors vinden: 

Start met een berkenboom te vinden (Zie hoofdstuk natuur). Alhoewel tondel 
oogsten van een levende berkenboom een optie is, Is dit niet super ecologisch 
verantwoord. Zoek hierom dus voor dode berken als het mogelijk is. Eenmaal je 
een berk gevonden heb snijd dan vierkante stukken uit de schors (probeer zo 
vlak mogelijke stukken te vinden). Verwijder het (rotte) hout aan de onderkant 
van de schors, schraap vervolgens met een mes aan de onderkant van de schors. 
Om zo dunne pellen/plukjes schors los te maken. Verzamel deze op een vaste 
ondergrond voor je ze aansteekt. 

11.6. piramidevuur aansteken 

1. Je verfrommelt het papier en legt het in de vuurplaats op een hoop. Leg 
nooit je papier boven op je hout, dat heeft geen zin en kan brandend 
wegwaaien! 

2. Op het papier stapel je zoveel mogelijk sprokkelhout. 

3. Boven op de stapel komt het iets dikkere hout (een vingerdik). Zorg ervoor 
dat er nog genoeg zuurstof bij de vlammen kan. 

4. Wanneer dit laatste hout brandt en het papier en sprokkelhout in elkaar 
begint te zakken, leg je er nog hout van deze dikte op, tot het goed brand. 
Probeer de gloeiende as van het hout zoveel mogelijk samen te houden en 
leg het nieuwe hout hier net boven. Zo bekom je een warme kern die de 
basis vormt van je vuur. 

5. Je kunt pas dikker hout gaan gebruiken wanneer je een goed brandend vuur 
met veel gloeiende as hebt. 
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11.7. soorten kampvuren 

11.7.1. stervuur 

Bij een stervuur leg je verschillende dikke, droge balken met 
de punt in de brandende piramide en schuift ze als ze 
opbranden steeds verder naar het midden. Hierdoor blijft 
het vuur heel lang branden. Gebruik voor een stervuur niet 
te veel hout, er moet namelijk nog wel lucht bij kunnen 
komen. Als de balken die je gebruikt allemaal ongeveer 
dezelfde dikte hebben, kun je in het midden van een stervuur 
makkelijk een pan zetten om in te koken. 

11.7.2. jagersvuur  

Bij een jagersvuur leg je twee dikke balken langs de 
piramide. Aan de kant waar de wind vandaan komt 
moeten de balken iets verder uit elkaar liggen. Over 
de balken leg je een kleine laag zand, zodat deze niet 
zo snel vlam vatten. Over de balken kun je nu een 
rooster leggen waarop je pannen kunt zetten of vlees 
kunt roosteren. 

11.7.3. tafelvuur  

Bouw een verhoging van een laag stammen of stenen 
(pionieren kan eventueel ook). Hierop leg je zand, 
omgekeerde grasplaggen en/of stenen. plaats genoeg 
aarde of je stelling kan doorbranden! Leg aan de 
zijkanten een balk waar het rooster op kan steunen. Je 
kan nu bij goed en bij slecht weer prima stoken. Let 
heel goed op dat de tafel stevig genoeg is en niet 
zomaar in kan storten als iemand er per ongeluk 
tegenaan loopt! 
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11.7.4. pagodevuur 

Dit soort kampvuur wordt vaak gebruikt voor grote 
kampvuren. Bij een pagodevuur maak je met grote dikke 
stammen trapsgewijs een gebouw rondom de piramide. 
Een pagodevuur brand heel erg goed en geeft heel erg 
veel licht en warmte. Het pagodevuur heeft zijn naam te 
danken aan de oosterse pagodetempels die dezelfde 
opbouw hebben als een pagodevuur. 

11.7.5. piramidevuur of wigwamvuur 

Dit vuur wordt vanuit het midden 
opgebouwd van dunne en kleine takjes. 

Hieromheen. Zet je steeds grotere takken en 
stammen. Zorg ervoor dat er voldoende 
gaten in het bouwwerk zitten voor de 
zuurstoftoevoer met een grote opening aan 
de windzijde. Zodra het geheel goed in 
elkaar zit moet het mogelijk zijn om met 1 
lucifer de piramide in het midden aan te 
steken. 

11.7.6. oven 

Dit vuur wordt op kamp vaak 
gebruikt om pizza’s in te bakken of 
andere gerechten in op te warmen. 
Hiervoor heb je een halve ton 
nodig, 1 ijzeren bakplaat en 1 
schoorsteen. 

Graaf een put in de grond die iets 
kleiner van afmeting is dan de 
halve ton. Leg de bakplaat over 
deze put en vervolgens de halve 
ton op de bakplaat met de opening 
naar voor.  
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Graaf een gat aan de achterkant van de bakplaat die uitkomt in de holte onder de 
bakplaat. Deze dient om de schoorsteen door te steken. De overige aarde wordt 
op de halve ton gelegd als isolatie om de warmte binnen te houden. Om deze oven 
te gebruiken dient er een vuur gemaakt te worden in de holte onder de bakplaat. 
De rook kan ontsnappen via de schoorsteen waardoor het eten niet te gerookt 
smaakt. 

11.8. vullen van een tuinfakkel 

Bij het aansteken van een tuinfakkel is het zeer belangrijk 
dat je de juiste soort brandstof haalt. Dit wordt aangekocht 
door de eenheid zodat dit zeker de juiste brandstof is. Een 
tuinfakkel moet gevuld worden met paraffineolie. Op de 
flessen brandstof zal er bijna altijd "fakkelolie" vermeld 
staan. Ben je niet zeker of je de juiste brandstof hebt? v raag 
het aan iemand! Eenmaal je de juiste brandstof hebt draai 
de dop van de fakkel (zorg ervoor dat de fakkel afgekoeld 
is!) vul ze tot ongeveer 75% met olie. Draai de kap er terug 
op en steek de lont vanboven aan. 

11.9. hoe veilig een vuur doven 

Om een kampvuur op een veilige manier te doven met je beginnen met het vuur 
voorzichtig te doven met water. Verspreid daarna de vuurblokken over de 
kampvuurruimte om ze volledig te doven besprenkel de kolen met veel water. 
Een hoop kolen kan dagenlang gloeiend heet blijven. Daarom is het zeer 
belangrijk om deze niet weg te gooien. 
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checklist 

Wat heb jij al kunnen instuderen/oefenen? 

Veel succes met jouw 2de klas Teervoet! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


