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VOORWOORD 

Dit handboek is een hulpstuk naar het halen van het 2de klas teervoet-insigne. 

Scouts en gidsen met ambitie om deze insigne te halen moeten zich bewust zijn van de zware 

aard van het insigne. In tegenstelling tot de teervoet kan hij niet worden behaald door enkel 

theorie en technieken vanbuiten te leren. Van een tweedeklasser wordt verwacht dat hij/zij 

uitstekende kennis heeft van de teervoet eisen, zich in het dagelijks leven gedraagt als een 

voorbeeld scout/gids, uit zich zelf de moeite doet hulpvaardig te zijn, zelf technieken bij te 

leren en tonen inzicht te hebben.  

Dit handboek werd gemaakt voor en door geëngageerde scouts en gidsen. Ruimte voor 

verbetering is er altijd. Opmerkingen of verbeteringen mogen worden door gegeven via e-

mail naar hermelijn213@hotmail.com 
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GESCHIEDENIS 

Bij het kennen van de geschiedenis is het belangrijker om te leren uit de kansen en 

hindernissen van je voorgangers dan om uit het hoofd datums af te rammelen. 

SCOUTING IN HET ALGEMEEN 

BP'S JEUGD 

Robert Stephenson Smyth Powell wordt geboren 

op 22 november 1857 in Paddington, een wijk in 

London.  

Zijn vader was leraar en priester. Na de dood van 

zijn vader werd die zijn voornaam toegevoegd aan 

de familienaam, Baden, om hem te eren.  

Baden-Powell start aan een universitaire 

opleiding maar dit verloopt niet goed en hij zoekt 

een andere carrière in het Britse leger. 

MILITAIRE CARRIÈRE 

In zijn militaire loopbaan gaat hij naar 

verschillende missies in het buitenland. Onder 

andere naar Indië en Zuid-Afrika. 

AIDS TO SCOUTING 

Tijdens een missie in Indië schrijft hij een 

handboek, gebaseerd op zijn ervaringen in het 

leger, om de soldaten onder hem op te leiden. 

Wanneer er in Zuid-Afrika een burgeroorlog uitbreekt wordt hij gevraagd daar de belangrijke 

plaats Mafeking staande te houden. Dit was de grootste overwinning van zijn carrière. Hij 

krijg de titel “Held van Mafeking”. 

SCOUTING FOR BOYS 

Ondertussen wordt zijn militaire boek in Engeland goed onthaald door de jeugd. Zij 

gebruiken het boek om te spelen en bij te leren. 

PB besluit het boek een vredelievendere ondertoon te geven en te herschrijven voor de jeugd. 

Deze versie verschijnt in 1906. 
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HET EERSTE SCOUTSKAMP: DE GEBOORTE VAN SCOUTING 

In 1907 vertrekken 4 patrouilles onder leiding van Baden-Powell naar Brownsea Island op 

kamp om de technieken uit te testen. 

De eerste boy-scouts zijn een feit. Baden-Powell herwerkt zijn Scouting for Boys en 

introduceert tevens de scoutswet. Een Boy Scout’s Office wordt ingericht en men verspreidt 

het tijdschriftje “The Scout” onder de leden. 

 Ook meisjes hebben interesse voor deze nieuwe spelvorm en in 1909 gaan de Girl Guides van 

start onder leiding van zijn vrouw Olave St Clair Baden-Powell.  

FOS OPEN SCOUTING 

Tussen 1910 en 1914 werden de eerste Belgische scoutsgroepen opgericht in België. 

Als een Engelse uitvinding breidde scouting zich uit via de handelswegen waar ook het 

Anglicaans geloof zich manifesteert. Voor België waren dat vooral Brussel en Antwerpen. 

Op 23  december 1910 zit de Algemene raad van Scouting in België samen. In deze raad zaten 

vooral militairen en liberalen om het pluralistische aspect te verduidelijken. 

 

De Belgische Scouting omgedoopt met zijn nieuwe naam Boy Scouts Belgium.  

Het Belgische scoutisme had enkele nuanceringen tegenover het 

scouting in England. Zo werd er geen trouw gezworen aan God en 

was het scouts motto ‘Honneur’ ipv ‘Be Prepared’. 

Na de officiële erkenning werd de Belgische scouts terug verplicht 

trouw te zweren aan God in hun belofte. 

Het eerste logo was een 5 puntige ster. 

SEASCOUTS  

De Antwerpse afgevaardigde voor BSB introduceerde zijn passie voor water aan scoutisme 

en  de eerste Belgische seascouts was geboren. 

 

KATHOLIEKE SCOUTS 
Na enkele tijd namen onafhankelijke het initiatief om katholieke scouten op te richten. BSB 

probeert deze te betrekken maar ze weigeren elk contact. Dit blijft voor vele jaren zo. 
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DE GROOTTE OORLOG 

 Tijdens WOI krijgt het scoutisme in België een aantal harde slagen te verduren. 

Hoewel de jongeren zich inzetten om taken van politie en brandweer te assisteren worden ze 

verplicht hun materiaal aan het leger te geven.  

Tijdens de WOI zijn alle 4 eenheden in Antwerpen verdwenen.  

In hun protest voor vrede worden de jongeren in uniform geviseerd en al snel wordt het 

dragen van een uniform verboden. 

Dit heeft echter een omgekeerde reactie, meer eenheden worden opgericht en ook vrouwen 

worden toegelaten. Zij bieden steun aan hulpinstanties die het nodig hebben. 

GIRL GUIDES VAN BELGIË 

Reeds in 1911 ontstonden de eerste vrouwen patrouilles maar zij werden niet ernstig 

genomen. Pas in 1919 komt na hard labeur er een eerste officiële vergadering van GGB. 1 jaar 

later worden ze ook echt erkent door BSB. 

DE TWEEDE WERELD OORLOG 

Opnieuw breekt in wereld oorlog uit. Opnieuw worden de scouts troepen gemobiliseerd om 

hulp behoevende te helpen.  

De duitse bezetting wilt alle federaties van jeugdbewegingen verenigen in 1 socialistische 

groepering. Enkele volgen en andere niet. Zij die zich weigeren hier aan te verbinden worden 

opnieuw zeer  hard geviseerd.  

Opnieuw word het dragen van een uniform verboden. Enkele 

verenigingen worden ontbonden maar het draag vlak van scouting 

is veel groter dan tijdens de eerste wereld oorlog en er komt een 

relatief goed herstel voor het scoutisme na het beëindigen van de 

tweede wereld oorlog. 

FEDERATIE OPEN SCOUTISME 

 In 1964 ontstaan er troebelingen over de tweetaligheid van BSB.  

Dat zelfde jaar nog wordt besloten om een splitsing door te voeren 

op basis van taal. Federatie voor Open Scoutisme is geboren. 

 

Meer weten over de geschiedenis van FOS en Scoutisme ? Bezoek wiki.fos.be! 
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EIGEN EENHEID: FOS 213 DE HINDE 

Onze eenheid is ontstaan uit de eenheid 214 De Klimop, 214 was destijds een jongensscouts. 

Jaak Vanderstappen nam het initiatief om een eenheid op te richten waar ook meisjes terecht 

konden. 

Deze eerste vergadering uitsluitend met meisjes welpen vond in 1969 plaats in de lokalen van 

het Koninklijk Lyceum op de Albertvest in Tienen . 

Op 12 september 1970 werd dan officieel de eenheid 213 De Hinde opgericht. De lokalen 

bevonden zich op de Leuvenselaan. 

De eerste officiële eenheidsleiding wan Jeanine Burger. 

In 1975 werden ook jongens toegelaten bij de welpen en werd de seniortak opgericht. 

In 1978 werd de bever-tak opgericht en gingen de gidsen voor de eerste keer op kamp met 2 

verkenners. 

In 1985 kon de Hinde niet langer in zijn lokaal op de leuvensesteenweg blijven.  

Er werd tijdelijk terug vergaderd in de lokalen van het Koninklijk Lyceum. 

In 1988 kregen ze dan terug een eigen lokaal in de paviljoenen op de schoolcampus. 

 

Na het sluiten van het koninklijk lyceum moest er opnieuw verhuisd worden. Ditmaal naar 

paviljoenen bij BSGO De Luchtballon. 

Op 27 oktober 2012 sloeg het noodlot voor onze vadereenheid toe, FOS 214 De Klimop stopt 

wegens leiding te kort. Kinderen en resterende leiding werd met plezier opgenomen in onze 

eenheid.  
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WET EN BELOFTE 

WET 

• Een gids, een scout is eerlijk. 

• Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen. 

• Een gids, een scout maakt zich nuttig. 

• Een gids, een scout is een vriend van allen. 

• Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk. 

• Een gids, een scout kan gehoorzamen. 

• Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust. 

• Een gids, een scout houdt vol. 

• Een gids, een scout is ijverig. 

• Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen. 

 

BETEKENIS 

Het concept van de scoutswet stopt niet bij het opzeggen tijdens de vlaggen groet. Een 

tweedeklasser moet in het dagelijks leven voldoen aan deze leefregels. 

BELOFTE 

Ik beloof te trachten: 

goed samen te werken in onze groep; 

te leven naar de scouts- en gidsenwet en mijn overtuiging; 

anderen te helpen waar ik kan.  

 

De belofte verplicht je niet tot onmogelijke zaken. Je belooft immers 

dat je zult ‘trachten’ je aan de belofte te houden. Je doet dus je best, 

leert uit je fouten en blijft proberen! 
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PATROUILLELEVEN 

TROEPSIGNALEN 

- = een lang fluitsignaal 

°  = een kort fluitsignaal 

Betekenis Signaal 

Aandacht - 
Verzamelen - - - - 
Foerage ° ° - ° 
Leiding ° - ° ° 
EHBO ° ° ° ° 
Inspectie ° ° 
Stilte ° ° ° 
Opstaan - - - 
SOS ° ° ° - - - ° ° ° 

STOMME BEVELEN 

Patrouille leider    De tekeningen zijn in boven aanzicht 

Patrouille 

Hoefijzer formatie     Lijnformatie(gezicht naar opdrachtgever) 

 

 

(boven aanzicht) 

Estafete formatie    Cirkel formatie 

 

 

Indiaansgelid (gezicht naar opdrachtgever) 
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UNIFORM 

Leden van FOS Open Scouting dragen een hemd tijdens de activiteiten om 3 redenen; 

• Herkenbaarheid naar de buiten wereld 

• Symboliek achter de waarden van scouting 

• Praktisch in gebruik en onderhoud 

Voor officiële en internationale evenementen is het aangeraden naast het hemd ook de 

andere vooropgestelde uniform regels te volgen. Deze omvatten onder andere:  

• Een donker blauwe broek 

• Leren riem 

• Grijze kousen 

(eventueel ook hoed en wandelschoenen) 

De juiste locatie van de kentekens: 

1. Het kenteken van FOS Open Scouting 
2. Het provinciebandje  

3. Het eenheidskenteken  

4. Het jaarkenteken  

5. Het beloftekenteken  

6. Teervoet  

7. Het kenteken Wereldbureau (WOSM voor de jongens of WAGGGS voor de meisjes) 

8. Het kenteken België 

9. Je behaalde badges  

10. De patrouillelinten  

11. Speciaal kenteken scoutsevenement (optioneel) 
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ORIËNTATIE & NAVIGATIE 

SCHAAL VAN EEN KAART 

De numerieke of metrische  schaal is een uitdrukking van de schaal in cijfers.  

Bv.: 1:20000 

Dit wil zeggen dat 1 centimeter op de kaart in werkelijkheid 20000 cm is. Dit is eenvoudig om 

te zetten in meter (200m) en kilometer (0.2 km) 

De grafische schaal is de visuele voorstelling van de schaal van de kaart. Deze is praktisch in 

het gebruik . Om een afstand af te meten kan je eenvoudig een touwtje, veter , grassprietje of 

iets anders gebruiken om de lengte van op de kaart af te passen en rechtstreeks te 

vergelijken op de grafische schaal.  

Let op! Vaak begint de balk niet met 0. Pas dus goed op dat je bij 0 begint af te passen. 

 

LEGENDE 

Over het algemeens zijn de meeste symbolen op kaarten het zelfde. Leer de belangrijkste 

vanbuiten, zo verloopt het kaartlezen vlotter. 

Bestudeer vooral types van grond gebruik, soorten beplanting, soorten wegen;… 

Om stafkaarten te maken worden er lucht foto’s genomen. Wat is de meest geschrikte 

moment om deze foto’ s te nemen en waarom? 

Deze foto’s worden in de winter genomen op sneeuw vrije momenten. Op die moment zijn loofbomen 

kaal. Daardoor kan men de samenstelling van bossen makkelijker analyseren. Ook verhogen de kale 

bomen de zichtbaarheid van paden 
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TOCHTEN 

Aan een veilige toch gaat voldoende voorbereiding vooraf. 

1) Planning 
Hou tijdens het plannen rekening met: 

o De afstand in vergelijking met reistijd 

De gemiddelde wandelsnelheid voor een tocht is 3km/u. 

o De hoogteklim die zich mogelijk voor doet tijdens de tocht 

o Voldoende rusttijd, tijd voor voeding en uitrusting (tenten zetten,… ) 

o Zonsondergang en zonsopgang 

2) Zorg voor de juiste uitrusting 
o Kaart 

o Kompas 

o Voldoende voeding 

o Voldoende reserve kledij 

o Voldoende water (minstens 2l  per 24u) 

o EHBO-uitrusting 

o Slaapzak 

o Tent 

o Regenponcho 

o Fluovestje 

o Opgeladen GSM 

o Noodnummers 

o (GPS) 

o … 

3) Wees realistisch.  
Indien er tijdens de tocht zich onverwachte dingen voordoen moet je je hier aan 

aanpassen ipv door te zetten met je oude plan. De veiligheid en het welzijn van jezelf 

en je troep is belangrijker. 

 

4) Wees veilig. 
Laat aan het thuisfront op tijd weten waar je bent. Vooral de locatie waar je 

overnacht op langere tijd blijft kan je best door geven aan iemand. Just in case. 

Een fluovestje is niet altijd sexy maar kan wel levens redden. 

Wandel over een voetpad, aan de linkse kant van de weg of waar de situatie het 

meest veilig is. Kies landwegen boven autowegen. 
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Tip! In België mag je niet zomaar overal kamperen. Vaak kiezen jeugdbewegingen er voor bij 

boerderijen te overnachten, dit biedt unieke voordelen (rondleidingen, voorzieningen…) Het 

veiligste en handigste is om op voorhand een landbouwbedrijf uit te zoeken via internet 

(goudengids.be) en met hun telefonisch afspraken te maken over overnachten op hun 

terrein.  

Een andere optie is gebruik te maken van bivakzones. Dit zijn kampeerplekken in 

natuurgebied uitgerust met waterpomp, kampvuurplaats,… Een lijst van deze bivakzones 

vind je op http://www.bivakzone.be/  

HOOGTELIJNEN 

Een hoogte lijn verbind alle punten die op de zelfde hoogte liggen tegen over de zeespiegel. 

Dit resulteert in kronkelige gesloten figuren. 

Je kan je ook oriënteren aan de hand van een hoogte meter en de hoogtelijnen. Dit is zeer 

handig bij tochten in heuvellandschap of gebergte landschap. 
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COORDINATEN  (LAMBERT EN UTM) 

Op de stafkaart kan je twee types coördinaten. De ene is aangeduid met roze cijfers, dit zijn 

de UTM-coördinaten. De andere zijn grijs/zwart deze zijn de lambert coördinaten.   

UTM-COORDINATEN  

Bij de UTM methode wordt de 

aardbol opengesneden in 

dunne repen. 

De aarde wordt verdeelt in  60 

stroken van 6° verdeeld van 

west naar oost, elk van deze 

banden krijgt een nummer. 

Van noord tot zuid is de 

aardbol verdeeld in 20 banden 

van 8°, deze krijgen elk een letter van C tot X. (let op!  Band X is 12°) Letters I en O worden 

overgeslagen. 

De nummering begint echter niet bij de noordpool. Pas vanaf de 84° graden cirkel begint de 

eerste band. De laatste band eindigt 80° voor de zuidpool. 

“België ligt grotendeels in 31U.  

Om een specifiekere locatie aan te duiden worden er nog cijfers toegevoegd aan de 1ste set.  

Bijvoorbeeld:   31U    705083    5644673  

    A   B        C 

De reeks B van de cijfers zegt hoeveel meter ten noorden het te zoeken punt ligt van het 

eerste deel van reeks A. Dus: het punt dat we zoeken ligt op 705083 meter (705,083 km) van 

de 31 meridiaan. 

Reeks C drukt uit hoeveel meter ten oosten ons punt ligt van het tweede deel van reeks A. 

Dus: het punt dat we zoeken ligt op 5644 673 m (5644,673 km) van de U meridiaan. 

Deze techniek is afstandsgetrouw , dit wilt zeggen dat de afstanden niet worden vervormd 

wanneer met de aardbol ontplooid tot een vlak. 
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LAMBERT 

 

Lambert coördinaten maken gebruik van een reeks getallen.  

De lengtegraad banden (van noord naar zuid) van de Lambert-coördinaten hebben kan men 

vergelijken met smalle taart punten, waarbij de punten samen aan de noordpool liggen.  

De breedtegraad banden (van oost naar west) volgen eerder de vorm van een regenboog. 

Deze methode is hoek getrouw, dit wil zeggen dat de hoeken onderling niet worden vervormt 

na het openplooien van de aardbol naar een vlak. 

De coördinaten worden uitgedrukt via 6 cijferige X-en y-coordinaten 

ROOMER 

Een roomer, ookwel soms een schaallatje genoemd, 

wordt gebruikt om het continu omrekenen van de 

afstand op de kaart naar  werkelijke lengte.  

De cijfers op het latje zijn reeds vermenigvuldigd met 

de schaal. Je moet ze dus niet zelf herrekenen. 

Je kan zelf eenvoudig een roomer maken op een 

stukje papier. 

De roomer heeft 2 latjes loodrecht op elkaar 

geplaatst. Dit maakt het eenvoudig om de 

exacte coördinaten van een punt te vinden. 

Leg het punt waarvan je de coördinaten zoekt 

samen met het puntje waar de 2 latjes 

samenkomen.  

Vervolgens lees je de lengte af waar de dichts bij zijne coördinaatlijnen snijden.  

Let op dat je de juiste schaal gebruikt, een roomer heeft er meestal meerdere.  
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ORIENTATIE 

DE ZON 

De zon komt op in het oosten. In de middag (1u/2u) staat hij pal in het zuiden. Hij gaat onder 

in het westen. In het noorden komt de zon nooit. 

Het rijzen en dalen van de zon van dag tot dag is nooit exact op het zelfde moment. Over het 

algemeen mogen we deze uren aannemen als een correcte benadering: 

 Zomertijd Wintertijd 

Oosten 5u 7u 

Zuiden 14u 13u 

Noorden 9u 18u 

Als we de gang van de zon als een boog van 180° beschouwen kunnen we met en gradenboog 

en wat eenvoudig rekenwerk het exacte uur bepalen.  Dit door de hoeksnelheid te bepalen 

(graden/min). 
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EEN UURWERK 

Een eenvoudige manier om je te oriënteren is gebruik maken 

van een analoge horloge. 

1) Hou je horloge plat. 

2) Verplaats je zodat de kleine wijzer naar de zon wijst. 

3) Beschouw de hoek gevorm tussen de kleine wijzer en 

het cijfer 1 (in de winter) of het cijfer 2 (in de zomer) 

4) In de helft van deze hoek ligt de noord-zuid-as. 

5) Is het voormiddag dan zit is het zuiden links van 1 u/2u, 

in de namiddag is het zuiden rechts van het 1u/2u teken. 

 

DE STERREN 

Een manier om je ’s nachts te oriënteren is door de 

poolster te vinden. Deze techniek is enkel nuttig 

op de noordelijke hemisfeer van de aarde. De 

poolster is niet zichtbaar op de zuidelijke 

hemisfeer. 

De poolster ligt in het verlengde van de 2 uiterste 

sterren van de grote beer, de meest duidelijke 

sterrenconstilatie. (Zoals te zien op de afbeelding) 

De poolster is ook het begin van de kleine beer, 

een constilatie die zeer hard lijkt op de grote beer. 

De poolster staat pal boven het noorden. 
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MERK/RICHTINGS-EN LIJNEN EN PUNTEN 

Aan de hand van herkenningspunten zoals een kerk, zendmast, een weg,… kan je makkelijk 

oriënteren zonder een kompas. 

Zoek 1 of meer herkenningspunten en draai de kaart zo zodat de herkenningspunten op de 

zelfde lijn liggen als hun herkenningspunten.  
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MAGNETISCE NOORDEN (DECLINATIE) 

In tegenstelling tot wat we vaak aannemen is het noorden niet echt het noorden! 

Er is een (relatief) groot verschil tussen het geografische noorden en het magnetische 

noorden. 

Het geografische noorden is het punt waar de rotatie-as van de aarde uitkomt. Het wordt 

dus bepaald door de rotatie van de aarde. 

Terwijl het magnetische noorden bepaald wordt door de magnetische veldlijnen van de 

aarde. Zij worden op hun beurt bepaald door de rotatie van de aardkern.  

Het magnetische noorden wijkt zo’n 9° af van het geografische noorden. 

Informatie over de declinatie vind je vaak ook terug aan de rechterkant van de 

stafkaart. (zie afbeelding) Op kaarten vind men dan een 2 of 3 rechten, in een 

hoek van tegenover elkaar. De richting van het geografische noorden wordt 

meestal benoemd door de letters GN boven de rechte. Het magnetische 

noorden wordt meestal aangeduid door een halve pijl op het einde van de 

rechte. De 3de (optionele) rechte duidt het noorden aan bepaald door de stand 

van de sterren, de poolster.  

Leuk feitje: Het geografische noorden is nog steeds in beweging. Hoewel de afwijking in 

graden vrij klein lijkt legt hij in afstand verschillende kilometers af per jaar.  

 

AZIMUT, KAARTHOEK EN TEGENAZIMUTH 

We kunnen een hoek inbeelden tussen een locatie (bv onze locatie) op de kaart, het noorden 

en de locatie van een 2de punt (bv onze bestemming).  De hoek tussen de assen, langs buiten 

gemeten noemen we de azimut. Nu weten we in welke hoek we moeten lopen. 

 

 

 

 

Indien we terug in de richting willen gaan van waar we komen, hebben we de tegenazimuth 

nodig. Deze is heel eenvoudig te bepalen. We tellen 180° op bij de azimuth. 

Bijvoorbeeld: De tegenazimuth van azimuth 75°  = 180° +75° = 255° 

.A 

.B 
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Om je in praktijk te orienteren in en bos of 

andere waar er geen duidelijk te volgen 

weg is gebruik je een kompas met een 

draaibare kompasdoos (zie afbeelding). 

Men plaatst het rotatie punt van het 

kompas op de het punt waar je je bevindt 

op de kaart.  

Draai vervolgend het kompas, zodat de 

richtingspijl op de kaart naar je 

bestemming wijst.  

Draai nu enkel de kompas doos zodat de getekende noordpijl gelijk staat met het noorden, 

aangeduid door de magneet naald. 

Nu kan je de tocht verderzetten. Zolang de magneetnaald gelijkt blijft met de noordpijl wijk 

je niet van je koers af. 

NACHT GEBRUIK VAN HET KOMPAS 

Bij nacht gebruik van het kompas is de zichtbaarheid zeer beperkt waardoor merkpunten een 

stuk minder zichtbaar zijn.  

Daarom is het aangewezen om dichterbij gelegen merkpunten te kiezen en vaker te 

controleren of je nog op de juiste koers zit. (om de 10 à 15 meter)  
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NATUUR 

Een goede scout/gids kent zijn omgeving als de beste. Welke bomen groeien er? Welke 

planten? Welk nut hebben deze planten? Welke dieren zijn er?... 

BOMEN 

De beuk 

De beuk heeft een zeer simpele vorm met 

een gave rand. 

Deze boom heeft typerende beuken 

nootjes. 

Vaak wordt deze boom als haag gebruikt. 

Dit is hardhout. Het hout brand zelfs 

goed als het nog nat is. 

 

De berk 

De blaadjes van een berk zijn net dikke 

druppels. Ze hebben een gekartelde rand. 

Deze boom heeft korte tot lange staartjes 

van zaadjes als vruchtjes. 

Deze bomen hebben vaak een typerende 

witte schors. 

 

De eik 

De blaadjes van deze boom zijn allemaal 

golfjes. 

De typische eikeltjes zijn de vruchtjes van 

deze boom 

Er bestaat een zomereik en de wintereik. 98% 

van de eiken zijn zomer eiken. Bij de wintereik 

zitten de nootjes dichter bij elkaar. 

De tamme kastanje 
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De bladeren van deze boom zijn als veren. Hun 

rand is getand. 

De vruchtjes van deze boom zijn eetbaar. Ze 

zitten in een bolster met veel stekels. 

Er bestaat ook een wilde kastanjeboom, 

(volgende pagina). 

Gebruik het enkel als het volledig droog is. 

De wilde kastanje         

De bladeren zitten in een groepje aan elkaar vast 

met 1 steeltje, een beetje zoals een hand. 

Deze kastanjes zijn niet eetbaar. Deze bolster heeft 

maar een paar stekels. Deze boom noemen ze soms 

ook de paardenkastanje. 

. Gebruik het enkel als het volledig droog is. 

De populier 

De blaadjes van deze boom lijken op die van een berk 

maar ze zijn veel groter. 

Hij heeft ook staartjes als de berk maar ze zijn veel 

pluiziger. 

Dit hout kan je beter niet gebruiken om vuur te 

maken. Het brandt niet snel en als het brandt stinkt 

het enorm! 

De den 

De naaldjes van deze boom liggen ver van elkaar per 

2. 

Dennenappels zijn de vruchten van deze boom. 

Dit is niet de boom die je in huis haalt bij kerst, 

hoewel het liedje “O dennenboom” zegt van wel. 

Dit is een naaldboom. Gebruik vooral de 

dennenappels en twijgjes om vuur aan te maken. 
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De lariks 

De naaldjes van deze boom zitten in groepjes op de 

takken. 

De dennenappel-achtige vruchtjes zijn kleiner dan de 

echte dennenappels. 

Ook dit is een naaldboom maar deze boom mag je niet 

gebruiken om vuur te maken! Hij maakt gevaarlijke 

vonken. 

 

De spar 

De naaldjes van de spar zijn klein en zijn over heel de tak 

verspreid.  

De dennenappel-achtige vruchtjes zijn veel langer dan de 

gewone dennenappel. 

Dit is wel de boom die je bij kerst in huis haalt.  
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PLANTEN 

GRAS 

 

Gras is niet enkel wat je tegenkomt in je tuin. Het komt in verschillende soorten. Ook graan, 

gerst en zelfs rijst en mais zijn grassoorten.  

Gras heeft ook zoals elk natuurelement in de natuur zaadjes om zich voort te planten. De 

uitstekende sprietjes die een beetje op graan lijken zijn geen onkruid maar de zaadjes (zie 

foto) van dat type gras dat er in je tuin ligt. 

MOS 

Er is een groot verschil tussen gras en mos. Mos is kleiner en veel zachter. Als je het zou 

uittrekken, zou het meer samen blijven met de omringende stukjes mos, daarom noemen we 

het mos bedden. Maar dit is eigenlijk geen goed voorbeeld, het is namelijk verboden om 

zomaar mos uit te trekken uit bossen! Als je mos wilt gebruiken voor te knutselen moet je het 

in de speciaal zaak gaan halen. 

BERENKLAUW 

Deze mooie witte bloemetjes moet je niet onderschatten! Het zijn 

gevaarlijke planten, ze veroorzaken brandwonden die zeer slecht 

genezen, dit door het sap van de plant in combinatie met 

zonlicht.  

Ze komen voor in grote en kleine planten. Ook omringende 

planten zijn in gevaar, hun plek wordt zeer snel ingepalmd door 

deze plant. 
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MADELIEF - MAGRIET – KAMILLE 

3 vlaamse planten gelijken sterk op elkaar. De margriet, madelief en kamille bloemen zijn 

alle 3 bloemen met een geel hart en witte blaadjes. 

Madeliefjes zijn de kleinste van de 3 soorten, ze groeien vrij dicht bij de grond en hebben zeer 

veel bloemblaadjes. 

Magrieten komen van de zelfde botanische familie als de madeliefjes, ze zijn een grotere 

versie er van. Ze worden een stuk groter en komen hoger van de bodem. Hun steel is iets 

steviger en van dradige aard. 

Zowel madeliefjes en margieten zijn eetbaar 

Kamille is een gekende plant om thee van te zetten. Daarvoor worden de gedroogde bloemen 

gebruikt. Kamile bloemen zijn duidelijker gegroepeerd, ze lijken met vele uit één plant te 

komen. Het meest duidelijke verschil is het uitstekende, grote gele hart van de bloem. 

  

WEEGBREE 

Weegbree is een wilde plant met geneeskrachtige 

werking. 

De plant komt in verschillende variatie voor, de meeste 

gekende zijn de smalle en de grote weegbree. (zie 

afbeeldingen) 

Bij insecten beten kan het sap van de planten de jeuk 

verminderneren. Wrijf een gekneusd blad over de beet. 
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VINGERHOEDSKRUID 

Deze kleurrijke bloemen zijn zeer hard te mijden. Het sap van 

de plant vertraagd de hartslag tot een mogelijk dodelijke 

snelheid. 

 

WILDE VRUCHTEN 

Wilde aarbeiden, bramen en andere bessen zijn vaak 

voorkomend in België. Het is echter sterk af te raden om deze vruchten te eten wanneer ze 

lager hangen dan een halve meter. De kan is groot dat (wilde) dieren hebben geurineerd op 

de bessen. De urine van dieren kan gevaarlijke bacteriën en/of parasieten bevatten. Kies voor 

de hoger gelegen vruchten of was ze zeer zorgvuldig 
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VOGELS 

GROTE VOGELS (25 CM +) 

Sperwer 

Lengte 30 cm, gewicht man 150 g, vrouw 260 g 

Maximale leeftijd 17 jaar. 

 

Wanneer? Komt het hele jaar door naar de tuin, trekvogels 

versterken de aantallen van september tot maart. 

• Eet wat? De sperwer vangt levende vogels en is verlekkerd op 

Turkse tortelduiven.     

 
Groene specht 

Lengte 32 cm, gewicht 190 g, maximale leeftijd 15 jaar. 

  

Wanneer? Komt het hele jaar door naar je tuin. 

Hoe aantrekken? De groene specht eet mieren en insectenlarven. 

Hij komt ook op meelwormen af en eet uitzonderlijk van appels.    

Zwarte kraai 

Lengte 46 cm, gewicht 510 g 
Maximale leeftijd 19 jaar. 
 
 

• Wanneer? Komt het hele jaar door in je tuin. 
•  
• Hoe aantrekken? Eet granen zoals maïs, keukenafval en 

broodkruimels. Eet vooral op de grond. 

Kauw 

Lengte 46 cm, gewicht 510 g 
Maximale leeftijd 19 jaar. 
 
Wanneer? Komt het hele jaar door in je tuin. 

 
Hoe aantrekken? Eet granen zoals maïs, keukenafval en 

broodkruimels. Eet vooral op de grond. 
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Ekster 

 
Lengte 45 cm, gewicht 240 g 
Maximale leeftijd 22 jaar 
 

• Wanneer? Komt het hele jaar door naar je tuin. 
•  
• Hoe aantrekken? De ekster eet granen, geplette noten, 

keukenafval, "steelt' vetbollen, broodkruimels. Hij eet vooral op 
de grond.      

 
Gaai 
 
Lengte 34 cm, gewicht 170 g 
Maximale leeftijd 17 jaar. 
 
Wanneer? De gaai komt het hele jaar door naar je tuin. 

 
Hoe aantrekken? De gaai eet granen, geplette noten, eikels en 

keukenafval. Vooral op de grond. 
 
 

 
  Houtduif  
 
Lengte 41 cm, gewicht 450 g 
Maximale leeftijd 18 jaar. 
 

• Wanneer? Komt het hele jaar door naar je tuin. 
•  
• Hoe aantrekken? De houtduif eet zaden, granen, 

broodkruimels. Vooral op de grond.     
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OBSERVATIE 

AFSTAND BEPALING DOOR 

METHODE DE DRIEHOEKEN 

Stel we willen de breedte van een rivier bepalen.  

Als eerste kiezen we een herkenningspunt aan 

de overkant van de rivier. Bijvoorbeeld een 

boom. We noem in ons voorbeeld dit punt A. 

Vervolgens maken we een eigen punt aan onze  

kant van de rivier, loodrecht tegenover punt A.  

We noemen dit nieuw punt, punt B. 

Onder een hoek van 90° neem je 10 stappen langs de oever van de rivier. Hier zet je merkpunt 

C. Zet vervolgens nog 10 stappen (zeer belangrijk dat dit de zelfde afstand is dan het eerste 

merkpunt) en zet daar merkpunt D. 

Nu komt het belangrijkste stuk; plaats jezelf O 

p een loodrechte lijn tegen over punt D. (Zie rode lijn) Verplaats jezelf over deze lijn tot Punt 

A en punt C op 1 lijn liggen. (zie groene lijn) 

De afstand van waar je nu staat tot aan punt D is de breedte van de rivier. 

METHODE VAN DE STEEN. 

De methode van de steen is gebaseerd op het golven fenomeen. 

Om de breedte van een rivier te schatten laten we een steen vallen zo dicht mogelijk bij de 

rand van de rivier. De golven die de steen in het water maakt zullen gelijk uitdijen.  

Stel, de 5-de ring raakt de overzijde, dan zal de afstand die de 5de ring aan de overkant 

aftekent de breedte van de rivier definiëren. 

Dus: de afstand AB = de afstand AC  

.A 

.B .C .D 

.A 

.B 

.C 
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HOOGTE BEPALING DOOR 

DRIEHOEK METHODE 

1) Knip een papieren driehoekje met een 

hoek van 45° ( de andere hoeken zijn dan 

90° en 45°) 

2) Hou de driehoek onder een recht hoek 

voor 1 oog. Sluit het andere oog. 

3) Loop van de boom weg tot de top van de 

boom gelijk staat met het puntje van het 

papieren driehoekje 

4) Markeer en meet de afstand die je tot de 

boom staat. 

 

 

De wet van gelijkvormigheid stelt nu dat de de hoogte van de boom en de 

afstand die je tot de boom staat de zelfde verhouding heeft als de staande en 

platte zijde van de papieren driehoek. 

 

Met een eenvoudige berekening kan je nu de hoogte bepalen 

SCHADUW METHODE 

1) Meet je eigen lengte 

2) Ga in een zonnige plek nabij een boom staan 

3) Meet de lengte van je schaduw (hier is een extra persoon zeer handig) 

4) Meet de lengte van de schaduw van de boom 

5) Tel bij de schaduw van de boom de helft van de dikte van zijn stam bij op. 

 

Door de wet van gelijkvormigheid weten we nu dat jouw hoogte en de lente van je 

schaduw, zich het zelde verhouden als de hoogte van de boom en de lengte van zijn 

(aangepaste) schaduw. 

Met een eenvoudige berekening kunnen we nu de hoogte bepalen. 
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SPOREN 
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E.H.B.O. 

Zie teervoetwerking.  

Het is zeer aangewezen je basis E.H.B.O-kennis aan te vullen met een cursus aangeboden 

door het rode kruis. 

PIONIEREN 
 

OPROLLEN VAN EEN TOUW 

 

KNOPEN 

Uiteraard zijn de teervoetknopen gekend. Deze omvatten: achtsteek, platte knoop, 

timmermanssteek, mastworp. 

NIEUWE KNOPEN 

SCHOOTSTEEK 

De schootsteek dient om twee ongelijke touwen (touwen die verschillen in dikte, in stijfheid, 

in treksterkte) aan elkaar vast te knopen. De schootsteek halveert ongeveer de maximale 

belastbaarheid van de lijnen.  

Wanneer er een groot verschil is in dikte tussen de twee touwen, is het aan te raden om 

gebruik te maken van de dubbele schootsteek. Deze is sterker, veiliger en betrouwbaarder. 

De schootsteek is ook eenvoudig op slip te leggen, dat wil zeggen dat de knoop kan worden 

losgemaakt door aan één uiteinde te trekken. Zo kan de knoop zelfs onder spanning 

eenvoudig worden losgemaakt. 
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Schootsteek 

 

Dubbele schootsteek 

 

Slipschootsteek 

PAALSTEEK 

De paalsteek is een knoop die gebruikt wordt om een vaste, niet schuivende lus op het einde 

van een touw te maken. De lus wordt tijdens of na het leggen van de knoop rond een object 

gelegd.  
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DUBBELE PAALSTEEK 

De dubbele paalsteek is een knoop waarmee een vaste, niet schuivende dubbele lus in een 

touw wordt gemaakt. De knoop is eenvoudig eenvoudig los te maken, ook nadat er spanning 

op de knoop heeft gestaan. 

De dubbele paalsteek kan, in tegenstelling tot de normale paalsteek ook in het midden van 

een touw gelegd worden. Daarnaast is het eenvoudig om de grootte va nde twee lussen 

onderling aan te passen wanneer er geen spanning op de knoop staat. 

GALEISTEEK 

Deze knoop wordt gebruikt om rond een balkje of een stuk rondhout een touw aan vast te 

maken, waarop je een kracht op uitoefent (trekken). Deze knoop kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden om een touwladder te maken. 
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TROMPETSTEEK (VERKORTINGSKNOOP) 

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

volledige lengte wil gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verkorten van de spanlijnen van een 

tent of om een beschadigd deel in het midden van een touw te ontlasten in afwachting van 

het definitief herstel van het touw. 

Trompetsteek 

 

 

VISSERSKNOOP 

De vissersknoop of zoeteliefjes is een sterke en betrouwbare knoop die bedoeld is om twee 

natte of gladde touwen aan elkaar vast te verbinden. Deze knoop is een alternatief voor de 

vaak gebruikte platte knoop. Het grote voordeel ten opzichte van de platte knoop is dat ze 

niet doorslipt en makkelijker los te krijgen is. Deze knoop lost ook niet in het water of in 

regenweer. 
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VERVANGINGSSCHEERLIJN 

Een scheerlijn is makkelijk zelf te 

vervangen door een combinatie van 2 

paalsteken. (zie afbeelding) 

 

 

 

 

SJORRINGEN 

KRUISSJORRING 

Deze ‘klassieke’ sjorring is reeds gekend van bij de teervoet. 

 

 

DIAGONAALSJORRING 

 

1) Begin met een timmersteek over de grootste hoeken (1). 

2) Leg hierop nog enkele slagen (2). 

3) Daarna 3 slagen door de kleinste hoeken (3) 

4) Daarna woelen (4) 

5) Eindig met een mastworp met voorslag. 
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STEIGERSJORRING 

Gebruik een spalk met de juiste lengte: ideaal 
is een verhouding van 1 op 3 tegenover de te 
verbinden balken. Als je dus een lengte van 6 
meter wil krijgen door twee balken van 3 

meter te verbinden, moet je een spalk van 2 meter gebruiken. 

1) Leg een mastworp 

2) Maak met één van de einden (a) een slag om de beide palen, daarna met het andere 

eind (b) over de eerstgelegde slag en wel zo dat je hiermee de vorige slag afklemt (op c). 

3) Hierna elke volgende slag als met (b) behandelen, om beurten met ieder eind. 

4) Leg de einden zo dat ze aan beide kanten elkaar kruisen tussen de balken en aan de 

zijkant strak naast elkaar liggen. 

5) Er worden 6 tot 8 slagen gelegd 

6) Eindig met een platte knoop tussen de beide einden, aan de zijkant van de paal. 

 

PIONIEREN 

Een Tweedeklasser kan een pioniers constructie ontwerpen en uitwerken en leiden. 

GEREEDSCHAP 

ONDERHOUD VAN EEN BIJL 

Een nieuwe bijlkop moet op maat worden aangekocht en vervolgens verstevig met zowel een 

houten spie als 2 ijzeren kleine spie’s. 

Het bijslijpen van een bijlkop wordt voorzicht gedaan met een vijl. 

Bij opslaan dient de bijl steeds een beschermhoes te krijgen aan de snijkant 

VEILIG EN CORRECT HOUT VERWERKEN 

Bij het verwerken van sprokkelhout kiezen we er eerst voor om de grotere stukken te 

verzagen.  

De bijl wordt pas gebruikt wanneer met de blokken in kleinere stukken wilt klieven. 
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VUUR & KOKEN 

Een tweedeklasser beschikt over de basis om een tafel/kampvuur te maken en onderhouden. 

• Voorzie steeds bluswater in de buurt 

• Toeschouwers dienen op een veilige afstand te blijven 

• … 

Enkele soorten vuren: 

• Pagode vuur 

Een pagodevuur is een vuur wat vaak gebruikt word voor 

grote kampvuren. Bij een pagodevuur maak je met grote 

dikke stammen trapsgewijs een gebouw rondom de 

piramide gemaakt. Een pagodevuur brand heel erg goed en geeft heel erg veel licht. 

• Vierkantvuur 

Zeer geschikt voor hike-eten op te bereiden. 4 dikkere takken of 

een in 4 gekliefde blok worden nabij elkaar geplaatst, tussen de 

4 delen plaatst men aanmaak materiaal en kleinere takken.  

Nu kan men ene pot of andere boven op de 4 blokken zetten 

terwijl er vuur onder en rond de pot brandt. 

Gebruik zo dik mogelijke balken van een zelfde lengte zodat je 

blik of gamel stabiel staat. 

• Tafelvuur 

Klassiek vuur op een verhoogde pioniersconstructie, zeer ge schikt om voor langere 

periode op de koken. 
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HOUTSOORTEN 

Het hout dat gebruikt wordt voor een houtvuur is grotendeels afhankelijk is van welke 

soorten in de buurt beschikbaar zijn. Wanneer er keuze is, is het goed te weten welke soorten 

welke eigenschappen hebben. 

Wanneer we het hout willen vergelijken kijken we best naar het soortelijk gewicht en de 

stookwaarde.  

Het soortelijk gewicht bepaald hoe ‘zwaar’ het hout is. Zwaarder hout zal minder snel 

branden van wege de dichte structuur. 

De stookwaarde bepaald hoeveel energie het hout afgeeft tijdens het branden. Met andere 

woorden, hoe hoger de stookwaarde, hoe meer warmte de kolen afgeven. Dit heeft als 

gevolg dat houtsoorten met grotere stookwaarde meer geschikt zijn om op te koken. 

 

 Soortelijk gewicht (kg/m³) Stookwaarde (GJ/m³) 
 Loofhout 

       Haagbeuk 850 12,9 
     Valce acacia 800 12,2 
     Beuk, eik, es 750 11,4 
     Kastanje, notelaar, olm 700 10,6 
     Kerselaar, esdoorn 650 9,9 
     Berk 600 9,1 
     Linde, wilg 550 8,4 
     Els 500 7,6 
     Populier 450 6,8 
 Naaldhout 

       Lork 600 9,2 
     Douglas, gewone den 550 8,4 
     Fijnspar 450 6,9 

KAMPEREN 

Inrichten van een kampterrein. 

Bij het opzetten van tenten moet rekening worden gehouden met verschillende dingen: 

1) Plaats tenten met hun as op de noord-zuid lijn 

2) Plaats vuren niet te dicht bij brandbare materialen (tenten, stuiken,… ) 

3) Hou rekening met de luchtstroom (doorgaans Westenwind) zodat je  geen hinder 

ondervind van bijvoorbeeld rook van je vuren,… 

4) Plaats de hakhoek goed in het zicht. 

5) Hou rekening met je omgeving 

6) … 
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