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Tochttechnieken
Tochten zijn er in vele soorten en maten: vanaf hele simpele kruiskruis
puntenkaartjes tot pittige mixen van allerlei verschillende soorten
tochtbeschrijvingen. De eerste kun je bijna met het verstand op nul
lopen, voor veel andere soorten geldt er een gulden regel: gebruik
altijd je verstand en houd je ogen open!
Derde klas
Als je deze eis
is hebt gedaan, beheers je de volgende technieken:
beginselen van kaart & kompas, eenvoudige routes, natuurspoor,
veiligheid onderweg en extra informatie over de tochtvoorbereiding.
Kaart & kompas
Simpele kaarttekens herkennen
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Windrichtingen
Er zijn 16 windrichtingen (zie afbeelding). Om
deze roos te onthouden hoef je eigenlijk alleen
maar te weten waar het noorden, oosten,
zuiden en westen zich bevinden. Een handig
ezelsbruggetje om dat te onthouden: Niet Op
Zondag Werken. Nu hoef je alleen nog maar te
onthouden dat alle windrichtingen van twee of
meer letters op W of O eindigen. Zo ligt het NO ten noorden van het
oosten, het NNO ten noorden van het noordoosten en het ONO ten
oosten van het noordoosten.
Kunnen schieten met het kompas (zie hiervoor de eerste klas)
Eenvoudige routebeschrijvingen





kruispuntenkaartje: de kruispunten staan aangegeven met
eventuele bankjes, paaltjes, verkeersborden, etc.
bolletje-pijltje: je ziet waar je vandaan komt (het bolletje) en
waar je naartoe moet (het pijltje), inclusief de zijwegen
routebeschrijving: dit is de gewone huis-tuin-en-keukenbeschrijving die iedereen kan volgen (ga links, ga rechts…)
natuurspoor: het kunnen volgen van een natuurspeurtocht
aan de hand van de hieronder afgebeelde richtingaanwijzers

Kruispuntenkaartje

Bolletje-pijltje

Natuurspoor
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Veiligheid
Buiten de stad loop je altijd aan de linkerkant van de weg (tenzij het
in een situatie veiliger is om rechts te lopen). Dit is vooral ’s nachts
van belang: je loopt dan direct in het licht van de auto’s. De kans is
dan erg klein dat ze je niet zien. En: loop altijd met kleding die
reflecterend is, en het liefst ook met lampjes! Je moet altijd zichtbaar
blijven voor je eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.
Uitrusting voor een kamp
Bij een looptocht van meerdere dagen moet je o.a. meenemen:
 slaapzak
 toiletspullen
 slaapmatje
 handdoek
 theedoek
 rugzak
 zwemkleding
 ondergoed
 warme trui
 regenkleding
 zaklamp
 extra T-shirts
 lange broek(en)
 zakmes
 zakdoekjes
 korte broek(en)
 vuilniszak(ken)
 droge sokken
 (trainings)jas
 bord, mok, bestek
 batterijen
 trainingsbroek
 compleet uniform
 geld
 stevige schoenen
Houd altijd rekening met de omgeving waarin je loopt! Bezorg
andere mensen en de natuur geen overlast. Zeker ’s nachts niet! En:
gooi nooit afval van je af, maar bewaar het altijd tot je het weg kunt
gooien in een prullenbak of bij een post in een vuilniszak!
Als je je tas inpakt, stop dan je slaapzak helemaal
onderin. Ook alle andere zware spullen stop je zoveel mogelijk onderin je rugzak. Verder bovenin
komen dan de lichtere spullen. Houd er ook rekening mee dat je spullen waar je onderweg vaak bij
moet niet helemaal onderin je tas stopt!
Als je op een post bent, sluit dan je heupband.
Anders kan iemand ‘m per ongeluk kapot trappen.
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Tweede klas
Bij de tweede klas leer je alles over kaartcoördinaten (KK’s),
schatten & schieten en een aantal moeilijkere tochtbeschrijvingen.
KK’s (kaartcoördinaten)
Napoleon heeft een systeem ingevoerd waarbij elk punt op aarde
aangeduid kan worden met 2 getallen. Het midden van dit systeem
ligt in Parijs (0/0). Bij elke kilometer ten noorden van Parijs wordt het
eerste cijfer opgehoogd, en bij elke kilometer ten oosten het tweede
cijfer. In Rijssen zitten we op ongeveer 480 / 232, dus ligt Rijssen
480 kilometer ten noorden van Parijs en 232 kilometer ten oosten.
De plaatsbepaling gaat als volgt: kijk eerst naar de schaal van een
kaart (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000). Hieruit kun je het aantal
meters per centimeter berekenen. Bijvoorbeeld: 1:25.000 betekent
dat 1 centimeter op de kaart overeen komt met 25.000 centimeter in
werkelijkheid. Plaats nu de komma 5 plaatsen naar voren (1 km =
100.000 cm) en je hebt het aantal kilometers per centimeter (bijvoorbeeld: bij een kaart van 1:25.000 is 1 cm in werkelijkheid 25 cm,
wat overeenkomt met 0,25 km).
Bijvoorbeeld: KK 478,45 / 223,58 op een kaart
met de schaal 1:25.000. Nu zoek je eerst het
bijbehorende kaartvierkant (478 / 233) en dan ga
je aan het rekenen. 45 slaat op 450 meter. Een
cm was 250 m, dus 450 : 250 cm = 1,8 cm. 58
slaat op 580 meter. Daaruit volgt: 580 / 250 = 2,3 cm. Dan is er een
ezelsbruggetje om de volgorde te onthouden van het gebruik van
deze getallen: eerst het huis in, dan pas de trap op. Dus het eerste
getal (45) in horizontale richting (het huis in) en het tweede getal
(58) in verticale richting (de trap op). We hebben het aantal
bijbehorende centimeters al uitgerekend, dus 1,8 cm horizontaal en
2,3 cm verticaal. Kijk maar eens op een kaart: wat is er op dit punt?
Je kunt ook een kaarthoekmeter gebruiken; dan hoef je de centimeters niet uit te
rekenen, maar kun je de getallen achter de komma gewoon aflezen.
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Schatmethodes
Houd er bij de onderstaande schatmethodes altijd rekening mee dat
ze de afstand / breedte / hoogte ongeveer aangeven. Dus voor een
nauwkeurig antwoord kun je altijd een paar keer schatten en het
gemiddelde nemen.
Hoogte
Er zijn twee methodes om de hoogte te meten.
1. Het ‘om laten vallen’ van een boom.
Je neemt een stok(je) en zorgt
ervoor dat je, als je langs de
boven- en de onderkant kijkt, ook
de boven- en onderkant van de
boom ziet. Daarna draai je het stokje zo, dat de onderkant
nog steeds op de onderkant van de boom staat, maar de
stok horizontaal is. Nu laat je iemand vanaf de voet van de
boom het aantal meters tellen totdat jij hem ziet langs de
bovenkant van het stokje. Dat is ook de boomhoogte.
2. Gelijkvormige driehoeken
De driehoek van jouw oog
tot de kleine ‘a’ en de
kleine ‘b’ (het stokje) is
gelijkvormig met de driehoek van jouw oog tot de
grote ‘A’ en de grote ‘B’
(de boom). Daarmee kun
je het volgende berekenen: de hoogte van de stok gedeeld door de afstand tussen
jou en de kleine ‘b’ is gelijk aan de hoogte van de boom
gedeeld door de afstand tussen jou en de grote ‘B’. Met die
informatie kun je de hoogte van de boom uitrekenen: de
afstand van jou tot de grote ‘B’ gedeeld door de afstand van
jou tot de kleine ‘b’ keer de stokhoogte.
Neem een stok van 1 meter, dat rekent makkelijk.
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Breedte
Ook hier zijn twee methodes die je kunt gebruiken.
1. Gelijkvormige driehoeken
Breedte / afstand 1 = afstand 3 / afstand 2. Daaruit volgt:
breedte = (afstand 3 / afstand 2) x afstand 1.
Neem bij afstand 2 of afstand 1 een breedte van 1 meter.

2. Gelijkbenige driehoeken
(De 2 afstanden bij de hoek
van 90 graden zijn gelijk, de
andere 2 hoeken zijn 45
graden.) Ga recht tegenover
een vast punt staan, markeer
dit en loop dan loodrecht van
dit punt weg totdat de hoek tussen het vaste punt en jouw
gemarkeerde punt 45 graden is (schieten). De afstand van
jou tot aan het gemarkeerde punt is dan de breedte.
Afstand
Het is altijd handig om bepaalde maten te weten, zoals de lengte
van je arm, je eigen lengte, de lengte van je wijsvinger, de breedte
van je duim, je staplengte en de lengte van je schoen. Hiermee kun
je vrij nauwkeurig afstanden schatten van centimeters tot meters.
Snelheid
Bereken het aantal meters per seconde (bijvoorbeeld door een
stokje in het water te gooien en na 10 seconden de afgelegde
afstand te meten). Het aantal meters deel je door 10. Dit is het
aantal meters per seconde. Vermenigvuldig dit met 3,6 en je hebt
het aantal kilometers per uur.
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Moeilijkere routetechnieken kennen
Klokkenkaartje
Er zijn verschillende mogelijkheden voor klokkenkaartjes:
 grote wijzer = richting, kleine wijzer = noorden (I)
 grote wijzer = richting, kleine = waar je vandaan komt (II)
 grote wijzer = richting, kleine wijzer = volgnummer (dus de
klokken staan door elkaar, maar de klok die op één uur staat
is het eerst, die op twee uur staat daarna, etc.) (III)
 digitale klok: geeft alleen richting aan (bijv. 3 uur is rechtsaf)

Strippenkaart
Deze routetechniek werd in WOII veel gebruikt
door de geallieerden, zodat de vijand de route
niet zou ontdekken. Het principe werkt als volgt:
je begint onderaan en loopt naar boven. Bij elke
kruising wordt de weg waaruit je komt en de weg
waar je in gaat als een rechte lijn gezien (de lijn
van beneden naar boven). De rest van de
wegen wordt er daarna bij getekend.
Oleaat
Dit is alleen de weg die je moet lopen, zonder ook maar enige extra
hulp. Kijk uit, want soms worden niet alle zijwegen aangegeven!
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Eerste klas
In de eerste klas ‘tochttechnieken’ leer je nog veel meer over kaart &
kompas, over de routeschets en enkele andere routes, over het
bepalen van noord en zuid zonder kompas en over het uitzetten van
een tocht. Verder krijg je ook extra informatie over langere tochten.
Kaart & kompas
Landschap  kompas
Zet het vizier op het object in het landschap (houd daarbij het
kompas recht voor je uit, zodat het touwtje strak staat). Kijk nu in het
spiegeltje onder het kompas. Draai net zo lang aan de draairoos
totdat de noordpijl (rood) tussen de twee lijntjes valt. Hierna kun je
de hoek tussen het noorden en het voorwerp aflezen aan het puntje
dat zich in de roos bevindt.
Om ruimte te besparen is de 0 weggelaten. Je moet alles dus x10 doen.
Dit is het aantal graden oost-om (O.O.). Om het aantal graden westom (W.O.)
te berekenen doe je 360 min het aantal gemeten graden.

Kompas  landschap
Je krijgt een aantal graden (als dit west-om is, dan moet je dat
aantal dus eerst van 360 graden af halen). Stel dit in op het pijltje
van de roos, en draai daarna het hele kompas totdat de noordpijl
tussen de twee streepjes staat. Nu kun je door het vizier kijken waar
het bedoelde object zich bevindt of welke richting je op moet lopen.
Kaart  kompas
Leg het kompas langs de lijn op de kaart. Draai nu net zo lang aan
de roos totdat de twee streepjes evenwijdig staan aan de noordzuidlijnen op de kaart.
Kompas  kaart
Je stelt de juiste richting in op het kompas. Leg nu het
kompas zó op de kaart, dat de twee streepjes
evenwijdig staan aan de noord-zuidlijnen. Zet nu een
streepje langs het kompas en je hebt de juiste richting op de kaart.
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Routeschets
Met een routeschets kun je heel nauwkeurig een gelopen route
weergeven. Het is in feite een soort kaart van je route.
Bovenaan de routeschets bevindt zich het bekende blokje ‘aan,
door, datum’, evenals het gebruikte kompas en de schaal. Informatie
die je aan de routeschets toevoegt: de tijd, omschrijving van objecten die je onderweg tegenkomt, afstanden (zowel de onderlinge
afstand van punt tot punt als de totale afstand), kompasrichtingen,
en een getekende routekaart. Zie ook het onderstaande voorbeeld.
De routeschets is ook uitstekend geschikt om een tocht uit te zetten. Je kunt dan
achteraf nog kiezen welke technieken je wilt gebruiken, als je alle informatie hebt.
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Overige routes
Vlieglijn
Bij een vlieglijn is alleen het begin- en het
eindpunt aangegeven, de rest is een lijn. De
lengte van de lijn kun je berekenen aan de hand van de schaal die
erbij staat. De pijl geeft het noorden aan, dus weet je welke richting
je op moet (zie ‘kaart & kompas’ eerste klas). Op korte afstanden is
de vlieglijn niet zo moeilijk, maar op langere afstanden kun je best
een eind afdwalen. Advies: pas de wegen die je loopt af en schiet
voortdurend de richting. Zo kun je vrij nauwkeurig de weg tekenen
en corrigeren als je merkt dat je te ver van de vlieglijn af loopt.
Blinde kaart
Een blinde kaart kun je altijd het beste omzetten naar een vlieglijn.
Je weet de schaal, je weet waar het noorden is en je weet het punt
waar je naartoe moet. Voor de rest weet je niet in welk gebied je
terecht komt (alleen het randgebied is gegeven).
Kruispeiling
Ook een kruispeiling berust op het principe van
de vlieglijn: je hebt twee vaste punten met een
bijbehorende hoek. Als je de bijbehorende lijnen
tekent, kruisen ze ergens. Als je je eigen positie
t.o.v. de twee andere punten weet, kun je een vlieglijn trekken vanaf
jouw positie naar de kruising. Een vlieglijn op kaart is helemaal
simpel: de twee lijnen trekken en naar de kruising lopen.
Kompasroute
Deze route is vrij simpel: op elke kruising wordt
de richting gegeven die je uit moet. Een variant
hierop is dat niet elke kruising een richting
meekrijgt, maar dat op sommige kruisingen een
richting en een afstand gegeven wordt. Dit komt
er eigenlijk op neer dat er telkens kleine vlieglijntjes aangegeven zijn.
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Tocht uitzetten
In de eerste klas moet je ook een tocht kunnen uitzetten met
technieken op het niveau van de derde klas. Aan de hand van deze
tocht moeten de verkenners kunnen laten zien dat ze de tochttechnieken beheersen. Deze tocht moet ongeveer 5 km lang zijn.
Noorden en zuiden bepalen
Horloge
Richt de kleine wijzer op de zon. De lijn die de hoek van de kleine
wijzer en twaalf uur in tweeën deelt is de noord-zuidlijn. Aangezien
de zon in het oosten opkomt (6.00) en in het westen ondergaat
(18.00) weet je in de tussenliggende tijd dat aan de zonkant het
zuiden ligt op de noord-zuidlijn en het noorden aan de schaduwkant.
Sterren
Zoek eerst de poolster (via de grote beer). Zoek de
grote beer nooit te ver boven de horizon (zie
afbeelding rechts). Verleng het opstaande randje
van het ‘steelpannetje’ 5 keer en je ziet een heel
heldere ster: de poolster (de poolster is niet altijd zichtbaar, tijdens
de langste dagen van het jaar). Tijdens deze dagen kun je de
poolster vinden door niet ver boven de horizon op zoek te gaan naar
de kleine beer. De poolster is de helderste ster van dit sterrenbeeld.
Bomen
Aan de westkant van bepaalde bomen (zoals bijvoorbeeld de beuk)
is mosbegroeiing. Dit komt omdat de westkant de meest vochtige
kant van de boom is, en mos heeft veel vocht nodig om te overleven.
Daken
Daken lopen meestel van noord naar zuid of van west naar oost.
Nóóit loopt de niet-afgeronde kant van de nokpannen naar het
westen (in Nederland). Dit komt doordat de overheersende windrichting in Nederland west of zuid-west is. Als de pannen naar het
westen zouden liggen, hebben ze een grote kans dat ze eraf waaien
bij de eerste de beste stevige windvlaag.
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Voorbereiding tochten
Voetverzorging
Probeer je voeten te harden, en probeer je conditie te verhogen door
regelmatig te gaan hardlopen. Dit zorgt voor hardere zolen. Verder
kun je ook je voeten een paar weken van tevoren niet meer met
zeep wassen, maar alleen met water. Zeep maakt de voetzolen
namelijk zacht, wat de kans op blaren vergroot. Wanneer je van
jezelf weet dat je last van blaren gaat krijgen, kun je ook talkpoeder
proberen. Hiermee moet je je voeten inwrijven tijdens of vlak voor de
tocht. Maar het belangrijkste om blaren te voorkomen is het dragen
van de juiste schoenen. Deze moet goed lopen en niet te ruim of te
krap zitten. In het eerste geval gaat je voet langzaam schuiven in de
schoen, de belangrijkste oorzaak van blaren. In het tweede geval
krijg je klembaren tussen je tenen en op de achillespees.
Verstuikte enkel
Je moet een verstuikte enkel kunnen behandelen (zie ‘EHBO’).
Mondvoorraad en drinken
Tijdens het lopen staan je darmen bijna stil. Het is dus onverstandig
om in één keer heel veel te eten: je darmen kunnen dat niet aan. Het
is verstandiger om af en toe kleine beetje te eten. Houd daar ook
rekening mee als je net een tocht achter de rug hebt: ga niet direct
schranzen. Houd ook rekening met drinken: tijdens een tocht verlies
je veel vocht. Drink niet abnormaal veel, maar wel genoeg (water).
Patrouilletas
Je moet de inhoud van je patrouilletas altijd goed bijhouden.
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Kamperen
Derde klas
Dit is één van de grotere scoutingactiviteiten bij uitstek: kampen
worden voornamelijk gehouden in de zomervakantie voor een
periode van een week. Tijdens zulke kampen moet je vaak op
houtvuur stoken en in een tent overnachten, en dat is precies wat er
in deze klasseneis af te tekenen valt. Je leert in de derde klas enkele
soorten vuren en simpele gerechten.
Soorten vuren
Tipi / piramidevuur
Begin met een dun vorktakje en leg er voorzichtig dunne takjes
ta
tegenaan. Stap vervolgens langzaam over op iets dikkere takken.
takken
Zorg altijd vanaf het begin voor een goede windopening voor de zuurstof.

Pagodevuur
Hetzelfde als de tipi,i, alleen dan met dikke balken er omheen
gestapeld (kruislings, twee om twee:: zie afbeelding hieronder).
Reflectorvuur
Een pagode of tipi met een ‘reflector’: twee ingegraven
schuinstaande balkjes met er tegenaan dikke balken (onder het
dikst, boven het dunst). Hier tegenaan eventueel nog een laag zand.
Deze ‘reflector’ kaatst de warmte weer terug.

Tipi / piramidevuur

Pagodevuur
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Reflectorvuur

Zwerversvuur
Dit is het meest gebruikte vuur tijdens kampen e.d. Leg veel dunne
takjes op de bodem en er bovenop wat dikkere (niet dikker dan
duimdikte). Steek het onderste dunne hout aan. Als het vuur
doorkomt, leg je er dikker hout op.
Dit is makkelijk uit te breiden tot een plat, breed vuur door telkens lagen kruiskruis
lings op elkaar te leggen.

Stervuur
Dit is een tipi met van een aantal kanten dikke balken
er in geschoven. Voordeel: je hoeft niet te hakken.
Jagersvuur
Dit is een tipi met een vorktak erboven die op zijn
plaats wordt gehouden door aan één kant in te
graven en te ondersteunen met een andere vorktak.
Simpele gerechten
Voor het aftekenen van de derde klas ‘kamperen’ moet je simpele
gerechten kunnen klaarmaken zoals appel met kaneel, banaan met
chocolade, broodjes, etc.
Tweede klas
Om dit af te laten tekenen moet je minimaal 2 nachten op kamp zijn
geweest,
est, en moet je moeilijkere maaltijden kunnen bereiden.
Kamp
Je moet minimaal 2 nachten op kamp zijn geweest in een tent of
onder een zeiltje. Ook moet je daarbij je eigen eten verzorgen.
Maaltijden bereiden
Je moet maaltijden kunnen bereiden op houtvuur.
ur. Bijvoorbeeld met
behulp van een pannetje van aluminiumfolie in een vorkstok, een
aluminiumfoliebol, een rooster of een jagersvuur. Het moet echter
wel een volledige maaltijd zijn! Als er gestookt mag worden op het
terrein waar je op kamp bent, kun je ditit ook mooi combineren met de
rest van de tweede klas (minimaal 2 nachten op kamp zijn geweest).
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Eerste klas
Om deze klas af te laten tekenen moet je als PL mee zijn geweest
op kamp en met je patrouille / ronde de tent op hebben gezet.
Kamp
Je moet minimaal 5 nachten op kamp zijn geweest met je patrouille /
ronde, bijv. tijdens het zomerkamp. Hierbij moet je onder andere ook
goed letten op de hygiëne en de netheid in en om de tent en in de
keuken. Bij winst van het kamp heb je aan deze eis ruimschoots
ruimschoot
voldaan, in andere gevallen volstaat het als je je best hebt gedaan.
Patrouilletent
Je moet de patrouilletent strak op
weten te zetten: geen doorzakkers,
geen scheve tenten en te strak
gespannen ritsen. Let er ook op dat
er geen mensen over de scheerlijnen
kunnen struikelen. Houd er vooral
rekening mee dat de rook niet in je tent kan waaien als je je keuken
vlakbij hebt gebouwd. Doe je dit wel, dan heb je misschien wel de
zekerheid dat je geen muggen zult zien in de tent, maar dan stinkt
ook alles wat je bij je hebt naar rook. Doe dit dus nooit, tenzij de
omgeving waarin je zit vergeven is van de muggen (muggen houden
niet van rookgeur, maar moeders ook niet!).
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EHBO
Elke dag vindt er een heel aantal ongevallen plaats. In het verkeer,
op het werk, op school, in en om het huis, enz. Daarom is het van
groot belang dat je hulp kunt verlenen als je in de buurt bent.
Iedereen zou hulp moeten kunnen verlenen, maar dan moet je
j wel
weten wat je moet doen, wat je mag doen en ook wat je zeker niet
mag doen. Wat je in ieder geval altijd moet doen, is rustig blijven!
Houd altijd in gedachten dat je zelf geen dokter bent, en dus maar
een klein beetje weet van het hele EHBO-gebeuren en nog minder
van professionele hulp. Raad iemand dus altijd aan om naar een
dokter te gaan als je dit nodig lijkt en roep (in ernstigere gevallen)
eventueel zelf de hulp van een dokter in.
Derde klas
In de derde klas ‘EHBO’ leer je de 5 basisregels van EHBO, leer je
hoe je kleine ongelukjes moet behandelen (schaafwondjes, blaren,
kneuzingen en verstuikingen, brandwonden, neusbloeding, vuiltje in
het oog, voorwerp in neus / oor / huid, insectenbeten, steken
teken en verver
slikking), leer je iets over het vervoer van slachtoffers en een aantal
verbanden (mitella, vingerverband, snelverband en drukverband).
5 basisregels van EHBO
1. Let op gevaar!
Kijk naar je eigen veiligheid en die van de omstanders. Neem nooit
nooi onnodig
risico! Probeer het gevaar op te heffen (naderend verkeer, brand, muren die
dreigen om te vallen, elektrische stroom, dampen en gassen).
gassen Probeer als
het slachtoffer zich op een gevaarlijke plaats bevindt het gevaar weg te
nemen. Soms kan het noodzakelijk zijn om het slachtoffer te verplaatsen
om hem uit de gevaarlijke situatie te halen. Ook moet je zorgen voor de
veiligheid van omstanders en van jezelf.

2. Ga na wat er is gebeurd en wat iemand mankeert.
Vraag aan het slachtoffer of aan de omstanders wat er is gebeurd. Een
goed verslag aan de deskundige hulpverleners van het gebeurde en van de
verleende eerste hulp is van belang voor de verdere
e behandeling.
behandeling Op de
volgende pagina kun je lezen hoe je het slachtoffer kunt ‘onderzoeken’.
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a.

b.
c.
d.
e.

Ga na of het slachtoffer bij kennis is door hem aan te spreken. Als hij
niet reageert, knijp je op een gevoelige plaats (bijvoorbeeld in de
oorlel). Als hij bij kennis
ennis is, kun je doorgaan met punt d.
Bepaal of de ademhaling in orde is, door te voelen en te luisteren.
Bepaal of de bloedsomloop aanwezig en in orde is door de polsslagpolsslag
ader op te zoeken of, als deze niet te vinden is, de halsslagader).
Vraag of het slachtoffer pijn heeft. Een slachtoffer weet meestal vrij
goed te vertellen waar hij precies pijn heeft en hoe erg die pijn is.
Vraag welke lichaamsdelen normaal te bewegen zijn. Laat, als het
mogelijk is, het slachtoffer proberen om zijn armen en benen te
bewegen en kijk naar eventuele verwondingen.

3. Stel het slachtoffer gerust.
Laat het slachtoffer nooit alleen! Blijf in de directe nabijheid van het slachtslacht
offer en blijf altijd rustig. Vertel dat er deskundige hulp onderweg is. Luister
naar het slachtoffer,
er, praat met hem, houd hem of haar zo nodig vast, en blijf
vriendelijk (ook als het slachtoffer lastig of geprikkeld is).

4. Zorg voor deskundige hulp.
Blijf bij voorkeur zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders zo snel
mogelijk deskundige hulp waarschuwen.
chuwen. Als je belt naar 112 geef je door:
a. de naam van de melder
b. de plaats waar deskundige hulp gewenst is
c. wat er precies gebeurd is
d. wat er moet komen (ambulance, politie, brandweer)
e. het aantal slachtoffers
wat het slachtoffer mankeert / de slachtoffers mankeren
f.
Maak je geen zorgen, 112 weet welke informatie ze nodig hebben.
Vraag aan degene die gaat waarschuwen om terug te komen en te vertellen
welke hulp onderweg is en de tijd die ze nodig hebben om aanwezig
aanw
te zijn.
Soms gebeurt het dat deskundige hulp langer op zich laat wachten dan je
verwacht. Waarschuw dan nog een keer (beter 2 keer dan helemaal niet).

5. Help iemand (indien mogelijk) op de plaats van het ongeluk.
Het is van levensbelang dat je het slachtoffer
helpt op de plaats van het ongeluk. Dus als het
even kan verplaats je het slachtoffer niet
(behalve als er gevaar dreigt, zie punt 1)! Wacht
de komst van de deskundige hulp rustig af. Het
verplaatsen van het slachtoffer kan namelijk het
letsel verslechteren en er kan ander letsel
worden aangericht. Bij eenvoudige verwondingen is het natuurlijk ook mogelijk dat je met
het slachtoffer naar de deskundige hulp gaat.
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Wond
Om te voorkomen dat er bij een wond infecties (door bacteriën)
ontstaan in een wond, moet deze zo schoon (steriel) mogelijk
worden gemaakt. Dat kan door de wond te reinigen of te ontsmetten:
 Reinigen is schoonmaken met water, zeep en een borstel.
 Ontsmetten is het deppen van de wond met een bacteriedodend middel (bijvoorbeeld met jodium).
Schaafwondjes
 wond goed reinigen (grind, zand of glas verwijderen)
 wond ontsmetten met ontsmettingsmiddel
 wond bedekken met een steriel gaasje, dat met leukoplast
vastgezet wordt (bij een grotere schaafwond: snelverband)
Blaren
Blaren kun je oplopen ten gevolge van niet goed passende
schoenen of door wrijving (door bijvoorbeeld touw of gereedschap).
 maak een blaar alleen open als je er last van
krijgt (en dus bijvoorbeeld niet verder kunt
lopen); bij voorkeur laat je de blaar heel en
plak je deze af met leukoplast (tweede huid)
Plak een blaar altijd dakpansgewijs af (zie afbeelding).





als de blaar wel geopend moet worden, gloei dan eerst een
naald uit in een blauwe vlam (om deze te steriliseren)
prik de rand van de blaar aan één kant door en druk het
vocht er voorzichtig uit (vocht wegdeppen)
op de prikplaats een beetje ontsmettingsmiddel doen en de
wond dakpansgewijs afplakken

Kneuzingen en verstuikingen
Dit zijn onderhuidse verwondingen, die vaak meer pijn veroorzaken
dan een breuk. De gekneusde plek is vaak sterk opgezwollen en
verkleurt van rood en blauw tot geel, groen en bruin.
 kneuzing koelen met koud-lauw water (± 15 minuten)
 gekneusde lichaamsdelen hoog houden
 een laag vette watten aanbrengen en een drukverband
Een verstuiking is een kneuzing van een gewricht, en behandel je dus hetzelfde.
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Brandwond
e
d: rood, licht gezwollen, pijnlijk
 1 graads brandwond:
e
 2 graads brandwond: rood, licht gezwollen, pijnlijk, blaren
e
 3 graads brandwond: grauw-wit
wit (gekookt) of zwart
(verkoold),
verkoold), heeft de normale soepelheid verloren, is pijnloos
Hoe behandel je een brandwond?
 het verbrande lichaamsdeel in koud-lauw
lauw water houden
(ongeveer 15 minuten), tot het ergste gloeien over is
 de blaren nóóit openmaken of met een middel besmeren
e
e
 2 en 3 graads brandwonden zo schoon mogelijk (bij
voorkeur steriel) afdekken, en zo snel mogelijk naar de
deskundige hulp wanneer de blaar groter is dan 2 euro)
Neusbloeding
 slachtoffer in schrijfstand laten zitten, beknellen-de kleding losmaken en een nat / koud was-handje in de nek leggen
 laat het slachtoffer zelf zijn of haar neusvleugel
tegen het neustussenschot houden (ongeveer 10 minuten)
 houdt de bloeding niet op, roep dan de hulp in van een arts
Vuiltje in het oog
 trek bij het slachtoffer het bovenste ooglid over het onderste
(het oog gaat dan tranen, waardoor het wordt weggespoeld)
 wordt het vuiltje niet weggespoeld, trek dan met de duim en
wijsvinger de oogleden voorzichtig van elkaar; als het vuiltje
zichtbaar is, veeg dit dan met de punt van een steriel gaasje
of een schone zakdoek naar de dichtstbijzijnde ooghoek
Veeg nooit
oit over het hoornvlies! Dan zou je het kunnen beschadigen.




lukt dit ook niet, probeer dan het slachtoffer naar links, naar
rechts, naar boven of naar onder te laten kijken
spoel het oog uit met een borrelglaasje water, plaats het
glaasje op het oog (waarr het vuiltje zit) en sla het hoofd dan
schuin naar achter



krijg je het vuiltje er nog niet uit, ga dan naar een arts

Let op dat het water niet in het gezonde oog komt!
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Voorwerp in neus, oor of huid
 neus: te verwijderen door te laten snuiten (houd daarbij het
niet verstopte neusgat dicht); lukt dit niet: ga naar een arts
 oor: bij een voorwerp in het oor ga je altijd naar een arts (bij
een insect in het oor druppel je lauw water in het oor)
 huid: haal het voorwerp
oorwerp (splinter) alleen uit de huid als er
een grijpbare punt uitsteekt (als het voorwerp moeilijk te
verwijderen is, schakel dan de hulp van een arts in)
Een splinter wordt altijd in de lengterichting uit de huid getrokken.
Pak de splinter zo dicht mogelijk bij de huid vast, zodat hij niet afbreekt.

Insectenbeten / steken
 verwijder de angel op dezelfde manier als een splinter
 leg een nat kompres (of washandje / theedoek / steriel
gaasje) op de steekplaats (dit vermindert de pijn)
 als de steekplaats erg dik wordt, ga dan naar een arts
 breng een slachtoffer die gestoken is in de mond of keel
direct naar deskundige hulp (i.v.m. verstikkingsgevaar)
Controleer altijd of iemand niet allergisch is voor een insectenbeet.

Tekenbeet
 controleer je huid nauwkeurig als je in het bos bent geweest
 verwijder een teek met een tekentang (tegen de klok in)
Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast.



houd de plek van de beet daarna een tijdje in de gaten

Verslikking
 sla eerst met de vlakke hand tussen de schouderbladen
 helpt dit niet, ga dan achter het slachtoffer staan en sla je
handen om de buik
 trek dan krachtig, zodat de lucht uit de longen wordt geperst
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Vervoer van een slachtoffer
Ondersteunen (1 persoon)
 ga aan de gezonde kant van het slachtoffer staan en laat
hem of haar een arm om je hals slaan
 grijp die hand met één hand vast en breng je andere hand
achter de rug van het slachtoffer
 ondersteun nu met je heup en beweeg langzaam naar voren
 trek de gewond telkens naar je zij toe
Greep van Rautek (1 persoon)
Het slachtoffer verslepen en uit een gevaarlijke situatie halen.
 kniel naast het slachtoffer, bij het hoofd
 leg je hand achterop het hoofd, zet je voet achter het hoofd
 breng dezelfde hand naar de oksel en je andere hand naar
de dichtstbijzijnde oksel
 breng nu in één vloeiende beweging het slachtoffer omhoog
(je zit nu op je knieën erachter, zet het slachtoffer rechtop)
 pak onder de oksels de minst gewonde arm en breng deze
d
horizontaal voor de borstkas (duimen naast de vingers)
 ga op je hurken zitten en til het slachtoffer tegen je aan
 je kunt het slachtoffer nu verslepen (let op obstakels!)
 ga weer op je hurken zitten en begeleid het hoofd naar de
grond; trek als laatste
e je arm onder de nek vandaan
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Brandweergreep (1 persoon)
Je kunt deze greep gebruiken om een bewusteloos slachtoffer te
vervoeren, terwijl je één hand vrij houdt. Deze kost wel veel kracht.

Zitgreep (2 personen)
Als het slachtoffer in staat is de armen te gebruiken, dan kan het de
armen om de schouders slaan van twee personen die het slachtoffer
dragen op een zitje dat gevormd is met vier handen.
 pak elkaars polsen beet (zie tekening):
rechterhand over de linkerpols, linkerhand op
de rechterpols van de ander
 slachtoffers die niet in staat zijn hun armen te gebruiken
kunnen worden gedragen door twee dragers die aan beide
kanten van het slachtoffer staan en beiden
met één hand op de rug ondersteunen (zo
mogelijk ook de kleding vastgrijpen); de
andere hand gaat onder de dijen van het
slachtoffer door en pakt de hand van de
tweede drager
Zweefmethode (3 personen)
Voor de zweefmethode zijn drie helpers en een brancard nodig.
 het slachtoffer ligt op de rug en de brancard wordt er vlak
naast gelegd (aan de gewonde zijde)
 één helper gaat aan het hoofdeinde staan, één ter hoogte
van de heupen en één bij de onderbenen
 de helpers staan er overheen met hun benen gespreid
 alle helpers tillen tegelijkertijd het slachtoffer op de brancard
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Liftmethode (4 personen)
Voor de liftmethode zijn 4 helpers en een brancard nodig.
 de brancard wordt aan het voeteneinde in het verlengde van
het op de rug liggende slachtoffer geplaatst
 één helper knielt achter het hoofd van het slachtoffer
 twee helpers gaan met gespreide benen over het slachtoffer
staan (één helper in het midden en de andere bij de voeten)
 zij moeten zó staan, dat de brancard tussen hun gespreide
benen door geschoven kan worden
 de helpers tillen tegelijk het slachtoffer
htoffer op en de brandcard
wordt door de vierde man onder het slachtoffer geschoven

Verbanden
Mitella
Een mitella is een draagdoek voor het laten rusten van de arm.
 leg de driekante doek tussen de arm en de borst (breng
daarbij de arm in een wat schuine stand)
 leg een platte knoop in de nekzijde van de gezonde arm
 laat de vingertoppen altijd uitsteken en zet het verband aan
het uiteinde bij de elleboog vast met een veiligheidsspeld
Als je geen mitella bij de hand hebt, kun je ook een das gebruiken!
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Vingerverband
Laat de hand zó omhoog houden, dat je tegen de handrug aankijkt.
 begin met een steriel gaasje met daarop een dotje watten
 leg de eerste slag tegen de buitenkant van de vinger (begin
beneden bij de knokkel en ga over de vingertop aan de
andere kant weer naar beneden)
 zwachtel van de top van de vinger tot onderaan de vinger
 draai nu met het verband naar de kant waar de meeste
vingers zitten richting de pols
ls over de rug van de hand heen
Bedek de binnenkant van de hand nooit met verband.

 leg een slag om de pols
 voer de zwachtel over de rug van de hand terug
 eindig de slag om de pols, en tape dit af met de sluiting
Als de sluiting ontbreekt, kun je natuurlijk ook leukoplast gebruiken.

Snelverband

Snelverband
Leg een snelverband op de wond en houd deze met een vinger vast.
 leg de zwachtels om de rand van het snelverband
 leg aan de andere kant de wond de zwachtels vast
Voor het vastmaken kun je gewoon een platte knoop gebruiken.
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Drukverband
Een dikke laag vette watten met daar omheen een hydrofiele
zwachtel (om zwellingen tegen te gaan).
 wikkel om de vette watten (met enige
druk) een hydrofiele zwachtel (begin
midden op de plek van de wond)
 zorg dat dit hydrofiele verband niet
over de uiteinden van de watten komt
(laat een randje watten uitsteken)
Tweede klas
Hier leer je de stabiele zijligging (op de rug en op de buik), leer je
over bewustzijn en bewusteloosheid, slagaderlijke bloedingen en
nieuwe verbanden (hiel, elleboog, knie, hand, voet, stompverband).
Stabiele zijligging
Om slachtoffer klaar te maken voor vervoer door deskundige hulp.
Slachtoffer ligt op de rug
 kniel naast het slachtoffer (bij het gezicht)
 pak de arm die het dichtst bij je is vast bij de
elleboog en de pols en breng deze (al
schuivend over de grond) zo ver mogelijk
omhoog (de arm haaks op het lichaam)
 pak de andere arm vast (bij elleboog en
pols) en breng deze over zijn borst en buik
 buig het been van het slachtoffer dat het
verst bij je vandaan ligt in de knie en plaats
de voet van dat been in de knieholte van het
been dat het dichtst bij je is
 plaats je hand op de gebogen knie en
ondersteun met je andere hand het hoofd
 draai het slachtoffer naar je toe door zijn
gebogen knie naar je toe te trekken
 breng vervolgens zijn hoofd achterover
(neus en mond richting de grond gericht)
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Slachtoffer ligt op de buik
Je legt het slachtoffer dan eerst met behulp van onderstaande stappen op de rug, waarna je de gewone stabiele zijligging kunt doen.
 kniel naast het slachtoffer (aan de kant van het achterhoofd)
 breng de arm die het dichtst bij je is
voorzichtig langs zijn hoofd omhoog
(zorg dat de hand van die arm plat op de
grond ligt, met de handrug naar boven)
 leg het been van het slachtoffer dat het
verst van je af ligt over het andere been
 leg de arm die het verst van je verwijderd
is langs zijn lichaam (zorg ervoor dat de
hand van die arm plat op de grond ligt
met de handpalm naar boven)
 draai het slachtoffer voorzichtig naar je
toe, tot hij op zijn rug ligt (steun met je
ene hand het hoofd en houd met je
andere hand de heup van het slachtoffer
en zijn hand die langs die heup ligt vast)
Bewustzijn
Flauwte
Dit is een kortdurende vermindering van het bewustzijn, als gevolg
van een plotseling optredende afgenomen bloedtoevoer naar de
hersenen. Oorzaken kunnen zijn: uitputting, honger, zwakte na
ziekte, schrik, emoties, een benauwde omgeving of bloedarmoede.
Verschijnselen: bleke gelaatskleur, zweten, geeuwen. Wat doe je:
 breng het slachtoffer in een liggende houding (bij voorkeur
in de frisse lucht) en stel het slachtoffer gerust
 het slachtoffer moet binnen enkele minuten vanzelf weer
bijkomen; laat het slachtoffer daarna nog 10 minuten liggen
en geef hem of haar een kopje water (zelf laten drinken;
kan het slachtoffer dit nog niet, laat hem of haar dan nog
een paar minuten liggen)
 breng het slachtoffer indien nodig naar de deskundige hulp
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Bewusteloosheid
Stoornissen in het bewustzijn zijn altijd het gevolg van een gestoorgestoor
de hersenwerking of door een tekort aan zuurstof. Kijk of het slachtslacht
offer reageert op prikkels van buitenaf (aanspreken, knijpen in de
oorlel, monnikskapspier).
nnikskapspier). Er zijn drie soorten bewusteloosheid:
 verminderd bewustzijn (het slachtoffer reageert verward of
suffig, soms agressief); vaak vervalt deze vorm van bewustbewust
zijn in een volgende vorm  controleer de ademhaling en
maak de ademweg vrij (maak knellende
nellende kleding los)
 bewusteloosheid (het slachtoffer reageert niet op aanspreaanspre
ken, maar wel op pijnprikkels, hij of zij maakt gorgelende
geluiden en/of rare bewegingen)  controleer de ademadem
haling en maak ademweg vrij, controleer ook de bloedsombloedsom
loop (zie
e derde klas); leg het slachtoffer in stabiele zijligging
 diepe bewusteloosheid (slachtoffer reageert niet op prikkels
en aanspreken, dit is zeer ernstig)  controleer bloedsomloop en ademhaling, leg het slachtoffer in stabiele zijligging
Schakel bij alle gevallen van bewusteloosheid deskundige hulp in!

Slagaderlijke bloeding
Het verschil tussen een slagaderlijke en een aderlijke bloeding is dat
bij de slagaderlijke bloeding helderrood bloed stootsgewijs uit de
wond spuit of gutst (slagaders komen bij het hart vandaan, aders
gaan terug naar het hart en pompen dus niet zo hard). Bij aderlijke
bloedingen stroomt er donkerrood bloed uit de wond.
 leg het slachtoffer neer en stelp de bloeding door het
gewonde lichaamsdeel hoger dan het hart te houden, oefen
gelijkmatige druk uit op de wond met een wonddrukverband;
voer indien mogelijk druk uit op bloedtoevoerende slagader
Een drukpunt moet tussen de wond en het hart liggen,
moet op een harde onderlaag (bot) liggen en moet op
een plaats liggen waar het bloedvat goed bereikbaar
is om dicht te kunnen drukken.
Geschikte plekken zijn o.a. het sleutelbeen (ondersleutelbeenslagader), de lies (liesslagader) en de
elleboog (bovenarmslagader). Zie ook de afbeelding.



geef rust aan het gewonde lichaamsdeel en zorg in alle
gevallen voor deskundige hulp
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Verbanden
Hielverband / elleboogverband / knieverband
Verbanden met een scharnierpunt worden altijd gelegd onder lichte
buiging van het gewonde gewricht.
 leg
eg op de wond een steriel gaasje met daar
bovenop een propje vette watten.
 houd de eerste laag vast en leg de volgende
e
slagen van beneden naar boven
 leg verband vast met de sluiting (of leukoplast)
Handverband / voetverband
 leg op de wond een steriel gaasje, met daarop vette watten
Als de wond zich in de handpalm bevindt, moet de holte van de hand
helemaal worden opgevuld met vette watten.





houd de eerste slag vast, deze gaat schuin over de
bovenkant van de voet of hand
bedek het steriele
le gaasje en de watten met enkele slagen,
heen en weer tussen hand of voet en pols of hak
eindig om de enkel of pols met de sluiting (of met leukoplast)

Handverband

Voetverband

Stompverband
 begin met een snelverband over de stomp
 leg met de zwachtels het snelverband vast
 omwikkel vervolgens de stomp met vette watten
 werk de stomp af zoals een vingerverband
Let erop dat er een stukje watten onderuit blijft steken.



zet het vast met de sluiting (of met leukoplast)
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Eerste klas
In de eerste klas ‘EHBO’ weet je ook wat je moet doen bij zwaardere
ongevallen (shock, electriciteit, brand en vergiftiging).
Shock
Als het slachtoffer in shock is, is dat een levensbedreigende situatie.
Er is dan in het lichaam een tekort aan zuurstofrijk stromend bloed.
Shock kan ontstaan door (inwendige of uitwendige) bloedingen,
grote brandwonden of een verstopping van een ader of slagader.
Verschijnselen: slachtoffer is koud en klam, bleek en grauw, dorstig,
onrustig, heeft een snelle ademhaling en een snelle hartslag (pols).
 laat het slachtoffer liggen, stel gerust en laat hem niet alleen
 bescherm het slachtoffer tegen afkoelen met behulp van een
deken en houd de ademhalingsweg vrij
 laat het slachtoffer NOOIT drinken!
 stop eventuele zichtbare bloedingen, leg de benen hoger
 schakel zo snel mogelijk deskundige hulp in
Elektriciteit
Wanneer een slachtoffer met elektrische stroom in aanraking komt,
kan dat ernstige gevolgen hebben (spierkramp, inwendige of
uitwendige brandwonden, bewusteloosheid, hartstilstand, stilstand
van de bloesomloop, ademstilstand, shock of zelfs de dood).
 let bij elektriciteitsongevallen altijd op jezelf!
 tref je een slachtoffer aan van elektriciteit, probeer dan zo
snel mogelijk de stroom uit te schakelen (stekker uit het
stopcontact of schakel de hoofdstroomschakelaar uit)
 een slachtoffer dat nog onder stroom staat zal de geleider
niet op eigen kracht los kunnen laten
 ga als hulpverlener op een droog, niet metalen voorwerp
staan (rubbermat, jas, deken of een droge plank)
 omwikkel de hand waarmee het slachtoffer wordt vastgepakt
om hem te verslepen met een dikke laag droog textiel of een
ander niet-geleidend materiaal
 verwijder met een droge stok de onder stroom staande
draad of het apparaat van het slachtoffer
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Brand
In geval van brand: alarmeer alle personen en bel 112 (brandweer).
 sluit alle luchttoevoer af (sluit ramen en deuren)
 wees voorzichtig met het openen van ramen en deuren,
want er kan een ‘blow out’ (een vuurexplosie) ontstaan
 zijn er nog personen in het gebouw, maak je kleren dan zo
nat mogelijk en neem een nat stuk textiel mee om voor je
mond te houden tegen de giftige rook
 beweeg je zo laag mogelijk over de grond
Dicht bij de grond is de rook het minst dicht.





raken iemands kleren in brand, dan zal het slachtoffer in
paniek wegrennen, maar daardoor worden de vlammen juist
aangewakkerd; zorg er dus voor dat het slachtoffer op de
grond komt te liggen en rol hem of haar langzaam om, terwijl
je met je handen de vlammen uitslaat
heb je de beschikking over een lange jas of een kleed,
wikkel deze dan om het slachtoffer
Begin bij het hoofd, zodat alle vlammen naar beneden wakkeren.



blus een slachtoffer nooit met een brandblusapparaat (je
kent de druk en de inhoud niet)
Zorg dat je de brandblusapparaten in je omgeving kunt gebruiken.

Vergiftiging
Vergif kan in drie vormen voorkomen: vast, vloeibaar of gas/damp.
Het komt het lichaam binnen via de huid, de ademweg of via het
spijsverteringskanaal. Gevolgen van vergiftiging: hoofdpijn, kloppende slapen, misselijkheid, braken, slaperig, kramp, bewusteloosheid.
Bijtend gif
Voorbeelden van bijtend gif zijn vaatwasmiddelen, gootsteenontstopper, zuur, toiletreiniger, soldeervloeistof en ammonia. Als een
slachtoffer dit ingeslikt heeft, dan zijn er vaak beschadigingen aan
de lippen, mond, slokdarm en de maag.
 laat het slachtoffer z.s.m. één tot twee glazen water drinken
 laat het slachtoffer niet braken (het gif kan dan nog een keer
schade aanrichten in de slokdarm)
 breng het slachtoffer onmiddellijk naar de deskundige hulp
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Niet-bijtend gif
bijtend gif zijn geneesmiddelen en giftige
Voorbeelden van een niet-bijtend
planten of paddenstoelen.
 probeer het slachtoffer te laten braken (stop twee vingers zo
ver mogelijk in de keel van het slachtoffer)
Duw de wangen tussen de kiezen, zodat je niet gebeten wordt.
Laat alleen slachtoffers braken die bij bewustzijn zijn, want anders
stikt het slachtoffer in zijn eigen braaksel.




laat hem niet drinken (het gif wordt dan sneller opgenomen)
ga altijd naar de deskundige hulp

Vergiftiging via de ademweg
Vergiftiging via rook, damp of gassen heeft een geprikkelde en/of
pijnlijke werking op de slijmvliezen.
 zet het slachtoffer snel in de frisse lucht
Let erop dat je zelf geen giftige dampen inademt.




maak de ademweg vrij en maak beknellende kleding los
ga altijd naar de deskundige hulp

Vergiftiging via de huid
Bij vergiftiging door bijvoorbeeld chemische stoffen, zuur of andere
vloeibare stoffen zal het slachtoffer een rode/gele huid hebben die
branderig aanvoelt, ook kunnen ademhalingsproblemen en grote
inwendige of uitwendige brandwonden het gevolg zijn.
 verwijder de doordrenkte kleding
Raak de kleding zelf niet met de blote handen aan!





spoel de huid met veel stromend water af gedurende
ongeveer 15 minuten
behandel eventuele blaren net zoals brandwondblaren
ga altijd naar de deskundige hulp

Neem bij vergiftiging altijd
ijd de originele verpakking van het product mee naar de
deskundige hulp, zodat ze precies kunnen zien wat er precies is ingenomen.

Schadelijk

Bijtend

Giftig
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Milieugevaarlijk Licht ontvlambaar

Expressie
Expressie is één van de meest ruime begrippen die er bestaan. De
grootste onderdelen van expressie zijn: toneelspelen, muziek
maken, schrijven, schilderen en tekenen. Je zult er dus altijd mee te
maken krijgen! Want: “De wereld is één groot toneel.”
Derde klas
In de derde klas ‘expressie’ laat je je schrijfvaardigheid zien.


Lever een goed verhaal in voor de Esto
Paratos, bijvoorbeeld over (aantal) leuke
opkomst(en) of een grappig of mooi verhaal
dat je zelf bedacht hebt. Voorwaarde voor het
behalen van deze eis is dat het verhaal goedgekeurd wordt
door de Esto-redactie voor eventuele plaatsing. En natuurlijk
krijg je dan ook zo’n stoere Esto Paratos insigne!
Probeer constructies als ‘En toen…’ of ‘Daarna…’ te vermijden.
Lever je verhaal in via www.scouting-rijssen.nl  Esto Paratos  kopij.

Tweede klas
In de tweede klas laat je een hobbyactiviteit (buiten scouting om
welteverstaan) aan de rest van de groep zien. Bijvoorbeeld:


Toneelstuk verstaanbaar opvoeren met de patrouille / ronde.
Nooit met de rug naar het publiek, spreek hardop en duidelijk,
zorg voor een duidelijk verhaal met een opbouw (inleiding, kern, slot).



Laat zien dat je een goede fotograaf bent door een collectie
leuke kiekjes te laten zien die jij hebt gemaakt (bijvoorbeeld
natuurfoto’s, foto’s van mooie momenten, enz.).
Natuurfoto’s kun je ook bij ‘natuur’ gebruiken (2e en 1e klas).
klas)





Een muziekstuk
ekstuk uitvoeren op jouw instrument (bijvoorbeeld
’s avonds als het kampvuur brandt).
Je sport laten zien tijdens een opkomst sport & spel.
Iets anders in overleg met de leiding.
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Eerste klas
Bij deze eis laat je zien dat zelfs de grotere expressieprojecten
expressieprojecte je
niet afschrikken. Een aantal voorbeelden:



Kampvuurdeken (zelf gemaakt, met insignes of een mooie
afbeeldingen van iets dat met scouting te maken heeft).
Lied schrijven op een bestaande melodie en ten uitvoer
brengen (bijvoorbeeld tijdens een kampvuur).
Zorg ervoor dat iedereen de tekst mee kan lezen / zingen!






Houtsnijwerk (vraag eventueel een bekwame amateur of hij
je wat bij wil brengen).
Leerbewerking.
Knopenbord (met meer dan alleen maar standaard knopen).
Kaarttekening (bijvoorbeeld van de omgeving van je huis of
van de blokhut. Dit moet nauwkeurig op schaal!
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Sport & Spel
Al sinds mensenheugenis is de mens bezig met lichamelijke vorming
door sport en spel. Je lichaam wordt er sterk en gezond van.
Bovendien zorgen vele vormen van sport en spel voor teamgeest.
Dus is dit een scoutingonderdeel bij uitstek!
Derde klas
Voor hett behalen van de derde klas ‘sport & spel’ heb je voldoende
inzet getoond tijdens een vijfkamp,, te beoordelen door de leiding.
Gelet wordt op samenwerking (per patrouille / ronde), doorzettingsdoorzettings
vermogen en sportiviteit ten opzichte van anderen.
Tweede klas
Je kunt een bestaand spel uitleggen en dit leiden als onpartijdige
scheidsrechter. Het spel mag al wel bekend zijn, maar het moet
geen spel zijn dat vaak tot zeer vaak wordt gespeeld door de groep.
Bij het optreden als scheidsrechter wordt gelet op onpartijdigheid
rtijdigheid en
op correcte ingrepen tijdens het spel.
Het spel mag nooit ‘doodgefloten’ worden!

Eerste klas
Een onbekend spel bij de groep introduceren.. Dit is in principe
hetzelfde als bij de tweede klas, alleen gaat het nu om een spel dat
nog niet bekend is bij de groep. Je moet het spel dus ook uitleggen.
Let er tijdens de uitleg op dat je zichtbaar en hoorbaar bent voor iedereen
en dat je een kleine demonstratie houdt, zodat iedereen kan zien hoe het werkt.
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Pionieren
Derde klas
Bij deze klas leer je de basisbeginselen van het pionieren. Dit vormt
de basis voor alle pionierobjecten, van simpele A-poten tot torens en
andere ingewikkelde bouwwerken. Om deze eis te behalen moet je
de volgende knopen kennen: platte knoop, schootsteek, paalsteek,
mastworp en timmersteek. Ook leer je de kruisjorring en opschieten.
Platte knoop
Je gebruikt deze knoop om twee touwen aan elkaar vast te maken.
 links over rechts, rechts over links
 eenmaal gelegd zie je twee in elkaar stekende lussen
Als je twee keer links over rechts (of twee keer rechts over links) doet,
krijg je een ‘oud wijf’ (een verkeerd gelegde knoop)

Platte knoop

Schootsteek

Schootsteek
Je gebruikt deze knoop om twee touwen van ongelijke dikte met
elkaar te verbinden. Ook kun je een touw aan een lus vastmaken.
 maak van het dikste touw een lus
 ga nu met het dunnere touw door de lus en om de lus heen
 ga nu onder het dunne touw door
Je kunt de schootsteek ook makkelijk maken vanuit de platte knoop.

Om een dubbele schootsteek te maken ga je nog een keer rond de
dikke lus en onder het dunne touwtje door.
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Paalsteek
Deze knoop is een onschuifbare lus; één van de sterkere knopen.
 maak een oog in het
touw (een vijvertje)
 haal het uiteinde van het
touw van de onderkant
door het oog (de kikker
komt uit het water en
gaat om de boom heen)
 ga als laatste weer door het oog (kikker terug in het water)
Eigenlijk is dit een schootsteek, kijk maar eens goed!

Mastworp
Deze knoop vormt het begin- en het eindpunt van een kruisjorring.
 sla het touw om de paal
 sla nu het uiteinde kruislings over de bovenkant heen
 ga nu boven het lange touw onder het gekruiste touw door

Mastworp

Timmersteek
Het begin van een diagonaalsjorring (tweede klas).
 sla het touw om de paal heen, over de eigen lijn
 draai het touw dan terug om zijn eigen ‘staart’
Timmersteek

Kruissjorring
Deze knoop wordt gebruikt om twee palen aan elkaar te knopen (of
aan een boom), die niet meer van stand hoeven te veranderen.
Bij een kruissjorring hoeven de balken niet per se recht op elkaar vast gemaakt
te worden, diagonaal mag ook. Belangrijk is dat de balken niet meer hoeven te
bewegen nadat de knoop is gelegd (gebruik dan een diagonaalsjorring).
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Kruissjorring



begin met een mastworp
Zorg ervoor dat de balk steunt op de mastworp aan het begin.
Leg die mastworp ook haaks op de balk die je vast wilt maken.




leg drie ‘kruizen’ om de balken en woel drie keer
sluit weer af met een mastworp

Touw opschieten
 pak de 2 uiteindes in je
linkerhand en sla met je
rechterhand de rest van het
touw net zo vaak rond je
onderarm, totdat je ongeveer 1 meter overhoudt
 wind deze meter om ‘t touw en
n haal het er 1 keer doorheen
Schiet een touw direct op als je ‘m los hebt gehaald.

Tweede klas
Je leert twee nieuwe knopen (trompetsteek en vissersknoop) en drie
sjorringen (diagonaalsjorring, achtvormige sjorring en vorksjorring).
Trompetsteek
Deze knoop gebruik je voor het inkorten van een lijn.
 leg een oog in de lijn en sla een lus terug
 leg die teruggeslagen lus door het oog
 leg nog een oog in de rest van de lijn om de lus in te leggen
Let op de draairichting van het tweede oog!

Trompetsteek

Vissersknoop (zie volgende pagina)
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Vissersknoop
Twee enkele knopen om natte / gladde touwen aan elkaar te maken.
 in de eerste lijn leg je een enkele knoop om de tweede lijn
 met de tweede lijn leg je een enkele knoop om de eerste
Diagonaalsjorring
Deze knoop gebruik je alleen om balken die onder een kleine hoek
t.o.v. elkaar staan tegen elkaar aan te trekken en te verbinden.
 maak een timmersteek om beide balken
 maak 3 diagonale kruisingen en woel 3 keer
 sluit af met een mastworp

Achtvormige sjorring
Wordt gebruikt om 3 of 4 palen met elkaar te verbinden (3/4-poot).
 begin met een mastworp om één van de buitenste palen
 ga daarna op en neer en terug tussen de palen door
 daarna woelen tussen de palen
 eindig weer met een mastworp
Voordat je begint moet je de onderkant van de balken gelijk leggen!

Achtvormige sjorring

Vorksjorring

Vorksjorring
Deze sjorring gaat net als de achtvormige sjorring, maar nu met
twee balken. Ook hier begin en eindig je met een mastworp.
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Eerste klas
(acht
In de eerste klas ‘pionieren’ leer je niet alleen nieuwe knopen (achtknoop, dubbele schootsteek en koesteek) en de steigersjorring,
maar maak je ook een pionierobject samen met je patrouille / ronde
volgens je eigen ontwerp. Dat ontwerp heb je netjes uitgewerkt, incl.
incl
maten en materiaallijst. De leiding moet dit ontwerp goedkeuren.
Zorg ervoor dat het pionierobject in 3 uur gebouwd en afgebroken kan worden.

Steigersjorring
Wordt gebruikt om twee palen in elkaars verlengde te verbinden.
 Leg twee balken naast elkaar en neem het midden van een
touw. Dit midden leg je onder de balken.
 Nu komt er een platte knoop bovenop.
 Werk daarna op de volgende manier naar het dichtstbijdichtstbij
zijnde uiteinde: onder de balken leg je de lijnen strak naast
elkaar en bovenop de balken kruis je de lijnen.
 Maak de sjorring
ing af met een platte knoop en sla een wig
tussen de balken om de knoop echt heel strak te maken.

Steigersjorring

Achtknoop

Achtknoop
Leg een oog in het touw en maak de acht af door onder z’n eigen
staart door te gaan en dan het uiteinde door het oog heen te halen.
Dubbele schootsteek
Deze steek is precies hetzelfde als de gewone
schootsteek, met het verschil dat nu het uiteinde
niet één keer, maar twee keer onder z’n eigen staart
art doorgaat.
Koesteek
Leg een lus in het touw. Leg deze lus op de lijn zelf.
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Natuur
Derde klas
Bij de derde klas ‘natuur’ word je een beetje wegwijs gemaakt in de
natuur. Je leert 8 boomsoorten kennen en veelvoorkomende vogels.

boom

blad

vrucht

bijzonderheden
in NL meestal de zomereik /
eikenhout is sterk en hard

eik

beuk

de stam is glad en grijs,
en de bast is dun /
beukennootjes zijn eetbaar

berk

herkenbaar aan witte schors

populier

ook wel poppel of
peppel genoemd

kastanje

er zijn ongeveer 9 verschillenverschillen
de soorten kastanjebomen

spar

probeer maar eens uit: een
dennenappel gaat dicht als hij
vochtig wordt, en andersom
dit zijn onze kerstbomen (en
dus niet de dennenboom!)

lariks

ook wel bekend als
‘knobbeltjeshout
‘knobbeltjeshout’

grove den

Je kunt de naaldbomen mooi uit elkaar houden door te kijken naar de eerste
letter: bij de spar zit telkens één naald (S van solo), de den heeft telkens twee
naalden (D van duo) en de lariks heeft er telkens heel veel (L van legio).

Ook moet je bij de derde klas ‘natuur’ een aantal veelvoorkomende
vogels kunnen herkennen (huismus, merel, koolmees, roodborst,
spreeuw, winterkoning, meerkoet, wilde eend,
d, fuut, waterhoen,
zwaluw, ekster, houtduif, kieviet en kokmeeuw). Van deze vogels
moet je zowel het mannetje als het vrouwtje kunnen herkennen. Kijk
op de gekleurde vogelplaat hoe alle vogels eruit zien!
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Tweede klas
ennis met een dier of diersoort,
Bij de tweede klas ‘natuur’ maak je kennis
een plantensoort of een boomsoort (naar eigen keuze). Je maakt
een werkstukje van ongeveer 1 à 1,5 A4’tje over:
 een dier of diersoort (voedsel, leefgebied, bejaagd door,
foto’s en/of tekeningen, overeenkomsten en verschillen
verschille met
soortgenoten, enz.)
 een plantensoort (bloei, in welk gebied komt de plant voor,
waar leeft de plant van, enz.)
 verschillende boomsoorten (blad, schors, vrucht, gebied,
brandbaarheid, enz.)
Eerste klas
Hier leer je hoe iets mis kan gaan met de natuur of hoe de mens de
natuur probeert te beschermen. Je maakt een werkstukje over:
 een natuurramp of milieuramp (plaats, waarom gebeurde
het, hoe had het voorkomen kunnen worden, wat waren
de gevolgen, hoe lang blijven de gevolgen zichtbaar,
krantenknipsel of online artikel over de gebeurtenis, enz.)
 een natuurgebied (bijzonderheden, ligging, geschiedenis,
bijzondere dieren en/of planten, foto’s, enz.);
enz.) je kunt
daarbij ook denken aan het Schwarzwald of Elsenerveld
Eventueel kun je dit verslagje (of hett verslagje bij de tweede klas) ook insturen
voor de Esto Paratos! Je kunt dan ook ‘Expressie’ (derde klas) laten aftekenen.

Natuurgebied ‘De Hoge Veluwe’
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Schetsen
Schetsen zijn ervoor bedoeld om plaatsen te kunnen herkennen. Zo
is er een aantal schetsen waarbij alleen de omgeving op een
bepaald moment wordt weergegeven, maar er zijn ook schetsen met
een andere functie (waaronder de situatieschets en de routeschets).
Derde klas
Hier moet je simpele schetsen (her)kennen en kunnen maken.
 standaard opbouw van een schets (aan, door, datum, plaats
van waarneming, kopje met schetsnaam bovenaan)
 situatieschets (overzicht van de plaats, met legenda,
richtingen van plaatsen in de buurt)
 diepteschets (afstanden / dieptes, doorsnede in verticale
richting zoals van bijvoorbeeld een brug)
Standaard opbouw schets
 bovenaan de schets zet je neer welk soort schets het is
 links onderaan noteer je wie de schets heeft gemaakt, voor
wie de schets is gemaakt en wanneer deze is gemaakt
 rechts onderaan noteer je waar je de schets hebt gemaakt
Situatieschets
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Diepteschets

Tweede klas
In de tweede klas moet je de volgende schetsen kunnen maken:
 horizonschets (zwart, twee extra balken bovenin maken voor
de afstand en de kompasrichting die je moet schieten)
 panoramaschets (teken exact wat je ziet)
Teken alleen vaststaande voorwerpen, geen bewegende.



aangezichtsschets (idem als panoramaschets, alleen nu niet
van een panorama van maar van een gebouw o.i.d.)

Horizonschets
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Panoramaschets

Aangezichtsschets

46

Eerste klas
In de eerste klas moet je de recognografische schets kunnen
maken. Dit is een aangezichtsschets met twee extra balkjes, waarin
je de afstanden en kompasrichtingen aangeeft (het is dus eigenlijk
een kruising tussen de aangezichtsschets en de horizonschets).
Bij sommige andere scoutinggroepen is er geen verschil tussen de panoramaschets en de recognografische schets. Vraag dus eerst duidelijk wat er allemaal
op de schets moet staan, voordat je eraan begint.

Recognografische schets
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Seinen
Voor deze op zichzelf staande klasseneis (behorend bij de eerste
klas) moet je zowel een boodschap kunnen verzenden (coderen) als
kunnen ontvangen (decoderen) met behulp van morse en semafoor.
Morse
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

•-•••
-•-•
-••
•
••-•
--•
••••
••
•---

• = kort / - = lang
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

-••-••
--•
--•--•
--••-•
•••
-

••••••--••-•---••
---••-••
•---••---

u
v
w
x
y
z
ch
è
1
2

3
4
5
6
7
8
9
0
begin
eind

•••-•••••••••
-••••
--•••
---••
----•
-----•-••-•-•

Zorg ervoor dat een ‘lang’ signaal ook echt lang is, zodat het verschil duidelijk is.
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Semafoor

NATO-alfabet
Tijdens de JOTA/JOTI maken we regelmatig gebruik van het NATONATO
alfabet, een spellingsalfabet dat ervoor zorgt dat je met zo min
mogelijk fouten een boodschap kunt spellen.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

alfa
bravo
charlie
delta
echo
foxtrot
golf
hotel
india
juliett
kilo
lima
mike

n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

november
oscar
papa
quebec
romeo
sierra
tango
uniform
victor
whisky
x-ray
yankee
zulu
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Mes & kleine bijl
Deze op zichzelf staande klasseneis hoort bij de eerste klas, en pas
als je dit hebt afgetekend mag je de kleine bijl gebruiken. Deze eis
houdt in dat je zowel de benamingen als ook het gebruik en het
onderhoud van de kleine bijl en het zakmes kent.
Let op!! Om deze klasseneis te kunnen laten aftekenen moet je ook
in het bezig zijn van de derde én de tweede klas van EHBO.
EHBO
Benamingen
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Veiligheid (de 10 hakgeboden)
 houd iedereen op een veilige afstand
Je kunt dit als volgt meten: je arm + de bijl + 1 meter.




controleer of er niemand voor of achter je staat
gebruik een goede bijl
Een goede bijl balanceert als je je vinger in de oksel van de bijl legt.







controleer of de kop van de bijl vast zit (ook
k tijdens hakken)
ga stevig zitten (niet op twee knieën, houd armen gestrekt)
houd voldoende afstand tussen jezelf en de bijl
hak altijd in een V-vorm
vorm en niet recht naar beneden
houd je bijl altijd scherp (een botte bijl is extra gevaarlijk)





gebruik de bijl veilig (er is maar één manier om ‘m te dragen)
stop met hakken als je moe wordt
zet de bijl na de tijd in een hakblok (en zeker niet in ‘t‘ zand)

Controleer na elke paar slagen op ‘bramen’, maak het scherp schoon.

Het dragen van de bijl
 aangeven:
angeven: houd de steel met twee handen vast en geef de
bijl aan met de steel naar voren toe
 aanpakken: pak de bijl altijd met twee handen aan
 dragen: bij de kop vasthouden, vingers aan de onderkant,
duim naar boven, steel naar boven, punt naar voren
Doordat je de kop in de handen houdt met de punt naar voren kun je
bij eventueel struikelen de verwondingen voor jezelf beperken.
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