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Omschrijving 
 

 

 

Voor het behalen van dit insigne, moet je niet alleen kunnen snijden. Je 
moet ook de verschillende typen messen kennen en weten waarvoor je 
deze gebruikt. Daarnaast weet je nadat je aan dit insigne hebt gewerkt 
hoe je je mes onderhoudt en hoe je er veilig mee omgaat. 
 

 
 
Eisen 
 
1. Leg aan je ploeg uit wat de verschillende voor- en nadelen van diverse typen messen zijn, noem 

daarbij een (Zwitsers) zakmes, knip- of vouwmes, multitool, survivalmes, bushcraft- of jachtmes 
en houtsnijmes. Benoem daarbij ook het materiaal waarvan een lemmet gemaakt kan zijn 
(carboonstaal of roestvrijstaal) en welke voor- en nadelen dat geeft aan het mes. 
Tot slot vertel je waarom het harden van het staal belangrijk is en hoe dit gedaan wordt. 

 
2. Kies een van de verschillende soorten messen uit om een tekening van te maken. Benoem 

daarbij de diverse onderdelen, zoals lemmet, snijvlak en heft. Teken ook vier van de meest 
voorkomende typen lemmets.  

 
3. Laat zien dat je de veiligheidsvoorwaarden voor het gebruik van een mes kent, dat je weet waar 

je op moet letten voordat je begint met snijden, dat je weet hoe je een mes over moet geven en 
waar je het mes laat als je het (even) niet gebruikt. 

 
4. Demonstreer aan je leiding dat je de volgende handgrepen beheerst en weet waarvoor je ze 

kunt gebruiken: 
• Forehand grip.  
• Chestlever grip. 
• Potato grip. 
• Batonnen. 
• Reinforced grip. 
• Feather grip. 

 
5. Slijp je eigen mes met behulp van slijpstenen en vertel erbij wat je doet en waarom. Vertel ook 

wat je nog meer moet doen om je mes goed te onderhouden en benoem nog drie andere 
manieren om je mes scherp te krijgen. 

 
6. Maak minimaal drie van de volgende: 

• Genoeg tentharingen voor een tent. 
• Een houten dasring. 
• Snijd de stokken voor een kraanvuur/zwerversvuur of een houthakkersvuur. 
• Snijd een haak voor een kookpot waarmee je de pot op verschillende hoogtes kunt 

hangen. 
• Snijd een lepel of een vork. 
• Maak houten speelgoed, zoals een hoei hoei houtje of een propeller. 

 Kies een houtsoort die hiervoor geschikt is en leg aan je leiding uit waarom.  


