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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Het is weer zover: voor jullie ligt het laatste Durendaelertje van dit scoutsjaar. Normaal 

volgt een iets rustigere periode waarin we volop kunnen verlangen naar het grote 

tentenkamp, en rust hebben we zeker verdiend, want de voorbije periode was heel druk. 

Laten we alvast het tweede trimester samenvatten. 

Met trots kunnen we terugblikken op een geslaagde kaas- en vleesavond. We willen dan 

ook iedereen bedanken die aanwezig was: niet minder dan driehonderd personen hebben 

we mogen verwelkomen! Van zo’n bezoekersaantal konden we enkele jaren geleden alleen 

maar dromen, maar nu hebben we dit voor het vijfde opeenvolgende jaar kunnen 

realiseren. Dat bewijst nog maar eens dat we een vereniging zijn die blijft groeien en 

voortdurend streeft naar het beste. 

Het paasweekend was eveneens een onvergetelijke ervaring. Met zeventig personen 

trokken we richting Haringe. Het was een uiterst succesvol weekend. Het doet ons enorm 

veel plezier om van zoveel ouders het vertrouwen te krijgen om voor hun kinderen te 

zorgen. 

Laat ons vooral ook nog eens de leiding bedanken die de zware verantwoordelijkheid op 

zich heeft genomen om voor de kinderen te zorgen, hen te entertainen en bezig te houden. 

Avonden lang hebben zij hun inspiratie laten werken om vernieuwende activiteiten te 

bedenken; bedankt daarvoor! 

Ook de foerageploeg mogen we dankbaar zijn. Zij zorgden er immers voor dat het eten 

minstens even lekker smaakte als bij moeder thuis. Bovendien is een middagmaal bereiden 

voor zeventig hongerige personen geen lachertje! Lekker eten motiveert ons trouwens om 

er opnieuw volledig tegenaan te gaan. Hartelijk dank! 

Zoals jullie hebben kunnen vaststellen, werd dit jaar voor het eerst een bus ingehuurd. 

Wij zijn heel tevreden en denken dat we in de komende jaren nog met de bus zullen reizen. 

Vooral om de “zware valiezen” ☺ te vervoeren is dit de ideale oplossing. 

Na zo’n spetterend paasweekend kunnen we niet anders dan volop uitkijken naar het grote 

tentenkamp, het hoogtepunt van het scoutsjaar, en voor velen dé kers op de taart. 

Eindelijk kunnen we jullie verklappen dat we deze zomer het dorp Jamoigne 

(deelgemeente Chiny) onveilig zullen maken! Daar vinden we alles wat we nodig hebben: 

een prachtig, groot en vlak terrein dat volledig omgeven is door bos en grenst aan een 

rivier. Daar zetten we binnenkort onze tentjes op en genieten we veertien dagen lang van 

wat Moeder Aarde ons te bieden heeft. Eén zijn met de natuur is nu eenmaal heel 

belangrijk voor Scouting Durendael! We hopen met de volledige groep naar Jamoigne te 

kunnen trekken om daar het scoutsjaar in schoonheid af te sluiten. Verdere informatie 

hierover volgt snel per brief.  



Nu volgt een tijd van rust. We keren terug naar onze routine en de wekelijkse 

zondagsvergaderingen zullen elkaar opvolgen. Daarmee is alles gezegd! Vergeet niet dat 

we jullie nog steeds elke week op de zondagactiviteiten verwachten, want ook dan staan 

jullie enkele spetterende activiteiten te wachten! Indien jullie nog vrienden of kennissen 

hebben die van het scoutsleven willen proeven zoals de traditie dat voorschrijft, aarzel 

dan niet om onze gegevens door te geven. Mailen kan ook altijd naar 

info@scoutingdurendael.be. Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender voor 

het laatste trimester. Wij raden jullie aan de scoutssite 

[http://www.scoutingdurendael.be] in het oog te houden. Die wordt namelijk wekelijks 

aangepast; eventuele wijzigingen kunnen jullie daar altijd opvolgen. Daarnaast werd deze 

week zoals elke week een nieuwsbrief gestuurd naar alle leden wiens emailadres bij ons 

bekend is. Hiermee hopen we jullie wekelijks op de hoogte te houden van onze 

weekendplanning en verdere updates en aankondigingen op de website. Wie geen 

nieuwsbrief van ons ontvangt, kan zich inschrijven op de website 

[http://www.scoutingdurendael.be/contact.php]. Wij hopen jullie week na week te mogen 

verwelkomen in de Savooistraat! Indien jullie nog met vragen of opmerkingen zitten, staan 

we jullie graag te woord! 

Ondertussen groet ik jullie op z’n scouts, 

Jullie fiere hoofdleider, 

Martin Monnier 

0491 / 07 37 00 

Jamoigne (Gaumais: Djamogne) is een dorp en deelgemeente 

in de gemeente Chiny, in de Provincie Luxemburg. Het kent 

zo'n 1000 inwoners. 

Jamoigne is gelegen in de Belgische streek de Gaume waar de 

rivieren de Semois en de Vierre samenkomen. Op de heuvel 

bij de samenvloeiing staat de kerk van het dorp uit 16e eeuw. 

De kerk werd gebouwd rond een 11e-eeuwse toren die er al 

stond. Zowel de kerk als de toren waren gebouwd op de 

resten van een Romeinse tempel, deze was gewijd 

aan Bacchus. De enige resten van de Romeinse tempel zijn 

nog te zien op een zuil uit de 2e eeuw, deze zuil is versierd 

met wijngaardranken en vogels.  

Verder staat er nog een kasteel in Jamoigne, Château de Faing, dit stamt uit de 14e eeuw, 

en was een herbouwing van een 12e-eeuws kasteel. Ook het huidige kasteel is door de 

eeuwen heen vaak verbouwd en gerestaureerd, maar de basis van het kasteel stamt nog 

altijd uit de 14e eeuw.  



 

 

ONS UNIFORM 

Overzicht 
Het uniform bestaat uit een groen scoutsrokje of blauwe jeansbroek, een blauw-

gele scoutsdas en een beige scoutshemd met daarop de verschillende tekens 

(afbeeldingen vind je op onze website). 

In de winter mag je je blauwe scoutstrui aantrekken. In de zomer mag je het 

scoutshemd thuislaten en je scouts-T-shirt aandoen. Je scoutsdas doe je altijd 

aan. 

 

1. Internationaal scoutsteken 

2. Lintje Durendael 

3. Lintje België 

4. Provincieschild 

5. Takkenteken 

6. Beloftes (indien behaald) 



 

 

Plaatsing van de tekens 
Voor iedereen 

Kentekens, dassen, 

dasringen, T-shirts, 

truien en rokjes 

zijn bij de leiding 

te verkrijgen! 

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad 

- Lintje Scouting Durendael Ronse 

- Lintje België 

- Provincieschild Oost-Vlaanderen 

Op het rechterborstzakje: Takteken 

Voor welpen en kabouters 

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Nestdriehoekje 

Voor jongverkenners 

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Voor verkenners 

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 

Voor leiding 

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 

Prijzen 

Takteken € 1,00 

Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,00 

Lintje België € 1,00 

Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,00 

Internationaal scoutsteken € 1,50 

  

Das € 6,00 

Dasring € 1,50 

T-shirt Scouting Durendael Ronse € 10,00 

Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 20,00 

Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 25,00 

Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 

Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino 

Ronse [http://www.alpino.be/nl/about_us.php]. 



 

 

KEN JE WET 

Kabouters 
Akela, wij doen ons best. 

Welpen 
Een welp volgt de oude wolf, 

een welp is moedig en houdt vol. 

Jongverkenners 
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad; 

hij doet mee en zet zich in; 

hij wil winnen en kan verliezen; 

hij is een opmerkzaam ontdekker; 

hij leeft oprecht tegenover God; 

hij is fijn in zijn optreden; 

hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt; 

hij helpt graag waar hij kan. 

Verkenners 
Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, 

samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, 

alles naar juiste waarde leren schatten, 

en dienstbereid een antwoord geven. 

Daarom zullen wij als vrienden samenleven, 

ons harden in de natuur, de wereld exploreren, 

en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien. 



 

 

KEN JE LEIDING 

Kabouters 

 

Renée Meewis 

Geboortedatum: 14 mei 1998 

Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53 

E-mailadres: renee.meewis@gmail.com 

Totemnaam: Pronkende Scholekster 

 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Ruben Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 

E-mailadres: rubenvanderhaeghen@outlook.be 

Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

Welpen 

 

Arne Cambier 

Geboortedatum: 10 oktober 1996 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

 

Thibaud Dalgan 

Geboortedatum: 12 juli 1997 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

 

Jonas De Tavernier 

Geboortedatum: 15 november 1998 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 



 

 

Jongverkenners 

 

Nick Foulon 

Geboortedatum: 20 maart 1997 

Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 

E-mailadres: foulonnick@gmail.com 

Totemnaam: Wijze Kaketoe 

 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

 

Ivo Maes 

Geboortedatum: 12 juni 1994 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

E-mailadres: martino001@hotmail.com 

Totemnaam: Gevoelige Egel 

 



 

 

KEN JE BESTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

Secretaris 

 

Mieke De Buysscher 

Geboortedatum: 12 november 1987 

Gsm-nummer: 0474 / 58 40 88 

E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 

Totemnaam: Geliefde Barry 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaitre 

Geboortedatum: 6 augustus 1981 

Gsm-nummer: 0491 / 35 24 15 

E-mailadres: annelies.lemaitre@hotmail.be 

Totemnaam: Schaterende Baviaan 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Geboortedatum: 20 oktober 1972 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jens Deriemaeker 

Geboortedatum: 27 november 1990 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker @gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 

Nathalie Monnier 

Geboortedatum: 15 maart 1983 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Talisa Dutranoit 

Geboortedatum: 7 juli 1989 

Gsm-nummer: 0498 / 23 70 73 

E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 

Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 



 

 

KALENDER 

 Zondag 3 mei: Vergadering 

 Zondag 10 mei: Vergadering 

 Zondag 17 mei: Vergadering  

 Zondag 24 mei: Vergadering 

 Zondag 31 mei: Geen vergadering (Fiertelommegang) 

 Zondag 7 juni: Vergadering 

 Zondag 14 juni: Geen vergadering (examenstop) 

 Zondag 21 juni: Geen vergadering (examenstop) 

 Zondag 28 juni: Laatste vergadering 
               eventueel uitstap: wordt later per brief gecommuniceerd 

 Juli: Geen vergadering 
               data voor de inschrijvingen van het kamp worden later per brief gecommuniceerd 

 Augustus: Groot tentenkamp te Jamoigne  

• Kabouters en Welpen: zaterdag 8 augustus tot zaterdag 15 augustus 

• Jongverkenners: donderdag 6 augustus tot zaterdag 15 augustus 

• Verkenners en Leiding: zaterdag 1 augustus tot maandag 17 augustus 

• Ouders: één dagje kamp op zaterdag 15 augustus (bezoekdag/bbq) 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 

kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of schrijf je in op onze 

nieuwsbrief! 



 

 

FRAMETENT (101,5 m2) 

 

Oppervlakte: 101,5 m2 

Afmetingen: 17,5 m x 5,8 m 

Middenhoogte: 2,8 m 

Muurhoogte: 1,9 m 

Doek: grijs 

Vensters: 12 vensters met gaas en flap

Frame: 

- extra lange haringen 

- verzinkte buizen 

- gemetalliseerde koppelstukken 

- klikvoeten 

Opties: 

- keuze bij vensters tussen pvc of gaas 

- stormharingen 

- grondzeil 

Voordelen: 

- 91,5 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 

- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen) 

HUUR: €200/WEEKEND 

Meer info: 

- mail naar: info@scoutingdurendael.be 

- bel naar: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

 



             Dag lieve kabouters, 

 

Ons paaskamp in Poperinge is gedaan maar 

niet getreurd want het GROOT KAMP komt 

er alweer aan! 

 

 

 

                                                 Er was een nieuwtje bij, wat een raar 

ding. Niet bij de kabouters maar bij de leiding! 
 

De foerage heeft voor ons altijd                                                            

lekker eten gemaakt en dat heeft                                                             

ons altijd goed gesmaakt.  

 

                                    Er zijn wel wat kleine 

ongelukjes geweest maar toch was het kamp 

een groot feest!    

 

’s Avonds duurde het stappen heel erg lang. Want 

onze kamers waren op het einde van de gang! 

 

           Graag zien we jullie allemaal terug op 

zondag bij scouting Durendael want bij de scouts 

maken we heel veel plezier en veel kabaal!  

              



 



 

 



 



Yipse weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelpen! 

 

 
 

Het was weer een supercalifragilisticexpialidocious paaskamp dit jaar. Veel herinneringen die ons 

heel lang zullen bijblijven. En het groot kamp zal zelfs nog beter worden! een hele week vol 

supercoole activiteiten, koude rivieren en warme zonnen. Maar voor het zover is zullen we het eerst 

hebben over het laatste kamp. zo beste welpen, wat hebben we dit jaar geleerd? 

 

Punt 1 3 dagen kamp is niet genoeg. 

Punt 2 Frankrijk toch wel dichterbij is dan je denkt. 

Punt 3 De welpen toch wel een bende pokerfreaks zijn. 

 

Als welpenleiding zijn we heel fier op het geslaagd paaskamp en hopen ook dat jullie er allemaal van 

genoten hebben. Natuurlijk waren er zoals altijd de mindere momenten, maar ie werden snel gevuld 

met vreugde van de supertoffe activitieten gemaakt door jullie slimme en leuke leiding (stoef stoef). 

Laten we nog eens genieten van enkele momenten die op foto zijn stilgelegd voor altijd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om af te sluiten, vergeet jullie zondagsactiviteiten niet!! We hopen dat iedereen zal blijven komen!! 

Wie geen 50 cent heeft krijgt water te drinken ;). 

Jonas waakt over jullie vanuit zijn wolkje en ziet als jullie liegen om niet naar de scouts te kunnen 

komen. 

 
 

(foto trekt op niks kweet het) 

 

You make us proud! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier, nen voorproefje van wat jullie te wachten staat. Hahahahahahahahha 

 

-Modder, modder en nog eens modder. 

-De grote wandeling. 

-Wie kan er het beste zwemmen? 

-Koken met Jonas Meus. 

-Cambier is verdwenen. 

-…… 

 

 

Hier, nen sudoku om u bezig te houden als ge u verveeld. 

 

 



Dag allerbeste JVK’s, 

Het paasweekend zit er weer eens op. Een toffe en leuke tijd 

waarbij de leiding nog toffere en leukere activiteiten heeft gegeven 

(al zeggen we het zelf ) 

Iedereen heeft zich super gedragen! Wat een grote pluim verdient 

aangezien dat jullie allemaal al pubers zijn (wat gaat dat rap). 

Allemaal nen dikke merci van uw leiding om er zo een goed 

weekend van te maken. ☺ 

Jammer genoeg moeten we weer een jaar wachten voor het 

paasweekend, maar wees gerust… het groot kamp volgt en de 

leiding zal nog meer bloed, zweet en tranen steken om alles voor te 

bereiden. Wat we hiermee willen zeggen is dat je dus zeker moet 

meegaan!!!!!!! 

Voor de rest gasten, wees even braaf ergens anders zoals da ge zijt 

op de scouts. 

Mvg 

Your supreme leaders 

  



Enkele mopjes  

Klant: "Ik heb een probleem met dit programma." 

Helpdesk: "Zit u nu achter uw computer? 

Klant: "Nee ik zit niet achter de computer." 

Helpdesk: "Wilt u dan even achter de computer gaan zitten." 

Vervolgens klinkt er wat gerommel en zegt de man dat hij achter de 

computer zit. 

Helpdesk: "Wat ziet u nu?" 

Waarop de klant antwoordt: "Allemaal kabels." 

 

Cipier: “en hoe voel je je nu?” tegen de gevangene 

de gevangene: “als thuis! Ik heb hier ook niets te zeggen.” 

Jantje komt thuis van school en vertelt trots: “ik heb vandaag mijn 

eerste les Engels gehad. Nu kan ik ook “dank je wel” zeggen in het 

Engels. Zijn moeder antwoord: “Dat is goed, want tot nu toe kon je 

dat nog niet eens zeggen in het Nederlands!” 



DAG  VERKENNERS! 
!
 

Welkom in deze gloednieuwe editie van het beste magazine van 

Ronse, Het Durendaelertje! 
!
In deze rubriek gaan we het weer hebben over het leven van een 

bende onnozelaars en zotten: de Verkenners.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Die bende is tijdens de paasvakantie op kamp geweest in Nieuwekerke!  

Jullie leiding was enorm content van het kamp, maar ook van de Verkenners, GOOD JOB! 
De strijd tussen Waal en Maes was spannend, de karnemelk was SUPERLEKKER en Hide&Seek 

was… vooral NAT en KOUD!  
MAAR echt waar, goed gedaan gasten ;) 
!
EN VERGEET VOORAL NIET: 

“Als de potvis in de pistpot pist, zit de pispot vol met potvispis” 

!
!
                  Een potvis -> 
!
!
!
!
!
!
Maar we zijn zelfs iets vergeten: DE KAASAVOND! Twas weeral VREE WIJS, en jullie hebben 

hard gewerkt!  
Als hij tijd heeft, zal Ivo alle pranks nog eens achter elkaar in een filmpje steken 
!
Ondertussen is de laatste rechte lijn naar het zomerkamp begonnen. Daarvoor volgen nog enkele 

activiteiten, en DE EXAMENS!!! 
Zorg maar dat ge goed studeert allemaal, dan kunnen we weer met een ganse bende op kamp 
vertrekken!  
!
Veel meer hebben we niet te vertellen, 
!
GROETJEEEEUUSS 
!
MARTIN EN IVO 



 



De niet gepubliceerde foto’s 

 

 

  

 

Jullie leiding trakteert jullie streepjes op weekend! Ik stel voor dat jullie allemaal een dank smsje 

sturen naar 0491073700 & 0497494927 & 0473464366 (wie niet stuurt krijgt een poepeklets) 

 

Hier nog wat leuks: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu u 

scoutstechnieken leren, er komt een onverwachte evaluatie…. 

 

Kruissjorring 

Hier begint het echte werk. Als je deze sjorring onder de knie hebt kun je de meeste grote bouwwerken in 

elkaar zetten. Je gebruikt de kruissjorring om twee palen dwars op elkaar vast te zetten in de vorm van een 

kruis (tja, de naam verraadde het al). 

Het is de bedoeling dat je de twee palen nadat de sjorring is aangebracht niet meer ten opzichte van elkaar 

kunnen bewegen en er zware lasten op kunnen rusten. Ik zal deze sjorring in vier stappen uitleggen. 



 

 

 

 



Diagonaalsjorring 

 

 

 

 

Steigersjorring 

Als je gaat bouwen kan het nodig zijn om niet alleen palen dwars op elkaar te zetten, maar ook in elkaars 

verlengde. Zo kun je bijvoorbeeld hogere torens bouwen. 

Zoals je op de tekening ziet zet je het touw eerst met een mastworp of timmersteek vast op een van de 

palen. Vervolgens wikkel je het touw om de twee palen.  

Om de sjorring af te maken woel je een of twee keer en zet je het touw vast. Om de boel nog vaster te 

zetten kun je nog een wig tussen beide palen zetten. Dit kan een tak zijn of een houten haring. Zoals je op 

tekening 4 ziet is het het veiligste als je op een verbinding twee sjorringen legt. 

 

  



Driepootsjorring 

Voor sommige bouwwerken is het nodig om een driepootconstructie te maken, je weet wel, net als onder 

een fotostatief. Je begint met een timmersteek of mastworp. 

Vervolgens zig-zag je het touw tussen de palen door. Om het vlechten wat makkelijker te maken kun je 

stokjes tussen de palen steken zodat er wat ruimte tussen blijft.  

Vergeet dan niet om uiteindelijk het touw toch wat aan te trekken als de stokjes niet meer nodig zijn. Je kunt 

vervolgens ook nog woelen en het touw vastzetten. Als je de onderkanten van de palen nu uit elkaar zet 

heb je een driepoot.  

Op een soortgelijke manier kun je een tweepoot in elkaar zetten. 

 

  



 

De polypedestrasjorring 

De polypedestrasjorring wordt gebruikt om meerdere balken aan elkaar te sjorren zodat je een 'veelpoot' 

krijgt: een drie-, vier-, vijf-, zes-, …pikkel.  

Een driepikkel kan je nog maken met de achtsjorring maar vanaf de vierpikkel moet je de polypedestra- , of 

klaverbladsjorring gebruiken. 



 

 



 


