
       

Zaag en bijl 
Wat we bij scouting het meest gebruiken is waarschijnlijk de bijl. Toch is dit niet het beste 
gereedschap. Hakken is leuk maar met al die splinters verspil je heel wat meer hout dan met 
zagen. Denk daarom bij aanschaf van gereedschap eens aan een handzaam beugelzaagje. Je 
kunt er veel plezier en profijt van hebben.
 
Zaagbokje 
Uit oogpunt van veiligheid is het gebruik van een 
zaagbokje in combinatie met een beugelzaag aan te 
bevelen. 

  
Zaag 
De meest gangbare beugelzagen zijn hier afgebeeld. Met de tweede zaag kun je met z'n 
tweeën zagen. 

 
De meest gangbare beugelzagen. 

Als de beugelzaag niet gebruikt wordt, zorg er dan voor dat er een beschermhoes(bijv. pvc 
buis of tuinslang) om het zaagblad zit. Gebruik je de beugelzaag een langere tijd niet, 
ontspan hem dan. 

  
Handbijl 
Dit is de kleinste bijl die we gebruiken. De kop weegt 
tussen de 400 en 750 gram. Het is en bijl voor heel licht 
werk (aanmaakhoutjes e.d.), neem hem daarom niet te 
zwaar. Naast het beugelzaagje is deze bijl voor het 
N.P.K. voldoende. 

Driekwartbijl 
Deze kop weegt tussen de 1000 en 1500 gram. Bij 
scouting is dit de bijl voor het grote werk. Hij is voor 
de leiding goed hanteerbaar, bijvoorbeeld voor het 
vellen van bomen. 

Aks 
Dit is dan echt het grote werk. De kop weegt tussen de 
1500 en 2000 gram en heeft een steel zo lang als de arm 
van een volwassen man. Deze bijl is alleen geschikt 
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mensen met ervaring! 
Tip Wil je als jeugdlid weten of de bijl niet te groot voor je is, houd dan de bijl langs je arm, 
is de bijlsteel langer dan je arm, neem dan een kleinere bijl. 

 

Opbergen van een bijl 
Als de bijl in een materiaalrek hangt 
moet het "scherp" van het blad van 
je afwijzen. Het scherp kan voorzien 
worden van een hoesje.

Slijpen 
Op een zandsteen, bramen 
verwijderen met een 
carborundumsteentje (wetsteentje).

Veiligheid tijdens het hakken 

Zorg voor goed gereedschap. Kijk of de bijl goed aan de steel zit en of de steel niet 
beschadigd is. Zit de steel los, denk dan niet dat een nachtje weken in een emmer water 
de oplossing is. Het enige dat je bereikt is dat je roest in het huis van de bijl krijgt. Zit 
de steel los of is hij beschadigd, breng dan de bijl direct naar de leiding.  
Een goede bijl is scherp. Een botte bijl ketst af maar een te scherpe sla je vast.  
Bij het hakken mag er binnen een straal van minimaal twee bijllengtes geen obstakels 
zijn. Denk daarbij ook om de takken boven je hoofd.  
Zorg er voor dat je altijd met z'n tweeën bent. Mocht er iets gebeuren dan is er hulp. 
Zorg er daarom voor dat je een EHBO-trommel in de buurt hebt.  
Doe je niet flinker voor dan je bent. Een vermoeide hakker maakt snel fouten. Las 
regelmatig een pauze in.  
Laat op de hakplaats geen gereedschap slingeren. Het is niet prettig om in een zaag of 
een bijl te vallen.  
Onderhoud de kop en de steel van de bijl goed. Maak na gebruik de kop schoon met 
petroleum. Er mag geen hars op de kop achterblijven. Let er op dat de steel schoon is. 
Vet vervolgens de kop van de bijl in met zuurvrije vaseline en smeer de (ongelakte) 
steel in met lijnolie. De steel blijft dan soepel, droogt niet uit en wordt op den duur 
mooi glad, zodat je geen last van blaren.  
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