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 Vaardigheidsinsigne welpen – Zakmes Scouting HJB Wateregge Almelo 

Vaardigheidsinsigne welpen 

Zakmes 
 

 

 
Het insigne “Zakmes” is één van de vijf insignes die speciaal ontworpen en bedacht zijn voor de oudste welpen. 
De vijf insignes bereiden voor op de scouts en zijn daarom - in principe- bedoeld voor de oudste welpen (gidsen). 
 
Uitleg voor de welp 

 
Welpen zijn eigenlijk nog te jong om met een scherp mes te kunnen werken. Maar jij bent een van de oudste 
welpen. Je gaat (waarschijnlijk) binnenkort overvliegen naar de scouts. Tijd om kennis te maken met het insigne 
zakmes, waarbij je kunt laten zien dat jij op een veilige manier met een zakmes om kunt gaan. Messen, klein of 
groot, kunnen namelijk gevaarlijk zijn in ongeoefende handen. Door het doen van onderstaande opdracht laat je 
zien dat jij met een zakmes om kunt gaan. En dat komt zeker van pas bij de scouts. 

 Laat het zakmes aan je leiding zien en benoem alle onderdelen van je (Zwitsers)zakmes. 

 Vervolgens ga je laten zien dat je op een goede manier met je zakmes om kunt gaan door de volgende dingen 
te doen: 
- Maak een blik open of draai een houtschroef in een stuk hout. 
- Schil een (aard-)appel. 
- Zoek een mooie tak, maak er een puntje aan. Schil een stukje schors eraf en versier het blanke hout  het 
met kerfjes of iets dergelijks. 

 
Bij deze opdrachten zal gelet worden of je let op veiligheid, hygiëne en de manier waarop je het zakmes gebruikt. 
Indien je de opdrachten op correct gedaan hebt, heb je het insigne zakmes verdiend. 
 
Uitleg voor de leiding 

 
Om te beoordelen of de welp het insigne verdiend heeft, moet de welp natuurlijk de opdrachten goed afronden 
(zie de beschrijving hierboven). Tijdens de opdrachten kan je op de volgende punten letten om te beoordelen of 
de welp voldoende kennis en kunde in huis heeft. 

 Veiligheid: 
- Kan de welp het zakmes zelfstandig op een veilige manier open en dicht doen? 
- Weet de welp waar een veilig zakmes aan moet voldoen? (Stevig, goed dichtklappen, niet te scherp/ bot) En 
wat daar de gevolgen van zijn? 
- Kan de welp veilig met het mes omgaan? (Niet open laten liggen, letten op anderen die in de buurt zijn, 
zittend snijden, van zich af snijden, naar beneden snijden, letten op wegspattende splinters, etc. ) 
- Weet de welp wat hij moet doen als hij zich onverhoopt toch in z’n vinger gesneden heeft? (stelpen, spoelen 
onder lauw water, ontsmetten, pleister/ steristrips laten plakken door leiding) 

 Hygiëne: 
- Heeft de welp het zakmes schoon gemaakt voordat hij de aardappel of appel is gaan schillen? 
- Draagt de welp zorg voor het schoonhouden van zijn zakmes? 

 Gebruik: 
- Weet de welp waar je een zakmes voor kunt gebruiken? (Punt aan een dode tak snijden, boterham snijden, 
schroef indraaien, blik openen, etc.). 
- Weet de welp waarvoor of wanneer je een zakmes niet mag gebruiken? (Om iets kapot te maken, in iets 
levends snijden, als je er niet veilig mee omgaat, etc.) Het is aan te raden de ouders van de welp te betrekken 
bij de veiligheid rondom het gebruik van het zakmes. Stem af wanneer het mes mee mag naar opkomst/kamp 
of wanneer niet. 

 


