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INLEIDING
Lieve gidsen,
Wat zijn we blij dat jullie iedere vrijdag online komen voor
de draaiavonden! Zo kunnen we de scouting heimwee een
klein beetje onderdrukken.
Toch is online niet helemaal hetzelfde als gek doen tijdens
de spelletjes, met ter plekke bedachte spelregels, op de
Klim. Of met je ronde in de tent praten tot je écht van ons
moet gaan slapen. Of wakker worden in een bos waar de
zon net een beetje door de bomen begint te schijnen. Of bij
een kampvuur heel vals liedjes zingen.
Omdat we jullie zo erg missen, en omdat we hopen dat
scouting kamp nog steeds door kan gaan, hebben we deze
keukenpakketjes voor jullie gemaakt.
Nu kunnen jullie thuis oefenen met het pionieren en leren
jullie meteen hoe een goede keuken in elkaar zit! De stokjes
en touwtjes hebben jullie van een staflid gekregen, hoe je
nu precies verder moet kan je lezen in deze handleiding! De
handleiding is de basis, maar jullie kunnen natuurlijk veel
meer toevoegen aan je keuken om het zo echt mogelijk te
maken: een roltafeltje, een zeiltje, een rondekistje,
emmertjes, enz! Delen jullie een foto van het resultaat in de
app? We zijn heel benieuwd!
Heel veel succes!
Liefs, de gidsenstaf
Julé, Iris, Kiki, Mirjam en Annika
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EEN KEUKEN
Meestal maken wij in
het bos gebruik van
bomen. Tenzij je een
bonsaiboompje
thuis
hebt staan is dat nu niet
zo handig! Dus maken
we twee driepoten van
30 cm paaltjes.
Driepoten moeten altijd verstevigd worden, dus heb je
twee 10 cm paaltjes gekregen die je dwars op de driepoot
pioniert. Daarop kan je dan weer de tafel palen (2x 30 cm)
pionieren, zodat je tafel net zo breed wordt als je zelf wil.
Om uiteindelijk lekker te zitten wil je ook nog een 15 cm
paaltje aan de driepoot vastmaken, daarop kan je aan beide
kanten een 30 cm paal pionieren en dan heb je een bank.
Op kamp hebben we meestal niet genoeg palen voor 2
palen per bank, we gebruiken er dus 1 aan iedere kant.
Houd bij het bepalen van de hoogte rekening met een tafel
waar je handig aan kan staan, maar waar je ook lekker aan
kan eten als je op de bank zit. Op de bank wil je weer met je
voeten op de grond kunnen rusten!
Tip: met je mini keuken kan je misschien een oude barbiepop
gebruiken om de afstand een beetje goed in te schatten.
Tip 2: het henneptouw is glad dus laat makkelijk los. Weet
je zeker dat je knoop goed is? Dan kan je met een beetje
houtlijm je knoopje insmeren!

2

Gidsen 2020

DE MASTWORP
De mastworp is het begin van iedere knoop, of sjorring,
zoals dat eigenlijk heet.

Let vooral goed op de trekrichting. Je zal zien dat als je het
lange stuk van je touw omhoogtrekt (naar de knoop toe),
dat de knoop weer losgaat! Dat maakt de mastworp ideaal,
want je kan de sjorring makkelijk weer losmaken als je na
een week je kampterrein wil opruimen. Maar als je dat aan
het begin van je sjorring al doet, dan krijg je die keuken
natuurlijk nooit stevig!

DE DRIEPOOT – de achtvormige sjorring
We beginnen met het maken van twee driepoten.
Zoals je op de plaatjes kunt zien, beginnen we met een
mastworp op de eerste paal. Aan de onderkant, zodat de
sjorring op de mastworp rust. Daarna ga je ‘weven’ om de
palen heen tot je drie lusjes om iedere paal ziet. Dan ga je
woelen: de ruimte tussen de palen ga je drie keer rond,
terwijl je steeds strak aantrekt. Dan ga je door naar de
andere paal en doe je hetzelfde. Uiteindelijk leg je een
mastworp aan het einde van je sjorring op de derde paal.
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Tips bij het maken van de driepoot:
1. Let op dat je de sjorring bij beide
driepoten op dezelfde hoogte doet,
dan staat je keuken straks recht!
2. Zorg dat de onderkant van je palen
gelijk is, aan de bovenkant mag het
ongelijk zijn want daar staat je
driepoot niet op.
3. Zorg dat je driepoot goed in elkaar
valt, dan staat deze steviger. De
buitenste palen hangen eigenlijk op
de middelste paal.
4. Zorg dat je driepoot breed genoeg
staat, dan staat deze meer stabiel.
Op kamp graven we een driepoot
ook een beetje in. Dat kan nu niet
natuurlijk.
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DE KRUISSJORRING
Dit is eigenlijk de sjorring die we het meeste gebruiken! Je
kan na de driepoot alle palen in je keuken met deze sjorring
aan elkaar maken.

Ben je hierna nog niet uit gepionierd? Of ben je benieuwd
naar bijvoorbeeld de diagonaalsjorring of hoe je toch je
bonsaiboompje kan gebruiken in je keuken? Google dan bij
afbeeldingen op pionieren en dan vind je heel veel uitleg!
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