Scouts- en gidsentechnieken
Op deze steekkaart vind je de basiskennis over touwen en breeksterkte.
Als voorbeeld vind je ook de platte knoop met een extraatje voor de gevorderden en experts onder jullie.
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Breeksterkte
De breeksterkte is de kracht die nodig is om een proefeindje nieuw touw van één meter in een
proefbank stuk te trekken.

Veilige belasting
Algemeen wordt aangenomen dat 1/8 of 1/10 van de breeksterkte een veilige belasting is (om
de slijtage en mechanische onvolkomenheden in het touwwerk te compenseren). Wij raden
aan om nooit meer dan 1/10 van de breeksterkte als veilige belasting te gebruiken.

Negatieve invloeden op de breeksterkte
Door een touw te knopen (er ontstaat een bocht), verliest het aan sterkte. Op de volgende
steekkaarten kan je per knoop de vermindering van breeksterkte lezen.
Ook andere soorten bochten hebben een negatieve invloed op de breeksterkte. Het bekendste voorbeeld hiervan is de “doorgetrokken kink”.
Ook mechanische sleet zal de breeksterkte sterk doen verminderen. Zo is natuurvezel zeer
gevoelig aan rot en kunstvezel aan slijtage van binnenuit (zandkorreltjes tussen de vezels) en
warmte (door wrijving).
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Carricksteek Gevorderde
(full carrick bend of dubbele hielingsteek) (eigenlijk een dubbele platte knoop)
Doel: twee einden van dezelfde dikte van zwaar en/of dik, stug touwwerk
(maar het kan ook bij dun en soepel touwwerk) aan elkaar vastmaken.
Vermindering breeksterkte: 0%!

De twee eindjes liggen aan tegenovergestelde kant in langsrichting

maak de korte eindjes vast op de vaste delen
(=de lange einden) met bindsels

Als je de carricksteek goed legt, klemt de knoop zichzelf niet af. Hierdoor heb je een uitstekende houdkracht, komt de knoop gemakkelijk terug los en vermindert de breeksterkte niet.
Opgelet: Als je de carricksteek niet goed “vastzet” dan wordt ze doorgetrokken en verliest ze
haar kwaliteiten (sterkte en symmetrie).

Dievenknoop Experts
Dit is een platte knoop met de losse eindjes aan tegenovergestelde kant
Je kan deze knoop gebruiken om iemand te betrappen die stiekem in een cadeautje keek. De
knoop lijkt namelijk heel erg op een platte knoop, dus zal de dader het pakje nietsvermoedend
weer sluiten met die platte knoop.

Scouts- en gidsentechnieken
Niek Hoste
Op deze steekkaart vind je de basiskennis over touwen en breeksterkte.
Als voorbeeld vind je ook de platte knoop met een extraatje voor de gevorderden en experts onder jullie.
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Touw
Touwopbouw
Touw kan geslagen of gevlochten zijn en uit plantaardige, kunststoffen of metalen vezels of
draden bestaan. De vezels worden geslagen tot garens en de garens worden geslagen of
gevlochten tot streng.
Er bestaat rechts en links geslagen touw of “met zon” of “tegen zon” gedraaid touw. Het verschil is belangrijk om te weten hoe je een touw moet oprollen om het te bewaren (daarover
later meer).

Soorten touw
Natuurvezel: opgebouwd uit vezels van natuurlijke oorsprong (hennep, manilla, kokos, sisal, katoen,…)
Kunstvezel: opgebouwd uit vezels van chemische oorsprong (nylon, polypropylene, polyester,…)

Voor- en nadelen
Natuurvezel is over het algemeen mooi en minder rekgevoelig maar helaas duur en sterk
onderhevig aan rot. Kunstvezel gaat langer mee en is qua prijs-kwaliteit verhouding interessanter.
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Knopen
Een goede knoop …
• is gemakkelijk te maken;
• wordt gekozen in functie van het doel;
• gaat niet los, beschadigt het touw niet door te hard te klemmen;
• is gemakkelijk los te maken na gebruik.

Basis: Platte knoop
Doel: twee einden van hetzelfde materiaal en dezelfde dikte aan elkaar vastmaken
Vermindering breeksterkte: 60%

links over rechts
rechts over links

‘breken’

De twee eindjes liggen aan dezelfde kant in de langsrichting.

Losmaken door te “breken”: trek aan de twee einden van hetzelfde touw daardoor slaat de
knoop “half” over.
Als je de knoop fout legt (twee keer rechts over links) dan leg je een “oude wijvenknoop”. Die
is onveilig en niet sterk!

afglijden

