
Scouts instructie: zakmessen  

 
 

Bij de scouts is het toegestaan om een zakmes te dragen, mits je er verantwoordelijk mee om 

kunt gaan! Zakmessen zijn namelijk niet alleen heel erg handig, maar kunnen bij verkeerd 

gebruik ook heel erg gevaarlijk zijn. In deze ‘scouts instructie’ volgt een aantal 

veiligheidsregels, weetjes en tips omtrent zakmessen. 

 

Keuze: 

 

Zakmessen bestaan in veel verschillende types: ‘standaard’ opklapbare uitvoeringen, 

vlindermessen, dolken, matrozenmessen enz. Bij de Scouts zijn alleen inklapbare modellen 

toegestaan, omdat deze goed en veilig kunnen worden opgeborgen. Een goede stelregel is: 

inklapbaar, en lemmet van je mes mag niet langer zijn dan de breedte van je handpalm!  

 

Ook kwalitatief bestaat veel verschil tussen messen die qua uiterlijk erg op elkaar lijken en 

zelfs de zelfde functies hebben. In dergelijke gevallen blijkt goedkoop vaak duurkoop. Het 

beste kies je voor een degelijk en stevig mes, goedkope imitatie messen (zoals vaak op 

kermissen of in discount winkels aangeboden) leveren vaak slechte prestaties, en zijn 

bovendien minder veilig in de omgang!  

 

 Messen van de merken Victorinox, (bekend van het ‘Zwitserse legermes’) met een beperkt 

aantal nevenfuncties of Opinel (zonder nevenfuncties) zijn te verkrijgen via de Scoutshop 

genieten onze aanbeveling. Deze messen bieden een gunstige prijs kwaliteit garantie, en staan 

garant voor jaren van gebruiksplezier. Een goed mes gaat namelijk jaren mee! 

Zie ook voor een gunstige aanbieding op de ‘pionier’: https://www.scoutshop.nl/38301.html  

 

 
Victorinox ‘Pionier’   Opinel ‘006’   Victorinox ‘Spartan’ 

 

Mes      Mes    Mes: kort en lang lemmet 

Blikopener        Blikopener 

Priem         Priem 

Schroevendraaier        Schroevendraaier  

         Kurkentrekker 

         Pincet 

 

 

 

https://www.scoutshop.nl/38301.html


Gebruik: 

 

Als je met een mes, bijl of ander gevaarlijk gereedschap werkt zijn er een aantal 

veiligheidsregels die je altijd in acht moet nemen:  

 

· Je mag een mes nooit als wapen gebruiken. Ook niet om te dreigen, zelfs niet 

als grap. 

· Beschadig niets (kras niet in tafels of stoelen) 

· Beschadig niets levends (een boom of een dier) 

Probeer met je mes geen harde materialen zoals steen of dikke stukken metaal door te snijden, 

daar wordt het bot van. Dus ook niet snijden op een stenen ondergrond!  

 

     Veiligheids eisen: 

 

· Als je een zakmes gebruikt zit of sta je stil en ben je niet met andere dingen 

Bezig. 

· Je snijdt van je af, en naar beneden, of naar je duim toe. 

· Snij nooit naar een ander als die dichtbij is, houdt afstand. 

· Leg je zakmes altijd dichtgeklapt weg als je er mee klaar bent, of stop het in je 

broekzak/foedraal.  

 

Om te oefenen in het goed gebruik van je zakmes kun je het beste er regelmatig een aantal 

werkjes ermee uitvoeren. Zo kun je laten zien dat zo’n mes niet alleen heel stoer maar ook 

nog heel nuttig is. Denk aan werkjes zoals: 

-Een scherpe punt slijpen aan een tak, daarna lekker marshmallows braden. 

-Een aardappel schillen en doorsnijden, vraag eens of je moeder wat hulp kan gebruiken in de 

keuken! 

-De punt van een potlood slijpen. 

-Een takje ‘schillen’.  

 

Onderhoud: 

 

Je hebt het meeste aan je mes als je er goed voor zorgt. Maak het dus regelmatig goed schoon 

en laat het vervolgens een tijdje, op een veilige plaats, open liggen zodat het kan drogen. 

Roest in je mes is erg vervelend!  

 

Als je regelmatig van je mes gebruik maakt zul je merken dat het langzaam bot wordt, als je 

verkeerd gebruik maakt van je mes door bijvoorbeeld in steen of metaal te snijden gaat dit 

nog veel sneller. Een bot mes is vrij nutteloos, tenzij je er een boterham mee wilt smeren. 

Regelmatig slijpen hoort dus bij het onderhoud van je mes. Het slijpen van je mes kan op 

verschillende manieren, bijvoorbeeld: met een wetsteen of een keramische staaf.  

Als je het mes slijpt haal je telkens een heel klein beetje van het lemmet af. Als je dit te ruw 

doet of onder een verkeerde hoek (bijvoorbeeld 90˚) bestaat de kans dat je mes alleen maar 

botter wordt. Rustig en beheerst onder een hoek van zo’n 45˚ je mes langs de slijpsteen halen 

zou een goed resultaat op moeten leveren. Als je het mes toch niet meer scherp krijgt zijn er 

diverse messen-en outdoorwinkels (bijvoorbeeld Beversport) die een slijpservice aanbieden. 

 

Omdat zakmessen niet al te groot zijn is de kans dat je ze verliest altijd aanwezig. Helemaal 

als je bijvoorbeeld tijdens een spel door het bos sluipt. Met een simpel touwtje of kettinkje 

kun je het mes aan je broek vastmaken, en raak je het dus een stuk minder snel kwijt!   


