
 
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES 
 
Voorwaarden: Elke deelnemer is en blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor  
-het behoud van het hem/haar toevertrouwde gereedschap,  
-de veilige omgang ermee, en  
-voor de eventuele gevolgen van mogelijke onachtzaamheid tegenover jezelf, anderen en bezittingen. 
Zorg voor prettig zittende werkkleding- en schoenen (of klompen..) die een stootje kunnen hebben.  We 
werken buiten, dus zorg voor voldoende warm warme en winddichte spullen. Vermijd liefst het dragen 
van ringen en armbanden. 
 Al het gereedschap is scheermes- scherp. Zorg bij het werk voor een rustige plek. Leid elkaar 
niet onnodig af, zorg voor een geconcentreerde sfeer. De meeste ongelukken gebeuren in de namiddag: 
Als vermoeidheid toeslaat en concentratie afneemt. Daarom nemen we regelmatig rustpauzes- Maak 
hier gebruik van, ook om elkaars werk te bestuderen en te bespreken. Spreek elkaar aan op veiligheid. 
 
Hout: Snijden in hout kan zowel met de nerf mee als haaks op de nerf. Echter nooit tegen de nerf in. 
Hetzelfde geldt voor hakken: Zorg daarbij steeds voor ondersteuning door het hakblok onder de plek 
waarop je wil hakken. 
 
Bijlen: We werken met bijlen van o.m. Gränsfors Bruks, en Svante Djarv- ( Elke bijl is individueel 
handgesmeed- Ze behoren tot de beste bijlen ter wereld..) Als je de bijl in gebruik krijgt zit er een leren 
schede om: Gebruik deze: Stop de bijl er altijd in terug als je ermee gaat lopen, of leg hem erop als je 
hem even op de grond weglegt. Leg een bijl altijd bewust weg: Een aai langs een snede kan al ernstige 
wonden veroorzaken. Leg een bijl nooit op iets hoogs zoals een hakblok-: Een bijl die van een hogere 
ligplaats wordt afgestoten kan in een voet of been vallen en ernstig letsel veroorzaken. Sla een bijl ook 
nooit in een hakblok als “ruststand”: Het staat wel rustiek maar is “not done”. Leg een bijl dus laag- 
maar nooit  op het zand! (maar op een schede, een krant, een doek..) 
 
Hakblok: Het hakblok moet extreem schoon zijn- en blijven: Nooit op staan, liever zelfs niet op zitten: 
Zand en schoenvuil is de vijand van de scherpe bijl..  
Hakken en snijden met de bijl: “bedenk” elke slag voordat je hem maakt. 
 
Messen: we werken met messen van o.a. Mora (fabriek) en Svante Djarv (handgesmeed) 
Messen zijn voor allerlei snijwerk: Gebruik een mes nooit om te hakken- of te schrapen. Ram de punt 
nooit zomaar in een stuk hout. “Bedenk” elke snede tevoren. Sta stil bij de positie van mes, werkstuk, 
en lichaamsdelen. Test de lengte van je arm: Neem een afstand tot je omgeving die een stuk groter is. 
Als je zit: denk vooral ook aan je bovenbeen.. Kijk ook om je heen. 
Snijden kan op talloze manieren: Tijdens de workshop worden ‘grepen’ behandeld en geoefend die 
verschillende mogelijkheden bieden qua kracht- en precisie.  
Laat ongebruikte messen nooit onbeschermd  liggen maar gebruik een schede. Leg een mes steeds 
bewust veilig weg- (weg van tafelranden) 
 
Afwerken: Liever niet schuren: schuren ploegt het oppervlak een beetje om; gebruik mes en 
schraapstaal.  
Schuur je toch: daarna niet meer snijden! (soms blijft schuurgrit achter in het hout- Dat maakt het 
gereedschap bot..) Finish van lepels en schalen: Als je olieverf gebruikt: Kunstmatige droogmiddelen en 
sommige pigmenten zijn giftig- (bv omdat ze zware metalen bevatten) Controleer het etiket van elke 
tube! Als je olie gebruikt: Zorg ervoor dat je zeker weet dat die geen droogmiddelen bevat- gebruik 
rauwe lijnolie, zoals te koop bij een natuurvoedingswinkel.  
 
Overige voorwaarden: Alcoholische dranken zijn altijd verboden tijdens het werken- Ook bij het 
middageten mag niets alcoholhoudends gedronken worden. Na alcoholconsumptie bv. bij het avondeten 
mag niet meer gewerkt worden. Gebruik van drugs en “rijvaardigheid- beinvloedende” medicijnen gaan 
ook niet samen met gebruik van scherp gereedschap zoals in de workshop wordt gebruikt. Ook voor 
“persoonlijke muziek” is geen plaats. Roken in de buitenlucht mag als het geen hinder oplevert, maar in 
geval van grote droogte kan het in het bos verboden zijn. 
 
De workshoporganisatie kan ingrijpen in elke situatie die zij beoordeelt als bedreigend voor de veiligheid 
of het slagen van de workshop. Aanwijzingen moeten zonder discussie vooraf worden opgevolgd. 
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