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A. TOUWEN EN LIJNEN 

Er zijn diverse manieren waarop een touw en/of lijn kan worden gebruikt onder andere voor 
constructies en afdalingen. Een groot deel van de moderne touwen is gemaakt van 
synthetische vezels zoals nylon en kunststof. Lijnen gemaakt van synthetische vezels en 
hebben het voordeel dat ze sterk, licht, water –en insectenafstotend zijn en niet kunnen 
rotten. Nylon heeft ook nadelen. Het kan smelten als de lijnen blootgesteld worden aan hitte 
en wrijving. Nylon is vaak zeer glad als het nat is. En als er een grote trekkracht op wordt 
uitgeoefend heeft nylon de neiging te knappen als de lijn op spanning komt over een rand. 
Deze rand hoeft niet eens scherp te zijn. Bescherming is dan noodzakelijk. Bij rotsklim 
activiteiten gebruiken we daarom speciaal daarvoor ontwikkelde lijnen. Dynamische lijnen 
voor het klimmen en zogenaamde statische lijnen voor het afdalen. 

 
Dynamische lijnen hebben een bepaald percentage rek zodat bij een val van grote hoogte 
het grootste deel van de valenergie wordt opgevangen door de rek in de lijn en niet door het 
lichaam. Dit voorkomt letsel. De rek kan variëren van 4% tot 8% van de totale lijnlengte. De 
dynamische lijn heeft een beperkte levensduur. Als een klimmer enkele keren in de lijn is 
gevallen, moet deze lijn worden vervangen. 
Statische lijnen hebben minimale rek, prestretchend, zodat er altijd “vast” contact met de 
lijn blijft ontstaan. Statische lijnen worden meestal gebruikt voor afdalen. 

 
Beide lijntypes zijn uitstekend te gebruiken om zogenaamde werklussen van te maken. Met 
deze werklussen kunnen diverse uitrustingsstukken voor klim- en klauteractiviteiten worden 
opgehangen en/of gezekerd.



 

 

 
 
 

Knopen breeksterktes 
Knopen in het touw verzwakken het touw. Een touw dat normaal 100 kilo kan dragen, kan 
met een enkele knoop nog maar 40 kilo dragen. 

 
Enkele breeksterktes van knopen: 

• Enkele knoop  40 KG 
• Platte knoop   45 KG 
• Schootsteek 50 KG 
• Paalsteek 60 KG 
• Timmersteek 70 KG 
• Mastworp 75 KG 
• Oogsplits 90 KG 

 
Palen breeksterktes 
Palen van 14 centimeter rond en 6 meter lang hebben een theoretische breeksterkte van 
266 kilogram. Redelijkerwijs kunnen er dus 3 à 4 volwassenen in het midden aan hangen. 
Dit hang uiteraard wel af van de kwaliteit van het naaldhout. Maar de aangenomen kwaliteit 
is redelijk te noemen



 

 

 

Touwen breeksterktes 
 Polypropyleen Manilla Grade 3 Nylon 

diameter [mm] Breekkracht 
[kg] 

Breekkracht 
[kg] 

Breekkracht [kg] 

6 600 250  
8 1060 480  
9 1500   
10 1560 630  
11 2500   
12 2210 950  
13 2800   
14 3050 1280  
16 3770 1780  
18 4810 2130  
20 5080 2840  
22 7000 3040  
24 8130 4060 15000 
26 9400   
28 10700 5330  
30 12200   
32 13500 6660  
36 16900 8064  

 

Deze breeksterktes gelden voor nieuwe touwen. Bij een touwsplits is er een verlies in 
breeksterkte tussen de 10-20%. Mits de splits juist is uitgevoerd. 



 

 
 
 

VERZORGING EN INSPECTIE VAN HET MATERIAAL 
 

Veiligheidsaspecten voor het gebruik: 
• Gebruik touwen alleen waar ze voor bestemd zijn; 
• Touwen nooit opspannen met een voertuig. Wel is het mogelijk om een voertuig als 

ankerpunt te gebruiken; 
• UV-licht en chemicaliën kunnen het touw beschadigen. Laat het dus niet doelloos 

hangen of liggen; 
• Bewaar het touw steeds op een koele, droge en schone plaats; 
• Controleer het touw na gebruik steeds op beschadigingen. Als er zichtbare 

beschadigingen zijn kan worden aangenomen dat er in de kern ook beschadigingen 
zijn opgetreden; 

• Bevroren touw in principe niet gebruiken; 
• Het beschadigde deel wordt gemarkeerd met een knoop of dit deel wordt versneden. 

 
Lijnen, maar vooral touwen, moeten altijd worden beschermd worden tegen vocht en/of 
scherp zonlicht, aanvallen van zuren, insecten en knaagdieren. 

 
Als een touw nat is geworden droog deze dan niet bij een vuur of andere warmtebron. 
Kamertemperatuur is de ideale temperatuur om touwen te laten drogen. Hang de touwen 
op in een goed geventileerde ruimte. Klop tijdens het drogen het zand uit de touwen. Sleep 
touwen niet onnodig over de grond en laat ze zeker niet op de grond liggen. Er kan dan vuil 
binnendringen en dat kan de kern weer beschadigen zonder dat dit zichtbaar is. 



 

 

 
 
 

Als het weer geschikt is voor het drogen van touwen kun je beter eerst de touwen wassen in 
schoon leidingwater of in stromend water. Hang daarna de touwen losjes op om te drogen 
en niet in een tros of kroon. 
Het omwinden of takelen van het uiteinde van touwen, evenals het afsmelten van uiteinden 
van lijnen, voorkomt rafelen. 

 
Om te voorkomen dat het touw in de war raakt kun je het touw het best vervoeren en 
opbergen in opgeschoten vorm. Het is dan makkelijk hanteerbaar en direct klaar voor 
gebruik. 

 
Sterkteverlies touwen 
Touw heeft een zogenaamde trekkracht waarmee de sterkte van het touw wordt 
aangegeven. Vooral bij oudere touwen kan de sterkte drastisch verminderen door slijtage. 
Houdt daarom altijd een ruime veiligheidsmarge aan. Zo is het verstandig bij oude touwen 
de helft van de originele trekkracht als uitgangspunt te nemen. 

 
Sterkteverlies treedt onder andere op door: 

• Gebruik en langdurige belasting; 
• Sterke trillingen en schokken; 
• Gebruik onder en in water; 
• Nat weer en vorst; 
• Zonlicht (vooral sportklimtouw); 
• Scherpe bochten, knellingen en knopen. 

 
Zorg er steeds voor dat touw niet overbelast wordt. Wanneer namelijk de elasticiteitsgrens 
is overschreden, is daarmee de veerkracht verloren gegaan. Het touw kan dan tijdens of bij 
een volgend gebruik zonder enige waarschuwing breken. 



 

 

 
 

TAKELEN, AFBINDEN OF AFSMELTEN VAN UITEINDEN 

Hier zijn verschillende manieren voor: 
• Leg een enkele knoop in het uiteinde van het touw. (deze manier is snel maar 

onhandig); 
• Omwind het uiteinde van een touw met garen, bindtouw of tape; ook kan je kaarsvet 

gebruiken (deze manier duurt lang, is handig, mooi en duurzaam); 
• Splits de uiteinden van een touw terug. (deze manier duurt lang, vereist handigheid 

maar is mooi en duurzaam); 
• Smelt het uiteinde van een nylon lijn af met een warm voorwerp of een 

afsmeltapparaat (deze manier is snel, makkelijk, mooi en duurzaam). 
 
Een goed bindsel moet strak en netjes zijn, anders is het niet effectief. Als het niet strak 
genoeg zit werkt het bindsel zich los of wordt het slap. Het is moeilijk een goed bindsel te 
maken met een dik garen of bindtouw. Een te dun garen glijdt echter gemakkelijk weg. Door 
ervaring leer je welke dikte bindtouw je moet gebruiken. 

 
HET AFSCHIETEN VAN EEN TOUW 

• Schiet een touw eerst af alvorens het te gebruiken. Dit voorkomt “spaghetti”; 
• Haal de verwurgingen los; 
• Leg het touw losjes in je hand of op je arm; 
• Leg het uiteinde zo neer dat de rest van het touw er niet op valt; 
• Haal de touwringen van je hand/arm en controleer visueel en met de vingers de kern 

en de mantel van het touw op beschadigingen; 
• Leg het andere uiteinde naast de gemaakte touwhoop; 
• Installeer het uiteinde dat onder de touwhoop uitkomt aan het dichtstbijzijnde punt; 
• Neem het uit einde dat bovenop de touwhoop ligt mee naar het tweede 

installatiepunt en knoop het vast; 
• Op deze wijze is een touw goed afgeschoten, geïnspecteerd en zonder problemen te 

installeren. 



 

 
 
 

HET OPSCHIETEN VAN EEN TOUW 
• Leg het touw eerst geheel uit, zodat tijdens het opschieten eventuele draaiingen 

verdwijnen; 
• Kijk en voel tijdens het opschieten het touw na op beschadigingen ontstaan tijdens 

het gebruik; laat het touw door de vingers glijden; 
• Het touw dient netjes te worden opgeschoten om een volgend gebruik te 

vergemakkelijken; 
• Je schiet het touw op in “kroon” zodat je 

gemakkelijk meerdere touwen kunt dragen; 
• Schiet het touw op in wikkelingen van 40-50 

centimeter doorsnee en leg elke wikkeling 
langs de vorige, zonder het touw te 
verwarren of te verdraaien; 

• Laat aan het uiteinde een stuk van ongeveer 2 
meter vrij om de opgeschoten wikkelingen af 
te binden; 

• Maak de laatste wikkeling ongeveer 1/3 
korter en maak van het uiteinde een lus, 
wikkel het restdeel minimaal 5 keer om de 
opgeschoten lijn; 

• Leid het omwikkelde eind door de lus en trek 
de laatste kortere wikkeling aan, om het losse 
eind goed te wurgen in de lus. Het losse eind 
dient minimaal 10 centimeter lang te zijn. 



 

 
 
 

VEILIGHEIDSTOUW 
Een veiligheidstouw dient altijd dunner te zijn dan het hoofdtouw. De verhouding tussen 
hoofdtouw en veiligheidstouw moet ongeveer 50% zijn. Bijvoorbeeld 22-24 millimeter = 12 
millimeter veiligheidstouw. 
Noot: een veiligheidstouw voor het na-zekeren van een touw dient conform de 
parcoursvoorschriften 12 millimeter te zijn. Voor het na-zekeren van balken wordt 18 
millimeter gehanteerd. 

 
Zet het veiligheidstouw altijd met een prusikknoop vast op het hoofdtouw. Wanneer je een 
dunner hoofdtouw gebruikt (bijvoorbeeld 18-20 millimeter) kan deze niet veilig gezekerd 
worden met een 12 millimeter. Het hoofdtouw zal bij breken waarschijnlijk door de prusik 
schieten. Als een prusikknoop gaat glijden doordat het hoofdtouw te nat of te glad is, moet 
je één of twee slagen extra in de prusikknoop aanbrengen zodat de knoop zich beter vastzet. 

 
Wanneer je een dikker touw van bijvoorbeeld 40 millimeter gebruikt, kan deze ook 
gezekerd worden met een 12 millimeter veiligheidstouw. De verhouding van 50% vervalt 
dan. 

 
 
 
 



 

 

CONCLUSIES TOUWTESTEN 
Met dank aan Delftse Studenten Buitensport Vereniging, Slopend, Delft. 

Er zijn touwtrektesten uitgevoerd op trekbanken om de invloed van de dikte van het 
gebruikte touw, de gebruikte knoop en het verschil tussen nieuw en oud touw te bepalen. 
Bij de test zijn verschillende proefstukken geplaatst in een trekbank, waarbij het touw onder 
steeds grotere spanning wordt gebracht net zo lang totdat het breekt. Hierbij wordt de 
uitrekking van het touw en de kracht op het touw gemeten door de apparatuur. 

 
Het is belangrijk om te vermelden dat de testen statisch zijn uitgevoerd. Als je de dynamica 
meeneemt zullen de krachten vele malen hoger zijn. Dus je kunt hier niet zomaar mee gaan 
rekenen omdat je erg moeilijk rekening kunt houden met de dynamische belastingen. Ten 
eerste is het verschil in breeksterkte tussen 28 millimeter en 12 millimeter bepaald. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat 28 millimeter touw breekt bij een kracht die gelijk staat aan 
6000 kilogram en een 12 millimeter touw bij een kracht die gelijk staat aan 2500 kilogram. 

 
Ten tweede is er gekeken naar de manier van bevestigen van het touw, waarbij de volgende 
knopen zijn getest: mastworp, paalsteek, prusik en oogsplits. Er kan geconcludeerd worden 
dat de oogsplits, waarbij het touw een lus maakt en weer ingevlochten wordt in het touw, 
de sterkste bevestiging is. Verder bleek uit de metingen dat het verschil tussen de 
breeksterkte van de mastworp, paalsteek en prusik zeer klein is. Voor 12millimeter touw ligt 
de breeksterkte van deze knopen tussen 1000-1500 kilogram. Voor een 28 millimeter ligt de 
breeksterkte rond de 4000 kilogram. Dit betekent dat de spanning in de knoop al gauw twee 
keer zo hoog kan zijn dan in het gespannen touw. 

 
Ten derde, is er gekeken naar verschillen tussen touw dat al gebruikt is en touw dat nieuw is. 
Er kon geen significant verschil gevonden worden tussen de breeksterktes van deze 
touwen, want nieuw touw is in 3 van de 5 keer sterker dan een oud touw. Belangrijk hierbij 
is dat het gaat om touw dat geen beschadigingen heeft en waarbij alle strengen nog intact 
zijn. 

 
Het is goed om te vermelden dat bij de testen de proefstukken bevestigd zijn aan een harp in de 
trekbank. Het touw maakt hierdoor een erg scherpe hoek die leidt tot grote spanning in het touw. 
Het falen van het touw wordt daarom niet veroorzaakt door de breeksterkte van een touw in 
spanning, maar door spanningen die ontstaan door de belasting van het touw in deze scherpe 
hoek. Scherpe hoeken dienen daarom in praktijk vermeden te worden. 
 



 

 
 
 

OPSPANNEN VAN TOUW 
Stel, je hebt een situatie als in het onderstaande plaatje, waarbij een horizontaal touw is 
bevestigd aan bijvoorbeeld 2 horizontale balken. De vraag is dan: moet je het touw 
opspannen zoals aangegeven in situatie A of moet je het touw slaphangen zoals aangegeven 
in situatie B? 

 

In situatie A wordt het touw opgespannen om strak te staan tussen de twee horizontale 
balken. Hierdoor staat er al een basiskracht op het touw, waardoor je bij een extra belasting 
(bijvoorbeeld een persoon of materiaal) al snel dichter bij de maximale breeksterkte van het 
touw zit. Hierdoor zou er eerder een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan waarbij het touw 
faalt. 

 
In situatie B, is het touw niet opgespannen maar hangt slap tussen de twee balken. Hierdoor 
kan het touw een zwaardere belasting aan. Dus als je bijvoorbeeld een zware balk hiertussen 
wil hangen, is situatie B de betere keus. 



 

 
 
 

B. KNOPEN EN KNOOPSOORTEN 

Knopen zijn een samenstelling van ogen en lussen. Een volledige beheersing van het knopen 
is absoluut noodzakelijk om op een goede en vooral veilige manier hindernissen te bouwen. 

• Om deze vaardigheid onder de knie te krijgen en houden moet je regelmatig 
oefenen; 

• Je moet knopen kunnen controleren, ook door anderen gelegd. Daarom moeten ze 
herkenbaar zijn en blijven. Dit bereik je door op een eenduidige wijze te werken; 

• Knopen verzwakken het touw tot 40 á 50%; 
• Ze moeten weer los te maken zijn nadat ze onder spanning hebben gestaan; 
• Ze mogen niet gaan glijden; 
• Ze mogen niet loskomen als de eventueel aangebrachte spanning vermindert; 
• Elke knoop heeft zijn specifieke werking en toepassing. Zorg dat je deze kent!; 
• Een “dood” eind moet worden afgeknoopt met een veiligheidsknoop; 
• Een “dood” eind moet minimaal handbreedte-lang zijn, nadat de veiligheidsknoop is 

gelegd; 
• Met een “dood” eind mag niet worden verder geknoopt. 

De hieronder genoemde knopen worden bij een survivalrunwedstrijd het meest aanbevolen. 
 

Aanlegknopen Verbindingsknopen Remknopen 
• Enkele knoop; 
• Achtknoop; 
• Dubbele achtknoop; 
• Gestoken 

achtknoop; 
• Ankersteek; 
• Paalsteek; 
• Mastworp; 
• Stoeltjesknoop. 

• Platte knoop; 
• Sangel knoop; 
• Weversknoop; 
• Dubbele 

weversknoop; 
• Vissersknoop; 
• Dubbele 

vissersknoop. 

• Halve mastworp. 

 

In de navolgende instructies wordt er gesproken over het “eind”, “losse eind” of “dode eind” 
van het touw. Dit is het uiteinde van het touw waarmee je de knoop legt, vaak het kortere 
deel. Als dit deel wordt afgesloten met een veiligheidsknoop mag met dit deel niet verder 
worden geknoopt. Het andere deel, het langere, van het touw wordt het “staande eind” of 
“werk eind” genoemd. Daar waar touw staat kan ook lijn gelezen worden. 



 

 
 
 

LUS 
 

 

 
OOG 

 
 
 
 

Leg het losse eind naast het 
staande eind van het touw. De 
ontstane ronding in het touw is een 
lus 

 
 
 
 
 
 
 

Leg het losse eind over het staande 
eind van het touw. De ontstane 
ronding in het touw is een oog 



 

 
 
 

ENKELE KNOOP 
 
 
 

Maak een oog, draai het losse eind 
een halve slag om het touw en 
steek het eind door het oog terug. 
Als de knoop als veiligheidsknoop 
wordt gebruikt moet deze om een 
ander touw te worden aangelegd. 

 
 
 

De veiligheidsknoop zorgt ervoor dat een aangelegde knoop niet los kan raken en/of los kan 
slippen. Tevens is het een goede manier om te bepalen of er voldoende touw is om een 
knoop veilig te kunnen aanleggen, minimaal een handbreedte-lang touw moet er nog vrij 
zijn na de veiligheidsknoop. 

GEBRUIK 
• Eindstop touw; 
• Veiligheidsknoop. 



 

 
 
 

ACHTKNOOP 
Deze knoop geeft een effectievere eindstop dan een enkele knoop. Kan erg vast komen te 
zitten. Slaan op een harde ondergrond wil helpen om de knoop los te krijgen. 

 
 
 

1Maak een oog 

 
 

2 Draai het losse eind een hele 

slag om het touw 
 
 
 
 
 

3 Draai het losse eind een hele 

slag om het touw 
 
 
 
 

GEBRUIK 
• Eindstop touw. 



 

 
 
 

DUBBELE ACHTKNOOP 
Deze knoop wordt op dezelfde wijze gemaakt als achtknoop, maar dan met een dubbel 
touw, waarbij de lus wordt gebruikt als het losse eind. 

 

 
 

 

GESTOKEN ACHTKNOOP 
Deze knoop is gelijk aan de achtknoop waarbij het losse eind nog voldoende lengte heeft om 
in dezelfde achtknoop terug te weven. 

Leg een achtknoop maak een knoop 
in het touw en zorg voor voldoende 
los eind. Sla het losse eind om een 
paal of boom, dan wel door een lus 
van een klimgordel en steek het 
losse eind terug in de achtknoop 
waarbij het touw van de eerder 
gelegde achtknoop terug wordt 
gevolgd. Trek de knoop vervolgens 
strak aan, aan alle vier de 
uiteinden! Denk aan de 
veiligheidsknoop! 

 
Noot: Een strak aangetrokken knoop is moeilijk los te maken. 

GEBRUIK 
• Voor het vastleggen van een paal. 

GEBRUIK 
• Voor het vastleggen van een paal. 



 

 

 
 
 

PLATTE KNOOP 
Waarschijnlijk de bekendste knoop die er is. Hij zal onder flinke spanning blijven zitten en is 
toch snel los te maken. Hij wordt gebruikt voor touwen van gelijke dikte. 

 
 
 

1 Leg het rechter eind over de 

linker 
 
 
 
 
 

2 Breng vervolgens datzelfde 

einde eronderdoor. Leg dan het 
linker einde over het rechter 

 
 
 
 

3 Kruis beide uiteinden nogmaals 



 

 

 

4 Haal beide uiteinden nogmaals 

door elkaar 

5 Trek de knoop strak; door aan 

beide zijden aan de uiteinden of 
alleen aan de losse einden te 
trekken, maar zorg ervoor dat de 
knoop op de juiste wijze strak komt 
te zitten 

 
 

 

Noot: Controleer de knoop, de twee lussen moeten op elkaar glijden. Als je ze op de 
verkeerde wijze kruist, ontstaat de zogenaamde “boerenknoop”, die bij het op spanning 
brengen zal gaan glijden en het dus niet houdt. 

GEBRUIK 
• Voor het vastleggen van een paal. 



 

 
 
 

SANGELKNOOP 
Een nuttige knoop, welke onder spanning niet gaat glijden. Deze knoop kan strak vast komen 
te zitten. De knoop op een harde ondergrond slaan wil nog wel eens helpen om de knoop los 
te krijgen. 

 
 

1Maak een enkele knoop aan 

het einde van het “lint”. Niet te 
strak aantrekken 

 
 
 

2Weef het andere “lint” vanaf 

het uiteinde door de enkele knoop 
terug, zodat het precies de vorm 
van de eerder gelegde knoop volgt. 
Trek dit vervolgens strak aan elk 
uiteinde 

 
 

Noot: De losse einden moeten een juiste lengte tot aan de knoop blijven houden 
(graadmeter: aantal centimeter losse einden is aantal millimeter van de dikte van het “lint” 
of sangel bij aangetrokken knoop) minimaal 5 centimeter, zodat de losse einden niet 
terugglijden in de knoop wanneer de knoop wordt aangetrokken. Bijvoorbeeld 8 millimeter 
sangeldikte is 8 centimeter los einde. 

GEBRUIK 
• Aan elkaar knopen van sangelbanden; 
• Aan elkaar knopen van diverse platte 

linten en of textiel. 



 

 

 
 
 

ANKERSTEEK 
Deze knoop kan op zeer veel manieren worden toegepast. Wanneer er geen los eind in de 
buurt is wordt hij als zeer lastig beschouwd. 

 
 
 

1 Leg de in een lus gevormde 

touw/sangel over een ander touw 
of een willekeurig ankerpunt 

 
 
 

2 Trek de losse einden of andere 

lus door de over het ankerpunt 
geslagen lus. Als er met een los eind 
en een staand eind wordt gewerkt 
denk dan aan de veiligheidsknoop! 

 
 

Als de ankersteek gestoken moet worden, gaat dit als volgt: 
1. Leg het losse eind van het touw over een ander touw of een willekeurig ankerpunt 

door vorm van een oog en laat het losse eind het staande eind kruisen; 
2. Haal vervolgens het losse eind terug onder het touw of een willekeurig ankerpunt 

door; 
3. Vorm een tweede oog; 
4. Steek het losse eind van deze lus in de eerder gevormde lus. Denk aan de 

veiligheidsknoop! 

 

GEBRUIK 
• Om een touw of sangel om een andere 

lijn of ankerpunt te bevestigen. 



 

 

 
 
 

PAALSTEEK 
De paalsteek vormt een oog welke niet kan worden aangetrokken en niet kan slippen. 
Verder zal deze knoop na grote inspanning zonder veel moeite los te maken zijn. De 
paalsteek vormt een zo genaamd “loszittend” oog welke kan schuiven rond het ankerpunt. 

 

1 Leg het losse eind over het 

staande eind en vorm een oog op 
enige afstand van het losse eind. 
Haal het losse eind vanaf de 
onderzijde door het oog 

 
 
 
 

2 Draai het losse eind aan de 

onderzijde rond het staande eind 
van het touw 

 
 
 
 
 

3 Steek het losse eind in dezelfde 

richting terug in het oog 



 

 
 
 
 
 

4 Trek aan het losse eind van het 

touw om de knoop strak te leggen 
en breng hierbij de knoop in de 
juiste vorm. Denk aan de 
veiligheidsknoop! 

 
 

Noot: Een goede werking van de knoop wordt verkregen door afstand te creëren tussen de 
knoop en het ankerpunt. Omdat het om een loszittend oog gaat is het goed ervoor te zorgen 
dat het oog zich niet kan verplaatsen. De knoop kan op verschillende manieren gelegd 
worden, probeer hier één methode in aan te houden. 

GEBRUIK 
• Om een touw of sangel om een andere 

lijn of ankerpunt te bevestigen. 



 

 

 
 
 

MASTWORP 
Een effectieve bevestiging als de trekkracht haaks tot horizontaal wordt uitgeoefend. 

 
 
 

1 Sla het losse einde over en rond 

een balk 
 
 
 
 
 
 

2 Sla het losse eind over zichzelf 

heen en opnieuw over de balk 
 
 
 
 
 
 

3 Steek het losse eind in dezelfde 

richting terug in het oog 



 

 

 
 
 
 
 
 

4 Schuif de gevormde lussen 

tegen elkaar en trek de knoop strak. 
Denk aan de veiligheidsknoop! 

 
 
 
 

Noot: Een mastworp is minder geschikt wanneer de trekkracht onder een hoek wordt 
uitgeoefend of als de trekrichting van de beide einden varieert; dit kan de mastworp 
loswerken. 

GEBRUIK 
• Als bevestigingspunt bij trekkracht haaks 

tot horizontaal. 



 

 

 
 
 

WEVERSKNOOP 
Deze knoop kan met touwen van gelijke dikte effectiever zijn dan de platte knoop. De 
weversknoop is ideaal wanneer je touwen van verschillende materialen aan elkaar moet 
knopen. Tevens wordt de weversknoop veel gebruikt bij het knopen met natte of bevroren 
touwen. De weversknoop is zeer eenvoudig te leggen; verbruikt niet veel touw en is snel los 
te maken wanneer de knoop onder spanning heeft gestaan. En de knoop slipt niet mits hij op 
de juiste wijze is aangelegd. 

 
 

1Maak een lus/oog, achtknoop 

of iets dergelijks in het ene 
(dikkere) touw/lus 

 
 
 
 

2 Breng het losse eind van het 

andere touw vanaf de achterzijde in 
de gevormde knoop/lus/oog en 
draai dit losse eind vervolgens 
achter de knoop/lus/oog om



 

 

 
 

3 Trek dit losse eind weer naar 

voren waarbij de knoop onder 
zichzelf door wordt gelegd 

 
 
 
 
 

4 De knoop strak aantrekken en 

daarbij in de juiste vorm leggen. 
Denk aan de veiligheidsknoop! 

 
 
 
 

Noot: deze knoop volstaat niet in een hindernis waar deelnemers door heen gaan. Dan dient 
de dubbele weversknoop gebruikt te worden. 
Bij gebruik van touwen van ongelijke dikte vormt het dikste touw de lus, waarbij het dunnere 
deel wordt ingeweven. De knoop mist anders zijn juiste en optimale werking. 

GEBRUIK 
• Aan elkaar verbinden van touwen van 

gelijke en ongelijke diktes. 



 

 

 
 
 

DUBBELE WEVERSKNOOP 
Het verschil met de weversknoop is dat deze knoop wel geschikt is voor in een hindernis en 
de enkele niet. 

 
 

1Maak een lus/oog, achtknoop 

of iets dergelijks in het ene 
(dikkere) touw/lus 

 
 
 
 

2 Breng het losse eind van het 

andere touw vanaf de achterzijde in 
de gevormde knoop/lus/oog en 
draai dit losse eind vervolgens 
achter de knoop/lus/oog om 

 
 
 

3 Trek dit losse eind weer naar 

voren waarbij de knoop onder 
zichzelf door wordt gelegd 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 Herhaal dit laatste nogmaals 

met een slag van 360 graden; 
 
 
 
 
 

5 de knoop strak aantrekken en 

daarbij in de juist vorm leggen. 
Denk aan de veiligheidsknoop! 

 
 
 
 

Noot: Bij gebruik van touwen van ongelijke dikte vormt het dikste touw de lus, waarbij het 
dunnere deel wordt ingeweven. De knoop mist anders zijn juiste en optimale werking. 

GEBRUIK 
• Aan elkaar verbinden van touwen van 

gelijke en ongelijke diktes. 



 

 

 
 
 

VISSERSKNOOP 
De vissersknoop is geschikt voor het aan elkaar knopen van natte, gladde touwen en 
uitsluitend te gebruiken bij touwen van gelijke dikte. De knoop is erg stevig, maar lastig uit 
elkaar te halen. De knoop is niet aan te bevelen voor dikke of stugge kunststof touwen bij 
gebruik in enkele vorm. 

1 Leg de touwen naast elkaar, de 

losse einden in tegenovergestelde 
richting. 

 

2 Sla één van de losse einden om 

het andere touw en maak een 
enkele knoop 

3 Zorg ervoor dat het andere 

touw door de enkele knoop loopt. 
 

4 Herhaal dit met het losse eind 

van het andere touw (draai 
eventueel het touw 180 graden om 
makkelijker te kunnen werken) 



 

 

 
 
 

 

5 Trek de enkele knopen 

afzonderlijk strak en trek 
vervolgens gelijktijdig aan beide 
touwen waarbij je ervoor zorgt dat 
de knopen goed tegen en naast 
elkaar liggen 

 
 

Noot: Controleer de symmetrie van de knoop evenals de werking, waarbij de knopen naast 
elkaar moeten liggen en de knoop moet kunnen schuiven. 

GEBRUIK 
• Aan elkaar verbinden van touwen van 

gelijke diktes. 



 

 

 
 
 

DUBBELE VISSERSKNOOP 
Is bijzonder geschikt voor het aan elkaar knopen van natte, gladde touwen en uitsluitend te 
gebruiken bij touwen van gelijke dikte. Is een sterkere versie van de vissersknoop wat deze 
knoop geschikt maakt voor gebruik in een hindernis. De knoop is zeer stevig, maar lastig uit 
elkaar te halen. 

1 Leg de touwen naast elkaar, de 

losse einden in tegenovergestelde 
richting. 

2 Sla één van de losse einden 

tweemaal om het andere touw. 
 

3 Haal het losse eind door de 

twee in het touw gevormde ogen 
en trek de gevormde knoop losjes 
aan 

 
 
 

4 Zorg ervoor dat het andere touw door       

de twee ogen loopt.



 

 
 
 
 
 
 

5 Herhaal dit met het losse eind 

    van het andere touw (draai 
eventueel het touw 180 graden om 
makkelijker te kunnen werken) 

 
 
 
 

4 Trek de knopen afzonderlijk 

strak en trek vervolgens gelijktijdig 
aan beide touwen waarbij je ervoor 
zorgt dat de knopen goed tegen en 
naast elkaar liggen 

 
 

Noot: Controleer de symmetrie van de knoop evenals de werking, waarbij de knopen naast 
elkaar moeten liggen en de knoop moet kunnen schuiven. 

GEBRUIK 
• Aan elkaar verbinden van touwen van 

gelijke diktes. 



 

 
 
 

PRUSIKKNOOP 
Deze knoop is alleen nuttig wanneer deze op de juiste wijze wordt gebruikt. De prusikknoop 
zal onder spanning niet slippen. Maar wel soepel over de lijn glijden, wanneer de spanning 
op de knoop wordt verminderd. 

1 Sla een in het touw gevormde 

lus rond een andere lijn en trek de 
uiteinden van het touw door de 
over de lijn geslagen lus 

2 Breng de in het touw gevormde 

lus nogmaals door de gemaakte lus 
van de reeds ontstane ankersteek; 
laat de slagen niet over elkaar heen 
lopen! 

 

3 Herhaal deze handeling 

nogmaals, zodat je 6 touwen naast 
elkaar op de lijn krijgt 

4 Trek de knoop zodanig aan dat 

de gevormde prusiklijnen netjes 
naast elkaar komen te liggen. Denk 
aan de veiligheidsknoop! 

 

Noot: Alleen te gebruiken op touwen, niet op palen of balken. Hier heeft de prusikknoop geen 
grip op. Deze knoop werkt in twee richtingen. 

GEBRUIK 
• Als beveiliging van touwen . 



 

 
 

STOELTJESKNOOP 
Bij de stoeltjesknoop worden twee lussen gevormd welke voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt. 
Maak deze knoop altijd met een dubbel touw welke niet kan worden dichtgetrokken en/of in de knoop 
raken. 

 

1 Maak een lus in het touw, deze lus 

vormt het losse eind  

2 Leg het losse eind over het 

staande eind en vorm een oog op 
ongeveer 1 meter van het einde van 
het touw  
 

 

3 Haal het losse eind vanaf de 

onderzijde door het oog als bij de 
paalsteek  

 

4 Breng de lus van het losse eind 

omlaag en haal de lus over de grotere 
twee ogen die er nu zijn gevormd 



 

 

5 Breng de lus nu achter het staande 

eind en trek de grotere dubbele ogen 
aan om de knoop strak aan te trekken. 
Denk aan de veiligheidsknoop! 

 
 

GEBRUIK 
• Als bevestiging voor klimladder; 
• Als een oog bij een touwverlenging; 
• Als oog bij bevestiging van een beveiliging 

(bijvoorbeeld bij klimmen); 
• Als stoel bij reddingsacties.  



 

 
 

SPANKNOOP 
Een onmisbare knoop welke vaak wordt onderschat. Eenvoudig te maken en snel weer los te maken 
wanneer er grote spanning op heeft gestaan. Hij is op drie verschillende manieren te maken: enkel/enkel - 
enkel/dubbel - dubbel/dubbel; reden voor deze verschillende manieren liggen in het feit of er veel of weinig 
touw in gebruik is voor het maken van de spanknoop. 

 

1 Sla het losse eind om een boom of 

een ander vast punt  

2 Vorm een oog in het touw  

 

3 Vorm een lus in hetzelfde touw in 

de richting van het vaste punt en haal 
deze lus door het reeds gevormde oog  

 



 

 

 

4 Er hebben zich nu twee lussen 

gevormd. In beide lussen wordt een 
musqueton, D-sluiting of stalen oog 
geplaatst 

5 Eén van de musquetons of D-

sluitingen wordt tevens om het 
staande eind van het touw gehaald om 
te voorkomen dat de lus loslaat 

6 Door de andere musqueton of D-

sluiting wordt het losse eind van het 
touw gehaald welke al om het vaste 
punt was geslagen 

7 Trek het op te spannen touw nu 

aan en knoop het touw af door hem 
om het vaste punt te halen en drie 
keer om het eigen touw te draaien en 
vervolgens af te knopen met drie keer 
een halve steek 

 

 
 

GEBRUIK 
• Opspannen van een touw.  



 

 
 

VLINDERKNOOP 
Deze knoop maakt een vast oog. Het voordeel van deze knoop is dat hij op elk willekeurig punt in de lijn 
gelegd kan worden, ook als er geen uiteinden binnen bereik zijn. Beide werkeinden zitten op één lijn. Als de 
knoop niet op de juiste wijze wordt gelegd bestaat de mogelijkheid dat het een slippend oog wordt. 

 

1 Leg een oog in het touw  

2 Kruis beide werkeinden, andersom 

dan bij het oog  
 

 

3 Haal het eerste oog tussen de 

twee werkeinden door 

 

4 Haal dit oog door het andere oog 

en zichzelf door 



 

 

5 Trek de knoop vervolgens strak 

 
 

GEBRUIK 
• Een oog maken op een lijn voor gebruik 

als bevestigingspunt. 



 
 

 
 

C. KNOPEN IN HINDERNISSEN 
 
De hieronder beschreven techniek is ook te gebruiken bij hindernissen als indianenbrug, 
catcrawl, touwtjesbrug en het enteren. 
 

APENHANG 
Bevestig het beginpunt met een mastworp (1). Vergeet niet de veiligheidsknoop. Hang in de 
tweede boom een harpsluiting met mastworp (3) en of prusikknoop (4) en haal het touw 
hier doorheen. 
 
Je kunt nu beginnen met de spanknoop (5) en span de hindernis op. Zet nu voor de 
spanknoop een prusikknoop (4) en zeker deze af naar de boom. Schiet de spanknoop nu los, 
dan zal de prusikknoop deze tegenhouden. 
Bevestig nu de inklimtouwen, doorlussen en met een halve steek (6) zekeren. Mocht de 
hindernis uitzakken dan kun je de spanknoop loshalen (de prusik houdt nu de hindernis 
vast) en kun je de hindernis opnieuw opspannen. 
 
Vergeet niet de inklimtouwen te zekeren zodat deze niet verschuiven. 
 
Vervolgens zeker je het touw dat door de harpsluiting loopt met een prusikknoop af om 
schuiven te voorkomen. 
 
Bij de touwtjesbrug kun je de korte touwtjes aan het boventouw vastzetten met een prusik; 
aangezien deze niet schuift. 

 

1 
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VERTICAAL NET 
Bij een verticaal net moet je het net aan de bovenkant voorzien van een lijn van minimaal 22 
mm. Zit het net in het begin van de run, heeft een dikker touw de voorkeur. Deze leg je vast 
met bv een mastworp (1). Vergeet de veiligheidsknoop niet! Zet de hoekpunten van het net 
vast met een zekeringstouw bv met een mastworp en/of prusik (2). 

 
 

1 1 2 2 



 
 

 
 

SWINGOVER 
Touw vastzetten met een mastworp (1). De inklimtouwen dubbel doorlussen en met een 
halve steek (2) vastzetten.  

 
 

STRAKKE SWINGOVER 
Het is niet toegestaan om bij een strakke swingover een vaste balk onder aan de touwen te 
bevestigen. Deze hindernis mag wel gebruikt worden als vaste lianenbrug. 

 

1 
1 
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Wanneer je toch een strakke swingover wil bouwen kun je onder aan het touw een jerrycan 
en/of een zandzak bevestigen. Ook is het mogelijk om in plaats van een balk een touw aan 
de onderzijde te gebruiken. 

 
 

BOOMDOORSTEEK 
Bij deze hindernis is het van belang dat het 
touw hoger wordt vastgeknoopt dan de tak 
waar de deelnemer overheen gaat. Als je in 
het bezit bent van touwen met een lus, kun je 
het touw doorlussen en zekeren met een 
halve steek; zo niet, dan gebruik je een 
mastworp met veiligheidsknoop.  
 



 
 

 
 

TOUWLADDERS 
Touwladders worden in de regel vastgeknoopt aan een horizontaal touw. Dit touw zet je vast 
met een mastworp (3) of een prusikknoop (2) of een ankersteek (1). Prusik heeft de 
voorkeur. Elke boom één. Vergeet de veiligheidsknoop niet. Knoop de ladder vast en zeker 
deze af aan één kant naar de boom. De andere kant zekeren op het touw, om schuiven te 
voorkomen. 

 
 

1,2 1,2 2 2 1 1 



 
 

 
 

ZWEVENDE BALK OF BUDGYSWING 
Bij deze hindernis hangt de balk in touwen. De beste manier om deze balk veilig op te 
hangen is het aanbrengen van een gat op ongeveer 15 centimeter van het uiteinde van de 
balk, met een minimale omvang voor twee lijnen. Vervolgens steekt je de lijnen dubbel door 
het gat. Sla deze terug om de balk, zodat de lus achter de balk komt te liggen. Trek de lus 
aan en knoop het andere eind met een mastworp + veiligheidsknoop (1) vast in de boom. 
Breng nu het zekeringstouw aan doormiddel van. Een mastworp + veiligheidsknoop (1).  

 
 

VASTE BALK 
Een vaste balk dient opgehangen te worden in een werklus (18mm touw en/of sjorband of 
sangelband). En afgeknoopt te worden met een kruissjorring. De kruissjorring begint met 
een mastworp boven de vast te knopen balk. Sla de lijn over de balk en achter de boom 
langs terug over de balk en opnieuw achter de boom langs. Herhaal dit nog twee keer. 
 
Daarna draai je de lijn drie keer tussen de balk en de boom door. Bind de sjorring af met 
twee halve steken. 
 
De breeksterkte van de sjor- of sangelband dient overeen te komen met de breeksterkte van 
het voorgeschreven touw. 

1 
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HORIZONTAAL NET 
Bij deze hindernis vlecht je aan twee tegenover elkaar liggende zijden een touw van 
minimaal 22 mm door het net. Deze touwen bevestig je in een boom en met een mastworp 
(1). Vergeet niet de veiligheidsknoop. Nu het net hangt, trek je een zekeringstouw van elke 
hoek van het net naar een boom met behulp van een ankersteek (2) en mastworp (3). Een 
spanband is niet toegestaan. 
 
Je kunt nu de inklim- en daaltouwen bevestigen door deze door te lussen en te zekeren met 
een halve steek (4). 
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LIANENBRUG 
Verticale touwen vastzetten met bijvoorbeeld een mastworp, ankersteek of prusikknoop. 
Prusik geniet de voorkeur. 

 
 

GLADDE PALEN 
Palen vastzetten doormiddel van gaten in de palen te maken en hier een touw door te halen. 
Palen afzonderlijk aan het hoofdtouw vastzetten. Onderzijde palen ongeveer 10 centimeter 
in de grond plaatsen. Worden de palen toch boven de grond gehouden, dan de onderzijde 
vastzetten net boven de grond. (zie swingover korte palen.) 

 



 
 

 
 

ZEKERINGSTOUW 
Zekeringstouw (1) moet ongeveer 10 centimeter boven de knoop van het hoofdtouw aan de 
boom worden bevestigd en ongeveer 30 centimeter (2) vanaf de knoop op het hoofdtouw. 
Zekeringstouw dient minimaal 12 millimeter dik te zijn. Dubbel 6 of 8 is niet toegestaan! 

 
 

 
Zekeringstouw is hier te hoog weggeknoopt. 
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SWINGOVER KORTE PALEN 
Balk ophangen in een werklus (1), daarna afknopen met een kruissjorring (2). Palen aan de 
onderkant vastzetten met 12 millimeter touw (3). Op de grond een horizontaal touw 
spannen en hier de verticale touwen aan bevestigen (4).  
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ZWEVENDE BALKEN 
Zwevende balken dienen te allen tijde te worden gezekerd met een zekeringstouw van 12 
millimeter (1). Mocht de balk meer dan 1,5 meter boven de grond hangen of door meerdere 
deelnemers tegelijk belast worden dient de 12 millimeter vervangen te worden voor 18 
millimeter. 
Hoofdtouw (2) dient altijd dikker te zijn dan het zekeringstouw. Hoofdtouw vastzetten met 
bijvoorbeeld. Een mastworp. Door een gat in de balk te maken en hier een zekeringstouw 
doorheen te doen, voorkom je dat de knoop van het hoofdtouw eraf kan schuiven. 
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SLAPPE APENHANG 
Bij een slappe apenhang óf een hindernis waarbij in het midden nog een stam/balk zit, hoeft 
de knoop (mastworp) op deze middelste balk niet extra gezekerd te worden. 

 



 
 

 
 

D. BELINTING 
 

AFZETLINT 
Er wordt geadviseerd met rood wit lint te werken. Lopers zijn hier bekend mee en het 
contrasteert goed met de omgeving. 
 
Bij kritieke punten in het parcours waar verkeerd lopen bijna voor de hand ligt, adviseren wij 
om het parcours aan beide zijden dicht te linten, zodat de lopers tussen de linten blijven 
lopen. 
Lint over paden en/of bij wegoversteken vlak op de grond leggen en eventueel verzwaren 
met een steen of tak in de bermkant. 
Wees met het inlinten zo duidelijk dat er geen twijfel mogelijk is; beter is het om één rol lint 
méér te gebruiken, dan lopers die verkeerd lopen. 



 
 

 
 

DE BELINTING 
Om ervoor te zorgen dat een survivalrunner geen spoorzoeker wordt, moet het parcours 
worden uitgelint. Het uitlinten moet ervoor zorgen dat de loper zonder te zoeken bij de 
hindernissen komt. Het reglement van de SBN voorziet in een aantal regels voor het 
uitlinten. 
 
Een loper mag nergens over een prikkeldraad tenzij dit omwikkeld is met rood-wit lint (1). 
Wil je de lopers door een sloot laten lopen, dan zul je de sloot aan beide zijden moeten 
inlinten. Moet de loper ook door een duiker, dan moet de belinting doorlopen in de duiker 
of deze aan de bovenzijde dicht zetten. 
Bij een hordenloop moeten ook beide zijden ingelint worden, om te voorkomen dat er 
horden worden overgeslagen. 
Een wegoversteek moet je zo inlinten dat er haaks wordt overgestoken in verband met de 
verkeersveiligheid (2). 
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Hindernissen dien je zo in te linten dat de loper aan het lint kan zien wat er moet gebeuren. 
Wees hierin erg duidelijk; dit bevordert de doorstroming bij de hindernis. 
 
Wil je in het parcours een afbuiging maken, geef dit dan goed aan door de hoeken duidelijk 
in te linten (3). De deelnemer moet bij een afbuiging in het parcours altijd tegen het lint 
aanlopen. 
 
Hang de linten in de looproute zo dat je altijd lint voor je ziet en dat het lint achter je nog 
zichtbaar is, deze linten moeten minimaal één meter lang te zijn. 
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