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Verklaart als deelnemer van de lepelworkshop de veiligheidsinstructies volledig gelezen en begrepen te hebben. Zich ten volle 
bewust te zijn van de risico’s van het werken met zeer scherp gereedschap.Aan het evenement deel te nemen voor eigen risico. 
Volledige aansprakelijkheid voor eigen doen en laten (en daaruit mogelijk voortvloeiende schade voor anderen aan personen en/
of zaken) te aanvaarden, en in voorkomende gevallen in staat te zijn deze aansprakelijkheid te dragen, c.q. verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. 

De workshop heeft een informeel karakter maar we willen dat je zeer behoedzaam omgaat met de scherpe 
gereedschappen (messen en bijlen). Lees onderstaande instructie daarom goed door.

Elke deelnemer is en blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het hem/haar toevertrouwde 
gereedschap en de veilige omgang ermee.
Al het gereedschap is zeer scherp. Zoek tijdens het werk een rustige plek. Leid elkaar niet onnodig af, zorg voor een 
geconcentreerde sfeer. Neem tussendoor voldoende rustpauzes, benut deze ook om elkaars werk en werkwijze te 
bestuderen en daar waar nodig aan te spreken op de veiligheidsaspecten.

Algemeen
Snijden 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 van het hakblok onder de plek waarop je wil hakken.

Bijlen
We werken o.a. met bijlen van Gränsfors Bruks, Robin Wood en Hultafors. Als je de bijl in gebruik krijgt zit er een 
leren schede om: Gebruik deze zoveel mogelijk. Gebruik de snede van je bijl niet om het hakblok mee schoon te 
schrapen. Leg een bijl nooit op iets hoogs; een aai langs een snede zal u kunnen verwonden. Een bijl die ergens 
wordt afgestoten kan in een voet of been vallen. Sla een bijl ook nooit in een hakblok als “ruststand”. Leg een bijl dus 
laag, echter nooit op het zand! gebruik in dat geval een krant, tas of een doek.

Hakblok
Het hakblok moet schoon zijn- en blijven: Zand en schoenvuil is de vijand van de scherpe bijl. Op een hakblok mag 
daarom nooit een schoen worden gezet, niet als bijzettafeltje gebruiken en er niet op staan. Hakken en snijden met 
de bijl: “bedenk” elke slag! Bij elk haklblok zit een borstel om het oppervlak schoon te houden.

Messen
Messen zijn voor allerlei snijwerk. Gebruik een mes nooit om te hakken of te schrapen. Zet de punt nooit zomaar 
in een stuk hout. “Bedenk” elke snede tevoren. Sta stil bij de positie van mes, werkstuk, en lichaamsdelen. Als je zit; 
vergeet je bovenbenen daarbij niet. Kijk ook om je heen. Snijden kan op talloze manieren:
Met veel kracht en weinig controle : Kijk om je heen, zoek de ruimte.
Met kracht en veel controle : Naar je toesnijden kan ook. Zorg dat je werkstuk je mes van je lichaam afschermt.
Weinig kracht en veel controle : denk vooral om je vingertoppen. 

Laat ongebruikte messen nooit onbeschermd liggen. Leg een mes steeds veilig weg in het holster.
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