
Je hebt zojuis je eigen driepoot 
gebouwd. Deze kan nu in gebruik 
genomen worden. Zoek een verant-
woorde plek voor een vuurtje en 
plaats de driepoot boven deze plek. 
Zorg dat de driepoot stevig staat en 
voorkom dat de poten uit elkaar 
kunnen schuiven. De vlammen mogen 
de houten palen niet raken, houd hier 
rekening mee. Zorg ook dat de haak 
zometeen mooi boven het middel-
punt van het vuur hangt.  
Het is raadzaam om vuurvaste 
handschoenen klaar te leggen omdat 
de haak en ketting boven het vuur te 
warm kunnen worden om nog vast te 
houden. Houd bij het maken van vuur 
altijd bluswater of zand in de buurt. 

Warmte regulatie: 
De warmte kan op 3 manieren 
gereguleerd worden : 

1. Door het kookgerei aan de haak 
een subtiele slinger of draai te geven.
2. Door de haak in hoogte te verstel-
len.
3. Door te variëren met de hoeveel-
heid stookhout, houtskool of briketten. 

Het verstellen van de hoogte van de 
haak zal hier worden uitgelegd:

1. Ga recht voor de driepoot staan 
en neem het uiteinde van de ketting in 
de hand. Trek vervolgens de ketting 
een stukje naar je toe zodat je hem uit 
zijn vergrendeling trekt. Trek de 
ketting altijd recht over de geleider 
heen! Zie foto’s 22 & 23
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2. Houd de ketting op spanning, 
zodat deze niet meteen weer in zijn 
vergrendeling schiet. 
3. Trek nu de ketting naar beneden 
om de haak hoger te hangen, of 
houd de ketting iets naar je toe en  
laat de zwaartekracht zijn werk doen 
om hem lager te hangen. 
4. Wanneer de haak met het kookge-
rei op gewenste hoogte hangt kun je 
de ketting weer iets naar voren 
houden. De zwaartekracht trekt de 
ketting vervolgens weer in zijn 
vergrendeling.

 

5. Controleer of de ketting goed 
vergrendeld is! Zie foto’s 24 & 25

6. Wanneer een relatief zwaar 
object aan de haak hangt, kan het 
zijn dat deze moeilijker in hoogte te 
verstellen is. In dat geval til je met een 
hand de haak omhoog en met de 

op bij het bijvullen van een ketel; 
deze zal steeds zwaarder worden! 
10. Pas op voor de slingerende 
onderdelen. Wat voor jou op 
heuphoogte is, kan voor een kind op 
ooghoogte zijn.

OPMERKINGEN.
1. Bij levering is het Cor-Ten staal nog 
blank. De roest- vorming zal later 
optreden. Deze roestlaag vormt 
tevens een coating en zal niet 
doorroesten. In kustgebieden kan de 
roestvorming sneller plaatsvinden. 
2. Om veilig gebruik te bevorderen, 
wordt aangeraden om niet meer dan 
15 kg aan de haak te hangen. Het 
mechanisme is getest tot 150 kg 
draagkracht maar o.a. de kwaliteit 
van de houten palen kunnen een 
negatief effect hebben hierop.
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andere hand span + vergrendel je de 
ketting. Hang hierbij niet te ver 
voorover boven het vuur. 
Zorg dat de poten niet verschuiven bij 
het takelen!

TIPS:
1. Hang het grill-rooster of de pan 
hoger wanner het eten klaar is. Het 
eten blijft dan warm maar is ook 
makkelijk te pakken. 
2. Hang de ketting uit de weg door 
deze rond de paal te wikkelen. Zie 
foto 26

3. Wanneer, na een tijdje, de ketting 
stroever over de geleider loopt kan 
een beetje (plant-aardige) olie 
wonderen doen. Druppel wat op het 
buisje in de driesprong en trek de 
ketting enkele malen er overheen. De 
ketting zal soepeler lopen.

VEILIGHEID!
1. Gebruik te allen tijde je gezonde 
verstand, laat het bedienen van de 
driepoot over aan een verantwoorde 
volwassene, vuur stoken is veilig 
zolang het verantwoord wordt 
gedaan. 
2. Centreer het vuur in het midden 
van de driepoot. 
3. Na het verstellen van de hoogte 
van de haak controleer je ALTIJD of 
de ketting goed is vergrendeld! 
4. Leg handschoenen klaar voor het 
geval dat bepaalde onderdelen 
onhandelbaar heet worden. 
5. Droog oefenen: Oefen met het 
mechaniek, het verstellen van de 
haak en het vergrendelen van de 
ketting wanneer het vuur nog niet 
aangestoken is om zo het gevoel te 
krijgen van juist gebruik. 
6. Draag geen loshangende en/of 
licht ontvlambare kleding tijdens 
bedienen van het takelmechanisme. 
7. Houd tijdens het vuur stoken altijd 
een brandblusser, bluswater en/of 
zand in de buurt. 
8. Bij bevestiging van een zwaar 
object (bijvoorbeeld ketel met soep) 
kan het raadzaam zijn om eerst de 
hoogte in te stellen van de haak en 
daarna het object pas ophangen. 
9. Hang geen onhandelbaar zware 
objecten aan de haak. Dus let ook 
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