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#weareropeskipping	  

De	  skipper	  die	  het	  het	  brevet	  aflegt	  heeft	  het	  touw	  en	  voert	  de	  traveller	  uit.
De	  traveller	  rij	  bestaat	  steeds	  uit	  4	  extra	  skippers.
Iedere	  correct	  meegenomen	  skipper	  (of	  groep	  skippers)	  levert	  4	  punten	  op.

1 vooraan	  meenemen	  met	  360°
O O O O O /20	  

2 per	  2	  achteraan	  meenemen
O O O O O /20	  

3 per	  2	  tussenin	  meenemen
O O O O O /20	  

4 per	  4	  achteraan	  meenemen
O O O O O /20	  

5 2	  people	  1	  rope	  traveller
O O O O O /20	  

	  /100	  

Voor	  elke	  fout	  of	  stop	  is	  er	  een	  deductie	  van	  5	  punten.

fouten

	  -‐	  

TOTAAL	  SCORE:	  

(minimaal	  75%	  om	  het	  brevet	  te	  behalen)

Naam

/100	  



Uitleg	  skills

1 vooraan	  meenemen	  met	  360°
De	  draaier	  neemt	  de	  rij	  skippers	  langs	  voor	  mee	  met	  een	  volledige	  draai.	  Tijdens	  de	  side	  swing
halve	  draai	  naar	  achteren	  wordt	  de	  skipper	  in	  het	  touw	  meegenomen.	  Bij	  het	  terugdraaien	  naar
voorwaarts	  komt	  men	  terug	  naast	  de	  volgende	  skipper	  staan.

2 per	  2	  achteraan	  meenemen
De	  draaier	  neemt	  steeds	  2	  skippers	  tegelijk	  langs	  achter	  mee.	  Deze	  2	  skippers	  staan	  naast	  elkaar.
De	  draaier	  staat	  dus	  met	  zijn	  gezicht	  naar	  de	  rug	  van	  de	  skippers.	  Deze	  traveller	  dient	  heen	  en	  
terug	  uitgevoerd	  te	  worden	  zodat	  in	  totaal	  4x	  2	  skippers	  worden	  meegenomen.

3 per	  2	  tussenin	  meenemen
De	  draaier	  neemt	  steeds	  2	  skippers	  tegelijk	  mee,	  waarbij	  1	  skipper	  achter	  de	  draaier	  en	  1	  skipper
voor	  de	  draaier	  staat.	  Deze	  traveller	  dient	  heen	  en	  terug	  uitgevoerd	  te	  worden	  zodat	  in	  totaal
4x	  2	  skippers	  worden	  meegenomen.

4 per	  4	  achteraan	  meenemen
De	  draaier	  neemt	  steeds	  de	  4	  skippers	  tegelijk	  langs	  achter	  mee.	  Deze	  4	  skippers	  staan	  zo	  dicht
mogelijk	  in	  een	  vierkant	  bij	  elkaar.	  De	  draaier	  staat	  dus	  met	  zijn	  gezicht	  naar	  de	  rug	  van	  de	  
skippers.	  Deze	  traveller	  dient	  2x	  heen	  en	  terug	  uitgevoerd	  te	  worden	  zodat	  in	  totaal	  4x	  4	  skippers
worden	  meegenomen.

5 2	  people	  1	  rope	  traveller
Zoek	  een	  extra	  skipper.	  Beide	  skippers	  houden	  één	  handvat	  vast	  en	  springen	  samen	  (met	  
tussensprongen)	  achter	  de	  rij	  skippers.


