
 

 

De cursus bestaat uit 4 tot 6 avonden. In deze tijd maak je onder begeleiding een bijl. 
Het smeden van deze bijl bestaat voor een groot gedeelte uit samenwerken. Hierbij 
moet er met een voorhamer gewerkt worden. Het idee is dat zodra de eerste twee 
klaar zijn met het inhakken van het gat, de volgende twee beginnen. Omdat ik meer 
aanmeldingen heb dan vuren en aambeelden, ga ik werken met een wachtrij. Zodra de 
eerste twee klaar zijn, vraag ik de volgende twee de week erop langs te komen. In de 
mail staat een ruwe schatting van wanneer dit ongeveer zal zijn. 

 

De bijl kan gemaakt worden uit “normaal staal”, “normaal staal” met een snijvlak van gereedschapsstaal of helemaal uit gereedschapsstaal. De 
optie met een snijvlak van gereedschapsstaal is hoe klassieke bijlen gemaakt worden. Door dit snijvlak gaat de bijl veel langer mee en blijft hij 
langer scherp. Het vuurlassen van het snijvlak is iets dat u niet zelf zal doen. Dit doe ik tussen de avonden door. Het is ook mogelijk de gehele bijl 
van gereedschapsstaal te maken. Het nadeel hiervan is dat gereedschapsstaal lastiger te bewerken is en u waarschijnlijk anderhalf tot twee keer 
zo lang bezig bent met het smeden van de bijl. 

 

- “Normaal staal”         €20,- 
- “Normaal staal” met snijvlak van gereedschapsstaal      €60,- 
- Gereedschapsstaal (Sleipner van Uddenholm)      €55,- 
- Essen steel          €10,- 
- Avond smeden         €45,- 

 

Er zijn ontzettend veel soorten bijlen. Tijdens deze cursus wil ik u in eerste instantie tussen deze drie vormen laten kiezen om het nog niet te 
gecompliceerd te maken. 

Bearded Axe (viking bijl)      Rechte bijl            Werpbijl of Tomahawk 
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Deze soort bijl is gemakkelijk te gebruiken. 
Doordat het snijvlak een stuk voorbij de 
rug loopt kan deze tot vrij ver naar voren 
vastgehouden worden. Dit maakt hem 
ook geschikt hem te gebruiken voor meer 
dan alleen hakken. 

De perfecte bijl om mee te 
hakken. Door zijn vorm is hij 
erg degelijk en gemakkelijk te 
gebruiken. 

Deze bijl is geschikt om mee te gooien. 
Zorg dat u tijdens het oefenen altijd een 
veilige situatie creëert. 

 


