7.2 kopieerblad Kun jij varen?
Weet jij alles over de Binnenvaartschipper/kapitein?
Beantwoord de vragen.
1. Waarom heet een schipper die met zijn schip in Nederland vaart
binnenvaartschipper?
omdat de schipper altijd binnen zit
omdat de schipper binnen Nederland vaart
omdat de schipper veel verdient
2. Een klein binnenvaartschip is tussen de
25 en 75 meter lang. Een middelgroot
binnenvaartschip is tussen de 75 en 100
meter lang. Een groot binnenvaartschip
is wel 105, 110 of 135 meter lang.
Wat voor schip is de Elgeria?
een klein schip
een middelgroot schip
een groot schip
Hoe kun je dat zien?
Dit kun je zien aan:.......................................................................................................................
3. Wie is de baas op een schip?
de stuurman
de schipper/kapitein
de matroos
4. Op dit plaatje zie je hoe een schip is
vastgelegd. Hoe heten de ronde palen
waar het touw omheen gaat?
Heipalen
Paddestoelen
Bolders
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5. Kinderen die op een schip wonen moeten ook naar school. Hoe heet die school?
een kostschool
een internaat
een privé-school
6. Als een vrachtschip geladen is, heeft het vracht in de ruimen.

Hoe kun je zien of een schip geladen is?...........................................................................
7. Een schip zo groot als de Elgeria kan ongeveer 1650 ton zand vervoeren. In een
vrachtwagen gaat 30 ton zand. Hoeveel vrachtwagens vol zand gaan er in de
Elgeria?
15 vrachtwagens vol
55 vrachtwagens vol
100 vrachtwagens vol
8. Hoe lang doet de Elgeria erover om van
Utrecht naar de stad Rotterdam te
varen denk je? Het is 58 km van
Utrecht naar Rotterdam. Met de auto
duurt het 45 minuten.
een uur
vier uur
acht uur
9. Op het plaatje zie je de route over de
weg. Over welk water vaart de Elgeria
van Utrecht naar Rotterdam?

Je kunt nu zelf met het antwoordenblad de juiste antwoorden bekijken.
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