VOORNAAM:…………………………………….
NAAM:………………………………………………
KLAS:……………………………………………….

NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum
Pastoor Schmitzstraat 5,
8670 Oostduinkerke
Tel. 058/512468
fax: 058/510817
www.navigomuseum.be
info@navigomuseum.be
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Stap binnen in het vissershuisje en kijk goed
rond.
De voorwerpen die hier staan zien er helemaal
anders uit dan bij jullie thuis. Herken jij een
paar spulletjes?

Wat past bij elkaar?
Verbind met een lijn de voorwerpen van vroeger met dezelfde voorwerpen die
je nu kent.
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Niet alleen op zee wordt er vis en garnalen gevangen, maar ook op het strand en langs
de waterlijn. Dit noemt men strandvisserij.

Bij strandvisserij moet men rekening houden met de getijden.
Dit wil zeggen met hoogwater en laagwater.
Vul aan.
Laagtij noemen we E………, hoogtij VL………………………….

Er bestaan verschillenden soorten netten die de
strandvisser bij laagtij op het strand plaatst.

Teken hieronder je eigen tongnet.
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De paardenvissers zijn heel bekend in Oostduinkerke.
Tijdens laagtij trekken visser en paard naar zee om er garnalen te vangen.

Met je eigen schepnetje kan je in het ondiepe water ook wel een paar garnalen vangen.

Hieronder zie je een schilderij met paardenvissers op.
Kan jij het ontbrekende stukje vinden?

Zet een

☺ onder het juiste stukje.
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De Roesschaert is een monster, half mens half vis.
Op zee waren de vissers bang van de Roesschaert.
Hij kon op zee lelijk toeslaan.
Om zich te beschermen op zee namen de vissers een afbeelding van een heilige
of een gewijde kaars mee.

Hoe ziet de Roesschaert eruit ?
Hij heeft het hoofd van een ……………………………………..
De romp van een……………………………………………………….
De staart van een………………………………………………………

Salamander

Kabeljauw

Rat

Aap

Mens

Hond

Zeemeermin

Slang

Draak
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De IJslandvaarders zijn vissers die naar IJsland gaan om er kabeljauw te vangen.
De kabeljauw wordt niet met een net gevangen maar met de kollijn.
Een touw met een haak eraan. Zo wordt de kabeljauw één voor één naar boven gehaald.

De IJslandvaarder was lang op zee.
Hij vertrok begin maart en eind augustus kwam hij thuis.

Hoeveel maanden duurde zijn reis naar IJsland dan?

………… maanden.
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Doorheen de tijd is er in de visserij veel veranderd. In deze gang zie je verschillende
voorwerpen staan die met het leven van de vissers te maken hebben. Kijk maar eens
goed rond.

Zoek de voorwerpen in deze gang die je hieronder afgebeeld ziet op de foto’s.
Vul aan:

Z

Z
B

E

A

K

E
S

C

H

T

7

Iedere visser had een zeemansboekje bij.

Vul jouw zeemansboekje aan.

Welk kleur van ogen
heb jij?

Welk kleur heeft jouw
haar?

Hoe groot
ben jij?

Gestalte

Ogen

Vingerdruk

Haar

Gelaatskleur

Welk kleur heeft jouw
huid?

Huidbeprikkeling

Algemeen Stamboek van ………………….. N ………………..

Heb jij een tattoo of een
moedervlek?

Stamboek van ……………………………………. N ………………..

Handtekening van de
zeeman
Schrijf hier jouw naam
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Er ontbreekt een symbool op deze boegplank. Teken het ontbrekende symbool.

Probeer de tonnen in de lucht te heffen.
Welke ton is zwaar? Welke ton is zwaarder? Welke ton is het zwaarste?
Vul aan op de tonnen.
Kies uit: zwaar, zwaarder en zwaarste.
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2

3
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Ga op zoek naar dit vissersvaartuig.
Elk vissersvaartuig heeft een naam. Deze naam wordt voorafgegaan door een
lettercode + cijfer.
De letters duiden de thuishaven van het vissersvaartuig aan.

Op deze foto zie je een vissersvaartuig met als lettercode OD.1, OD staat voor de
thuishaven Oostduinkerke.
Net zoals jij heeft dit schip een naam, wat is de
naam van dit schip?
__________________________________

Dit is niet het alfabet dat jij geleerd hebt op school,
dit is het morsealfabet.

In een noodsituatie werden de letters S.O.S. uitgestuurd.
Schrijf hier in morsetaal S.O.S.

___________
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Welkom in ons aquarium!

Neem een kijkje in ons aquarium en ga op zoek.
Wie ben ik? Omcirkel de juiste vis.

Ik heb een lange witte streep op
de zijkant, drie rugvinnen, twee
buikvinnen en een wit baardje.
Wie ben ik?

Wijting

Zeebaars

Kabeljauw

Zandhaai
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