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Educatieve werkblaadjes

Vraag 1
Dit is de bergruimte.
Welke voedselvoorraden werden hier zoal bewaard?
Noem er vijf op:

1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….

Vraag 2

Deze vrouw is garnalen aan het
vangen met een steeknet.
Hoe noem je een vrouw die dit doet?
Zeg het met 1 woord!
………………………………………………………….
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Vraag 3

In welke gemeente zijn deze
paardenvissers nog te vinden?

………………………………………….

Nu zijn ze uniek, maar in welke landen gebeurde dat vroeger ook wel?
……………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 4

Visvangst wordt niet alleen op zee
beoefend.
Er was (is) ook de strandvisserij.
Die wel afhankelijk is van eb en vloed.

Kan je 3 soorten netten opsommen die je daarvoor kunt gebruiken?

1.

………………………………

2.

……………….…………….

3. ……………………………….
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Vraag 5

Mensen die aan zee woonden, zochten het strand af naar bruikbare dingen.
Dit noemt men jutten.
Ook zeesterren nam men mee naar huis.
Waarvoor werden die gebruikt?

………………………………………………………..

Vraag 6

De zee en het leven van de
visser was voor vele kunstenaars
een inspiratiebron.

Wie hoort hier niet thuis in het rijtje?
Schrap wat niet past!

▪

Aloïs Boudry

▪

Georges Teugels

▪

Albert Crahay

▪

Vincent Van Gogh

▪

Edgard Farasyn
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Vraag 7

Je zegt niet “ netten maken”!
Je zegt netten…..

O weven
O naaien
O breien
O haken

In de vitrinekast zie je ook kneken liggen.
Waarvoor werden ze gebruikt?
……………………………………………………..

Neem nu rustig de trap naar boven.

Vraag 8
Vul in.
(Tip: zet de letters in de juiste volgorde.)

In al hun eenzame afzondering op zee, zonder enig contact met het vaste land
en onderworpen aan levensgevaarlijke stormen, waren de vissers bijzonder
gevoelig voor……………………..
B

G

E

O

O

F

IJ

L
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Vraag 9

Wat zijn dit?
……………………………………………………

Vraag 10

Dit is een foto van de patroonheilige van de
vissers.

Wat is zijn naam? …………………………………..
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Vraag 11
Vul in.
Hoe noem je het jongste bemanningslid aan boord?
………………………………………………………………………………….
Welke vis vingen ze in IJsland?
………………………………………………………………………………..

Vraag 12
Vul in.
Kruidenkoek of z……………………. werd meegenomen als versnapering. Daarnaast
werden nog vijgen, dadels en chocolade in de p………………………………. gestopt.

Eenmaal terug beneden kom je rechts in de galerij met de tijdslijn
terecht.
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Vraag 13
Vul in.
Vele vissers hadden vroeger een bijnaam.
Dit is Engelbertus Franciscus Legein,
bijgenaamd ……………………………………

Vraag 14
Vul in.

Vanuit Duinkerke vertrekt dit
schip een topzeilschoener of
“….……………………….” naar
IJsland. De reis duurde van
……………………… tot
………………………… . Er werden
ook ledige tonnen aan boord
gebracht. In deze tonnen
werd, tussen lagen zout,
………………………. bewaard.
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Vraag 15
Wat is de juiste benaming van dit mes?

O Snijmes
O Kutter
O Vlekmes
O Oestermes

Vraag 16

Vroeger had men veel visserijscholen aan de Vlaamse kust waar je tot visser
werd opgeleid.
Men kreeg er les die rechtstreeks te maken had met de visserij.

Noem 2 lesvakken op.

1. ……………………………
2. ……………………………
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Vraag 17

Langs onze kust waren er heel wat
scheepstimmerwerven gevestigd.
Op de foto zie je enkele boegplanken.
Dergelijke boegplank werd door de
scheepstimmerwerf vooraan op het
vaartuig aangebracht. Het was een soort
‘handelsmerk’ waaruit afgeleid kon
worden op welke werf het vaartuig
gebouwd was.

Schrijf 5 namen van
scheepstimmerwerven op:

1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………….
Vraag 18

Zet het juiste cijfer bij de foto of tekening:
1.Dissel
2.Schaaf 3. Klinkhamer 4. Kalfaathamer
Wandel nu rustig door naar de grote zaal.
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Vraag 19
Het ene vaartuig is het andere niet.
Verbind met een lijn elk schip met de juiste naam:

Blankenbergse schuit

Panneschuit

Hoogaars

Kotter als haringdrifter

Topzeilschoener
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Vraag 20
Dit is niet het alfabet dat wij leren op school. Welk alfabet is dit?
………………………………………………..
Welke letters werden uitgestuurd in een noodsituatie?

…

___

…

….………………..

Vraag 21
Waarvoor gebruikte men dit bareeltje of tonnetje ?
O
O
O
O

Als boei
Om netten te laten drijven
Om vis in te bewaren
Om brandwijn mee te nemen

Vraag 22
Een schipper spreekt niet van rechts en links.
Maar van bakboord en stuurboord.
Stuurboord is ook de groene kant.
Welke kant wordt hier aangegeven?
……………………………………

Als men van op het schip naar het voorschip kijkt is bakboord …………………… en
stuurboord ………………. .
(rechts – links)
Neem rustig de trap naar beneden.
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Vraag 23

Zet het juiste cijfer bij de juiste foto:
1. Stroopnet

2. Drijvend haringnet

3. Boomkor

4.Bordennet

Vraag 24
Welke vis zie je hier op deze foto ?
……………………………………………………..

Vraag 25
Zoek mij in het aquarium. Ik ben een platvis en ik heb rode stippen.
Welke vis ben ik?
…………………………………………………

Als je alles gezien hebt in de afdeling onder de waterlijn, ga je naar de
bovenste verdieping. Wees wel voorzichtig.
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Vraag 26
Vis wordt nu vooral te koop aangeboden in de viswinkel en in de supermarkt.
Waar werd vroeger de vis te koop aangeboden?
Doorstreep het foute antwoord.

Op de kade

Op het voetpad
langs de straat

In de kerk

Op het strand

Vraag 27
Het roken van vis was een middel om vis langer te
kunnen bewaren.
Zowel langs de kust als meer in het binnenland
waren er rokerijen te vinden.
Noem een vissoort die vaak gerookt werd en
nog altijd in de handel beschikbaar is:

H

R

I

Vraag 28
Vul in:
Dit is een etiket van de firma…………………………………. uit Nieuwpoort.
Waarvoor maken ze reclame?
Voor……………………………………….van Nieuwpoort.
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