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1.Binnenschip of zeeschip? 

Antwerpen is een zeehaven waar zeeschepen aanleggen. De Tally Ho is zo’n
zeeschip. Het bracht containers met computeronderdelen van Hong Kong naar
Antwerpen. Wat zouden de verschillen kunnen zijn tussen jouw Enterprise III
(een binnenschip) en de Tally Ho (een zeeschip)?

2.Spreek jij de taal van een matroos?

Veel scheepstermen komen uit het Engels omdat de Britten lange tijd heer en
meester waren op de wereldzeeën. Welke woorden ken je die we bij onze Engelse
vrienden geleend hebben?

o Toestel dat schepen gebruiken (vooral als er mist is) om te zien welke andere 
schepen en obstakels er in de buurt zijn, waar de oever is en waar de sluizen zijn. 

o De hens in ‘Alle hens aan dek!’ verwijst naar het Engelse… 

o Een handige verpakking voor heel veel goederen. 

o Een  binnenschip heeft uiteraard geen vaste telefoonlijn. De kapitein gebruikt 
dus net als iedereen die altijd en overal bereikbaar wil zijn een… 
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Je bent kapitein op de Enterprise III, een
containerschip dat tussen Antwerpen en Genk

vaart. De Enterprise III is een binnenschip van 2.100 ton.
Het is al voor driekwart volgeladen met containers. Nu komen er

nog eens vijf containers bij met computeronderdelen. Die breng je naar
Genk. Door alle vragen juist te beantwoorden krijg je de vracht in Genk.

Veel succes!

ALL
E HEN

S AAN
DEK



www.binnenvaart.be 2

3.Container 

o Duizend computers met alle toebehoren moeten van Hong Kong naar Genk 
vervoerd worden. Dit gebeurt gedeeltelijk per vrachtwagen, gedeeltelijk per 
zeeschip en gedeeltelijk per binnenschip. Om dit transport uit te voeren worden
ze eerst in vijf containers geladen die elk 200 computers bevatten. 
Een container wordt een ‘intermodaal’ verpakkingsmiddel genoemd. 
Kan je achterhalen wat het woord ‘intermodaal’ hier betekent? 

O Een container is overal op de wereld voorhanden, het is de meest gebruikte 
verpakkingsvorm.

O Een container vergemakkelijkt het overladen tussen de verschillende vervoerswijzen
(zeeschip/binnenschip/vrachtwagen).

O Een ander woord voor verpakkingsmiddel is ‘modus’. Je laadt eerst de goederen 
in een modus (container) en zet ze pas daarna op transport.

o Een binnenschip vervoert natuurlijk niet alleen containers, maar kan eigenlijk 
ook alles vervoeren wat met een vrachtwagen kan worden vervoerd.
Wat kan je echter veel beter met je binnenschip vervoeren dan over de weg? 

O Grote stukken.
O Vloeibare stoffen.10.Waarvoor dient een sluis?
O Voedingsmiddelen.10

o

o

1.

2.

3.

4.

4.Welk binnenschip?

Zeg nooit zomaar schip tegen een binnenschip. Jij vaart met een containerschip,
maar je moet natuurlijk ook de andere soorten binnenschepen herkennen.
Gooi het anker uit naar de juiste scheepstypes. 

a. Duwkonvooi met zand in bulk
b. Containerschip
c. Tankschip
d. Ro/ro-schip of autoschip
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o 5. Ken je schip

Een goede kapitein kent zijn schip. Benoem de delen van dit binnenschip. 
Plaats de cijfertjes in de juiste cirkel.

1. Dek - 2. Laadruim - 3. Anker - 4. Radar - 5. Kiel - 6. Achtersteven -
7. Boeg - 8. Brug (stuurhut) - 9. Woonruimte - 10. Naam van het schip -
11. Bolder - 12. Machinekamer

o 6.Wat zie je?

Een modern binnenschip zit vol apparatuur die de binnenvaartondernemer helpt
zijn schip op de juiste koers te houden. Zo vormt de radar de ogen van het schip.
Waarvoor gebruikt de kapitein deze extra ogen? 

O Om dingen te zien die onder water liggen, zoals scheepswrakken, auto’s die in het 
kanaal zijn gereden en... onderzeeërs.

O De zeeën, rivieren en kanalen zijn niet verlicht zoals autowegen, maar een schip vaart
ook in het donker en bij mist. Dan ‘ziet’ de kapitein dankzij de radar.

O Om te bepalen hoe lang het schip onderweg zal zijn.
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o 7.Stuurhut

Jij herkent natuurlijk onmiddellijk de stuurhut van de Enterprise III, een moderne,
geautomatiseerde ‘cockpit’. Wie bij een stuurhut nog altijd denkt aan het grote
houten stuurwiel op de schepen in ‘Master and Commander’, zal grote ogen
opzetten. 
Duid op deze foto de ‘telegraaf’ (er zijn er twee) en de ‘river pilot’ aan. 
Vraag aan je meester of juffrouw om de andere instrumenten aan te duiden.

o 8.Links en rechts

Op een schip heten links en rechts bakboord en stuurboord. Je staat als kapitein aan
het roer en kijkt naar de boeg van je schip. Duid nu bakboord en stuurboord aan op
de tekening.
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o 10.Waarvoor dient een sluis?

O Alleen in sluizen mogen schepen elkaar voorbijsteken of kruisen.
O Om te controleren of een schip niet te zwaar geladen is.
O Om schepen een niveauverschil te laten overbruggen.

5

o 9.Raak niet van de kaart

9.Raak niet van de kaart

o Hoeveel kilometer is het van Antwerpen (Straatsburgdok) naar de sluis van Genk 
over het Albertkanaal? 

Hoe snel denk je dat een geladen binnenschip per uur kan varen? 

Op hoeveel tijd kan je er dus zijn?

o Door hoeveel sluizen moet je varen? 

Waarom is het belangrijk dat je op voorhand weet door welke sluizen je moet varen
op je traject van Antwerpen naar Genk?

o Hoe wordt de doorvaarthoogte onder de bruggen aangeduid?
Waarom is het belangrijk dat je op voorhand weet onder welke bruggen je moet varen
op je traject van Antwerpen naar Genk?

km

uren

km/uur

sluizen

Je kent als kapitein natuurlijk de weg van Antwerpen naar Genk via het Albertkanaal.
Los nu de volgende opdrachten op aan de hand van de onderstaande kaart.
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12.De grootste

Het zeeschip Tally Ho is door de grootste sluis ter wereld gevaren om in de haven
van Antwerpen te komen. Weet je in welk land die sluis zich bevindt? 

O India
O China
O België

o 11.Hoe werkt een sluis?

Je vaart de sluis binnen en terwijl je wacht om door te varen, roept iemand aan wal:
“Hé kapitein, hoe werkt zo’n sluis eigenlijk?” Dat weet jij als geen ander, daarom zet
je moeiteloos de tekeningen in de juiste volgorde. Geef ze een nummer van 1 tot 8.
Je schip vaart stroomopwaarts, op de schema’s van links naar rechts.
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o 13.Sluis je schip erdoor

Je vaart Antwerpen nog maar net binnen en je komt al in een sluis terecht. 
Vind jij in de woordzoeker de 11 woorden die met een sluis te maken hebben? 
Je mag zoeken van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en
omgekeerd en ook diagonaal.

schotten - invaren - sluisdeur - waterniveau - sluiswachter - kanaal - sluiskolk - 
uitvaren - toegangsgeul - schutten

H E V I G O N W E E R O P K O M S T H O

E N T E R E N S C H U T K R I N G T I G

G S S L U I S K O L K T O E G A N G E S

G E O L O G E N C R G O T I S C H E C L

E E R L U J D U U R T H C N L U I H S A

S C H S O I R A P P O R T V E I U W L K

C H O C O L S D E K O E K A E T I A U O

H E E H W Z Z W I E P E N R T V T T I M

A T T O L A A N A K S C H E E A T E S Z

A A N T R A K E N C H I N N O R A R D S

R O E T S I T S S C H I N K E E K N E L

K L I E Z W A A I K O T T E R N R I U U

I S A N W W A T E R K O E T U R I V R I

T O E G A N G S G E U L D R O O V E R T

L S C H O T S U A E V I M O K I A A W Z

O P A R T H E N O N I T R O V E U U Z E

o 14.In de lift 

Soms is het hoogteverschil te groot
voor een sluis. Wat kan je bedenken
om de schepen toch het niveau-
verschil te laten overbruggen? 
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o 15.Papieren alstublieft! 

Wat heb je nodig om een auto te mogen besturen?
Wat zal je dus nodig hebben om met een binnenschip te mogen varen?

o 16.Verkeersregels op het water

Je bent met de Enterprise III niet alleen op de rivieren en kanalen. Om problemen
te voorkomen hebben de waterwegen hun eigen verkeersregels. Je hoeft ze niet
allemaal te kennen, maar toch deze basisregels. 

De pijlen tonen de vaarrichting van de schepen. Teken zelf nog de nodige pijlen
om aan te duiden wat een schip moet doen om de verkeersregel juist toe te
passen.

o Twee schepen varen elkaar tegemoet. 
Regel: elk schip wijkt naar stuurboord uit, zodat zij elkaar bakboord aan 

bakboord voorbijvaren.

o Twee schepen kruisen elkaar.
Regel: het schip dat het andere schip aan stuurboordzijde heeft, wijkt uit.

o Een schip haalt een ander schip in. 
Regel: dit moet normaal aan bakboordzijde. In scheepvaarttermen spreekt men 

van het oplopen van een ander schip.
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o 17.Terug in de tijd…

Vroeger hadden binnenschepen geen motor, ze werden voortgetrokken door paarden

of zelfs mensen die op de oever liepen. Daarvoor was een speciaal pad aangelegd

langs het water. Nu kan je er wandelen of fietsen. Hoe heet zo’n pad?

O De vaartweg

O Een scheepspad

O Een jaagpad

o 18.Verkeersborden langs de waterweg

Ook op het water gelden verkeersborden om aan te geven wat mag en niet mag

en wat moet, net als op de weg. Kan je achterhalen wat deze verkeersborden voor

schepen betekenen?

O Niet aanmeren binnen 40 meter vanaf het bord.

O Vaarweg verboden voor schepen langer dan 40 meter.

O Niet sneller dan 40 km/u varen.

O Niet trager dan 40 km/u varen.

O Verboden het anker omgekeerd uit te gooien.

O Verboden te ankeren.

O Verboden een anker met twee punten te gebruiken.

O Verboden te varen, er liggen ankers op de bodem.

O Schroef niet te hard doen draaien, anders ontstaan er draaikolken.

O Verboden hier te varen, er zijn draaikolken.

O Hier mag u niet draaien.

O Hier mag u niet draaien naar links.

O Stop!

O Geef geluidssignaal.

O Knipper met groot licht.

O Haven.

O Twaalf meter uit de oever blijven.

O Maximum 12 km/u varen.

O Verboden voor schepen van meer dan 12 ton.

O Rivier niet meer bevaarbaar na 12 uur.

O Opgelet! U nadert een brug.

O Opgelet! U nadert een stuw.

O Ligplaats voor vijf schepen.

O Hier is een loskade.

O Er komt nog een schip na 1.000 meter.

O Er is een brug na 1.000 meter.

O Er is een andere vaargeul na 1.000 meter.

O Stoppen na 1.000 meter.
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o 20.Hoe ver vaar je?

Jouw binnenschip kan 2.000 ton goederen 10 km ver brengen met 200 liter brand-
stof. Dus heeft het om die 2.000 ton over 1 km te vervoeren zowat 20 liter brandstof
nodig. En om 1 ton over 1 km te vervoeren verbruikt het dan 0,01 liter brandstof.

Natuurlijk zal je schip nooit 1 ton goederen slechts 1 km verder brengen, het zal
altijd meer zijn. Waarom dan die berekening? Wel, om te kunnen vergelijken
hoeveel een schip verbruikt ten opzichte van een vliegtuig, een trein en een
vrachtwagen. Dat verbruik drukken we uit in tonkilometer, het aantal ton x het
aantal kilometer. 

We weten nu dat ons binnenschip 0,01 liter brandstof nodig heeft voor één
tonkilometer.
Een vrachtwagen verbruikt 0,05 liter brandstof per tonkilometer. 
Een dieseltrein verbruikt 0,015 liter per tonkilometer.
Een vliegtuig verbruikt 0,75 liter per tonkilometer.

Als elk vervoermiddel 5 liter brandstof krijgt. Hoe ver kan het dan 1 ton goederen
brengen?

o 19.Botsing

Helaas loopt je schip averij (schade) op. Je moet het laten herstellen voor je kan
verder varen. Hoe heet het bedrijf waar een schip wordt hersteld?

O Zwaaikom
O Scheepswerf
O Scheepsatelier

km

km

km

km
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o 21.Stop een tijger in je tank 

De Enterprise III kan niet blijven varen zonder bij te tanken. Langs de waterwegen
staan geen benzinestations, maar een binnenschip krijgt brandstof van een speciaal
binnenschip. Als je deze woordpuzzel oplost, krijg je in de aangeduide vakjes (van
boven naar onder) de naam van zo’n tankschip.

1. Boot met riemen
2. Kikvorsman
3. Exxon Valdez, Erika, Prestige
4. Links
5. Duikboot
6. Om te surfen

7. Strategisch spel met schepen
8. Chique boot met zeilen
9. Verzamelplaats voor schepen
10. Botste op ijsberg en zonk
11. Baas van schip

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

o 22.Hou het hoofd boven water

Als je een ijzeren staaf in het water gooit, zinkt die als een baksteen. Als je een
vlot maakt van boomstammen en je gaat er met te veel mensen op staan, krijg je
al gauw natte voeten. Hoe kan het dan dat de Enterprise III met al die containers
aan boord op het water blijft drijven?
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o 23.Waar of niet waar?

Hetzelfde schip kan op zee meer vracht vervoeren dan op een rivier.

O waar O niet waar
Weet je ook waarom?

o 24.Man overboord!

Op een schip werken en wonen is niet zonder gevaar, vooral door het water om
je heen. Je kan overboord vallen, het schip kan ergens tegenaan varen of er kan
brand uitbreken. Om die ongelukken te overleven zijn er verschillende reddings-
middelen aan boord. Zo ligt er voor iedereen een zwemvest klaar. Let er wel op je
knieën op te trekken en je armen te kruisen als je in het water springt, anders
loopt dat slecht af. Onder je werkkledij kan je een reddingskraag dragen. Die
houdt je ook boven water als je overboord valt. Verder zijn er ook reddingsboeien
om iemand uit het water te halen. En ten slotte heb je nog een reddingsmiddel dat
van pas komt als je het schip moet verlaten. Je vindt het door deze rebus op te
lossen: 

o 25.Kinderen van binnenvaartondernemers

Kinderen van binnenvaartondernemers kunnen na school niet altijd naar huis. 
Waar wonen ze meestal tijdens de schoolweek? Zoek de juiste weg ernaartoe.



o 27.Hoeveel vrachtwagens voor 1 binnenschip?

Je bent nu op je eindbestemming, de containerterminal van Genk, aangekomen.
Grote kranen halen de containers uit de Enterprise III om ze op te slaan op de
containerterminal. Later worden ze opgehaald door vrachtwagens. 
Kan je raden hoeveel vrachtwagens er nodig zijn om àlle containers uit de
Enterprise III te vervoeren? Kruis de juiste tekening aan.

13www.binnenvaart.be

o 26.Praat een mondje kapiteins

Vul deze spreekwoorden of gezegden aan. Ze hebben allemaal te maken met
scheepvaart. Weet je ook wat ze betekenen?

o De beste staan aan wal.  

o De ratten verlaten het  schip.

o Je hebt nog heel wat voor de boeg.

o schip maken.

o Met en muis vergaan.

Ook jij kan later binnenvaartondernemer worden. 
Meer info over opleidingen vind je op www.areyouwaterproof.be en www.binnenvaart.be
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