
Thema:  Vis en visserij    
Titel:   Viskist opdrachtkaart  
Klas: Basisschool groep 5 en 6

Stukken visnet 

Omschrijving: 
Met een visnet vangen de vissers vis uit de zee. Vis-
netten kunnen verschillende kleuren, dikten en vormen 
hebben. De visser past zijn visnet aan op de vis die 
hij wil vangen, de vistechniek en de visgrond, de plek, 
waar hij gaat vissen.

Opdracht:
1.  Welke soorten visnetten zijn er? (zoekmachine: 

vistechnieken visnet)
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Kleding visser toen en nu 

Omschrijving:
Vissers kleden zich op zee tegen de kou, de wind en 
om niet nat te worden. Ze dragen oliegoed; de bena-
ming voor een dikke waterafstotende kleding. Vroeger 
maakten de vissers zelf ‘oliegoed’.

Opdracht:
1.  Bekijk de foto’s van de vissers. Wat zijn oude 

foto’s en welke nieuw? Welke verschillen zie je? 
Zie je ook overeenkomsten?

2.  Waarom dragen de vissers tegenwoordig een 
helm aan boord?
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Boetnaalden

Omschrijving:
Visnetten maken is een oud ambacht. Vissers ma-
ken visnetten met de hand en gebruiken daarbij een 
boetnaald. Als men spreekt over een visnet breien dan 
maakt de visser een nieuw visnet. Als men spreekt over 
een visnet boeten dan repareert de visser het visnet.

Opdracht:
1.  In de viskist en op de foto staan twee verschil-

lende boetnaalden. Welke boetnaald gebruikte 
men vroeger? (zoekmachine afbeeldingen: netten 
boeten vroeger)

2.   Vroeger had je ook nettenboetsters. Weet jij wie 
dat waren? (zoekmachine: nettenboetster)
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Visbrie� es

Omschrijving:
Visbriefjes zijn een soort naamkaartjes. Ze liggen in 
de viskisten, bovenop de met ijs bedekte vis. Ieder 
visserijbedrijf heeft zijn eigen visbriefje. Het papiertje 
heeft meestal de afmeting 7 x 20 cm, waar het land, de 
naam van het visserijbedrijf, het scheepsnummer en 
de scheepsnaam op staat. Wanneer de visafslag vol 
met kisten vis staat van verschillende schepen, zorgen 
de visbriefjes voor herkenning en informatie over de 
eigenaar van de vangst. 

Opdracht:
1.  Bekijk beide visbriefjes. Van welke visserijbe-

drijven zijn de visbriefjes? Wat zijn de scheeps-
namen? Welke scheepsnummers hebben de 
vissersschepen? Uit welk land komen ze? 

2.  Wat staat er nog meer op? Wat zijn de verschillen 
tussen de visbriefjes? Welke vind jij het mooist?

Zoek eens op internet naar visbriefjes. Wat vind je 
allemaal?
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Zeekaart

Omschrijving:
Een zeekaart is een kaart waarop zo veel mogelijk infor-
matie staat die van belang is voor een veilige navigatie 
op zee. Er staat bijvoorbeeld informatie op over water-
dieptes, grondsoorten, kustlijnen, wrakken, zeestromen 
en vuurtorens.

Opdracht:
1.  Welk gebied is op de zeekaart in de viskist 

 afgebeeld?
2.  De ‘Doggersbank’ is een geliefde plek (visbestek) 

om te vissen. Kun jij op het internet een oude en 
een recente zeekaart vinden waarop de Doggers-
bank staat afgebeeld? (zoekmachine: Doggers-
bank zeekaart) 

3. In welke zee ligt de Doggersbank? 
4. Welke landen zie je op de gevonden zeekaart? 
5. Hoe oud zijn de gevonden kaarten?
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Vissersboten toen en nu

Omschrijving:
Van kleine houten bootjes naar steeds zeewaardige, 
moderne en veilige schepen. Halverwege de 20e eeuw 
werden de schepen en motoren steeds groter. Vandaag 
de dag worden de schepen weer wat kleiner, met min-
der zware motoren, hebben moderne apparatuur aan 
boord, zorgen voor veiligheid van de vissers, vissen 
met zorg voor het milieu en nemen ook het vuil uit zee 
mee naar de wal.

Opdracht:
1.  Bekijk de foto’s van de vissersboten. Wat zijn 

oude foto’s en welke nieuw? Welke verschillen zie 
je? Zie je ook overeenkomsten? 

2.  Elke vissersboot heeft een eigen nummer en de 
letters van de thuishaven op de boot staan. Welke 
letters en nummers staan erop de boten op de 
foto’s. Wat is hun thuishaven?
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Bouwtekening vissersschip

Omschrijving:
Scheepswerven bouwen schepen waaronder 
 vissersschepen.
Voordat een schip wordt gebouwd, wordt er een 
bouwtekening gemaakt. Op een bouwtekening kun je 
de afmetingen van het schip afl ezen, het type schip en 
waar de vertrekken aan boord zich bevinden.

Opdracht:
Bekijk de bouwtekening in de viskist.

1.  Voor welk type schip is deze bouwtekening 
gemaakt? Zoek op het internet wat dit voor type 
schip is. (zoekmachine: boomkorviskotter)

2.  Kun je afmetingen van het schip vinden op de 
bouwtekening?

3.  Welke vertrekken heeft het vissersschip?  Kun je 
de kombuis vinden?

Er zijn verschillende soorten vissersschepen. Het type 
boomkorviskotter is er een van. Dit type vissersschip 
heet nu pulskotter. Elk schip heeft een eigen vis-
techniek en vist op andere vissoorten. Andere typen 
schepen zijn: een fl yshooter en een garnalenkotter.

1.  Zoek op het internet naar de bouwtekening 
van een pulskotter. Wat vind je? (zoekmachine 
bouwtekening pulskotter)

2.  Zoek op het internet naar bouwtekening van een 
fl yshooter. Wat vind je? (zoekmachine: bouw-
tekening fl yshooter)

3.  Zoek op het internet naar een bouwtekening van 
een garnalenkotter (zoekmachine: bouwtekening 
garnalenkotter

4.  Welke verschillen en overeenkomsten tussen de 
vissersschepen en hun bouwtekeningen zie je?
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Oliegoed – Oliejas, oliebroek, laarzen en handschoenen

Omschrijving:
Oliegoed is de benaming voor zowel de weerbesten-
dige kleding die die door vissers en zeevarenden 
wordt gedragen als voor de stof waarvan die kleding is 
gemaakt. De stof (vaak katoen) wordt waterdicht ge-
maakt door deze in een mengsel van gekookte lijnolie, 
bijenwas en terpentijn te drenken. Vissers dragen een 
oliebroek en een oliejas. Verder hebben ze laarzen en 
handschoenen aan.

Opdracht:
Vissers kopen hun werkkleding vandaag in de winkel 
of online. Vroeger maakten de vissers hun werkkleding 
voor aan boord zelf.

1.  Wat droegen de vissers vroeger aan boord van 
een vissersschip? Zoek het op internet ( zoek-
machine: visserskleding vroeger of oliegoed of 
visserstruien of polygoon visserij fi lmpjes)
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Stukken touw

Omschrijving:
Een visserman kan niet zonder touw. Ze maken er 
bijvoorbeeld visnetten van en leggen het vissersschip 
ermee vast aan de meerpaal. Iedere visser leert voordat 
hij naar zee gaat de belangrijkste knopen die altijd goed 
van pas komen aan boord.

Opdracht:
Pak de touwen uit de viskist. Probeer aan de hand van 
het voorbeeld een platte knoop en een schootsteek te 
maken. Is het gelukt?
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Meetschiel 

Omschrijving:
Een meetschiel is een instrument om de wijdte van 
de mazen van een visnet te meten. Er zijn wetten en 
regels voor de wijdte van de mazen waar vissers zich 
aan moeten houden en op worden gecontroleerd. De 
regels zorgen ervoor dat de natuur geen schade lijdt 
aan overbevissing. 

Opdracht:
Pak de meetschiel en een stuk visnet uit de viskist. 
Meet de maaswijdte van de mazen van het stuk visnet. 




