
Oceanen
Middellandse Zee
Atlantische Oceaan
Indische Oceaan
Stille Oceaan
Zuidelijke Oceaan
Noordelijke IJszee

            Gaststeden en landen 

Alicante

Kaapstad

Newport

Gotenburg

Lissabon

Melbourne

Cardiff

Auckland

Itajaí

Hong Kong

Den Haag

Guangzhou

VOLVO OCEAN RACE  - De routeHallo! Het is een race 
rond de wereld! Kun je 
de gaststeden (in de 
gestippelde witte 
vlakken), de landen en 
de oceanen op de 
kaart invullen?

Kies uit de landen: 

Nederland
China
Zweden
Engeland
Brazilië
Verenigde 
Staten 

Nieuw Zeeland 
Zuid Afrika 
Australië
Spanje
Portugal
Hong Kong
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Wie is jouw favoriete team?

Kijk op
www.volvooceanrace.com/teams  
om meer te weten te komen over de kleuren en vlaggen van de teams

Donfeng Race Team

VERENIGDE STATEN  HONG KONG NEDERLAND VERENIGDE NATIES SPANJEPORTUGAL CHINA DENEMARKEN

Vestas 11th Hour Sun Hung Kai /
 Scallywag

MAPFRE Team Brunel Akzonobel Turn The Tide 
on Plastic

Kampioensuitdaging voor de route.
Volg je favoriete team via de online tracker 

http://tracker.volvooceanrace.com

De boten willen van start 
gaan! Ze moeten echter hun 
vlag nog hijsen! 
Kleur de vlaggen in en trek 
een lijn naar hun boot!

VOLVO OCEAN RACE  - De route
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Weet je 
dit al? 

Een andere naam voor 
het stuurwiel is ‘roer’

V____ O____ 65

De eenheidsklasseboot heet een

Dit zijn een paar woorden die de 
bemanning gebruikt op een 
boot! Kijk of je weet wat de 
juiste naam is van het onderdeel, 
schrijf het woord naast het 
onderdeel van de boot: 

1. STUURWIEL
2. ROERBLAD
3. KIEL
4. ROMP

5. BOEGSPRIET
6. GIEK
7. GROOTZEIL
8. MAST

Kies het juiste woord of cijfer om de zinnen 
hieronder af te maken. Kies uit:

01. De mast is even hoog als      dubbeldekker bussen

02. De boot is net zo lang als                auto’s

03. Het grootste zeil is bijna zo groot als 

04. De boot kan net zo snel gaan als een 

05. Het verplaatsen van de zeilen en uitrusting over de
boot kan net zo zwaar zijn als een  

Olifant      7     Hazewindhond      5     Basketbalveld

VOLVO OCEAN RACE  - Boot & TeamsJippie!! Ik heb mijn eigen boot 
en ik doe mee aan de race! 
Kun je de verschillende 
onderdelen van mijn boot 
benoemen? 
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Teamwork betekent met 
anderen samenwerken

Weet je dit al? 
Teamwork is gebaseerd op drie pijlers
• Communicatie
• Samenwerken 
• Durf

Om deel te nemen aan 
mijn team moeten 
we met elkaar kunnen 

praten, samenwerken en 
durf hebben!

Weet jij wie deze bemanningsleden zijn?
Kies uit: verslaggever aan boord, stuurman, navigator, voordekker, schipper, grinder/trimmer 

Maak je eigen boot van afvalmateriaal zoals 
plastic flessen! Kijk of deze wil blijven 

drijven! Doe mee met de 
plastic-flessenboot-uitdaging en kijk of jij en 

je vrienden kunnen meedoen aan het 
Guinness World Record, kijk op 

http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx 

      

Kampioensuitdaging

Wie wil jij zijn in het team? 

Waarom wil je diegene zijn?

VOLVO OCEAN RACE  - Boot & Teams
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VOLVO OCEAN RACE  • Technologie & Communicatie
Toen de zeilers voor het eerst deze wedstrijd zeilden, 
gebruikten ze de sterren, planeten en stand van de zon om te 
weten waar ze waren op zee! Ze hadden ook weinig contact 
met de mensen op het land! 

Kun je in het plaatje de witte kaders invullen? 
Gebruik de volgende woorden: 
Race hoofdkwartier
Satelliet
Volvo Ocean 65

De zeilers kunnen nu satellieten gebruiken 
om gesproken en geschreven woord en zelfs 
videobeelden de wereld rond te sturen. 
Dankzij de satellieten kunnen we ook goed 
navigeren. Ze geven de exacte positie en de 
posities van de andere boten. 

Dit is de Volvo Ocean 65 
WIJSHEID DE ZWERVER. 
Hoe moet ik 
communiceren terwijl ik 
rond de wereld zeil?

Kleur de icoontjes en schrijf op het 
lijntje wat ze betekenen
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Kun je je herinneren in welke oceaan 
Point Nemo ligt?

A. Atlantische Oceaan
B. Stille Oceaan 
C. Noordelijke IJszee
D. Indische Oceaan 
E. Middellandse Zee

Wie zijn het dichtst bij de zeilers als ze 
bij Point Nemo zijn?

A. Astronauten in een ruimteschip 
B. Wetenschappers in Antarctica
C. Mensen die in Zuid Amerika wonen
D. Aliens

KAMPIOENSUITDAGING
1.  Stel je voor dat je de Onboard Reporter bij je favoriete team bent. 

2. Je moet vanaf de boot nieuws naar het race hoofdkwartier versturen.

3.  Maak hieronder aantekeningen en schrijf een volledig verslag in 15 zinnen.

Beschrijf details op basis van de volgende informatie:

Naam van het team:

Aantal bemanningsleden aan boord:

Positie:

Weer:

Slaap:

Voedsel:

Dieren gezien onderweg:

Beschrijf of teken een foto die je vanaf boord gaat versturen:

VOLVO OCEAN RACE  - Technologie & Communicatie
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