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

Kies uit de volgende landen: 

Nederland
China
Zweden
Engeland
Brazilië
Verenigde 
Staten

Nieuw Zeeland
Zuid Afrika
Australië
Spanje
Portugal
Hong Kong

VOLVO OCEAN RACE  - De route  

Schrijf de naam van de 
gaststad in de gestippelde 
witte vlakken op de kaart. 
Schrijf het bijbehorende land 
en de hoofdstad in de tabel.

Gaststad Land Hoofdstad

Als je van Kaapstad naar Melbourne wilt, welke richting 
moet de boot dan uit gaan? 

Als jouw boot vanuit Itajaí naar het noorden (N) gaat, 
wat is dan de volgende gaststad?  

Wat is de langste etappe van de race? 
Van          naar  

Kies uit de volgende steden: Kaapstad, Lissabon, Newport, Melbourne, 
Auckland

Alicante
Lisbon
Capetown
Melbourne
Hong Kong
Guangzhou
Auckland
Itajai
Newport
Cardiff
Gothenburg
The Hague

Hallo! Dit is een race rond de 
wereld en de zeilers zullen 
waanzinnige plekken zien! Kun je 
de gaststeden benoemen, de 
landen waarin ze liggen en de 
hoofdstad van dat land? Schrijf de 
gaststeden en de landen op de 
kaart om mij te helpen de weg te 
vinden!

Alicante
Lissabon
Kaapstad
Melbourne
Hong Kong
Guangzhou
Auckland
Itajaí
Newport
Cardiff
Gotenburg
Den Haag
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Wie is jouw favoriete team?
Teams
Donfeng Race Team
Vestas 11th Hour
Sun Hung Kai / Scallywag
MAPFRE
Team Brunel
Team AkzoNobel
Turn The Tide On Plastic

Vlaggen

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

Kampioensuitdaging voor de route:
Volg jouw favoriete team via de online tracker 

http://tracker.volvooceanrace.com
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De boten zijn bijna klaar!
1. Kun je boten inkleuren zoals ze er in het echt ook uit zien? 
2. Schrijf de naam van het team in de witte kaders onder de boot. 
3. Kleur de kaders met de vlaggen in, zodat ze bij elke teamvlag 
passen 

VOLVO OCEAN RACE  - De route  
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Weet je 
dit al? 

Een andere naam voor 
het stuurwiel is ‘roer’

De eenheidsklasse boot heet een  

Benoem de onderdelen van de 
boot, schrijf ze op naast het 
onderdeel. 
Hier zijn wat woorden om je te 
helpen: 

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

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

Sommige mensen die de rondleiding over 
de boot volgen, hebben wat vragen! 
Beantwoord ze, schrijf je antwoorden 
naast de vragen.

‘Hoe komt het dat de boot niet te veel op zijn zij gaat 
liggen, wat houdt hem tegen?’ 

‘Hoe krijgen zeilers vers water aan boord?’ 

‘Hoe snel kan de boot gaan?’

‘Hoeveel zeilers kunnen er mee aan boord?’ 

VOLVO OCEAN RACE  - Boot en Teams

Om de rondleiding af te ronden, kun je 

vertellen wat jij het interessantste vindt 

aan de boot. Wat weet je? Schrijf het 

hier op. 

Nadat je hard gewerkt hebt op de 
scheepswerf, is de boot af en moet 
je een rondleiding geven op de 
boot en uitleggen wat voor 
verschillende onderdelen we zien 
op het plaatje!
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Teamwork is noodzakelijk om de race te 
winnen. De Volvo Ocean Race is de beste 
test voor elk team. 

Wat voor persoon moet je denk je zijn om 
deel te kunnen nemen aan een Volvo 
Ocean Race team? 

Jouw plaats bij de bemanning!
Als je altijd met een harnas om op het voordek staat 
en als je vaak de mast inklimt om de zeilen aan te 
passen en je je beweegt als een acrobaat, welke plaats 
in het team heb je dan? Omcirkel het juiste antwoord.

JOUW BEURT!! Je hebt hard 
gewerkt op de 

scheepswerf en je 
zeilt al je hele 
leven. Nu is het 

jouw beurt om deel 
te nemen aan een team 
in de Volvo Ocean Race! 

Geluksvogel!

Maak van afval zoals plastic flessen jouw eigen 
boot. Kijk of je er een zeil op kunt zetten of een 
propeller om hem vooruit te helpen gaan! Neem 
deel aan de plastic-flessenboot-uitdaging en kijk 
of jij en je vrienden kunnen deelnemen aan het 

Guinness World Record, kijk op 

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

Vul in de blokjes de verschillende taken die de zeilers kunnen 
doen in hun tijd op zee.
Je kunt uit de lijst hieronder wat ideeën opdoen of je kunt ze 
zelf bedenken: 

slapen, naar het toilet gaan, eten, lezen, klaarstaan om te 
helpen, aan dek zijn, sturen, wassen, eten, drinken, zeedieren 
spotten, e-mailen, slapen, drinken, naar het toilet gaan

De dagen en nachten van elke zeiler aan boord worden in 
blokken van vier uur opgedeeld. 

Kampioensuitdaging

Het hoort allemaal bij 
het werk!

Welke taak zou je willen hebben aan boord?

Waarom?

VOLVO OCEAN RACE  - Boot en Teams

A. Navigator 
B. Voordekker

C. Kapitein
D. Verslaggever 

aan boord

6:00 - 18:00  uur

4 uur

4 uur
4 uur

18:00 - 6:00  uur

4 uur

4 uur
4 uur
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VOLVO OCEAN RACE  • Technologie & Communicatie

Toen de race in 1973 begon, was er erg weinig contact tussen de boten en het land of het 
hoofdkantoor van de race. Met de nieuwe technologie zoals satellieten is er vandaag de 
dag een hele andere communicatie tussen het land en de zee! 

Lang voordat de satelliet techno-
logie er was, gebruikten de zeilers 
de zon, sterren en planeten om 
hun plaats te bepalen op zee. 

Kun je het juiste icoon met het juiste woord 
verbinden? 

Tijdens het zeilen is 
de communicatie 
heel belangrijk!

Veiligheidsberichten

Nieuws en Media vanaf boord

Medische hulp

Weerberichten

Persoonlijke communicatie

Positie doorgeven

Berichten over schade

De spanwijdte van een Inmarsat 
satelliet is twee keer zo lang als een 

Volvo Ocean 65 boot!
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VOLVO OCEAN RACE  - Technologie & Communicatie

1. De                                        verzendt de Nieuws & 
Media berichten vanaf boord .

2. Waar staat het race hoofdkwartier in 
Spanje? 

3. Welke informatie wordt via de satelliet 
gestuurd?

4. Wat gebruikten de zeilers voordat deze 
technologie er was om hun plaats op zee te 
bepalen en te weten waar ze waren?

5. Hoe ver moet de informatie vanaf de boot 
reizen voordat het bij het race hoofdkwartier 
binnenkomt? 

Weet jij de antwoorden op deze vragen? 
Omcirkel het juiste antwoord. Hint: Het kan zijn dat er meer dan 1 antwoord mogelijk is!!

Tijd voor vraag en antwoord!

A. Sterren 
B. Planeten 
C. Mensen
D. Zonneschijn
E. Sextant

A – Navigator 
B – Grinder /trimmer 
C – Voordekker 
D - Schipper 
E - Verslaggever aan boord

A - Weer 
B - Nieuws 
C - Foto’s 
D - Video’s 
E - Voedsel

A. 37.000 km
B. 100 km
C. 3.000 km
D. 370 km
E. 3.700 km 

A -  Barcelona
B -  Madrid 
C -  Alicante
D -  Sevilla 
E -  Murcia 

Elke verslaggever (onboard reporter) op elke 
boot verzendt dagelijks verslagen, video’s en 
foto’s. Je kunt ze vinden op  
www.volvooceanrace.com
1. Zoek je favoriete online foto vanaf zee op de 
Volvo Ocean Race website. 

2.  Schrijf in twintig zinnen een verslag over 
wat jij denkt dat er op de foto gebeurt. 

Neem de volgende details op in je verslag:

Maak hier aantekeningen over de dingen die je in 
je nieuwsbericht over je favoriete online foto 
wilt gebruiken:

Naam van het team:

Weer:

Positie:

Kampioensuitdaging:
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