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Het Bezoek Van Daan, de eerste stuurman 

Vrijdag 1 februari kwam een eerste stuurman op school en hij heette Daan. Hij was 

heel lief en ging praten over scheepvaart, dus zijn werk. Hij liet ons een hele 

presentatie zien over boten, mensen die op de boten werken en het werk van de 

boten. Het was heel interessant. Hij liet ons ook allemaal knopen zien en gaf ons 

touwtjes waarmee we konden oefenen om knopen te maken en hij liet ons ook zien 

hoe we zelf die knopen konden maken. We kregen allemaal een tasje van hem. Aan 

het einde van de les bleef ik met hem om nog een paar knopen te leren maken en hij 

zei tegen mij dat ik misschien kapitein zou kunnen worden. Toen ik weg ging gaf hij 

mij het touwtje waarmee hij alles liet zien! Dat is nu voor mij een souvenir. 

Roman  

 
 
 

 

 

 

 

 

Zee 

Afgelopen vrijdag, ontmoette ik een man die aan het werk was op een boot. Zijn boot 
werd gebruikt om zand op te zuigen op een diepte van ongeveer 50 meter. Ik heb 
ook geleerd dat er op een boot verschillende klussen zijn (kapitein, stuurman 1, 
stuurman 2, stuurman 3, kok...) Er zijn natuurlijk verschillende soorten boten, 
bijvoorbeeld: droge-bulkvaart (kolen, erts, graan); natte bulkvaart (chemicaliën, 
oliën); containervaart (textiel, computers, koffie); passagiersvaart (cruise, ferry); koel- 
en vriesvaart (fruit en vis); zware-ladingvaart (kranen, boorplatformen); projectlading 
(windmolens, jachten); veevervoer ( koeien, schapen); sleepvaart en berging. 
Kortom, ik heb veel geleerd. Het beste deel was aan het eind omdat we aan het eind 
van de rit konden oefenen met knopen omdat de man ons een touw had gegeven. Ik 
heb veel knopen geleerd zoals de paalsteek, de mastworp, de platte knop, de 
achtknoop, de halve steek en veel andere knopen… 

Anouk  

 



 
De presentatie was over de zee. Een stuurman of een kapitein (ik weet het niet 
precies) was op school om te spreken over zijn werk. Hij sprak over de zee, zoals: 
hoeveel boten met containers er op de wereld zijn, of de samenstelling van een 
bemanning van een boot. Ik heb veel geleerd tijdens deze presentatie. En aan het 
einde van de les was er een workshop over het maken van speciale marine 
touwknopen. Ik heb veel knopen gemaakt. Dat was echt gezellig. 
 
Rafael  
 
 

 


