
 

  

Dit document bevat 
Dieses Dokument 

 

Dit document bevat enkele opdrachten voor een ballonvaart excursie en een reisje o
Dieses Dokument umfasst einige Aufgaben für eine Heißluftballonfahrt Exkursion und eine 

ursie en een reisje op de Rijn.  
für eine Heißluftballonfahrt Exkursion und eine 

Bootfahrt auf dem Rhein. 
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Excursie Ballonvaarten  

“Ik vlieg met jou in een luchtballon 
Hoog in de lucht heel de wereld rond 
Samen op zoek naar een mooi paradijs 
Wij gaan met zijn tweeën op reis 
Want er moet ergens een plekje zijn 
Waar wij voor altijd gelukkig zijn 
Ga met mij mee en vraag me niet waarom 
We gaan met een luchtballon” 

Dit is het refrein van het lied “Luchtballon” van Frans Bauer. Krijg je na het lezen van deze tekst zin 
om met een luchtballon mee te gaan? Dan is deze excursie iets voor jou! Niets is er mooier dan het 
gevoel te krijgen dat je helemaal vrij bent. Je kunt de wereld van bovenaf ontdekken en mooie 
uitzichten bewonderen.  

Voor de excursie: 
1) Wat denk je dat de Do’s en Don’ts zijn van een ballonvaart? Bespreek in tweetallen en daarna in 
de groep.  
2) Beschrijf kort hoe een luchtballon gemaakt wordt. 
3) In welke vakken moet je theoretische examens afleggen om ballonvaarder te mogen worden?  
4) De onderstaande tekst is door elkaar geraakt. Probeer de zinnen in de juiste volgorde te plaatsen. 
5) Wat hebben de haan, de eend en het schaap met de geschiedenis van de ballonvaart te maken? 

Tip: Raadpleeg de website:https://www.basballonvaart.nl/over-ons 

 

In een stadje vlakbij Lyon in Frankrijk staat de 
papierfabriek van de familie Montgolfiër…. 

terwijl deze hangt te drogen bij het haardvuur.  
 

Nadat hij deze ontdekking aan zijn broer 
Etienne verteld heeft, 

 dat rook lichter moet zijn dan lucht.  
 

Deze opstijgende rook vanuit het haardvuur 
heeft Joseph het inzicht gegeven 

besluiten ze om hun wens in vervullen te laten 
gaan: loskomen van de aarde!  
 

Op een dag zag Joseph de rok van zijn vrouw 
opbollen, 

…waar de twee broers, Joseph en Etienne 
werken. 

 

 
Tijdens de excursie:  
1) Welke steden kun je onderweg zien? Kruis in de landkaart de steden aan, die jullie onderweg 
denken te zien 

2) Waarom heb je tijdens ballonvaren geen hoogtevrees? 



 

Janwillemvanaalst
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Exkursion: Heißluftballonfahrt 

“Ik vlieg met jou in een luchtballon 
Hoog in de lucht heel de wereld rond 
Samen op zoek naar een mooi paradijs 
Wij gaan met zijn tweeën op reis 
Want er moet ergens een plekje zijn 
Waar wij voor altijd gelukkig zijn 
Ga met mij mee en vraag me niet waarom 
We gaan met een luchtballon” 

Dies ist der Refrain vom Lied „Heißluftballon“ von Frans Bauer. Bekommst du nach dem Lesen dieses 
Textes Lust, mit einem Luftballon zufahren? Dann bist du bei dieser Exkursion genau richtig! Nichts 
ist schöner als das Gefühl zu bekommen, dass man total frei ist. Man kann die Welt von oben 
entdecken und wunderschöne Aussichten bewundern.  

 

In einer Stadt, in der Nähe von Lyon in 
Frankreich, steht eine Papierfabrik der Familie 
Montgolfiër, 

während sie am Herd stand.  
 
 

Nachdem er diese Entdeckung seinem Bruder 
erzählt hat,  

dass Rauch leichter sein muss als Luft.  

Der aufsteigende Rauch aus dem Herd hat 
Joseph zu der Einsicht gebracht,  

entscheiden sie sich, ihren Wunsch zu erfüllen: 
zu fliegen!  

An einem Tag sah Joseph den Rock von seiner 
Frau aufbauschen,  

…wo die zwei Brüder Joseph und Etienne 
arbeiten.  

 

Vor der Exkursion: 
1) Was denkst du, dass die Do’s und Don’ts bei einer Heißluftballonfahrt sind? Bespreche dies mit 
deinem/r Partner/in und danach in der Gruppe.  

2) Beschreibe kurz, wie ein Heißluftballon funktioniert.  

3) In welchen Fächern muss man theoretische Prüfungen machen, um Ballonfahrer zu werden?  
 
4) In dem Text oben ist alles durcheinander geraten. Versuche die Sätze in die richtige Reihenfolge zu 
bringen. 
 
5) Was haben der Hahn, die Ente und das Schaf mit der Geschichte der Ballonfahrt zu tun?  

Hinweis: Schlage die Webseite https://www.basballonvaart.nl/over-ons nach.  

 

Während der Exkursion: 
1)Welche Städte siehst du unterwegs?Besprecht mit einander, welche Städte ihr denkt zu sehen! 
Tragt diese Städte in die Karte ein.  
 
2) Warum hat man während einer Ballonfahrt keine Höhenangst?  
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Excursie: Rondvaart  

Voor de excursie: 
1) Wat verwacht je onderweg te zien? Bespreek in tweetallen.  
2) Over welke rivier(en) zal de boot varen? 
3)Bij welke plaats zal het schip de grens over gaan? 
4) De volgende begrippen hebben allemaal iets met de scheepsvaart te maken. Zet de juiste 
betekenis bij het juiste begrip.  
  

1. aanmeren a. een snel en vaak luxueus gericht schip, 
bestemd voor personenvervoer 

2. kajuit  b. wal waar de wind naar toe waait. 
3. matroos c. voorzijde van een schip 
4. jacht  d. scheepskeuken 
5. kapitein e. gemeenschappelijke verblijfplaats op 

een schip 
6. lagerwal f. wanneer je naar de voorsteven kijkt, is 

dit de rechterzijde van het schip. 
7. boeg  g. een man of vrouw op een schip voor 

algemene werkzaamheden aan boord, 
bijv. schoonmaken 

8. bakboord  h. wanneer je naar de voorsteven kijkt, is 
dit de linkerzijde van het schip 

9. kombuis i. baas van een schip 
10. brug j. een groot vaartuig voor verplaatsing 

over water.  
11. stuurboord k. verbinding over een rivier. 
12. schip  l. Het vastmaken van een schip aan een 

vast object zoals een kade of pier, of 
aan de zeebodem met een anker. 

  
  
 

Tijdens de excursie: 
Maak een lijstje met alles wat je onderweg ziet en hoort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkursion: Rundfahrt  

Vor der Exkursion:  
  

1. verankern a. schnelles Schiff, v.a. für Tourismus 
2. die Kajüte, -n b. wo der Wind hin weht. 
3. der Matrose, -en c. vorderster Teil eines Schiffes 
4. die Jacht, -en  d. Schiffsküche 
5. der Kapitän, -e  e. gemeinschaftlicher Schlafraum auf 

einem Boot/Schiff 
6. der Legerwall f. in Fahrtrichtung gesehen rechter 

Schiffsteil 
7. der Bug g. Seemann, der Handelsschifffahrt, macht 

z.B. sauber machen.  
8. das Backbord h. in Fahrtrichtung gesehen linker 

Schiffsteil 
9. die Kombüse, -n i. Kommandant eines Schiffes 
10. die Brücke, -en j. großes Wasserfahrzeug 
11. das Steuerbord k. Verbindung über einen Fluss 
12. das Schiff, -e l. mit einem Anker an einem Platz halten, 

festmachen. 
 

 

Während der Exkursion: 
Mache eine Liste mit allem, was du unterwegs siehst und hörst.  


