
spel over zeedieren die lijden onder milieuproblemen 
Noordzeeslag 

OMSCHRIJVING
Wie heeft het gekende zeeslagspel nog niet gespeeld? 
De boten zijn hier vervangen door dieren die in of rond 
de Noordzee leven, maar die hinder ondervinden door de 
mens en er zelfs soms door sterven. Kunnen de kinderen 
de dieren redden? Op het einde volgt een kleine quiz over 
de informatie die ze hebben gekregen tijdens het spel. 
Leuk en leerrijk! 

DOELGROEP 2de – 3de graad lager onderwijs

DUUR 1 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht of 

PERIODE januari -december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €30 of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA
Dit is pakket is heel makkelijk zelf 
te begeleiden, vraag vooraf de 
handleiding.

 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Noordzeeslag
Je kent het klassieke spel zeeslag? Dan kan er geen 
enkel probleem zijn: het werkt net op dezelfde manier. We 
hebben gewoon extra informatie toegevoegd om iets te 
leren over problemen die bepaalde dieren rond en in onze 
Noordzee ondervinden. 

Lees de instructie en je kan zo aan de slag! 

1. Beginsituatie 
Je hebt een spelbord, 10 magnetische zeedieren, rode 
en groene magneetjes en infokaartjes over dieren. Je zit 
tegenover elkaar aan het spelbord. Het rechtopstaande 
vlak is je eigen spelbord, het liggende stelt het spelbord 
van je tegenstander voor. 
Je legt de infokaartjes van de dieren per soort naast elkaar 
met de prenten naar boven.
 
2. Doel van het spel 
Je leert op een speelse manier enkele problemen van 
zeedieren kennen door het Noordzeeslagspel. Op het 
einde probeer je in groep op 10 vragen te antwoorden. Dat 
is je eigenlijke score! Zal het jullie lukken om ze allemaal 
foutloos te beantwoorden? 

3. Hoe speel je het spel 
Je begint met je eigen 5 zeedieren ergens op je eigen 
(rechtopstaande) spelbord te plaatsen. Nu probeer je elk 
om beurt een dier van je tegenstander te treffen door een 
coördinaat uit te spreken. (vb.: D5, E7,...) 
Je duidt je poging aan op het liggende spelbord, want zo 
kan je onthouden waar je al geprobeerd hebt. 

Indien het raak is, gebruik je een rode pion en zegt je 
tegenstander welk dier getroffen is. Indien je poging ‘in 
het water valt’, gebruik je een groene. Je probeert het 
volledige dier te raken (vb. de zeehond = 4 coördinaten) 
Telkens je raak hebt geschoten, lees je een kleine infofiche 
voor over een probleem dat het dier ondervindt aan 
onze Noordzee. Deze info probeer je zo goed mogelijk te 
onthouden. 

4. Einde van het spel 
- Volledig uitspelen 
 Als alle dieren geraakt zijn, is het spel voorbij. Daarna 

krijgt de volledige groep 10 vragen over de inhoud van 
het spel. Slagen jullie er in deze allemaal correct op te 
lossen? 

- Spelen met tijdslimiet 
 Na een afgesproken tijd, stelt de begeleider de 

10 vragen. Het maakt het er niet gemakkelijker op! Je zal 
zeker goed moeten samenwerken om het tot een goed 
einde te brengen. 

Veel plezier!

Dit educatief project werd ontwikkeld door het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse overheid en afgestemd op de eigen locatie door 
de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


