Antwoorden werkboekje Veilig strand
Opdracht 1.
Surveilleren:
toezicht houden
Patrouilleren:
bewaken door regelmatig langs te lopen of te rijden
Muien:
diepte tussen twee banken aan de kus
Zwinnen:
Een langgerekte, ondiepe geul op het strand, evenwijdig met de kustlijn verlopend.
Opdracht 2.
Waarschijnlijk staat er een sterke aflandige wind, waardoor het luchtbed door de wind ver
de zee op geblazen wordt.
Opdracht 3.
– Doordat tientallen badgasten deze woensdagmiddag in de problemen gekomen waren
door de sterke stroming.
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– Dat je goed op moet passen voor de stroming, deze kan onverwacht heel sterk worden.
Opdracht 4.
Kind gevonden
Opdracht 5.

Opdracht 6.
– Informatieborden bij de reddingsposten
– Welke vlag er gehesen is
– Wind en stromingen
Opdracht 7.
Geel shirt en rode broek
Opdracht 8.
Boot, haspel, auto, portofoon, verrekijker

Opdracht 9.
Rode vlag = Zwemmen verboden
Vraagteken vlag = Kind gevonden
Gele vlag = Gevaarlijke zee
Geel/rode vlag = Bewaakte baderszone
Opdracht 10.
− Wind dus die vanaf het land komt noemen we landwind en wind die vanuit zee komt
ongeveer recht het strand op noemen we zeewind.
− Het gevaar bij landwind is dat je met een luchtbed snel kan afdrijven. Bij zeewind is
juist de sterke onderstroom erg gevaarlijk, je kunt zo ondersteboven getrokken
worden!
Opdracht 11.
Dit is een hele hoge berg zand, die op haar plaats gehouden wordt door struiken en door
helmgras.
Het duin beschermt ons tegen overstromingen.
Op plaatsen waar geen duin (meer) is hebben mensen dijken gebouwd.
Ga nooit graven in het duin. Je ondermijnt dan onze bescherming tegen hoge
waterstanden.
Opdracht 12.
Heel kort gezegd: het getij ontstaat door de aantrekkingskracht van de zon (een beetje) en
de maan (het meeste).
Opdracht 13.
Water naar de zee dragen
→ iets doen wat totaal zinloos is
Opdracht 14.
Bijvoorbeeld:

Water bij de wijn doen.
Als water en vuur zijn.
Dat staat als een paal boven water.
Het water komt mij tot aan de lippen.
Geld verdienen als water.
Zich als een vis in het water voelen.
Als twee druppels water op elkaar lijken.
Enzovoort.

