Werkboekje
Lytse Yerke
Van

Misschien heb je het boek hiernaast al gelezen, in
het Nederlands of in het Fries. Het is het verhaal
van Tjerk, over zijn vlot de ‘Lytse Yerke’ en over zijn
vriendschap met Douwe, één van de Sterke Yerkemannen. Bij dat leesboek is dit werkboekje
gemaakt, met daarin nog wat
extra informatie over Sterke
Yerke III en ook over het
Sterke Yerke IV-project.
In de komende jaren zal
dat vlot namelijk worden
ingezet bij onderzoek naar
microplastics in de zee.
Jullie mogen dit onderzoek
zelf op de waddenzee uitvoeren.

Misschien is dat ook
iets voor jou? Je leest
er meer over in dit
boekje. Ook vind je in
dit boekje een aantal
opdrachten, een rebus
en nog veel meer.
De tekeningen zijn
gemaakt door
Wim Swart.

Wat betekent die naam Sterke Yerke?

De Sterke Yerke I en II

Maar... er heeft ook een ‘echte’ Sterke Jerke bestaan
en misschien is het vlot daar ook wel een klein
beetje naar vernoemd. Deze ‘echte’ Jerke was
Hearke Tjerks Witteveen en hij
woonde in het dorp Drogeham.
Hij leefde van 1801-1890 en
hij was heel erg sterk. Zeg
maar gerust beresterk! En
daardoor is hij heel bekend
geworden in Friesland.
Een verhaal over die ‘Sterke
Jerke’, of Sterke Hearke, kun
je verderop in dit boekje lezen.

Maar nu weten de vrienden wel hoe een Noordzeevlot eruit zou moeten zien. Er komt een nieuw vlot

Yerke -of eigenlijk Jerke- is het Friese woord voor
mannetjeseend. Die naam
past wel een beetje bij het vlot,
vonden de bedenkers van die
naam. Eenden en vlotten zijn
immers altijd op of in het water te
vinden. En dat hun vlot, de Yerke,
sterk was, daarvan waren ze ook
overtuigd. Sterke Yerke, dus!

Veel plezier ermee!

Het verhaal van de Sterke Yerke I begint in 1974,
wanneer een groep Leeuwarder vrienden met elkaar
een vlot bouwt. Van afvalhout en 24 olievaten
maken ze een vlot van 12 meter lang en 5 meter
breed. Daarmee zeilen ze op de Friese meren en
op de Waddenzee. Later besluiten ze om met dit
vlot naar Engeland te varen. Via het IJsselmeer en
Amsterdam zeilen ze eerst
naar IJmuiden. Op 22 augustus
1975 willen ze de Noordzee
oversteken naar Londen,
maar na een paar uur zeilen
zakken de beide masten
door het houten dek! Door
deze constructiefout (geen
dekbalken onder de masten)
strandt het vlot ter hoogte van
Scheveningen. Daar wordt nog geprobeerd om het
te repareren, maar ook het dek blijkt te laag boven
de oppervlakte van het water te liggen. Het vlot
zinkt en krijgt daar dus een echt zeemansgraf…
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Een monument
voor de Yerke

met dezelfde afmetingen,
maar wel met een dek dat 1
meter boven water ligt én met
een versteviging onder de
masten. Op 1 mei 1976 gaat
deze Sterke Yerke II te water
en ruim 3 maanden later,
op 13 augustus, bereiken de
12 vrienden Londen. Op het
aankomstfeestje daar, vlakbij de beroemde Tower
Bridge, wordt de volgende uitdaging bedacht: de
Atlantische Oceaan oversteken! Reisdoel: Curaçao!
Maar daar is wel een ander vlot voor nodig. Dus: aan
de slag met de Sterke Yerke III!

Van Links naar rechts: Guus, Frits, Leo en Chris in 1979

De Sterke Yerke III

De bemanning van de Sterke Yerke III

Plannen maken, dat gaat snel, maar aan geld komen
voor de bouw en het daadwerkelijk bouwen van de
Sterke Yerke III duurt wat langer. De start daarvan
is in december 1978 en de doop van het vlot is op 14
april 1979. Na het afbouwen is het vlot klaar voor
de grote reis naar Curaçao. Op deze reis zal het niet
alleen om het avontuur gaan, maar ook de zorgen
over de olievervuiling van de zeeën zijn daarbij van
groot belang. Tijdens de reis zal daar veel onderzoek naar worden gedaan. Regelmatig zal daarvan
verslag worden gedaan in het Algemeen Dagblad.
Op 1 augustus 1979 verlaat de Sterke Yerke III de
haven van Harlingen en gaat via Den Helder en
het Engelse Kanaal naar Lands End, het meest
westelijke punt van Zuid-Engeland. Vervolgens
zakt het vlot af via de Canarische eilanden en de
Kaapverdische eilanden richting Caribbean. Op
vrijdag 14 december komt het vlot echter in een
hevig onweer terecht. Het drijft af en een dag later
slaat het, door een samenloop van omstandigheden,
te pletter op de rotsen van de oostkust van Bonaire.
Gelukkig weet
de bemanning
op tijd het vlot
te verlaten,
maar verder
gaat bijna alles
verloren. Maar:
de Atlantische
Oceaan hebben
ze toch maar
mooi zeilend
overgestoken en
dat was immers
hun doel!

De bemanning van de Sterke Yerke III bestond uit
Guus Schweigmann, zijn broer Chris Schweigmann,
Leo van der Stoel en Frits Riemersma. Helaas zijn
Chris en Leo inmiddels al overleden, maar Guus en
Frits zijn nog steeds heel actief betrokken bij het
Sterke Yerke project.

Stranding en berging van de Sterke Yerke III
Het vlot zakt naar de
bodem op 150 meter uit
de kust en daar ligt het
op een diepte van 60
meter. Verschillende
pogingen om het vlot
te bergen mislukken.
Pas in januari 1986
slaagt men erin om het
vlot weer boven water
te krijgen. Het vlot
wordt dan een beetje
opgeknapt en na een
tocht van 12 uur bereikt
de Sterke Yerke III op
1 maart 1986 alsnog
Willemstad,
op Curaçao.

In 1980 werd op
Bonaire al een
monumentje
gebouwd ter
herinnering aan de
reis van de Sterke
Yerke III. Dat Yerkemonument werd
op 15 december
1985 onthuld, precies 6 jaar na de stranding. In 2018
is het monument helemaal gerenoveerd door het
complete Sterke Yerke-team.

Kom op onze website!

Op de website van
Sterke Yerke kun
je natuurlijk heel
veel informatie
vinden over de
verschillende
Sterke Yerkevlotten. Maar
er is ook een
onderdeel op
deze site speciaal
voor jullie: Junior Yerke. Jouw ideeën, tekeningen
en verhaaltjes zijn daar van harte welkom!
Deze mag je opsturen naar junior@sterkeyerke.nl

II
Nog een beroemde devloStet:rkedeYerRa
ke-vlotten zijn

Eerlijk is eerlijk: behalv
er meer beroemde vlotten.
Thor Heyerdahl bouwde er
De Noorse wetenschapper
ook een paar…
op bladzijde 11.
Wil je meer weten? Kijk dan

Een film over deze reis kun je vinden op de website:
www.sterkeyerke.nl

STERKE YERKE III
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Plaatsbepaling
op zee

Het is tegenwoordig
geen enkel probleem
om op zee je exacte
plaats te bepalen.
Dankzij het gebruik
van bijvoorbeeld
elektronische
zeekaarten,
satellieten, computers en radar
kun je bijna tot op de millimeter precies
bepalen, waar je je bevindt. In 1979 was dat
nog heel anders, want computers waren er
nog nauwelijks. Maar met behulp van een
sextant kon je aan boord wel je plaats op zee
bepalen. Op de Sterke Yerke III was dat één
van de taken van schipper Guus. Hieronder
legt hij uit hoe zo’n sextant werkt.

De werking van een sextant

“Hiermee meet je de hoogte van de zon
(overdag), of sterren (net na zonsondergang)
boven de horizon en je noteert gelijk de
tijd. Met deze twee gegevens kun je met een
beetje wiskunde (of tegenwoordig met een
rekenmachientje!) je positie uitrekenen. Dat
duurt ongeveer een uur. Tegenwoordig heb
je elektronische zeekaarten, waarop je van
minuut tot minuut precies kan zien waar
je bent en hoe snel je vaart. Wij hadden op
de Sterke Yerke III alleen een kompas (dat
geeft aan in welke richting je vaart), een klok
(tijdmeter) en een sextant (hoogtemeter).”

RA II
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Heel bijzonder, maar ook spannend..!
Wat waren nu de meest bijzondere en spannende
momenten tijdens die reis van de Sterke Yerke
III in 1979? Op deze bladzijde krijg je daarop een
antwoord van de bemanningsleden Guus en Frits.
Guus Schweigmann

Guus: het meest bijzondere moment van
onze reis?
“Dat was toch wel de ontmoeting met een walvis, bij
zonsondergang op de Atlantische oceaan. Tijdens
onze gezellige nazit na de warme hap, kwam deze
gigant -minstens zo groot als ons vlot!- op minder
dan 50 meter
naast ons
vlot aan de
oppervlakte.
Omdat we
door de
windstilte
geen vaart
maakten,
kon de
Noorse
vinvis zo
mooi een rondje
om ons vlot maken. Zelfs onze scheepskat had oog
voor dat dier. Helemaal toen ie heel duidelijk een
spuitend geluid maakte. Als groet, denk ik.“
Frits: het meest bijzondere moment van
onze reis?
“Nou, eigenlijk zijn dat verschillende momenten.
De ontmoeting met die vinvis natuurlijk, het varen in
een rubberbootje op de Grote Oceaan op weg naar op

Frits Riemersma

het water rustende vogels, zoals steenlopertjes. Of die
postduif, die aan boord kwam en de hele nacht bleef.
We hebben een briefje aan een pootje gedaan en later
hoorden we dat ie in Bolsward is aangekomen. Mooi
toch? Maar ook het avondeten -met elkaar- vond ik
heel bijzonder!”
Guus: het spannendste moment van onze reis?
“Toen we zware storm op de Noordzee kregen en
er voor het eerst golven op ons afkwamen die twee
meter hoger waren dan wij zelf. Dan moet je toch even
slikken. Je vraagt je af: komt dit wel goed? Maar met
de uren steeg ons vertrouwen. Want er kwam geen
golfje aan dek! Sterker nog, het dek bleef zelfs droog!
Je kon de golf bijna aanraken en dan verdween hij
onder het vlot. De theorie van het eendenveertje: dat
wordt ook niet nat als het drijft op de golven.”
Frits: het spannendste moment van onze reis?
“Weer verschillende momenten. Slecht weer op de
Noordzee, of het moment dat we bijna overvaren
werden door een groot schip. Ook het moment dat
ik door een klapgijp bijna overboord geslagen werd
(had wel een forse schaafwond!), het moment dat we
bijna strandden op een onbewoond eiland, maar ook
de momenten vlak voor onze stranding op Bonaire,
die waren heel spannend.”

lossen?
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Mijn oplossing is:

Na Sterke Yerke I, II en III nu de
Sterke Yerke IV!

Op dit moment is men in Harlingen nog druk
bezig met de bouw van de Sterke Yerke IV. Naar
verwachting zal het vlot in begin 2022 klaar zijn en
te water worden gelaten. Met dit vlot zal de strijd
aangegaan worden tegen de plastic-soep. Hoe?
Dat lees je hieronder.

Sterke Yerke IV: een reis tegen
plastic-soup

Gezamenlijk afval opruimen, dat is een goede
zaak. Misschien heb je met je klas of met je school
wel eens meegedaan aan een Schoonmaakdag
of een Himmeldei. Na zo’n schoonmaak ziet het
schoolplein, de straat, of het dorp er weer piekfijn uit.
En jouw school doet vast ook wel wat met het afval
van de school: papier in de papiercontainer en
plastic afval in de plastic-container bijvoorbeeld.
Want afval, dat moet uit ons milieu: niet op straat,
niet in de natuur, niet op het strand.
En natuurlijk ook niet in de zee!
Met het onderzoeks- en aandachtsvlot Sterke Yerke
IV wil de organisatie van Sterke Yerke aandacht
gaan vragen voor een zeer ernstige vervuiling
van zeeën en oceanen: de vervuiling door (micro)
plastics. Deze vervuiling wordt ‘plastic-soep’ (of:
plastic-soup) genoemd. Je hebt daar vast wel
eens over gehoord. Daarbij gaat het niet alleen om
drijvende stukken plastic in zee, maar men gaat zich
met dit vlot vooral richten op microplastics. Dat zijn
plastic deeltjes, die kleiner zijn dan 5 millimeter.
Ze komen heel veel voor in het milieu en ook in het
water, omdat ze slecht of niet afbreekbaar zijn, maar
wel in steeds kleinere stukjes uiteenvallen. Een
bekend voorbeeld van microplastics is de slijtagestof van autobanden, maar microplastics komen
ook vrij bij het wassen van kleding en zitten in

verzorgingsproducten (o.a. tandpasta), in
schoonmaakmiddelen en in verf.
Wil je meer weten? Kijk dan op:
plasticsoupfoundation.org

Mee op de Sterke Yerke IV:
?
misschien iets voorde jou
plastic vervuiling

Om zelf te ervaren dat
rke Yerke jou uit
ernstig is, dagen wij van Ste
Sterke Yerke IV te
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om bij ons aan boord van
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Sterke Hearke of Sterke Jerke

Misschien is het vlot de Sterke Yerke niet vernoemd naar een eend, maar naar Hearke Tjerks
Witteveen uit Drogeham. Die man moet ontzettend sterk zijn geweest. (Dat weten we uit verhalen,
want niemand is er bij geweest!) Hieronder kun je een verhaal lezen dat Thys Wadman maakte over
die Sterke Hearke of de Sterke Jerke, zoals hij ook genoemd werd.

Sterke Jerke en het verhaal van de koe
Op een regenachtige zondagmiddag fietst
veldwachter Hearke Tjerks Witteveen op zijn oude,
zwarte dienstfiets over de smalle landweggetjes in
de buurt van Drogeham. In geen velden of wegen
is een mens te zien. Dat is ook wel logisch, vindt
Hearke. Want wie gaat er nu met dit hondenweer
naar buiten? Hearke zelf zou nu ook liever thuis
bij de warme kachel zitten, maar hij weet dat de
mensen uit het dorp van hem verwachten dat hij
iedere dag zijn vaste fietsronde doet, ook al is het
slecht weer. Dat hoort nu eenmaal bij het werk van
een veldwachter. Wanneer hij over de Lândyk fietst,
hoort hij plotseling in de verte hulpgeroep. Hearke
springt van zijn fiets en kijkt verschrikt rond, wie
daar om hulp roept. Door de regen kan hij niet veel
zien, maar het hulpgeroep is duidelijk te horen. Er is
iemand in nood! Met zijn hand tegen het voorhoofd
tegen de regen, gaat zijn blik van links naar rechts.
En dan ziet hij plotseling in de verte een arm boven
het gras omhoog steken. Hearke springt op zijn fiets
en racet op het oude rijwiel naar de plek waar hij net
die arm zag. Hijgend komt hij daar even later aan.
In het water van de smalle sloot ziet hij Harmen
staan. Hearke kent hem goed. Herke kent namelijk
iedereen, die in zijn dorp of in de omgeving woont.

De klimaatverandering en
de plastic-soep

Er zijn veel (jonge) mensen, die zich grote
zorgen maken over ons milieu, over de klimaatveranderingen, maar ook over de plastic-soep.
Zij willen dat daar nu iets aan gedaan wordt en zij
zetten zich daarvoor in.
Twee van hen stellen we hier aan je voor:
Greta Thunberg en Boyan Slat.
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Harmen is een keuterboertje, zonder vrouw of
kinderen. Hij woont, samen met een paar koeien,
in een oud vervallen boerderijtje, even buiten het
dorp. Wanneer Hearke dichterbij komt, ziet hij dat
Harmen niet alleen in de sloot staat. Hij heeft zijn
arm om een koe geslagen, die naast hem in het
water staat. Die koe is waarschijnlijk al diep in de
blubber weggezakt, want alleen de bovenkant van

Greta Thunberg en het klimaat

De 15-jarige Zweedse scholier uit Stockholm, was zo
boos dat niemand iets aan de klimaatverandering
deed, dat ze besloot om niet meer naar school
te gaan. Ze ging in haar eentje voor het Zweedse
parlementsgebouw zitten
met een bord met daarop
de tekst: ‘Schoolstaking
voor het klimaat.’ Omdat
ze daar iedere dag weer
ging zitten, werd ze
heel bekend en kwam
zo vaak op radio en tv.
In het begin alleen in

haar rug is nog zichtbaar. ‘Wat nou, Harmen?’ roept
Hearke, ‘wou je je koe leren zwemmen?’ Harmen
kan niet lachen om het grapje. ‘Natuurlijk niet’,
roept hij, ‘Isilde is in de sloot gestapt! En ik denk dat
ze een poot gebroken heeft, want ik krijg er geen
beweging in. En als ik nu haar kop loslaat, dan zakt
ze zo onder water. Dan zal ze zeker verdrinken! En
dan ben ik haar kwijt.’ Hearke knikt. ‘Ik snap het.
Eh... heb je een touw bij je?’ Harmen schudt zijn
hoofd. ‘Nee’, zegt hij, ‘ik had er niet op gerekend dat
ik dat nodig zou hebben.’
‘Hoe lang sta je al in die sloot?’ vraagt Hearke dan.
Harmen haalt zijn schouders op. ‘Al lang’, zucht
hij, ‘al heel lang. Na kerktijd wilde ik even bij mijn
koeien kijken en toen zag ik dat Isilde er niet was.
Toen ik ging zoeken vond ik haar hier in de sloot.’
Hearke knikt, trekt dan resoluut het jasje van zijn
uniform uit en gooit het in het natte gras. Zorgvuldig
legt hij zijn veldwachterspet er bovenop en stapt
dan pardoes in de sloot. ‘Klim jij maar vast op de
wal, Harmen’, zegt hij, ‘dan red ik mij wel met Isilde.’
Harmen klimt rillend op de wal en ziet dan hoe
Hearke zijn arm onder de buik van de koe schuift.
En dan gebeurt het! Zonder een spier te vertrekken,
tilt Hearke de koe omhoog. Wanneer hij Isilde
helemaal boven water heeft getild, stapt hij met de
koe in zijn armen op de walkant. Voorzichtig wil
hij haar neerzetten, maar dan zakt het dier door
haar hoeven.’ Je had gelijk, Harmen’, zegt Hearke,
‘ik denk inderdaad dat ze haar poot gebroken heeft.
Of gekneusd.’ Hij schudt even met zijn hoofd. ‘Nou’,
zegt hij dan, ‘dan het is niet anders. Als het niet
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het
kan!’ Voorzichtig tilt hij de koe weer op schuift zijn
schouder onder het lijf van de koe. Dan kijkt hij naar

Zweden, maar heel veel kinderen, overal ter wereld,
volgden haar. Greta neemt het de volwassenen van
nu kwalijk dat zij alleen maar aan zichzelf denken,
steeds maar meer geld willen verdienen en niet
rekening houden met de gevolgen daarvan voor het
klimaat. Hierdoor zou de wereld van morgen -dus:
jullie wereld!- vernietigd worden. Grete werd zo
het symbool van de schooljeugd die het niet langer
accepteerde. Ze wil een gezonde samenleving,
want dat is belangrijker dan geld verdienen. En die
verandering moest nu komen, anders zou het te laat
zijn. Zo werd zij al op 16-jarige leeftijd ‘Vrouw van
het Jaar 2019’ en ook werd zij genomineerd voor de
Nobelprijs voor de Vrede.

Harmen, die sprakeloos toekijkt wat er allemaal
gebeurt.
‘Pak jij mijn jas en pet even?’ vraagt hij, ‘en neem
mijn fiets maar even en zet bij jou thuis alvast even
een bakje koffie klaar! Of...een klein glaasje! Dat
mag ook! Om weer even warm te worden!’ Harm
knikt, pakt de
jas en de pet
van Hearke
en stapt dan
op de fiets op
weg naar zijn
boerderijtje.
Wanneer
hij nog even
omkijkt ziet
hij achter zich
Hearke lopen
met Isilde op
zijn schouder.
En terwijl
hij daar zo
wandelt, aait
hij met zijn
linkerhand het
bange dier ook nog zachtjes over de kop. Harmen
schudt zijn hoofd en begrijpt heel goed waarom
Hearke door iedereen Sterke Jerke wordt genoemd.
Een sterk verhaal! Kun jij zelf
ook een verhaaltje bedenken,
waarin deze Sterke Hearke de
(supersterke!) hoofdpersoon
is? (En een beetje overdrijven
daarbij, dat mag..!)

Boyan Slat en zijn gevecht tegen plastic in zee
Misschien heb je Boyan wel eens op de televisie
gezien. Boyan is 27 jaar oud, komt uit Delft en is
al jaren bezig met de plasticvervuiling in zeeën en
oceanen. Vanaf zijn 16e heeft hij een droom: het
opruimen van die plasticsoep. Hij deed heel veel
onderzoek en daaruit
bleek dat heel veel
plastic-soep uit vrij
grote stukken plastic
bestaat. Boyan
bedacht een apparaat,
het Cleanup- systeem,
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waarmee hij het plastic als het ware bij elkaar
kan vegen. En dat systeem werkt! Niet alleen
grote stukken plastic kunnen zo ‘gevangen’
worden, maar ook kleinere stukken plastic
kun je met dit apparaat bij elkaar schuiven.
Op dit ogenblik werkt Boyan aan machines,
die het plastic uit de 10 meest vervuilde
rivieren opvangen, zodat dat niet langer in
de oceaan terecht kan komen.
Wil je meer weten? Kijk dan op
www.boyanslat.com

Leven zonder plastic, zou dat kunnen?
(‘Nee heb je, ja kun je krijgen…’)
Leven zonder plastic, dat zal wel heel moeilijk
gaan. Want plastic kom je immers overal tegen:
in speelgoed, in verpakkingen, in drinkbekers, in
tassen, in spelletjes, noem maar op. Voorkomen dat
(gebruikt) plastic in ons milieu (en dus ook in het
water) terechtkomt, daar kunnen we met elkaar
natuurlijk wel wat aan doen. Maar dan moeten we
dat wel willen...

• Minder plastic gebruiken, zou dat kunnen?
Kun jij bedenken wat je daar zelf aan zou kunnen
doen? Wat zou je er thuis aan kunnen doen? Wat
zou je er op school aan kunnen doen?

Het Cleanup-systeem van Boyan Slat

• Een zee zonder (micro) plastic, zou dat
kunnen?
Wat zouden we daar met elkaar aan kunnen doen?
Heb je ideeën of oplossingen?
Je mag die ideeën opschrijven, maar je mag
er ook met een groepje in de klas over praten.
Als je oplossingen hebt of goede ideeën,
dan mag je die natuurlijk mailen
naar: junior@sterkeyerke.nl
Dan kunnen wij ze op onze
website zetten!

De kaart van Douwe

Hoe zag de route van de Sterke Yerke III eruit?
Hoe diep zijn de oceanen? Wat is een trog? Wat is
een gyre en waar kun je die vinden?

Plastic, we maken er allemaal
(heel veel!) gebruik van.
Maar hoeveel jaar duurt het eigenlijk
voordat dat plastic helemaal vergaan is?
Wat denk jij?
1. Een plastic tas:
2. Een plastic bekertje:
3. Een limonaderietje:
4. Een verpakking voor 6 blikjes frisdrank:
5. Een plastic waterflesje:
6. Plastic koffiebekertjes:
7. Een plastic vaas:
8. Een babyluier:
9. Een tandenborstel:
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Douwe, één van de hoofdpersonen uit het boek,
is meegeweest met de reis van de Sterke Yerke
III. Hij weet heel veel van zeevaart, van zeeën en
oceanen en dat is ook de reden waarom hij zich
zorgen maakt om de plastic-soep. Op de wereldkaart
hierboven heeft hij met een stippellijn aangegeven
hoe de route van de Sterke Yerke III in 1979 was, van
Harlingen tot Bonaire.
Ook heeft hij op de kaart met sterretjes de bekendste
-en diepste- troggen in de oceanen aangegeven.
Een trog is een smalle en heel erg diepe kloof in de
zeebodem. Daar is de oceaan dus extra diep. Douwe
heeft ook enkele cirkels op de kaart getekend. Die
cirkels, dat zijn gyres of gyren en die hebben alles
te maken met de plastic-soep. Er zijn 5 gyres en zij
bevinden zich alle 5 in de subtropische gebieden.
Een gyre is een cirkelvormige zeestroming aan
het oceaanoppervlak, die ontstaat doordat daar
verschillende stromingen bij elkaar komen. De wind
duwt het zeewater daar als het ware op die plaats
weg. Het water in de gyre stroomt dan naar het
midden toe en daar gaat het naar beneden, maar
het plastic blijft aan het wateroppervlak drijven. Dat
zinkt dus niet, maar blijft achter in het midden van
de gyre. Per vierkante kilometer drijft daar minstens
1 kilo plastic afval in het water en op sommige
plaatsen meer dan 100 kilo...
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Opdrachten bij de kaart van Douwe.

Kun jij een klein vlot bouwen?

Natuurlijk mag je je atlas daarbij gebruiken.

Of: kunnen jullie een echt vlot bouwen? Of kun je een vlot ontwerpen?

1.

In deze laatste Doe-opdracht moet je je handen even uit de mouwen
steken. Je hebt daarbij de keuze uit 3 mogelijkheden:

Welke oceaan is de diepste ter wereld?

2. Welke 5 troggen heb je gevonden? Schrijf de namen daarvan op.

3.

In welke zeeën of oceanen vind je gyres?

4. Hoeveel meter is één zeemijl? Wanneer het vlot 4 zeemijl per uur vaart, hoeveel
zeemijl is dat dan per dag? En hoeveel kilometer is dat (ongeveer) per dag?

5.

Hoeveel kilometer heeft de Sterke Yerke III ongeveer afgelegd tijdens de reis in 1979? (Om je
een beetje te helpen: het eerste deel van de reis was van Harlingen naar Lands End (Engeland),
het tweede deel was van Lands End naar de Canarische eilanden en het derde deel was van de
Canarische eilanden naar de oostkust van Bonaire).

1. Maak een vlot van afval-materiaal.
Wat heb je daarvoor nodig? Plastic flessen of melk/
yoghurtpakken (wel goed schoonmaken en dichtplakken of draaien!) Grote elastieken (vraag het even
vriendelijk aan de postbode...!), kleine elastiekjes en
ducttape om het materiaal aan elkaar te plakken. Om
het vlot aan te drijven kun je een zeiltje maken, of een
ballon met een gebogen stukje plastic buis, of een rietje.
Maak het rietje vast met kit of speelklei. Je kunt ook een
stevig stukje karton met elastiek bevestigen tussen
twee stokjes. Het elastiekje even opdraaien en je
vlotje in het water loslaten. (Dat zal niet altijd meteen
lukken, maar dat geeft niets! Even experimenteren dus!)
(Bij deze opdracht maak je vast gebruik van plastic.
En je weet dat dat niet in ons milieu terecht mag/moet
komen, dus... ruim het wel even op, als je uitgespeeld bent!)

2. Bouw een écht vlot!
6. Heeft het vlot over het noordelijke halfrond van de Atlantische Oceaan gevaren of ook over het
zuidelijke halfrond. Kun je dat uitleggen?

7.

Wat zou het gevaarlijkste gedeelte van de tocht zijn geweest?

8. Wat waren de netvangsten op de oceaan van Sterke Yerke III?

9. In de netvangsten zaten ‘s nachts veel meer organismen (levende wezens) dan in de dagvangsten.
Hoe is dit te verklaren?

10. Hoe kun je de gevangen organismen voor langere tijd bewaren? (Een koelkast was immers niet aan boord)

11. Zijn er nog andere manieren om plastic uit de oceanen te houden?

12. Op welke manier zouden we het verwijderde plastic uit alle wateren kunnen verwerken? (Dat
verwerken noemen we ook wel recyclen) Wat zouden we er bijvoorbeeld van kunnen maken?
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Je kunt ook met een groepje of met de klas een écht vlot
gaan bouwen. Tjerk maakte dat in het boek van pallets
en plastic containers, maar het kan ook met palen
en met touw. Op Youtube kun je allerlei voorbeelden
vinden om zo’n vlot te maken, o.a. Vlot Bouwen bij
Zapp Skills.

3. Maak op tekenpapier een eigen ontwerp van
jouw ‘droom-vlot’.
Dit ontwerp mag je mailen naar: junior@sterkeyerke.nl
De mooiste ontwerpen zullen we natuurlijk op onze
website plaatsen!

Ra I en de Ra II e
e vlotten: Kon-tikier, de
Andere beroemdzijn
gebouwd. De Noors
er natuurlijk wel me vlotten

Naast de Sterke Yerke
en ook gebruik van een
ahl maakte voor zijn zeereiz
wetenschapper Thor Heyerd
nden, daarop een zeereis
samen met 5 mede- opvare
vlot. Al in 1947 maakte hij,
gemaakt vlot, de Kon-tiki,
gebruikte daarvoor een zelf
van Peru naar Polynesië. Hij
en, duurde 101 dagen.
out. De zeereis, die zij maakt
dat gemaakt was van balsa-h
ankelijk van de wind en
boord hadden, waren ze afh
Omdat ze geen motoren aan
meter af! Later heeft Thor
en zij maar liefst 6880 kilo
van de zeestromen. Zo legd
van papyrusriet, nog een
t, de Ra I, dat gemaakt was
Heyerdahl met een ander vlo
t de Ra II lukte dat in 1970
is die reis niet geslaagd. Me
expeditie gemaakt. Helaas
bados, een afstand
rmee van Marokko naar Bar
hie
ahl
erd
Hey
r
voe
en
dag
wel. In 57
van 6200 kilometer.
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ng).

chelli
mevrouw Smid uit Midsland (Ters
de Sterke Yerke III, is gemaakt door
Deze fles, met daarin de nagebouw
De foto is gemaakt door Jelle de Boer.

Oplossingen:

Rebus: De beste stuurlui staan aan wal. Hoeveel jaar duurt het voordat het plastic is vergaan? Een plastic tas: 20 jaar; een plastic bekertje:
30 jaar; een limonaderietje: 200 jaar; een verpakking voor 6 blikjes frisdrank: 400 jaar; een plastic waterflesje: 450 jaar; plastic koffiebekertjes:
500 jaar; een plastic vaas: 450 jaar; een babyluier: 500 jaar; een tandenborstel: 500 jaar.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het drukwerk van dit werkboekje is gesponsord door:

Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke
Keizerskroon 123
E info@sterkeyerke.nl
8935 LM Leeuwarden
W www.sterkeyerke.nl
KvK-nummer 53644891
M 06 518 59 000
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