
 

Vroege Vogels in de klas 
Bijvangst voor het museum 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Vroege Vogels gaat 
Menno Bentveld op bezoek bij Adrie Vonk. 
Hij verzamelt botten en fossielen die bij 
het vissen boven water komen.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Vissen, fossielen, botten, 
museumcollectie.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s uit dit 
programma, zoals: ‘Boren naar 
geschiedenis’. 
 
Antwoorden 
1a Tussen Noord-Holland en Texel. b De 
vissen gaan dood en de kadavers gaan 
rotten. Het zinkt naar de bodem waardoor 
alleen de botten overblijven. 2 Dat ze 
incompleet zijn. 3a Een grijze walvis. b 
Deze walvis stierf aan het einde van de 
middeleeuwen uit. 4a De fossielen zijn 
versteend. b Maximaal twee miljoen jaar 
oud. c Om gaten te vinden in het 
ijsoppervlak om adem te kunnen halen. 5 
Doorgestreept moeten zijn in deze 
volgorde: blauwe walvis, soms, veel en 
vijf. 6 Vanaf 2001 mogen mensen niet 
zomaar walvislichaamsdelen in huis 
hebben. Adrie heeft toen toestemming 
gevraagd om deze wel te mogen hebben. 
Door samen te werken met Ecomare 
kreeg Adrie een ontheffing om de botten 
en fossielen op te vissen en te houden. 
Ecomare krijgt daarvoor in ruil de 
collectie van Adrie in bezit. 

Kijkvragen 
 
 
1a Waar ligt het Marsdiep?  
b Leg kort uit hoe de botten op de 
zeebodem terechtkomen.  
 
2 Waar loopt Adrie tegenaan bij de botten 
die hij vind?  
 
3a Arthur vertelt over een speciaal bot dat 
bij Adrie ligt. Van welk dier is dit bot?  
b Wat is er bijzonder aan deze vondst?  
 
4a Wat is het verschil tussen de fossielen 
en de botten?  
b Hoe oud is de rugwervel van de Beluga uit 
de collectie van Adrie ongeveer?  
c Waarvoor gebruikt een beluga 
echolocatie?  
 
5 Streep door wat niet van toepassing is. 
Bij Adrie ligt een dwergvinvis/blauwe 
walvis op sterk water. Deze vis komt 
veel/soms voor in de zee bij Schotland. 
Deze vis komt veel/soms voor in de zee bij 
Nederland. De vis kan wel vijf/tien meter 
lang worden.  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Leg uit hoe en waarom Arthur van 
Ecomare en Adrie Vonk samenwerken. 
Gebruik in je antwoord de woorden ‘2001’, 
‘ontheffing’ en ‘museum’.   
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