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ONTDEK- EN DOEBOEK 
‘SAMEN DE BOOT IN’ 

“Vind je het leuk om met je (groot)ouders te gaan varen, maar verveel jij je wel eens aan 

boord? Met dit boek hoeft dat niet meer! Ga je mee op ontdekkingsreis? Gooi de 

trossen los!” Met deze zin prijst schrijfster Lisette Vos haar ‘ontdek- en doeboek’ voor 

kinderen aan. Met het boek wil ze kinderen aan boord minder passagier maken en meer 

bemanningslid. Motorboot gaf het boek mee aan een gezin voor een ‘testvaart’.

BAS HOEKSTRA
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Proefkonijnen voor het boek van Lisette zijn Esther, haar 

vriend Gerwin en hun twee dochters Tessa van 11 jaar en 

Susan van 8 jaar. Ze varen met een Jako Kruiser van (lxbxd) 

12,50 m x 3,50 x 1,10 meter. Ze gaan veel met de boot op 

vakantie, maar gebruiken hem ook om voor weekendjes 

weg. 

Op de vraag of ze voor Motorboot dit boek mee willen 

nemen op hun vaartochten om te kijken wat ze er van vin-

den, is de reactie ondubbelzinnig positief  “Wauw, wat vin-

den we dat leuk!” Ze nemen het boek twee weekenden 

mee op pad . “De meisjes voelden zich zeer vereerd dat ze 

dit boek als eersten mochten proberen en deden het dan 

ook vol enthousiasme”, vertelt Esther. “Helaas was het laat-

ste weekend veel te warm, waardoor we niet zo actief 

waren. Maar we gaan straks op vakantie en we nemen het 

boek dan zeker weer mee. Dan hebben we tijd genoeg om 

alles te leren en te doen.”

DE OUDERS
Hoewel de mening van de kinderen het belangrijkst is, heb-

ben de ouders ook goed gelet op hoe de kinderen met het 

boek uit de voeten kunnen. Ester vertelt: “Ten eerste is het 

duidelijk dat dit boek een ontzettend leuke aanvulling is op 

het vermaak aan boord. We vinden het ook geschikt om je 

kind in de winter en voorjaar alvast te betrekken bij het 

voorbereiden op het varen. Zo hebben we de oefening met 

het kompas en de kaart geprobeerd. We hadden helaas 

geen kompas bij de hand, maar wel een waterkaart. We 

hebben de meiden onze haven laten opzoeken en hoe we 

dan het beste kunnen varen naar ons favoriete eiland Pier-

land. Op de kaart ziet dat er heel anders uit dan op het 

water.”

Verder viel het hen op dat het boek voor een 11-jarige an-

ders uitpakt dan voor een 8-jarige. “Het leeftijdsverschil is 

duidelijk, maar beiden zijn erg enthousiast en pikken elk 

dingen uit het boek die hen aanspreken. Tessa is iets meer 

gericht op de theorie en verdiept zich er meer in. Zij nam de 

moeite nam om het boek helemaal te lezen en had dit in 

één avond al had gedaan. Susan daarentegen vond het 

soms erg moeilijk. Ze vond het best veel tekst om allemaal 

te lezen en dan ook nog te begrijpen.”

De praktijk leert dat ze door het leeftijdsverschil niet alle 

opdrachten samen kunnen maken. “De oudste snapte het 

veel sneller en had het hele boek gelezen. De jongste had 

daar moeite mee en dan was het voor haar minder leuk. 

Wie kinderen heeft die qua denkniveau duidelijk van elkaar 

verschillen adviseren we om ieder kind zijn eigen boek te 

geven.” Lachend: “Zo voorkom je irritatie en onderling ge-

kibbel.” Tot slot merkten ze dat voor Tessa en Susan het 

deel over zeilboten en de wind lastig te begrijpen is omdat 

ze daar geen ervaring mee hebben.

TESSA (11 JAAR)
Zoals gezegd las Tessa het boek in één keer uit voordat ze 

het mee aan boord namen. “Ik vind het een mooi en vooral 

leuk boek, je kunt er veel van leren, maar het is ook wel 

veel om te lezen”, vertelt Tessa. “Het is leuk om bijvoor-

beeld één hoofdstuk per dag of per weekend te doen. 

Sommige dingen zijn best wel moeilijk te snappen. Daar 

hebben we hulp bij gehad van papa en mama. Mijn zusje 

en ik vonden het heel leuk om een route te leren uitzetten. 

We vonden het hoofdstuk ‘regels op het water’ best wel 

moeilijk, want hoe zit het nu met voorrang? Het is heel an-

ders dan op de fiets. De opdrachten aan het eind van elk 

hoofdstuk vinden we ook erg leuk, maar we hebben ze ex-

pres nog niet allemaal gedaan. Die bewaren voor onze va-

kantie!” 

TESTVAART KINDERBOEK ‘SAMEN DE BOOT IN’
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1 Soms eist het 

boek alle aandacht 

en heb je even geen 

oog voor je omge-

ving.

2 en 3  Met het boek 

en de waterkaart 

ontdekken Tessa 

en Susan de route 

naar hun favoriete 

aanlegplek. 

3

september 2018



www.motorboot.com58

SUSAN (8 JAAR)
Susan vindt de tekeningen en plaatjes vooral erg leuk. 

“Maar ik vind het best veel om te lezen. Het leukste vind ik 

om de opdrachten te doen, maar die zijn best moeilijk als je 

niet het hoofdstuk hebt gelezen. De opdrachten achterin 

voor het matrozenexamen vind ik nog het leukste. Ik ben 

daar meteen mee begonnen, maar vond het toch wel erg 

moeilijk! Wat ik leuk vind aan dit boek is dat je veel leert van 

de boot waar we mee varen. Wel vond ik de verkeersregels 

bijvoorbeeld heel erg moeilijk dus gelukkig vaart mijn papa 

en die snapt de regels.”

TESTVAART KINDERBOEK ‘SAMEN DE BOOT IN’

Lisette Vos is als zelfstandig ondernemer actief in de journalis-

tiek. Haar vaardigheden zet ze op vele vlakken in waaronder voor 

Motorboot. Ze schreef vele reportages en achtergrondverhalen 

voor ons magazine, zoals de serie over Nederlandse zeehavens, 

ze portretteerde mensen die werken op een boot en ze schrijft al 

vijf jaar de vaste rubriek Man/Vrouw. Dat de watersport haar 

inspireert blijkt des te meer nu van haar hand het ontdek- en 

doeboek ‘Samen de boot in’ is verschenen. We vragen haar naar 

het ‘hoe en waarom’ achter het maken van dit boek.

Schreef je al eerder een boek?

Dit is mijn eerste boek dat in de boekhandel ligt.

Hoe is het idee ontstaan om dit kinderboek te schrijven? 

Ik ben op het idee voor dit boek gekomen onder meer door de vele 

interviews voor Motorboot, de rubriek Man/Vrouw en de rubriek 

Watersportfamilies. Ik zag hoe leuk de ouders en grootouders het 

vinden om het varen over te brengen aan hun (klein)kinderen. Vooral 

opa’s zijn vaak trots om hun kleinkinderen te laten varen, en mee te 

laten helpen. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen meer weten, ook op 

de boot. Een leuke uitspraak die ik hoorde was: “Oma bakt aan 

bakboord, opa stuurt aan stuurboord.” Zo onthield een kleinkind wat 

stuurboord en bakboord is. Oma bakt aan bakboord, want daar was 

het keukentje aan boord. 

Hoe ben je gekomen tot deze vorm van een ontdek- en doeboek? 

Je ziet veel kinderen met een smartphone of iPad, ook aan boord, hoe 

klein ze ook zijn, terwijl er zoveel te ontdekken valt als je goed om je 

heen kijkt: hoe werkt een sluis, welke bruggen kom je tegen, hoe weet 

je of je richting zee vaart of landinwaarts? Zelf heb ik geen kinderen, 

wel twee nichtjes van 10 en 11 jaar. Ze hebben meerdere keren op 

mijn boot door Amsterdam gevaren. Vooral Yka vond het al snel saai 

aan boord. Hoe leuk is het dan dat je leuke dingen kan leren én doen 

als je in de boot bent? Daarom een ontdek- en doeboek.

Wat vond je het leukste aan het maken van dit boek? 

De samenwerking met anderen, in de eerste plaats met Ingrid Robers 

die de fantastische illustraties heeft gemaakt. De cover van het boek 

vind ik zo goed, die moet alle kinderen aanspreken. En Moos Matroos 

die overal in het boek opduikt om de kinderen te helpen vind ik 

geweldig. Bij het hoofdstuk over de wind waait zijn matrozenpet af. 

Door de wind! Ik heb Henk de Velde gevraagd om het voorwoord te 

schrijven, omdat hij alles over varen weet, en zelf opa is! Hij heeft het 

boek aan boord liggen, altijd onder handbereik. Volgens hem kunnen 

ook volwassenen nog iets van het boek opsteken, vertelde hij 

lachend. Voor het hoofdstuk over weetjes en proefjes heb ik bij het 

onderzoeksinstituut Marin in Wageningen aangeklopt. Jan de Boer 

heeft mij geholpen, niet alleen met de uitleg bijvoorbeeld over hoe 

hard een boot maximaal kan varen, maar ook met leuke proefjes die 

in het boek staan. Weet je bijvoorbeeld hoe je de snelheid van de boot 

kan meten zonder stopwatch? En natuurlijk hebben mijn nichtjes Yka 

en Nora meegelezen. Dat was ook heel leuk.

Vind je dat er genoeg aandacht is voor kinderen in combinatie 

met (motorboot)varen?

Ik heb dit boek geschreven omdat ik hoop dat dit boek helpt kinderen 

enthousiast te maken voor de watersport. En dat ze niet alleen op hun 

smartphone kijken. Iedereen heeft het maar over de vergrijzing, maar 

je kan ook laten zien hoe leuk het is om van alles over boten en varen 

te ontdekken. Juist kinderen zijn nog heel erg onbevangen. Ik weet 

dat Hiswa de campagne voert ‘Welkom op het water’ om ook de 

jonge doelgroep te verleiden. Daar past mijn verhaal mooi in.

Je boek is af en uitgebracht. Als je het nu zo pakt en opslaat, wat 

spreekt je dan het meeste aan?

Als ik het boek opensla, word ik heel vrolijk van Moos Matroos. Ik 

hoop dat dit karakter een eigen leven gaat leiden, ook buiten het 

boek.
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