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Informatie leerkracht1

Nieuwjaarsduik

Het klinkt als een 1-aprilgrap, maar dat is het niet. In Utrecht is een 

bijzondere deurbel gepresenteerd: de visdeurbel. Vissen zwemmen 

in het voorjaar van de diepe Vecht stroomopwaarts naar de ondiepe 

Kromme Rijn om eitjes te leggen.  In de winter is de Vecht veiliger en 

warmer. De deuren van de Weerdsluis gaan weinig open in het 

voorjaar. Daarvoor is de visdeurbel uitgevonden. Bij de sluis staat 

een poster met uitleg en een QR-code. Als je die code scant, krijg je 

de opname van een onderwatercamera te zien met een rode knop. 

Zie je veel vissen, druk je op de rode knop. De sluiswachter krijgt een 

seintje en controleert of de sluisdeuren open moeten. 



Informatie leerkracht1.1

Nieuwjaarsduik

In deze Hapklaar speelt de samenstelling een belangrijke rol. De 

leerlingen kunnen samenstellingen opzoeken in het woordenboek 

maar het is beter (en sneller) dat ze de betekenis leren afleiden. In 

deze Hapklaar komen samenstellingen voor die in het woordenboek 

staan (o.a. aprilgrap, onderwatercamera, sluisdeur, sluitwachter) en 

samenstellingen die niet in het woordenboek staan.

Het is in dat geval een kwestie van raden, pas in de context wordt de 

betekenis duidelijk. Behalve bij de visdeurbel moeten de leerlingen 

in deze Hapklaar de betekenis van een aantal samenstellingen raden. 

U kunt het gemakkelijker maken als u een context aangeeft.

De samenstelling afvalchocolade kan betekenen:

• In een tijdschrift over gezonde voeding chocolade waar je niet 

van aankomt (aankomen vs. afvallen).

• In een tijdschrift over misleidende reclame chocola waar je van 

afvalt (omschrijvingen voor afvallen zijn dunner worden, gewicht 

verliezen e.d.) 

• In een tijdschrift over afvalbedrijven chocola die over de 

houdbaarheidsdatum is (omschrijving voor afval is wat je 

weggooit, synoniem vuilnis).

U kunt natuurlijk zelf andere samenstellingen kiezen.



Leerkracht
U hebt misschien Hapklaar nr. 11 gedaan met de leerlingen. Dan kunt u 
daarop inhaken met deze Hapklaar over de visdeurbel en 1-aprilgrappen.

U laat het filmpje zien (door op het plaatje te klikken). U stelt (afhankelijk 
van het niveau) de vraag wat het besluit van Domino’s Nederland is en/of 
waarom Domino’s dit besluit neemt. Wat denken de leerlingen?
❑ Vruchten als ananas, banaan en sinaasappel horen niet op een pizza
❑ Ananas is lekker maar niet op een pizza
❑ Italianen, die de pizza hebben uitgevonden, hebben de pizza Hawaii 

verboden.

Daarna legt u uit dat Domino’s op 29 maart, dus kort voor 1 april, besloot 
te stoppen met de pizza Hawaii. Laat de klas stemmen of ze denken dat het 
een 1-aprilgrap is of niet en waarom? (Overigens, het is een 1-aprilgrap, 
net als de Japlus-winkel op de laatste dia!)

Luisteren & spreken2

https://youtu.be/CgYiFguBzHY


Spreken3

Nieuwjaarsduik

Een van deze uitvindingen bestaat echt, de anderen (nog) niet. 

Bespreek in groepjes van 2 wat de woorden betekenen. De woorden 

vind je niet in het woordenboek maar je herkent misschien wel delen 

van woorden (bijvoorbeeld vis en deurbel, huiswerk en robot). Wat 

denken jullie? Wat bestaat echt? 

❑ de humeurverbeteraar

❑ de huiswerkrobot

❑ de visdeurbel

❑ de inslaapknop

❑ de terugvindapp

❑ de afvalchocolade



Lezen & spreken4

Nieuwjaarsduik

Visdeurbel als 1 aprilgrap?

In Utrecht is een bijzondere deurbel gepresenteerd: de visdeurbel. 
Veel vissen zwemmen in het voorjaar van een diepe rivier (de Vecht) 
naar een ondiepe rivier (Kromme Rijn) om daar eitjes te leggen. Ze 
zwemmen door een gracht met een sluis (de Weerdsluis). In het 
voorjaar gaan de deuren van de sluis niet vaak open. Dus kunnen de 
vissen niet verder. Voor deze ‘vissenfile’ is de visdeurbel uitgevonden. 

Wat denk je? Serieus of een 1-aprilgrap?



Lezen4.1

Het is geen 1-aprilgrap, de visdeurbel bestaat echt! 



5

Lees de poster bij de Weerdsluis op de vorige dia en kijk naar het filmpje! 

Kun je vertellen hoe de visdeurbel werkt? Je kunt de volgende woorden 

gebruiken (en een woordenboek). 

Utrecht – de gracht – het voorjaar – de drukte – de file – de sluis – de 

camera – de QR-code – de smartphone – de visdeurbel

Luisteren & spreken

https://www.youtube.com/watch?v=0MgeR85IMOM


5.1

Leerkracht

De man verloor de controle over het stuur en belandde zo in de gracht.

Het Nederlands kent verschillende woorden voor een gegraven  waterweg: 

het kanaal, de sloot, de vaart, de gracht, de singel. 

In het Noord-Nederlands is een gracht een kanaal met gemetselde 

kademuren, dus in de stad. In het Zuid-Nederlands is een gracht een sloot. 

In de steden Antwerpen, Brugge en Gent heet de gracht rui, rei en lei, in 

Groningen heet een gracht een diep.

Taalvariëteit



Spreken6

Nieuwjaarsduik

De visdeurbel bestaat dus echt, de andere dingen zijn nog niet 

uitgevonden. Wat denk je? Wat zou nodig uitgevonden moeten 

worden? Je geeft 4, 3, 2, 1 of 0 punten. Je moet je keuze in de 

klas kunnen uitleggen. Hoe denkt de klas erover? 

Hemeurverbeteraar

Huiswerkrobot

Inslaapknop

Terugvindapp

Afvalchocolade



Spreken7

Je kent misschien Jamin, de bekendste snoepwinkel van Nederland. Ze 
verkopen alle soorten snoep (behalve afvalchocola). Jamin heeft eind 
maart de eerste Japlus-winkel geopend. Jamin klinkt te negatief, 60% van 
de naam is min.

Klik op het Japlus-plaatje om de video te bekijken.  Vind je naamwijziging 
een goed idee of is het weer een 1-aprilgrap?

https://www.youtube.com/watch?v=LTw1bN-1Uuc


Bronnen

Foto’s/stills

https://utrecht.nl

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210416_95384866

https://www.wikidata.org/wiki/Q2291848

https://www.youtube.com/watch?v=LTw1bN-1Uuc

https://www.youtube.com/watch?v=CgYiFguBzHY

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-

utrecht-geloofwaardigheid

Video’s

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210416_95384866

https://www.youtube.com/watch?v=CgYiFguBzHY

https://www.youtube.com/watch?v=LTw1bN-1Uuc

Teksten: 

https://visdeurbel.nl/over-de-visdeurbel/

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-

utrecht-geloofwaardigheid

https://www.ensie.nl/typisch-vlaams/gracht

https://www.ad.nl/utrecht/razend-populaire-utrechtse-visdeurbel-stopt-er-tijdelijk-mee-bel-

100-000-keer-ingedrukt

https://utrecht.nl/
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210416_95384866
https://www.wikidata.org/wiki/Q2291848
https://www.youtube.com/watch?v=LTw1bN-1Uuc
https://www.youtube.com/watch?v=CgYiFguBzHY
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-utrecht-geloofwaardigheid
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210416_95384866
https://www.youtube.com/watch?v=CgYiFguBzHY
https://www.youtube.com/watch?v=LTw1bN-1Uuc
https://visdeurbel.nl/over-de-visdeurbel/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-utrecht-geloofwaardigheid
https://www.ensie.nl/typisch-vlaams/gracht
https://www.ad.nl/utrecht/razend-populaire-utrechtse-visdeurbel-stopt-er-tijdelijk-mee-bel-100-000-keer-ingedrukt

