


Inleiding

In België zijn er drie grote luchthavens die zich bezighouden met het verzenden van pakjes 

en andere voorwerpen. 

Zo heb je de luchthaven van Zaventem, Oostende en Luik. Daarnaast heb je nog de 

luchthaven van Antwerpen die in mindere mate pakjes verzendt. 

In 2009 werd er op deze drie luchthavens samen niet minder dan 1010014 ton 

(dit zijn 1010 01400 pakjes suiker van 1 kg) aan vracht verzonden.

Natuurlijk zit er tussen die vracht altijd gevaarlijke producten, of producten die gevaarlijk 

kunnen worden wanneer ze beschadigd raken. Denk maar aan batterijen, bloedstaaltjes, 

vuurwerk, … 

Maar ook hele simpele dingen kunnen gevaarlijk worden in een vliegtuig, door een verschil 

in luchtdruk kunnen bepaalde verpakkingen soms ontploffen. Ook dieren gaan soms mee 

aan boord van een vliegtuig en daarvoor moeten speciale veiligheidsmaatregelen getroffen 

worden.

Om te zorgen dat alles veilig en wel in het vliegtuig gestapeld wordt en dat de mensen 

verantwoordelijk voor het laden van het vliegtuig perfect weten wat ze waar mogen 

plaatsen, kleeft de shipper (dit is het bedrijf of de personen die de verzending regelen) 

speciale symbolen op de pakketen.

Binnen dit spel leren de kinderen gebruik te maken van determinatietabellen, leren ze de 

gevaren –en veiligheidssymbolen, leren landen kennen en leren ze pakjes stapelen. Een 

leuke aanzet om de pakjes onder de kerstboom of met sinterklaas te introduceren in de 

klas of gewoon als een leerrijk spel.

Veel plezier

Alle elementen van dit labelingsspel zijn vrij te downloaden op 
www.opagaatdeluchtin.be

Heb je nog vragen mail naar info@opagaatdeluchtin.be

Materiaal

Te downloaden van de site
- voor elke leerling een determinatietabel
- 1 pak bestemmingskaartjes 
- 1 pak inhoudskaartje 
- link kaartjes voor elke leering 
- linkblad 
- gevarensymbolen
- 30 identificatiefiches 
- Lijst met landcodes 
- veiligheidsposter 

Zelf te voorzien in de klas
- 30 tal kartonnen dozen van verschillende grotes
- 30 insteekmapjes
- atlas
- latten
- tekenpapier
- potloden
- kleurpotloden
- lijmstiften
- krijt
- scharen 

Opa gaat de lucht in!
Labelingspel: handleiding



Determinatietabel
[materiaal: determinatietabellen, 

inhoudskaartjes,latten, tekenpapier, (kleur)

potloden]

In deze oefening leren de kinderen gebruik te maken 

van een determinatietabel. 

Elke leerling krijgt een determinatietabel en één of 

meerdere inhoudskaartje(s). 

Aan de hand van de informatie zoeken de kinderen op 

in de determinatietabel op. 

Vervolgens tekenen ze op het tekenpapier de juiste 

symbolen over (het kunnen er meer dan één zijn). 

Achteraf worden alle inhoudskaartjes netjes aan de leerkracht terug gegeven.

Linkspel

[materiaal: lijmstiften,linkkaartjes, linkblad, (evt pc met internet), 
scharen]

In deze oefening leren de kinderen de gevarensymbolen kennen. 

Het doel van deze oefening is de passende kaartjes met het 
gevarensymbool te leggen op het vakje onder de juiste beschrijving op het 
linkblad. 

Nadat alle kaartjes liggen kan de leerkracht klassikaal alle symbolen 
overlopen en kunnen de kinderen de linkkaartjes op de juiste plaats 
vastkleven.

Opa gaat de lucht in!
Labelingspel: handleiding

Het spel
Het doel van het labelspel is om de leerlingen te leren op een correcte manier met de 

correcte gegevens een identificatiefiche voor een pakje in te vullen.

Hiervoor leren ze gebruik maken van determinatie, tabellen, atlas en eventueel internet



Labelen
[materiaal: linkfiche met geplakte symbolen, determinatietabel, inhoudskaartjes, 

bestemmingskaartjes, gevarensymbolen, atlas, kartonnen dozen, insteekmapjes, 

identificatiefiches, lijmstiften, scharen, Lijst van landcodes]

In deze oefening leren kinderen cargoformulieren in te vullen, gebruik te maken van een 

atlas en op een correcte manier te labelen. De leerkracht bereid de activiteit voor door op 

alle dozen een insteekmapje te kleven

De kinderen krijgen één of meerdere dozen en 

evenveel inhoudskaartjes en 

bestemmingskaartjes. Aan de hand van de 

inhoudskaartjes zoeken ze in de 

determinatietabel de correcte labels op, deze 

worden uitgeknipt uit het moederblad en gekleefd in 

de labelzone van de indentificatiefiche.

Aan de hand van de bestemmingskaartjes zoeken 

de leerlingen in de atlas het bijhorende land. Op de 

lijst van de landcodes kunnen ze vervolgens 

opzoeken welke landcode overeenkomt met het 

gevonden land. 

Vervolgens vullen ze dit op de juiste plaats in op de identificatiefiche, ook de andere 

gegevens worden ingevuld (inhoud, gewicht, plaats van bestemming (+ code), land van 

bestemming (+ code), datum, naam en handtekening pakker)

Als de identificatiefiche volledig is ingevuld dan wordt deze in het insteekmapje van de 

doos geschoven

Stapelen

[materiaal: krijt, kartonnen dozen met 
identificatiefiche van het labelen, 
gevarenposter]

Sommige stoffen zijn heel gevaarlijk in de 
buurt van andere stoffen, sommige kunnen 
zelfs ontploffen.

Daarom moeten de mensen 
verantwoordelijk op de luchthaven 
voor het stapelen van pakjes in de 
loods in afwachting voor een vlucht, 
of voor hen die het vliegtuig moeten 
laden heel belangrijk dat ze weten 
wat ze wel samen mogen zetten en 
wat niet. Hiervoor bestaat een speciale 
gevarenposter. Op deze poster kan je zien wat je wel en wat je niet samen 
mag steken of stapelen.

Voor deze oefening tekent de leerkracht 6 vakken op de grond. De 
leerlingen plaatsen de dozen in de vakken, en letten op welke dozen er niet 
naast elkaar mogen staan. Laat een vak leeg, daarin komt alles wat geen 
gevaar oplevert

Opa gaat de lucht in!
Labelingspel: handleiding

Afronding

Tijdens dit spel hebben we een ‘flow chart’ gemaakt, een indeling in detail 
verkent, de beeldtaal van de veiligheidsymbolen leren lezen, leren werken 
met een atlas, en kunnen we nu een pakje veilig labelen. 

Het is misschien interessant om met de klasgroep een gesprek te voeren 
om te kijken wat de kinderen er zelf van hebben opgestoken.



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: determinatietabel

Opa gaat de lucht in!

Is het een ...Is het een ...Is het een ...Is het een ...

Zoogdier Vis Reptiel Vogel

RestproductenAndere belangrijke labelsAndere belangrijke labelsAndere belangrijke labelsAndere belangrijke labels

Te bewaren uit hitte Deze zijde naar boven Gevaarlijke batterijen Mag niet mee met een 
passagiersvliegtuig

Ontvlamb
aar Bijtend Giftig Explosief Radio-

actief

Spontaan 
ontvlam-

baar

Gevaarlijk 
wanneer 

nat

Biologisc
h gevaar

Mag-
netisch

Gevaar 
v/h milieu

Ontvlambaa
r Bijtend Giftig Explosief Radio-actief Biologisch 

gevaar
Ijskoude 
gassen

Gevaar 
v/h milieu

ontvlam-baar Bijtend Giftig Explosief Radio-actief
Niet giftig/
Niet ont-
vlambaar

Gevaar v/h 
milieu

Levend?Levend?Levend?

Ja Neen

Is het een ...Is het een ...Is het een ...Is het een ...

Gas Vloeistof Vaste stof Andere



Opa gaat de lucht in!
Labelingspel: plaats de juiste label

Opa gaat de lucht in!

Dit product kan ontploffen (kan een 
gas, vloeistof of vaste stof zijn) Dit pakje is magnetisch Gevaarlijke Lithium batterijen

Bv: vuurwerk, … Bv:  lading bordmagneten Bv: GSM batterijen

Dit product moet je uit de warmte 
bewareren Ijskoude vloeibare gassen Deze stof kan schade toebrengen aan 

het milieu

Bv: ether Bv vloeibare zuurstof Bv: stookolie

Dit label waarschuwt voor 
besmettelijke ziektes en producten 

die gevaarlijk zijn voor de mens

Deze stof kan uit zichzelf beginnen 
branden

Gassen onder druk, deze gassen zijn 
niet giftig en niet ontvlambaar

Bv: bloedstalen Bv: helium



Brandbaar 
(kan een gas, vloeistof  zijn)

Giftig (kan een gas, vloeistof of vaste 
stof zijn) Brandbare vaste stof

Bv: benzine of aardgas Bv rattevergif Bv: lucifers

Bijtend (kan een gas, vloeistof of 
vaste stof zijn)

Gevaarlijke producten waar er geen 
speciaal label voor bestaat

De pijlen wijzen de bovenzijde van het 
pakje aan

Bv: wc ontstopper

Deze vaste stof kan ontbranden als 
het nat wordt Deze stof is radioactief Opgepast levende dieren (vogels, 

vissen, reptielen, zoogdieren)

Bv: vuurwerk, … Bv: een röntgentoestel Bv: een parkiet



Knip deze Labels uit en leg ze op de tabel bij je juiste omschrijvingKnip deze Labels uit en leg ze op de tabel bij je juiste omschrijvingKnip deze Labels uit en leg ze op de tabel bij je juiste omschrijving





OplossingOplossingOplossingOplossingOplossing
Dit product kan ontploffen 
(kan een gas, vloeistof of 

vaste stof zijn)
Dit pakje is magnetisch Gevaarlijke Lithium batterijen Bijtend (kan een gas, 

vloeistof of vaste stof zijn)

Gevaarlijke producten waar 
er geen speciaal label voor 

bestaat

Dit product moet je uit de 
warmte bewareren Ijskoude vloeibare gassen

Deze stof kan schade 
toebrengen aan het milieu

De pijlen wijzen de 
bovenzijde van het pakje aan

Deze vaste stof kan 
ontbranden als het nat wordt

Dit label waarschuwt voor 
besmettelijke ziektes en 

producten die gevaarlijk zijn 
voor de mens

Deze stof kan uit zichzelf 
beginnen branden

Gassen onder druk, deze 
gassen zijn niet giftig en niet 

ontvlambaar
Deze stof is radioactief

Opgepast levende dieren 
(vogels, vissen, reptielen, 

zoogdieren)

Brandbaar (kan een gas, 
vloeistof  zijn)

Giftig (kan een gas, vloeistof 
of vaste stof zijn) Brandbare vaste stof



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: identificatiefiche

Opa gaat de lucht in!

Knip deze fiche uit, vul in en kleef ze op de doos. 

Elke doos moet voorzien zijn van de nodige info: inhoud, bestemming, datum, verpakker en gevarenlabels.

Identificatiefiche voor een pakje
In dit pakje zit:! Het weegt:                   
kg

Verzonden op:            /            / 

Verzonden uit: BRU Brussel Nationale Luchthaven       te: BE België 

Verzonden naar:!te: 

Verzonden door leerling:

! Handtekening       

Gevarenlabels

! !
! !
! !



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: bestemmingskaartjes

Opa gaat de lucht in!

Knip deze kaartjes uit. 

Dit zijn de verschillende steden waar een pakje naar toe moeten sturen. Zoek deze stad op in een atlas.
Op de lijst van de landcodes zoek je op welk landcode overeenkomt met het gevonden land.

Addis Abeba 
(ADD)

Algiers 
(ALG)

Dakar
(DKR)

Kinshasa
(FIH)

Johannesburg
(JNB)

Nairobi
(NBO)

Brisbane
(BNE)

Melbourne
(MFI)

Beiroet
(BEY)

Bangkok
(BKK)

Seoel
(SEL)

Istanboel
(IST)

Tokyo
(TYO)

Ho Chi Minh 
Stad

(SGN)

Tel Aviv
(TLV)

Taipei
(TPE)

Djakarta
(JKT)

Mumbai
(BOM)

Amsterdam
(AMS)

Antwerpen
(ANR)

Stockholm
(STO)

Athene
(ATH)

Barcelona
(BCN)

Belgrado
(BEG)

Bratislava
(BTS)

Boedapest 
(BUD)

Parijs
(PAR)

Dublin
(DUB)

Eindhoven
(EIN)

Rome
(ROM)

Frankfurt
(FRA)

Helsinki
(HEL)

Kiev
(IEV)

Londen
(LON)

Lisabon
(LIS)

Madrid
(MAD)

Porto
(OPO)

Oostende
(OST)

Luik
(LGG)

Oxford
(OXF)

Reykjavik
(REK)

Berlijn
(BER)

Zurich
(ZRH)

Moskou
(MOW)

Mexico Stad
(MEX)

New York
(NYC)

Havana
(HAV)

Toronto
(YMQ)

Buenos Aires
(BAI)

Rio De Janeiro
(RIO)



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: inhoudskaartjes

Opa gaat de lucht in!

Knip deze kaartjes uit. 

Dit is de inhoud van elke doos. Samen met de bestemmingskaartjes vormen ze de bestelling.
Let wel op want elk product heeft zijn eigen gevarenlabel, gebruik de determinatietabel om te weten welke.

Inhoud gewicht Gevarenlabel

10 parkietten 5 kg Levende dieren

Inhoud gewicht Gevarenlabel

5 laptops 9 kg bevat een gevaarlijke lithiumbatterij die bij slecht gebruik kan ontbranden

Inhoud gewicht Gevarenlabel

2 duikflessen met perslucht 65 kg gas onder druk

Inhoud gewicht Gevarenlabel

1000 eieren 8 kg Breekbaar

Inhoud gewicht Gevarenlabel

1 paard 622 kg Levende dieren

Inhoud gewicht Gevarenlabel

15 autobatterijen 105 kg Deze batterijen kunnen bij kortsluiting ontploffen en bevatten een bijtend zuur

Inhoud gewicht Gevarenlabel

62 propaangastankjes voor kampeerstellen 25 kg zeer brandbaar gas

Inhoud gewicht Gevarenlabel

1 röntgentoestel 1,2 ton bevat een radioactieve kern

Inhoud gewicht Gevarenlabel

100 barbiepoppen 5 kg vervelend doch ongevaarlijk

Inhoud gewicht Gevarenlabel

5 bloedstalen voor onderzoek 750 g Biologisch risico

Inhoud gewicht Gevarenlabel

152 dozen lucifers 72 kg Ontvlambaar



Inhoud gewicht Gevarenlabel

1 tank helium 17 kg niet brandbaar en niet giftig

Inhoud gewicht Gevarenlabel

37 kompassen 10 kg magnetisch

Inhoud gewicht Gevarenlabel

1 neushoren voor een natuurpark in Kenia 1050 kg Levend dier

Inhoud gewicht Gevarenlabel

1000 l stookolie 2,5 ton kan milieu schade toebrengen en is ontvlambaar

Inhoud gewicht Gevarenlabel

5 ton vuurwerk 5 ton kan spontaan ontbranden en ontplofbaar

Inhoud gewicht Gevarenlabel

20 kg droogijs 20 kg uit de hitte bewaren



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: land en stadscode lijst

Opa gaat de lucht in!

Bestemming Land Werelddeel Stadcode Landcode
Addis Abeba Ethiopië Afrika ADD ET
Algiers Algerije Afrika ALG DZ
Dakar Senegal Afrika DKR SN
Kinshasa Congo Afrika FIH ZR
Johannesburg Zuid-Afrika Afrika JNB ZA
Nairobi Kenia Afrika NBO KE
Brisbane Australië Australië BNE AU
Melbourne Australië Australië MFI AU
Beiroet Libanon Azië BEY LB
Bangkok Thailand Azië BKK TH
Seoel Zuid-Korea Azië SEL KR
Istanboel Turkije Azië IST TR
Tokyo Japan Azië TYO JP
Ho Chi Minh Stad Vietnam Azië SGN VN
Tel Aviv Israël Azië TLV IL
Taipei Taiwan Azië TPE TW
Djakarta Indonesië Azië JKT ID
Mumbai India Azië BOM IN
Amsterdam Nederland Europa AMS NL
Antwerpen België Europa ANR BE
Stockholm Zweden Europa STO SE
Athene Griekenland Europa ATH GR
Barcelona Spanje Europa BCN ES
Belgrado Servië Europa BEG CS
Bratislava Slovakije Europa BTS SK
Boedapest Hongarije Europa BUD HU
Parijs Frankrijk Europa PAR FR
Dublin Ierland Europa DUB IE
Eindhoven Nederland Europa EIN NL
Rome Italië Europa ROM IT
Frankfurt Duitsland Europa FRA DE
Helsinki Finland Europa HEL FI
Kiev Oekraïne Europa IEV UA
Londen Verenigd Koninkrijk Europa LON GB
Lisabon Portugal Europa LIS PT
Madrid Spanje Europa MAD ES
Porto Portugal Europa OPO PT
Oostende België Europa OST BE
Luik België Europa LGG BE
Oxford Verenigd Koninkrijk Europa OXF GB
Reykjavik Ijsland Europa REK IS
Berlijn Duitsland Europa BER DE
Zurich Zwitserland Europa ZRH CH
Moskou Rusland Europa/Azië MOW Ru
Mexico Stad Mexico Noord-Amerika MEX MX
New York Verenigde Staten Van Amerika Noord-Amerika NYC US
Havana Cuba Noord-Amerika HAV CU
Toronto Canada Noord-Amerika YMQ CA
Buenos Aires Argentinië Zuid-Amerika BAI CR
Rio De Janeiro Brazilië Zuid-Amerika RIO BR



Opa gaat de lucht in!
Labelingsspel: gevarenposter

Opa gaat de lucht in!

Nee Nee Nee Nee Nee

Nee

Nee

Nee

Nee Nee

Nee Nee

De mensen verantwoordelijk op de luchthaven voor het stapelen van pakjes, moeten weten wat ze wel 
samen mogen zetten en wat niet. 

Hiervoor bestaat deze speciale gevarenposter. 

Op deze poster kan je zien wat je wel en wat je niet samen mag steken of stapelen.
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