
Een b�ggerschip Een binnenv��rtschip

De Wrrr�ff

m��kt de h�ven weer diep brengt spu��en door hee� het ��nd

De hondenhokboot v�n Dobber

Een b�ggerschip Een binnenv��rtschip

De Wrrr�ff

Een br�ndweerboot Een cont�inerschip

Een cruiseschip

m��kt de h�ven weer diep brengt spu��en door hee� het ��nd

b�ust het vuur op boten 
en in de h�ven

vervoert meer d�n duizend 
cont�iners vo� met spu��en

De hondenhokboot v�n Dobber

w��rmee je �uxe 
v�k�ntiereizen m��kt

Een br�ndweerboot Een cont�inerschip

Een cruiseschip
b�ust het vuur op boten 

en in de h�ven

vervoert meer d�n duizend 
cont�iners vo� met spu��en

w��rmee je �uxe 
v�k�ntiereizen m��kt

SCHEEPJES-MEMORY

W�t best��n er toch vee� soorten schepen! 
Met dit memor�-spe� �eer je de meeste kennen.
�ewoon de k��rtjes uitknippen en… spe�en m��r!



Een m�rineschip Een motorj�cht

Een o�iet�nker

beschermt �ndere schepen 
en v�ngt pir�ten.

voor een d�gje uit of een 
v�k�ntie op het w�ter.

Een motorj�cht
voor een d�gje uit of een 

v�k�ntie op het w�ter.

vervoert mi�joenen �iters o�ie 
om benzine v�n te m�ken.

Een o�iet�nker
vervoert mi�joenen �iters o�ie 

om benzine v�n te m�ken.

Een m�rineschip

De P�ons 004

Een po�itieboot

Een rondv��rtboot

beschermt �ndere schepen 
en v�ngt pir�ten.

Het onderzoeksschip v�n 
Professor P�ons.

rege�t het verkeer op het 
w�ter en v�ngt boeven.

���t toeristen de h�ven 
v�n Rotterd�m zien.

De P�ons 004

Een po�itieboot

Een rondv��rtboot
Het onderzoeksschip v�n 

Professor P�ons.

rege�t het verkeer op het 
w�ter en v�ngt boeven.

���t toeristen de h�ven 
v�n Rotterd�m zien.

W�t best��n er toch vee� soorten schepen! 
Met dit memor�-spe� �eer je de meeste kennen.
�ewoon de k��rtjes uitknippen en… spe�en m��r!
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Een werkschip

Het Scheurijzer
Een s�eepboot

doet ���er�ei k�ussen op zee.

De duikboot v�n Schurk Scheurbuik.
s�eept grote schepen n��r de 

juiste p�ek in de h�ven.

Een werkschip

Het Scheurijzer
Een s�eepboot

doet ���er�ei k�ussen op zee.

De duikboot v�n Schurk Scheurbuik.
s�eept grote schepen n��r de 

juiste p�ek in de h�ven.

Een speedboot Een veerpont

Stuurboord-B�kboord

v��rt net zo sne� ��s een �uto. brengt mensen, vr�chtw�gens en 
�uto’s n��r de overk�nt.

Het zei�schip v�n S�i-Ling.

Een speedboot Een veerpont

Stuurboord-B�kboord

v��rt net zo sne� ��s een �uto. brengt mensen, vr�chtw�gens en 
�uto’s n��r de overk�nt.

Het zei�schip v�n S�i-Ling.

W�t best��n er toch vee� soorten schepen! 
Met dit memor�-spe� �eer je de meeste kennen.
�ewoon de k��rtjes uitknippen en… spe�en m��r!
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Een vissersboot De Zuipschuit Zei�boten

v�ngt vis op zee. De vissersboot v�n K�pitein Kurk. om wedstrijden mee te zei�en.

Een vissersboot De Zuipschuit Zei�boten

v�ngt vis op zee. De vissersboot v�n K�pitein Kurk. om wedstrijden mee te zei�en.

W�t best��n er toch vee� soorten schepen! 
Met dit memor�-spe� �eer je de meeste kennen.
�ewoon de k��rtjes uitknippen en… spe�en m��r!
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