1 Lees de tekst.

Een schat!
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Piratenschatten spelen een belangrijke rol in avonturenfilms of in spannende
boeken, maar ooit waren ze veel meer dan een verhaaltje. Ooit bestonden die
schatten ook echt!
Piraten bestonden ook echt. Ze verstopten hun schatkisten op verlaten stranden
of in een grot. Weet je ook waarom?
Piraten noem je soms ook zeerovers. Ze waren
altijd aan het varen omdat ze vaak moesten
vluchten voor vijanden of op zoek gingen naar
schepen om meer goud en juwelen te roven.
Op hun schip konden ze de schat niet veilig
bewaren.
Piraten wisten ook dat ze ooit moesten
rusten. Als ze te oud waren om te varen,
gingen ze daarom een schatkist
15 opgraven en
dan hadden ze weer genoeg geld.
De meeste piraten werden niet erg oud. Velen
gingen dood tijdens een gevecht en dan bleef de schatkist verstopt ... tenzij
iemand anders de kist vond natuurlijk.
In 1998 vonden twee schatgravers ergens tussen België en Nederland een echte
schat. Het was geen piratenschat, maar toch ...
Ze vonden veel goud en zilver.
De schat was een half miljoen euro waard!
Daarom gaan nu nog steeds veel mensen op zoek naar verborgen schatten.
Ze gebruiken daarvoor een metaaldetector. Dat is een lange, ijzeren stok met
een grote schijf op het einde. Die schijf beweeg je langzaam over de grond. De
metaaldetector maakt een geluidje als er metaal zoals ijzer, goud of zilver in de
buurt is.
Niet alle schatgravers zijn op zoek naar goud of geld. Vaak zoeken ze naar spullen
die heel oud zijn. Zo willen ze meer te weten komen over de geschiedenis.
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Teken twee plaatsen waar piraten hun schatkist verstopten.
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Beantwoord de vragen.
a Wat zijn piraten? Wat doen ze?

b Waarom verstopten piraten hun schat?
Zo hadden ze geld als ze stopten met varen.
Ze vonden het spannend dat mensen op zoek gingen naar hun schat.
Daar lag het geld lekker koel. In de zon zou het geld smelten.
c Wat weet jij nog over piraten?
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Juist of fout? Verbeter de zinnen die fout zijn.
1 Piraten hebben echt bestaan.

Juist

Fout

	 


2 Piraten verstoppen hun schat op hun schip.

	 


3 In 1998 vonden twee schatgravers een echte piratenschat met
juwelen en diamanten.
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Geef twee redenen waarom piraten altijd varen.
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Waarom werden piraten niet heel oud?
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De schatgravers van nu zijn meestal niet op zoek naar geld en goud. Wat zoeken ze wel?
Waarom?
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Piraten of zeerovers waren geen lieve kerels. Zoek twee voorbeelden in de tekst.
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a Wat zie je op de foto hiernaast?

b Wat doe je met het voorwerp?

Het gras maaien.
Naar goud, zilver of ijzeren voorwerpen zoeken.
Metaal in kleine stukjes doen.
Een piratenschip zoeken.
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