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Dingen die drones doen 
 
Hij kan vliegen, pizza’s bezorgen en post rondbrengen. 1 
Nee, het is geen mens of dier, maar een drone. 2 
Pas nog leverde een drone een pakketje af op een schip.  3 
Het schip lag in de haven van Rotterdam.  4 
 
Wat is een drone? 5 
Een drone is een onbemand vliegtuigje. 6 
Er zit dus niemand in. 7 
Je kunt een drone op afstand besturen. 8 
In drones zit vaak een camera. 9 
Die maakt opnames tijdens het vliegen. 10 
Dat is heel handig. 11 
Je kunt dan bijvoorbeeld zien waar files staan. 12 
En soms zijn er plaatsen waar je moeilijk kunt komen. 13 
Met drones kun je dan zien wat er op die plekken gebeurt.  14 
 
Nieuwe onderdelen 15 
Schepen hebben vaak nieuwe onderdelen nodig. 16 
Want soms is er iets kapot. 17 
Een schip kan natuurlijk niet snel even naar een winkel varen. 18 
Daarom moeten de spullen naar het schip gebracht worden. 19 
Dat gebeurt nu vaak met een helikopter. 20 
Maar dat is duur. 21 
En er is niet altijd een helikopter vrij om de spullen te brengen. 22 
Daarom is er nu een test gedaan met drones. + 23 
 
Schip in Rotterdam 24 
De test werd gedaan in de haven van Rotterdam. 25 
Een drone leverde daar een pakketje af op een groot schip. 26 
En dat ging heel goed. 27 
Later worden er nog meer tests uitgevoerd. 28 
Een drone moet dan naar een schip op zee vliegen. 29 
En er worden ook tests gedaan met grotere spullen. 30 
Daar is dan een hele grote drone voor nodig.  31 
 
Soep 32 
Drones kunnen dus heel veel. 33 
In een restaurant in Almelo willen ze ook drones gaan gebruiken. 34 
Die drones komen dan je eten brengen. 35 
Heb je soep besteld? 36 
Dan brengt een drone de soep naar je toe!  37 
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Het schip lag in de haven van Rotterdam. 

de haven = de plaats waar meerdere boten in het water liggen 
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