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Aan de slag met

Handleiding voor leerkrachten

EINDTERMEN EN LEERPLANDOELEN
ET
ICT-DOM-1

ICT/Mediagebruik

GO!

OVSG

Kath.ondw.

7.1.1

LOD-ICT-05.02

ME-G-1

7.3.7

LOD-ICT-09.18

ME-G-2
ME-W-2

Motorische competenties

LO-MC-grmo-spel-1.17

6.2.5.73

DL-LO-BAL-05.01

BO-MC-1.3

LO-MC-grmo-spel-1.19

6.2.5.74

DL-LO-BAL-07.01

BO-MC-2.1.1

LO-MC-grmo-spel-1.20bis

6.2.5.75

DL-LO-BAL-08.01

BO-MC-3.1.2.6

6.2.5.76

BO-MC-18
BO-MC-19

Sociale vaardigheden

SAM-1

We merken op dat we ons voor de eindtermen en leerplandoelen beperkt hebben tot de app en het speelplaatsspel zoals ze hierna beschreven worden. Zoals hier en daar aangegeven, zijn er echter nog veel kansen tot
uitbreiding.
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Aan de slag met

Handleiding voor leerkrachten

INHOUD
1 Het verhaal
Navigatie
Overzicht scènes

2 De uitleg
Hoe surf je naar een website?

3 Het codekrakersspel
Voorbereiding
Uitleg van het spel in de klas
Spelvoorbereiding op de speelplaats
Het spel, stap voor stap

4 De code kraken
Het IP-adres vinden
Vragen en antwoorden

5 Besluit & reflectie
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Bonusopdrachten
Extra leuke internetweetjes
Wat betekent dit voor mij?
Surfen: de lange(re) versie
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Wat heb je nodig?

22

WERKWIJZE
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HET VERHAAL

2

UITLEG

3

HET SPEL

4

DE CODE KRAKEN
OP DE TABLET

5

BESLUIT &
REFLECTIE

Op een leuke manier kom je te weten
hoe een IP-adres werkt.
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De tijdsaanduiding is louter indicatief.
De berekening is gebaseerd op een les
van 2 lesuren.

Je klikt op de tablet of PC door het
verhaal van Ava & Trix, klassikaal of
in groepjes.

10 min

20 min

Je speelt een spel dat de leerstof
op een leuke en spannende manier
verbeeldt.

Je zoekt klassikaal naar het IP-adres
en je kraakt de code in de app dankzij
het spel dat je hebt gespeeld.

30 min

20 min

Reflecteer over het spel en waarom
je het hebt gespeeld. Reik eventueel
extra ideeën of opdrachtjes aan.

10 min
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HET VERHAAL

1
DOEL:
•

De kinderen klikken door het verhaal en komen zo
te weten wat er moet gebeuren.

•

De leerstof en doelen krijgen zo een aantrekkelijk
kader en motiveert hen om na te denken.

Navigatie
1

4

Donder links onderaan

Donder is de kat van Ava & Trix. Hij speelt een rol in
het verhaal, maar hij is ook de gids die je helpt doorheen het spel. Als je links onderaan op Donder klikt,
geeft hij je tips als je vastzit.
2

Een dialooglijn skippen

Als je hierop drukt, ga je meteen naar de volgende
dialooglijn.
5

Cirkeltjes op personages en objecten

Menu

Het menu-icoontje verbergt 4 functies: (a) het spel
stoppen, (b) de huidige scène opnieuw beginnen, (c)
de audio van het spel uitschakelen en (d) terug naar
de vorige scène (pas op: je moet de vorige én huidige
scène dan wel opnieuw spelen).

Het verhaal van Ava & Trix is een Point-and-click adventure. Als je tikt op de pulserende witte of blauwe
cirkeltjes krijg je de dialogen te horen en te lezen in
de ondertitels. Zolang je de cirkeltjes blijft zien, zijn er
nog dialogen.
3

Het toetsenbord (enkel als je het IP-adres
moet ingeven)

(d)

(c)

(b)

(a)

(menu)

Met het toetsenbord kan je het juiste IP-adres ingeven. Je moet de cijfers én de puntjes intypen. Als
je op de enter-knop drukt, wordt gecheckt of je het
juiste adres hebt ingetypt. Als dat niet zo is, moet je
het hele adres opnieuw ingeven.

5
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Overzicht scènes
Het Codekrakersspel

De kluis van Niño

Nu moeten de kinderen die uitleg naspelen
en zo 10 cijfers vinden die samen het IP-adres
vormen! Lees op pagina 9 meer hierover.

Ava & Trix helpen nonkel Niño om al zijn
souvenirs in een splinternieuwe kluis op te
bergen. Donder zorgt er echter voor dat Niño
in de kluis opgesloten geraakt.

Videochatten

STOP HIER EVEN MET DE APP

Nu gaan we aan de slag met het
codekrakersspel. Dat spel leg je eerst
uit op het bord, dan ga je het spelen
op de speelplaats, en dan puzzel je het
IP-adres bij elkaar.

Gelukkig heeft Niño in z’n kluis een webcam
en kan hij zo met Ava & Trix videochatten. Hij
legt uit dat de kluis enkel kan geopend worden
via z’n website, maar daarvoor hebben ze het
IP-adres van de website nodig!

Kraak het IP-adres

Hoe werkt het internet?
Als alle cijfers gevonden zijn, keer je terug
naar de app en kan je het IP-adres ingeven!
Dan open je Niño’s website, waar hij z’n kluis
met stemherkenning kan openen.
Wat dat IP-adres is, en hoe je daarheen surft,
moet nonkel Niño eerst eens grondig uitleggen.
Hij vergelijkt het internet daarbij met een bibliotheek. Lees op pagina 8 meer hierover.

Niño bevrijd

Nonkel Niño is weer vrij!
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DE UITLEG

2
DOEL:
•

De kinderen komen stapsgewijs en via een
concrete vergelijking te weten wat er
gebeurt als je naar een website surft.

Hoe surf je naar een website?
1

Vraag eens in de klas wie er een boek van
de bibliotheek bij heeft. Misschien kan je dat
boek dan als voorbeeld gebruiken.

Het internet als een bibliotheek

In deze episode van Ava & Trix leggen we uit wat er
allemaal gebeurt als je naar een website surft.

De boekenwurm vraagt aan de infobalie een boek,
bijvoorbeeld ‘Niño’s Wonderlijke Wereldreizen’. De
infobalie stuurt dan een bode uit naar de hoofdbibliothecaris. Die vertelt de bode bij welke themaexpert je
moet zijn, namelijk de themaexpert ‘avontuur’.

Omdat het snel nogal abstract wordt, vergelijken we
het internet met een bibliotheek vol boekenrekken, en
medewerkers die je kunnen doorverwijzen.
Die medewerkers zijn dan datapakketjes, programma’s en servers.

De bode keert terug met die informatie, en een tweede bode wordt naar de juiste themaexpert gestuurd.
Die vertelt aan de bode wat het juiste rek is, namelijk
rek ‘A’.

Het gaat als volgt in z’n werk:
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De bode keert terug met de informatie. De infobalie
stuurt dan een derde bode uit, naar het juiste rek. Dat
weet de precieze plaats van het boek te vertellen.

waar het IP-adres voor de domeinnaam staat. Die
kan de resolver doorverwijzen naar de top-level domeinnaamserver. Die weet waar alle domeinnamen
met .be staan.

Als je naar een website surft, lijkt dat sterk op een
boek opvragen.
2

DNS Belgium werkte mee aan deze aflevering.
Zij beheren de .BE adressen, en dus de toplevel domeinnaamserver.

Het IP-adres

De essentie van het verhaal is dat elke website een
adres heeft: een IP-adres. Net zoals elk boek op een
bepaalde plek staat in een bibliotheek.

De top-level domeinnaamserver verwijst de resolver
dan weer door naar de nameserver waarop het IPadres te vinden is.

Die IP-adressen zelf worden ook opgeslagen op een
server, samen met hun overeenkomstige domeinnaam.

4

Als je dan een domeinnaam intikt in de browser, gaat
de resolver daarmee aan de slag. Die probeert stap
voor stap het overeenkomstige IP-adres te vinden, en
zo de locatie van de website te achterhalen. Om dat
te doen, stuurt de resolver datapakketjes uit (de bodes uit de bibliotheek). Dan kan de website geladen
worden.
3

Het IP-adres

Het IP-adres dat je krijgt, is een reeks getallen met
puntjes ertussen. Met dat adres kan je de juiste
plaats vinden waar de website is opgeslagen. Als je
browser dus het IP-adres kent, kan hij de website
weergeven.

Bekijk vooraf in de app zeker eens de uitleg
van Nonkel Niño over hoe het internet werkt.

Van surfer naar server

Eerst vraagt de resolver aan de root DNS server
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3

HET CODEKRAKERSSPEL
Materiaal

Nonkel Niño zit opgesloten in z’n kluis!

•• afgeprinte PDF’s
•• 10 bakjes of doosjes
•• stoepkrijt
•• optioneel: 3 hoepels, 2 fluohesjes

Ava & Trix moeten surfen naar de website van de kluis
om die te kunnen openen. Daarvoor hebben ze het
IP-adres van de website nodig. Dat IP-adres kunnen
ze samenstellen door het door Nonkel Ninõ bedachte
Codekrakersspel.

Voorbereiding

Doel van het spel

Doe dit best vooraf. De voorbereiding neemt de
eerste keer een halfuur in beslag. Als je het spel later
opnieuw speelt, moet je vijf minuten rekenen.

In dit speelplaatsspel moeten de leerlingen naar 12
websites ‘surfen’. Op het eind lossen ze aan de
hand van deze websites vragen op die hen telkens
één cijfer geven van het IP-adres.

Knip alle materialen uit op de dikke zwarte lijnen.
Plooi de kaartjes op de dunnere stippellijn en kleef ze
eventueel dicht.
Je hebt zo 6 pakjes kaarten:
•• startkaarten
•• Root DNS Server kaarten
•• Top Level Domeinnaamserver kaarten
•• websites
•• namen
•• voorbeeldkaarten

Om naar die websites te surfen, moeten ze het hele
proces naspelen: een domeinnaam vertalen in een IPadres dat ergens op een server opgeslagen staat.

De 10 bakjes fungeren als 10 ‘posten’.
Er zijn 3 soorten posten:
•• Resolver (3 stuks)
•• Root DNS Server (1)
•• Top Level Domeinnaamserver (3 stuks)
•• Nameserver (3 stuks)
Kleef op elk bakje de naam van de post.
Stop de juiste kaartjes en websites in de juiste bakjes
(zie afbeeldingen hiernaast).
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De posten
Resolver (3 bakjes)

Root DNS Server (1 bakje)

Kleef de naam van de Resolver op drie bakjes.

Kleef de naam van de Root DNS Server op één bakje.

Verdeel de 12 kaartjes met het resolver-icoon
willekeurig over deze drie bakjes.

Leg de 12 kaartjes met hetzelfde icoon in dit bakje.

Top Level Domeinnaamserver (3 bakjes)

Kleef de drie namen van de top level domeinnaamservers (.BE, .NL en .COM) op drie bakjes.
Leg de vier kaartjes met .be in het .BE bakje, de vier
kaartjes met .nl in het .NL bakje, en de vier kaartjes
met .com in het .COM bakje.

Nameserver (3 bakjes)

Kleef de drie namen van de nameserver (A, B en C) op
de drie bakjes.
Plooi de websitebladen dubbel en leg de vier websites
met het icoon van nameserver A in het bakje van A,
de vier met nameserver B in het bakje van B, en de
vier met nameserver C in het bakje van C.
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Uitleg in de klas
Bordschema
Leg meteen na de uitleg van nonkel Niño het spel uit.
Maak hierbij een tekening op het bord die sterk lijkt
op de tekening van de uitleg in de app (zie afbeelding
hieronder).
Je gaat dus naspelen hoe je op het internet naar een
website surft.

4.

•• Een eerste leerling gaat naar de Root DNS
Server (1) moeten lopen om daar te weten te
komen bij welke domeinnaamserver hij moet
zijn. Dan loopt hij terug.
•• De tweede leerling loopt hij naar de juiste
domeinnaamserver (2, bakje met .BE, .NL of
.COM). Hij haalt er het juiste kaartje uit en loopt
terug.
•• De derde leerling loopt naar de juiste nameserver (3, bakje met A, B of C). Hij haalt er de
juiste website uit en loopt terug naar de groep.
Er is naar een website gesurft!

Elke leerling is een datapakketje dat tussen de verschillende posten (zoals resolver, DNS server) loopt.

1.

Teken een eerste cirkel. Dit is één van de Resolvers. Straks wordt dit ook een cirkel met krijt op
de grond. Hierin komt Groep 1. Zij zijn de datapakketjes die moeten lopen.

2.

Teken dan 3 andere cirkels, voor de Root DNS
Server, Domeinnaamservers en Nameservers.
Leg uit dat die allemaal met elkaar verbonden zijn
in één groot netwerk: het internet.

3.

Teken dan de route:

5.

Teken dan de andere groepen en zeg dat die
hetzelfde gaan moeten doen.

6.

Teken dan twee horizontale lijnen in het midden.
In deze zone ligt druk internetverkeer: sommige
leerlingen gaan de vlotte overdracht van data in
de war sturen. We noemen ze datablokkades. Ze
gaan de datapakketjes proberen tikken zodra die
in de zone komen. Als ze op de heenweg getikt
worden, moeten ze terug naar de groep

Teken ‘1’, ‘2’ en ‘3’ bij deze cirkels. Dat is de volgorde waarin de servers bezocht moeten worden.
Die cijfers staan ook op de bakjes.

Vraag nog eens of alles duidelijk is.

Om dubbel zeker te zijn
dat de kinderen het hele
plaatje snappen, kan
je hen vragen om het
nog eens helemaal uit
te leggen. Je kan ook
vragen over de aparte
elementen stellen.

Toon tijdens de uitleg de
kaartjes en de bakjes al
eens. Die kaartjes gaan
de leerlingen immers
moeten gebruiken om
naar de website te
raken. Gebruik de voorbeeldkaartjes!
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Groepsverdeling

Voorbeeld met 7 leerlingen (minimum):
•• 1 leerling als datablokkade.
•• 3 groepjes van 2 als datapakketjes.

Haal 1 of 2 leerlingen uit de groep. Zij worden datablokkades en blokkeren de dataverbindingen.
TIP: Je kan de datablokkades fluohesjes geven.

Voorbeeld met 17 leerlingen:
•• 1 leerling als datablokkade.
•• 3 groepjes van 5 als datapakketjes.
•• 1 controleur, die alle servers in de gaten houdt.

Deel het overige aantal leerlingen door 3.
Zij worden groepjes datapakketjes. Die groepjes gaan
het tegen elkaar opnemen.

Voorbeeld met 25 leerlingen (maximum):
•• 2 leerlingen als datablokkades.
•• 3 groepjes van 7 als datapakketjes.
•• 2 controleurs, die alle servers in de gaten houden.

Eventueel worden enkele leerlingen controleur.
Die houden de servers in de gaten. Zie verder voor
meer uitleg over de controleur.

Spelvoorbereiding op de speelplaats
Ga naar de speelplaats.

Teken dan aan de andere kant van de zone nog eens
drie cirkels. In deze cirkels komen de Root DNS Server,
de domeinnaamservers en de nameservers.

Laat leerlingen met stoepkrijt twee lijnen van 5 stappen breed tekenen. Dit is de zone voor de datablokkades.

Leg de juiste bakjes in de cirkels:
•• Bakjes met de resolver op in de cirkels van de
groepjes. In elk bakje van een groep zitten vier willekeurige resolverkaartjes.
•• Het bakje met de Root DNS Server erop komt in de
eerste cirkel: die van de Root DNS Server.
•• Bakjes met de domeinnaamservers op (.BE, .NL en
.COM) komen in de tweede cirkel.
•• De bakjes van de Nameservers (A, B en C) komen in
een derde cirkel.

Laat de leerlingen drie cirkels tekenen op 5 stappen
van de ene lijn. Hou genoeg afstand tussen de cirkels
onderling.
Dit zijn de resolvers. Hier starten de groepjes.

TIP: Je kan ook hoepels
gebruiken als je die hebt.

Laat alle kinderen hun plaats innemen. De groepjes
gaan bij een resolver staan. De controleurs staan
opzij. Zet de datablokkades in de zone tussen de twee
krijtlijnen. Ze mogen niet voorbij de lijnen komen.
Check nog eens of iedereens rol duidelijk is. Duid in
elk groepje aan wie er straks gaat beginnen.
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Het spel, stap voor stap
Tegenstanders: De datablokkades
Ondertussen proberen enkele leerlingen de datapakketjes te stoppen en terug te sturen naar de resolver.
Dat doen ze door de datapakketjes te tikken. Ze mogen de datapakketjes enkel tikken op hun heenweg en
niet op hun terugweg.

Je moet deze stappen doen voor elke website waar je
naar surft. Gebruik de voorbeeldkaartjes en enkele
leerlingen om te tonen hoe het in z’n werk gaat.
Dit spel is een estafetteloop. Als de laatste leerling
gelopen heeft, is het weer aan de eerste.
Stap 1: De Root DNS Server
(of hoofdbibliothecaris)
Nadat het startsein is gegeven, neemt de eerste
leerling een kaartje. Die loopt naar de Root DNS
Server en ontwijkt de datablokkade(s). Daar neemt
hij het kaartje met dezelfde domeinnaam op, en loopt
terug naar de groep. Daar geeft hij het kaartje aan de
tweede leerling.

Als je merkt dat de datablokkades het wel erg moeilijk
maken voor de datapakketjes, kan je hen ‘schaarsteen-papier’ laten spelen. Als het datapakketje
daarbij wint, mag het doorlopen.
Optioneel: De controleurs
Controleurs kijken of het opzoeken van de informatie
correct gebeurt, en verzamelen de gebruikte domeinnaamkaartjes. Ze wijzen ook aan wie er als eerste
mag opzoeken bij drukte.

Stap 2: De Domeinnaamserver (of themaexpert)
De tweede leerling bekijkt het kaartje, en ziet of de
domeinnaam eindigt op .BE, .NL of .COM. Die loopt
dan naar de cirkel van de domeinnaamservers en
ontwijkt de datablokkades. Daar neemt hij in het juiste bakje het kaartje met dezelfde domeinnaam op, en
loopt terug naar de groep. Daar geeft hij het kaartje
aan de derde leerling.

Optioneel: Versla de tijd
Speel het spel eventueel twee keer, waarbij ze hun
vorige tijd kunnen verbreken. Maak eventueel andere
leerlingen datablokkades.

Om het spel competitiever te laten verlopen,
kan je er een wedstrijd van maken: welk
groepje surft als eerste naar vier websites?
Zonder vals te spelen, natuurlijk!

Stap 3: De Nameserver
De derde leerling bekijkt het kaartje, en ziet of het
kaartje doorverwijst naar nameserver A, B of C. Die
loopt dan naar de cirkel van de nameservers en ontwijkt de datablokkades. Daar neemt hij uit het correcte bakje de website die bij het kaartje past, en loopt
terug naar de groep. Daar legt hij het kaartje met de
website in het bakje en geeft een nieuw startkaartje
aan de volgende leerling.

Om het spel spannender te maken, kan je een
tijdslimiet opleggen. Als de leerlingen tegen
dan niet naar alle websites gesurft hebben,
verliezen ze, en winnen de datablokkades.
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DE CODE KRAKEN

4
DOEL:
•

De kinderen surfen via een IP-adres naar
een website en begrijpen de connectie tussen een domeinnaam en zo’n adres.

•

Dat de kinderen weetjes over het internet
gebruiken om het IP-adres te vinden, is een
extra.

Het IP-adres vinden

Indien je met een grote groep speelt, kan je
deze fase ook op de speelplaats doen. Jij
leest dan de vragen voor, en de leerlingen
stellen het IP-adres samen op de speelplaats,
met stoepkrijt.

Als alle 12 websites zijn gevonden, eindigt het speelplaatsspel. Nu moeten de leerlingen met behulp van
die websites het IP-adres van de website van nonkel
Niño vinden.
•• Ga terug naar de klas. Maak 12 groepjes, en geef
elk groepje een website.
•• Stel het invulblad voor: dit wordt het IP-adres van
de website van nonkel Niño. De cijfers van het IPadres zijn op de website te vinden.
•• Geef het invulblad telkens aan een andere groep.
Laat een leerling van het groepje dan de volgende
vraag op het invulblad voorlezen.
•• Het antwoord is telkens te vinden op de websites
die ze hebben verzameld. Laat het groepje die het
antwoord vindt de hele zin voorlezen zodat iedereen het weetje kent.
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Vragen en antwoorden
Hoeveel meter is het diepste punt op aarde?

10.994 meter.
Tel daarvan het laatste cijfer bij het aantal magen van een
schaap.

4 magen.
4 + 4 = 8.

Welke foutcode krijg je als er een bestand niet gevonden
wordt op het internet?

404. (Let op: 403 is verkeerd!)
Tel het laatste cijfer samen met het derde cijfer van het jaar
van het eerste document met een apenstaartje.

1536.
4 + 3 = 7.

Wat is het jaartal waarin de eerste .be-websites werden geregistreerd? Daarvan het laatste cijfer.

Hoeveel blauwe letters zitten er in het logo van Google?

1993.

2.

Hoeveel tweets worden er per jaar verstuurd? Daarvan het
eerste cijfer.

Doe dat min het laatste cijfer van het jaar waarin de eerste
website online stond.

1991.

2 000 000 000.
2 - 1 = 1.
Hoeveel geschriften staan er in het logo van Wikipedia? Daarvan het eerste cijfer.

18.

Hoeveel gebruikers zitten er op YouTube elke maand? Daarvan het eerste cijfer.

2 000 000 000.
In welk jaar werd de eerste e-mail verstuurd? Daarvan het
derde cijfer.

1971.

Hoeveel kilometer lang is de TAT-14, een internetkabel tussen
Amerika en Europa? Daarvan het eerste cijfer.

15428.
Het IP-adres is dus: 83.217.71.21

Terug naar de app
Als het hele IP-adres gevonden is, keer je terug naar
de app. Maak een duidelijke link tussen het spel en de
app.
Als je de app met je hele klas op projector of smartboard speelt, laat dan één leerling het toetsenbord in
de app bedienen.
Als het verhaal ten einde is, kan je als uitsmijter ook
in een echte browser het IP-adres ingeven. Ook daar
surf je echt naar www.ninoskluis.be!
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BESLUIT & REFLECTIE

5
DOEL:
•

Nu ze Niño hebben bevrijd, kunnen de kinderen
nadenken over hoe je naar een website surft en wat
er dan allemaal gebeurt.

•

Verbind dat met hun leefwereld: als je een
domeinnaam zou registreren, dan heb je nog niet
eens een website. Maar die domeinnaam heeft wél
een IP-adres!

VIND HET IP-ADRES

‘Ava & Trix’ zet vooral in op een brede STEM-geletterdheid: kinderen moeten in staat zijn om kennis,
vaardigheden en attitudes in te zetten in het dagelijks
leven.

Je kan van verschillende bekende websites het
IP-adres opzoeken! Surf naar tools.dnsstuff.com
en zoek daar eens ninoskluis.be op. Zo kon je het IPadres makkelijk vinden! Probeer dan eens ketnet.be.
Die hebben meerdere IP-adressen! En google.com?
Dan krijg je verrassend genoeg maar één IP-adres.

Kennis en inzichten die voor jonge kinderen vaak nog
te abstract zijn, proberen we daarom in onze lessen
tot een minimum te beperken. Het is dus belangrijk
om de kennis uit deze aflevering (een IP-adres, een
domeinnaam, het ophalen van een website) met echte voorbeelden te tonen.

WIE IS DE EIGENAAR?
Je kan van veel IP-adressen ook opzoeken wie de
eigenaar is via het commando ‘whois’. Bijvoorbeeld
via de website whois.ip-adress.com. Je kan privépersonen niet opzoeken, maar wel of een IP-adres van
bijvoorbeeld YouTube of Ketnet is.

WAT IS MIJN ADRES?
Je kan ook het IP-adres checken van de computer of
van het toestel waar je momenteel op aan het surfen
bent: ga gewoon naar whatismyipaddress.com.

OMLEIDING
Typ eens avaentrix.be in... Huh? Je surft dan naar avatrix.com! Die techniek heet in het Engels ‘redirecting’.
Je gebruikt dat bijvoorbeeld omdat de gebruiker een
foutje in de domeinnaam heeft geschreven, of omdat
je merk van naam is veranderd. De eigenaar moet
dan wel in het bezit zijn van beide domeinnamen!

Bonusopdrachten
Deze opdrachten verduidelijken nog meer wat een
domeinnaam is, en dat die aan een IP-adres is gelinkt.
Je kan deze makkelijk klassikaal uitvoeren als je een
computer met internetverbinding en smartboard/
projector hebt. Je kan ook leerlingen in groepjes laten
experimenteren met deze opdrachten.
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het Internet (met hoofdletter). Nu is het internet zo
normaal geworden dat het altijd met kleine letters
wordt geschreven.

Extra leuke internetweetjes
GEEN KOPER, MAAR LENER
Een domeinnaam kan je niet kopen, maar je hebt die
in bruikleen. Dikwijls voor een periode van een jaar,
soms ook voor 10 jaar of iets daartussen. Als je je
leenperiode niet verlengt, komt hij terug vrij en kan
iemand anders hem lenen.

WIE EERST KOMT, EERST MAALT
Als een domeinnaam al door iemand anders is
geregistreerd, dan kan je daar niets aan doen. Die
andere kan de bruikleen van de domeinnaam wel aan
jou geven. Daar moet je dan geld voor geven.

MEER IP-ADRESSEN MOGELIJK DAN
ZANDKORRELTJES OP AARDE
Er zijn meer dan 4 miljard IP-adressen mogelijk. Die
gaan van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255. Dat lijken er
erg veel, maar die adressen zijn al bijna allemaal
opgebruikt! Daarom heeft men nu een nieuw soort
IP-adressen ingevoerd, IPv6 genaamd. Zo’n nieuw
IP-adres ziet er zo uit: 2a02:a03f:56f7:c600:a5f7:e6e
2:9946:1f4b. Op die manier kunnen er in theorie 340
triljoen triljoen IP-adressen gemaakt worden. Dat is
véél meer dan het aantal zandkorreltjes op aarde!

STEEDS MEER TOPLEVELS
Er bestaan ondertussen honderden lettercombinaties waarmee een domeinnaam kan eindigen (de
topleveldomeinen). Sommige daarvan mogen niet
door iedereen gebruikt worden. ‘.gov’ is bijvoorbeeld
alleen voor de Amerikaanse overheid. Een korte lijst
van topleveldomeinen vind je hier: nl.wikipedia.org/
wiki/Lijst_van_topleveldomeinen_op_het_internet

EEN KLEIN CLUBJE
In de jaren 70, toen het internet nog klein was, kende
iedereen elkaar op het internet. Iedereen kende zelfs
het adres van de andere gebruikers uit het hoofd.

BEWUSTE TYPFOUTEN
Voor populaire websites bestaan er vaak ook websites
die bewust als typfout zijn aangevraagd en waar
dus regelmatig bezoekers op komen die per ongeluk
een typfoutje hebben gemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld
goegle.be intypen en terechtkomen bij een firma die
zo toch wel wat bezoekers zal krijgen. Dit kan wel gevaarlijk zijn, want vaak staan er virussen op zo’n sites.

WAAROM IP-ADRESSEN NIET ALTIJD
WERKEN
Er zijn veel te veel websites met een verschillende
naam op het internet om voor elk van die websites
een aparte computer te zetten. Dat zou ook te veel
kosten, en een eigen server (of zelfs een zaal vol) is
enkel nodig voor websites met zeer veel inhoud of die
zeer druk bezocht worden.

MEERDERE INTERNETTEN
Het internet werd vroeger met een hoofdletter
geschreven omdat het toen nog nieuw was en er
daarvoor eigenlijk al verschillende kleine internetten (met een kleine letter) waren. Toen ze al die kleine
aan elkaar wilden hangen, werd dat groter geheel
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Dus werden er manieren gezocht, én gevonden, om
op één server (en dus één IP-adres) toch meerdere
websites te zetten. Dat kan doordat de browser ook
de naam van de website meestuurt. Op die manier kan er op een computer toch een onderscheid

die niet op YouTube zet maar op een eigen site, moet
je daarvoor betalen. Die ruimte is dan van jou, en je
krijgt automatisch een IP-adres waar die ruimte te
vinden is. Dat numerieke adres kan je niet kiezen.
Maar als je wil dat mensen die ruimte vinden, heb
je ook een domeinnaam nodig. Die kan je wel zelf
kiezen, en daar moet je ook voor betalen. Dat is vaak
niet zo veel.

gemaakt worden van welke website (website1.be of
website2.be) iemand de pagina’s wil bekijken.
Als je dan natuurlijk enkel het IP-adres opgeeft aan
de browser, gaat die aan die computer de website
met dat adres vragen. Dan gaat die computer niet
weten welke van de websites, die hij in zijn geheugen

JE HUISDIER(EN)
Stel: je hebt een website over je huisdier Boris.
Daarom maak je de domeinnaam mijnhuisdierboris.
be. Maar plots wil je dat de website ook over je andere huisdier Hilde gaat. De naam klopt dus niet meer.
Dan hoef je geen totaal nieuwe website te maken: je
kan een andere domeinnaam, bijvoorbeeld borisenhilde.be, naar je site laten verwijzen. De ruimte die

heeft staan, moet getoond worden. Dat geeft dan
een error.

Wat betekent dit voor mij?
De leerstof die in De Codekrakers behandeld wordt,
is vrij technisch. Het is dus aangewezen dat je aan de
leerlingen genoeg voorbeelden geeft uit hun leefwereld. Op die manier zien ze in waarom deze leerstof
voor hen interessant kan zijn. Hier zijn enkele invalshoeken:

DE VLOGGER
Stel: je bent een vlogger, en je wil ook een website
maken om al je vlogs op te zetten. Dan heb je ruimte
op het internet nodig waar al je vlogs staan. Als je
je voor je website huurt voor de site (en dus ook het
IP-adres) kan wel dezelfde blijven.

DOMEINNAAM, MAAR GEEN SITE
Stel: je wil helemaal geen website maken. Maar
je wil wel, als je bijvoorbeeld Hanna Lee heet, de
domeinnaam hannalee.be. Dat kan, en je kan die dan
bijvoorbeeld naar je facebookprofiel laten verwijzen.
Dan vinden mensen wel wie je bent, en hoef je zelf
geen website te maken. Als je naar de domeinnaam
surft, moet je wél het hele proces doorlopen, want
dan is de domeinnaam al gelinkt aan een IP-adres!
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Surfen: de lange(re) versie

van ninoskluis.be is. Het antwoord wordt teruggestuurd naar de resolversoftware.

Hier lees je een iets meer technische versie van hoe
je computer een website vindt. Je kan deze uitleg
gebruiken als je meer op de technische achtergrond
wil focussen.

De resolversoftware geeft het IP-adres terug aan het
OS. Die geeft het IP-adres terug aan de browser.

EERST DE CACHE BEKIJKEN
Allereerst gaat de browser kijken of hij de site achter
ninoskluis.be recent heeft weergegeven. Dan wordt
de site gewoon uit de lokale opslag gehaald en vertoond aan de gebruiker. Dit werkt meestal alleen met
heel eenvoudige websites.

EEN LANGE ZOEKTOCHT NAAR DE
JUISTE COMPUTER
Indien de site nog niet bezocht werd of als die aangeeft niet meer up-to-date te zijn, gaat de browser
op zoek naar de computer waar die kan gedownload
worden. Aangezien computers op het internet enkel
een IP-adres hebben, en geen naam, moet
ninoskluis.be omgezet worden naar een nummer
door middel van een soort van heel groot telefoonboek. Dat is het DNS.
De browser vraagt dan aan het operating system (OS) van de computer (bijvoorbeeld Windows,
Android, iOS, macOS, of Linux) om de naam te
vertalen in een IP-adres. Sommige moderne browsers
doen dit zelf, dus zonder hulp van het OS.
Het OS gaat dan eerst zoeken of iemand op de computer recent al een omzetting heeft gevraagd van
diezelfde naam naar een IP-adres. Zo ja, dan moet
er niet gezocht worden en kan het resultaat direct
worden teruggegeven.
Die resolversoftware gaat dan ninoskluis.be omzetten naar het gezochte IP-adres. Eerst wordt er aan de
vast geconfigureerde rootservers gevraagd waar de
servers staan die meer informatie hebben over .be (of
wat er ook achter het laatste puntje staat).
Dan wordt aan die servers die alles weten over .be
gevraagd waar de servers staan die alles weten over
ninoskluis.be.
Dan wordt aan die servers gevraagd wat het adres
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DE WEBSITE TONEN
De browser vraagt (via het http- of https-protocol)
aan dat IP-adres naar het eerste bestand waarin de
inhoud van de website beschreven staat. Die beschrijving is in HTML.
Indien de pagina wil dat er ook nog andere data
wordt ingeladen van dezelfde of van andere computers op het internet (bijvoorbeeld foto’s, filmpjes,
lettertypes, enzovoort) gaat de browser op dezelfde
manier ook al die andere stukjes ophalen van op het
internet, om zo de volledige pagina op het scherm
weer te geven voor de gebruiker.

COLOFON
Episode 5 van Ava & Trix werd gerealiseerd met de steun van
Concept, scenario & illustraties: Curious Cats
Ontwikkeling: Michel Mohr
Muziek & geluid: Klankwerk
Stemmen: Koen De Graeve (Niño), Clara Cleymans (Trix), Joke De Bruyn (Ava), Nico Sturm (Donder)
Extra wetenschappelijke inhoud: DNS Belgium
Verantwoordelijke uitgever: Curious Cats, Keizer Karelstraat 97 bus 3, 9000 Gent
© copyright 2019 Curious Cats, Gent

CONTACT
Curious Cats
Dieter Honoré (dieter@curiouscats.be)
0496 43 72 30
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Wat heb je nodig?
Digitaal:
•• PC/mac of tablet, verbonden met projector of
digibord
•• geluid
•• Ava & Trix-app

Codekrakersspel:
•• afgeprinte kaarten en blaadjes
•• 10 bakjes of doosjes
•• stoepkrijt
•• optioneel: 3 hoepels, 2 fluohesjes

