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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Jochem 
op zijn 

surfplank in 
Spanje

12

Eerst leren, dan presteren

Doenja is wereldkampioene schoonspringen en 
Jochem heeft veel surfwedstrijden gewonnen. 
Ze praten met elkaar over hun passie voor sport 
en het geheim van presteren. 

Doenja: ‘Jochem, wanneer begon jij eigenlijk met 
surfen?’

Jochem: ‘Dat was toen ik ongeveer twintig was, ergens 
in november. Een vriend had me uitgenodigd en ik 
peddelde vol energie het water in. Al snel pakte ik mijn 
allereerste golf. Ik kwam bevroren het water uit, maar 
het was helemaal geweldig. 
Wanneer begon jij met schoonspringen?’

Doenja: ‘Toen ik een jaar of twaalf was. Ik deed bij elke 
training enthousiast mee aan alle oefeningen. Maar 
toen ging het hartstikke mis. Bij een van de trainingen 
kreeg ik een ongeluk. In de gymzaal moest ik een 
dubbele salto doen op de mat. Na anderhalve draaiing 
belandde ik met mijn hoofd op de mat en kreeg ik 
verschrikkelijke nekpijn. De röntgenfoto in het 
ziekenhuis was overduidelijk: ik had een halswervel 
gebroken.’

Jochem: ‘Wilde je na die belevenis niet onmiddellijk 
stoppen?’ 

Doenja: ‘Nadat ik was geopereerd, moest ik een half 
jaar herstellen. Daarna ben ik weer begonnen, ik kon 



Doenja 
bereidt zich 
voor op haar

sprong
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LES 5 – 6

niet zonder het springen. Later besefte ik pas dat 
ik veel beschermengeltjes heb gehad. Ik heb het 
gelukkig overleefd. 
Kun jij zonder surfen?’

Jochem: ‘Echt niet! Surfen is voor mij een 
levensbehoefte geworden. Alles komt er in samen: 
plezier, natuur, kracht en gezond leven. Ik woon 
aan de Spaanse kust waar ik zelf veel surf en 
surfles geef aan kinderen en volwassenen. 
Wat vind jij het mooiste aan schoonspringen?’

Doenja: ‘De uitdaging om sterk en lenig te blijven 
én die van het springen zelf. Je hebt maar een paar 
seconden voor de perfecte sprong. Je moet goed 
focussen om het allerbeste in jezelf naar boven te 
halen. Net als bij surfen eigenlijk.’

Jochem: ‘Dat klopt! Komt er een golf aan, dan 
begint het concentreren en inschatten. Daarna 
stop ik met nadenken en geef ik me over aan de 
natuurkrachten. Zo’n supergrote golf pakken geeft 
een geweldig gevoel! 
Waar word jij blij van?’

Doenja: ‘Elke dag voor mijn droom gaan, 
schoonspringen dus. Door dat ongeluk aan mijn 
nek heb ik geleerd dat je van elke dag moet 
genieten, ook al zit het tegen. Ga voor je doel, je 
bent zelf de enige die ergens voor kan gaan. 

Door die houding ben ik uiteindelijk verschillende 
keren wereldkampioen geworden. 
Wat wil jij beginnende sporters adviseren?’

Jochem: ‘Wat je ook wilt leren, een sport of iets 
anders, doe het in kleinere stapjes. Zoek een 
inspirerende juf of meester en bedenk dat je iets 
aan het leren bent. Vind je het frustrerend als iets 
niet meteen lukt? Zo moet je niet denken! Sneller 
is meestal niet beter. Wees ook niet bang om hulp 
te vragen. Eerst moet je rustig nieuwe dingen leren 
voor je kunt presteren!’
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aan de slag

zandloper
Kleur in elk woord de stomme e’s.

frustrerend beschermengeltje wereldkampioene halswervel

 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. 
Markeer het woord tot waar je komt met de markeerstift.

panoramafoto onverschrokken ophelderen logeerpartijtje
humoristisch romance squashbaan schemeren
playbackshow ontkenning gebeurtenis operatiekamer
volleybalnet karaoke overgevoeligheid onbeschadigd
publiceren inleveren reünie jukebox
commotie geëmotioneerd moderniseren levensbehoefte
medegevangene explosief besproeiing juslepel
type chocoladerepen modeltekenen mascara
besprenkelen chillen ordinair cycloon
medaille buitenwereld ex-voorzitter airbag

Oefen de rijtjes nu een paar keer.
 Lees dan weer goed en vlot met de zandloper. 

Markeer het woord tot waar je nu komt met de 
markeerstift.

1

2

Wat ga ik leren?
• verschillende stemmen gebruiken bij het voorlezen. tip 10
Ik pas dit toe op de tekst Eerst leren, dan presteren.

In Eerst leren, dan presteren praten surfer Jochem en schoonspringster 
Doenja met elkaar.
Lees eerst de zinnen. Hoe zouden ze klinken, denk je? Vul in.

Jochem:  Ik peddelde vol energie het water in. Al snel pakte ik mijn allereerste golf. Ik kwam 
bevroren het water uit, maar het was helemaal geweldig.
Doenja:  Ik deed bij elke training enthousiast mee aan alle oefeningen. Maar toen ging het 
hartstikke mis. Bij een van de trainingen kreeg ik een ongeluk.

Jochem praat  . Doenja praat  .

 Lees de zinnen aan elkaar voor. Wissel daarbij van rol.

3
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E6 | LES 5

terugkijken

ik begrijp & ik vind

69, tip 10

Kruis aan.
Ik kan verschillende stemmen gebruiken als ik voorlees.

Kruis aan.
Het vloeiend lezen van de tekst Eerst leren, dan presteren vind ik:

nog lastig nog lastig  al best goed gaan  al best goed gaan goed gaan

5

Lees de tekst Eerst leren dan presteren.  12-13

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat vloeiend voor aan je maatje. 

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.

4

Welke zinnen kloppen? Kruis drie zinnen aan.

Doenja en Jochem doen verschillende sporten; allebei kunnen ze niet zonder hun sport.Doenja en Jochem doen verschillende sporten; allebei kunnen ze niet zonder hun sport.
Doenja is een heel goede surfster, Jochem een heel goede schoonspringer.
Jochem is een heel goede surfer, Doenja een heel goede schoonspringster.
Jochem kreeg tijdens een training een ongeluk: hij brak een halswervel.
Surfen op een hoge golf wordt in de tekst een hoge golf pakken genoemd.
Het advies van Jochem is: Als iets niet meteen lukt, stopt er dan gewoon mee.

Wat zou jij gedaan hebben als jij Doenja was?
Zou jij na het ongeluk weer zijn gaan schoonspringen? Zet een rondje en schrijf op.
Als ik Doenja was, zou ik wel / niet doorgegaan zijn omdat

6

7
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vloeiend & vlot

69E6 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

Zie je in een tekst gesprekken staan?
Gebruik dan verschillende stemmen.
Soms kun je de tekst voorlezen als een toneelstuk.
Je leest wat de sprekers zeggen.
Dan snap je meestal ook wat ze daarbij denken.
Leuk om te laten horen, leuk om naar te luisteren!

‘Het lijkt wel alsof je er geen zin in hebt,’ zei Emre ongeduldig.
‘Geen zin? Jawel hoor …,’ was het aarzelende antwoord. ‘Nou ja, een béétje zin.’
Michiel zocht naar woorden: ‘Ik wil het wel, maar ik denk dat het niet kán.’
‘Laten we er dan maar meteen mee stoppen,’ gromde Emre. ‘Zo wordt het niks.’

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.
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