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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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Donderdag 6 juli 
Hardlopen op een cruiseschip

Als volgers van mijn blog weten jullie inmiddels behoorlijk goed 
dat ik megaverslaafd ben aan hardlopen. Veel van mijn geweldige 
volgers heb ik inmiddels aangestoken met het hardloopvirus. 
(Ik heb vandaag nog een ander virus opgelopen, daarover vertel 
ik zo meer …)
Een van jullie veelgestelde vragen is: Wat is er zo leuk aan dat 
hardlopen? Ter verduidelijking: hardlopen is niet ingewikkeld en 
heel gemakkelijk. De enige benodigdheden zijn hardloop-
schoenen. En een flesje water om oververhitting te voorkomen; 
ik zal niet de eerste zijn die daar last van krijgt. (Over oververhitting 
gesproken: daar zal ik verderop meer over vertellen.)

Als je hardloopt maak je een geluksstofje aan; je voelt je lekker 
onbezorgd. Hardlopen kun je altijd en overal doen. Overal … dus 
ook op een cruiseschip! Want lieve volgers, ik bevind mij op een 
echt cruiseschip dat op weg is naar het eiland Curaçao. Mijn 
broertje Johnny is mijn reisgezelschap. Hij hangt hier ook rond aan 
boord van De Meermin. Ik zie hem trouwens nauwelijks. Hij loopt 
verschrikkelijk op te scheppen dat hij meedoet aan een 
duikwedstrijd. Hij moet van een toren van ruim zeven meter hoog 
springen. (Arme jongen, hij heeft al hoogtevrees als hij op een 
balkon staat.)
Maar goed, ik had laatst enorm last van liefdesverdriet. En om me 
minder ongelukkig te voelen, ging ik hardlopen. Dat is dus echt 
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geweldig! Eén hardlooprondje over het dek is ongeveer een halve 
kilometer. Inmiddels ren ik gemakkelijk twintig rondjes (dat is dus 
tien kilometer!). Het is zo verfrissend en aangenaam om ook eens 
op een andere plek te rennen. En het is extra genieten met dat  
verpletterende uitzicht op zee!
Na tien rondjes beginnen de dingen zich te herhalen. Je passeert 
steeds hetzelfde: de hulppost van de EHBO’er of verpleegkundige, 
de blussers voor de brandbeveiliging, de tennisbaan …

Bij het elfde rondje viel het me op dat de tennisleraar me zo 
schattig toelachte. En ook bij rondje twaalf tot en met twintig 
schonk hij me elke keer een lieve glimlach. Hij wenkte me en 
vroeg: ‘Heb je zin om iets met me te drinken vanavond?’
Ik was stomverbaasd. Ik kreeg het vreselijk warm en wist geen 
woord uit te brengen, superongemakkelijk! Dus met wat vage 
gebarentaal en een rooie kop knikte ik ‘ja’.   
Ik kom net met knikkende knieën terug van mijn date en ik ben 
smoorverliefd op de tennisleraar! Hij is sportinstructeur en gaat me 
leren tennissen en squashen. Dus lieve volgers, blijf vooral 
hardlopen. Want je weet maar nooit wie je tegenkomt !

Liefs van Bettine

www.bettinesblog.be
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aan de slag

zandloper

brandbeveiliging oververhitting superongemakkelijk benodigdheden

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

woestijnlynx inkijkexemplaar vanille opgelopen
colbert zolderetage enquête check-up
beloningsplaatje signaleren veranderlijk ingrediënt
oververhitting champignonsaus megaverslaafd lanceren
föhn deadline flyer bekentenis
vegetarisch cryptogram examenuitslag onregelmatig
commissaris begrafenisstoet vulkanisme reservoir
dieetadvies gehoorbescherming deodorant Amerikanen
tevredenheid discriminatie computerspecialist verpleegkundige
tomatensalade allereerste aangesprokene beschermengeltje

1

2

Wat ga ik leren?
•  letten op leestekens. tip 2
Ik pas dit toe op de tekst Bettines blog.

t al hoogtevrees als hij op een balkon staat

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.

Lees deze zinnen uit Bettines blog.
Markeer in de zinnen deze leestekens: . , : ? ! ( )

a (Arme jongen, hij heeft al hoogtevrees als hij op een balkon staat.)
b Een van jullie veelgestelde vragen is: wat is er zo leuk aan dat hardlopen?
c Ik ren gemakkelijk twintig rondjes (dat is dus tien kilometer!).
d Ter verduidelijking: hardlopen is niet ingewikkeld en heel gemakkelijk. 
e Hij vroeg: ‘Heb je zin om iets met me te drinken vanavond?’

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.
Laat daarbij horen dat je op de leestekens let.

3

Markeer in elk woord het voorvoegsel be~, ge~ of ver~.

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering
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terugkijken

ik begrijp & ik vind

65, tip 2

Wat klopt voor jou?
Markeer je antwoord met de markeerstift.
Ik let op leestekens als ik lees.         ja / nee

Markeer het cijfer wat klopt voor jou.
Voor het vloeiend lezen geef ik mezelf een:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Lees de tekst Bettines blog. 14-15

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

Let daarbij op de leestekens.

4

Maak de zinnen af. Vul in: dus, maar, omdat of zodat.

a Mijn broertje doet mee aan de duikwedstrijd,  eigenlijk heeft hij hoogtevrees.

b Ik ben begonnen met hardlopen,  ik een betere conditie krijg.

c Hardlopen kun je altijd en overal doen,  ook op een cruiseschip!

d Ik heb knikkende knieën,  ik verliefd ben op de tennisleraar.

Bettine zegt dat ze, behalve het hardloopvirus, nog een ander virus te pakken heeft. 
Waar heeft dat andere virus mee te maken? Kruis aan.

bekendheid vermoeidheid verliefdheid verkoudheid

Bettine schrijft op haar weblog: Als je hardloopt, maak je een geluksstofje aan; 
je voelt je lekker onbezorgd. Wanneer voel jij je onbezorgd? Schrijf op.
Ik voel me lekker onbezorgd, als ik bezig ben met … 

1  2  

6

7
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vloeiend & vlot

65E6 Wat zie ik in de tekst?

• Let bij het lezen op de punten, vraagtekens en uitroeptekens in de tekst.

• Bij een komma in de zin rust je even, haal je even adem.

• Je rust ook bij een puntkomma ; daarna lees je verder alsof een nieuwe zin begint.

• Na een dubbele punt : staat wat iemand zegt of zegt of zegt denkt.

• Tussen aanhalingstekens staat wat iemand echt zegt: echt zegt: echt ‘…’.

• Tussen haakjes staat vaak een (korte) uitleg.

• Drie puntjes in de tekst … zijn bedoeld als korte denkpauze.

‘ , !’ geïrriteerde .

geïrriteerd roepen

Let op leestekens zoals . , ? ! ‘ ’ : ; ( ) … .
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