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Groep 6

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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Topprestaties en wereldrecords

In de sportwereld worden soms 
ongelooflijke records gevestigd. 
Lees deze weetjes over onvoorstelbare 
races, duikdieptes en snowboardsprongen.

Supervoetballer
Voetbal is een superpopulaire sport waarin je heel 
wat records tegenkomt. De verste schop, de snelste 
schop, de meeste doelpunten. Voetbalsupporters 
smullen ervan. Maar wist je ook dat er een record 
bestaat in het hooghouden van de bal? Dat record 
staat op naam van een Brit. De voetballer kon 26 uur 
lang een bal hooghouden met zijn voeten, benen, 
schouders en hoofd!

Prima paardenrace
De hoogste racesnelheid van een 
wedstrijdpaard ooit gemeten is bijna 71 
kilometer per uur. Deze paardenrace 
vond plaats in Amerika. Ter vergelijking: 
de hoogst gemeten snelheid van een 
rennend mens is 37,5 kilometer per uur. 
En het snelste landdier ter wereld is het 
jachtluipaard: hij haalt een snelheid van 
105 kilometer per uur! 

Scoren in de sneeuw
Wintersporters kunnen er ook wat van. 
Het record van snelheidsskiërs staat op 
ruim 250 kilometer per uur. Dat is twee 
keer zo snel als een gewone auto rijdt 
op de snelweg. 
Snowboarders maken met hun 
snowboard huizenhoge sprongen. 
En schansspringers springen zo ver 
mogelijk van een hoge schans. Hun 
record staat op meer dan 250 meter! 
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LES 11 – 12

Reuzensprongen en gooirecords 
Bij atletiek gaat het om ver, snel en hoog. Het 
record verspringen voor mannen is bijna negen 
meter. En dat is vér! Zet maar eens negen hele 
grote stappen.
Het wereldrecord speerwerpen is bijna 100 meter. 
Dan gooi je dus een speer naar de andere kant 
van een voetbalveld!
De snelste vrouwelijke hardloper gaat ook als een 
speer. Het record staat op naam van een vrouw uit 
Kenia die in minder dan een half uur tien kilometer 
rende.
En dan die hoogspringers. Hoe lang ben jij? Denk 
aan een klasgenoot die op je schouders staat … 
Ja, zie je het voor je? Zo hoog ongeveer springt de 
beste hoogspringer: bijna 2,5 meter! 

Waterwonderen
Ook op het water vestigen watersporters 
wonderlijke records.
De hoogste golf waarop gesurft is, was 
30 meter. Dat is even hoog als vijf giraffen 
en hoger dan zes dubbeldeksbussen op 
elkaar. Het wereldrecord diepzeeduiken 
staat op ruim 318 meter, bijna even diep 
als de Eiffeltoren in Parijs hoog is. 

Kajakkanjers
Een kajak is een soort kano die op één opening na 
helemaal dicht is. En je kunt er heel ver mee varen! 
Twee Australische jongens peddelden in een 
tweepersoonskajak maar liefst 3300 kilometer. 
Na een tocht van ruim 60 dagen over zee met 
gevaarlijke haaien bereikten ze hun doel: Nieuw-
Zeeland. 
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aan de slag

zandloper
Markeer in elk woord het eerste woorddeel met de markeerstift.

v o e t b a l s u p p o r t e r r a c e s n e l h e i d

s c h a n s s p r i n g e r s s n o w b o a r d s p r o n g e n

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

trampolinespringen hulporganisatie quote medegebruikers
bavarois verpletterend onaantrekkelijk klimaatverandering
onderzeeër quiche wereldrecord bezienswaardigheid
jackpot optimistisch Genua oceaanwater
kurkentrekker jus d’orange champagne onderwaterpolo
subtropisch judoka expert automatisme
souvenirwinkel fruityoghurt aanstellerij airbag
consumenten dierenambulance limonadesiroop internethype
champignon bezaaiing geërgerd jungle
tweepersoonskajak afwasmachine hordelopen reclamemaker

1

2

Wat ga ik leren?
• mijn stem gebruiken om de tekst boeiender te maken. tip 9
Ik pas dit toe op de tekst Topprestaties en wereldrecords.

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.

Deze zinnen gaan over wereldrecords.
Hoe zou jij de zinnen laten klinken? Kruis aan of schrijf op. 

a Het record verspringen voor mannen is bijna negen meter. En dat is vér!
gewoon enthousiast grappig

b Een kajak is een soort kano die op een opening na helemaal dicht is.
gewoon enthousiast grappig

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.

3

D.Lous
Markering
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terugkijken

ik begrijp & ik vind

68, tip 9

Kruis aan.
Het vloeiend lezen van de tekst Topprestaties en wereldrecords vind ik:

nog lastig al best goed gaan goed gaan

Wat klopt voor jou?
Markeer je antwoord met de markeerstift.
Ik kan de tekst met mijn stem boeiend laten klinken.        ja / nee

5

Lees de tekst Topprestaties en wereldrecords. 18-19

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

Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.

4

De tekst bestaat uit stukjes over verschillende sporten. Van welk onderdeel van de 
sport worden records genoemd? Markeer deze met de markeerstift.

voetbal ingooien bal hooghouden op doel schieten overspelen

paardensport dressuur (mooie bewegingen) hindernis-springen paardenrace

atletiek kogelstoten speerwerpen marathon hordenlopen

watersport zwemmen schoonspringen zeilen surfen

wintersport snelheidsskiën slalom (om paaltjes heen skiën) schaatsen

Iedereen maakt stapjes vooruit. Zo breekt iedereen eigen ‘records’. 
Denk aan sport, maar ook aan andere dingen. Denk niet aan anderen, alleen aan jezelf.
Schrijf drie dingen op waarmee jij goed vooruit bent gegaan, dingen waar jij trots op bent.

1  

2  

3  

6

7
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vloeiend & vlot

68E6 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

Laat bij het hardop lezen horen welke woorden belangrijk zijn.
Geef die woorden nadruk.
Dan begrijpt de luisteraar de tekst het beste.

Een mop lees je anders voor dan een verhaal of een weettekst.
Maak een spannende tekst met je stem écht spannend.
Praat zachter of juist harder, l a n g z a m e r of juist sneller.

Krokodillen leven in warme streken en altijd in de buurt van water.water.water

Otto sloop voorzichtig naar de waterput.
Hij keek om zich heen. Was hij gezien?

Geef belangrijke woorden nadruk.

Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.
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