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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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Deze tekst bij opdracht 2 heet Blunders in de sport.
Waar denk jij aan bij die titel? Kruis aan.

 Akelige blessures   Akelige blessures   Nederlagen  Nederlagen  Domme fouten

Lees de tekst. 

1

2

Wat ga ik leren?
• mijn stem gebruiken om de tekst boeiender te maken. tip 9
Ik pas dit toe op de tekst Blunders in de sport.

Blunders in de sport

Topsporters trainen soms jarenlang voor een 
wereldkampioenschap of de Olympische 
Spelen. Ze werken zich elke dag in het 
zweet, letten goed op hun voeding en gaan 
op tijd naar bed. Allemaal voor die ene 
medaille.
Als dan eindelijk de eindstreep of de 
overwinning in zicht is, kan er bijna niks 
meer mis gaan. Bijna, want soms loopt het 
op het allerlaatste moment net even anders 
…

Te vroeg gejuicht
Hardloper Ben Payne weet daar alles van. Hij 
deed mee aan een tien-kilometerwedstrijd in 
Amerika. Hij liep een geweldige race en had 
een aardige voorsprong opgebouwd. De 
finish kwam in zicht, en het publiek op de 
tribune moedigde hem aan. Zo’n tien meter  Zo’n tien meter 

voor de eindstreep 
zwaaide hij zijn 
supporters al toe. 
Hij wilde hen 
aanmoedigen om 
nog harder te 
juichen. ‘Dit is mijn 
kans’, dacht zijn 

achtervolger, Meron Simon. Die had zich al 
neergelegd bij een tweede plek, maar trok 
toch nog een sprintje. Vlak voor de finish 

haalde hij Payne in. Payne was verbijsterd. 
‘Deze vergissing maak ik nooit meer’, zei hij 
achteraf. 

Foute wissel
Ook de Nederlandse schaatser Sven Kramer 
weet hoe het voelt om naast de felbegeerde 
gouden medaille te 
grijpen. In 2010 
reed hij de tien 
kilometer op de 
Olympische Spelen 
in Vancouver. 
Kramer zat goed in 
de race, zijn coach 
moedigde hem aan. 
Het publiek klapte en juichte. De gouden 
plak kwam steeds dichterbij! Maar toen ging 
het mis. Bij de tien kilometer moeten de  Bij de tien kilometer moeten de 
schaatsers 25 rondes schaatsen. Omdat de 
binnenbaan korter is dan de buitenbaan, 
wisselen de schaatsers steeds van baan. 
Halverwege de race wees zijn coach naar de 
binnenbaan. Kramer zag de aanwijzing en 
wisselde van baan. Een grote fout van zijn 
coach, want hij had gewoon op de 
buitenbaan moeten blijven. Kramer finishte 
als snelste, maar werd gediskwalificeerd 
vanwege de foute wissel. Ai …
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terugkijken

ik begrijp & ik vind

68, tip 9

Hoe zou jij de eerste grijze zin laten klinken? Kruis aan of schrijf op.
spannend droevig enthousiast 

En de tweede grijze zin?
spannend droevig enthousiast 

 Lees om de beurt het stukje Foute wissel voor.

 Lees nu de hele tekst met je maatje.
Lees om de beurt een stukje aan elkaar voor.
Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.

3

4

Kruis aan.
Het vloeiend lezen van de tekst uit Blunders in de sport vind ik:Blunders in de sport vind ik:Blunders in de sport

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

5

Lees de zin. Hoort het bij Ben Payne, Sven Kramer of allebei? Kruis aan.

Hij wordt tweede. Ben Payne Sven Kramer
Hij wint geen goud. Ben Payne Sven Kramer
Hij heeft de beste tijd, 
maar wordt gediskwalificeerd. Ben Payne Sven Kramer

In de tekst staat een ander woord voor medaille: de gouden ...

Kies een sport door deze te markeren met de markeerstift.
Beschrijf daarna een blunder die je in die sport zou kunnen maken. 

sport:    paardrijden – zwemmen – wielrennen – kunstschaatsen

blunder:

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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