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uitwerkingen
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Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase

Wij?
Opdracht 1
Alinea
1

Woorden/woordgroepen
twee weken sportzomer
chauvinisme
diarree van chauvinisme
de aanslagzomer
op de kaart zetten
uit het rooster duwen
autobezeten
podium rijdt
om belastingtechnische reden
gedoodverfde favorieten
studiodeskundigen
event
mijn oranjegevoel
onze veren strijken
de waaiers

2

3
4

de focus
de benen
een futiele poging

6

Omschrijving
twee weken in de zomer waarin alles om sport
draaide
overdreven vaderlandsliefde
een onsmakelijke overdreven hoeveelheid
vaderlandsliefde
de zomer waarin veel aanslagen werden gepleegd
bekend maken, belangrijk maken
van hun vaste plaats verdringen
gek van auto’s
een van de eerste drie plaatsen bereikt
om minder belasting te hoeven betalen
door iedereen als toekomstige winnaar aangewezen
mensen die op radio of tv optreden als deskundige
belangrijke gebeurtenis
mijn trots op Nederland
trots zijn
breeduit half achter elkaar fietsen om elkaar uit de
wind te houden
de aandacht
de kracht
een poging die niets waard is, een krachteloze
poging

Opdracht 2
1
2
3
4
5

Nee.
Om de lezer meteen aan het denken te zetten.
Het idee dat Nederland een belangrijk en groot land is.
Tegen de grote wereldproblemen (terreur, vluchtelingen).
Alle aandacht voor sportprestaties kan de aandacht voor de werkelijke problemen
waar Nederland mee te maken heeft niet verdringen.
De tegenstelling tussen de werkelijke wereldproblemen en de sportbelangen.

6

Opdracht 3
Alinea
1

2

Onderwerp
fietsers en
beachvolleyballers
kleiduivenschieters en
handboogschutters
autobezeten Limburger

Hollandse tennisser

tegenslag op de eerste dag
in Rio
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Stelling

Argument(en)
Ze doen hen het alleen voor zichzelf.
Aan deze sporten wordt normaal totaal geen
aandacht geschonken.
1 Hij rijdt nauwelijks sneller dan de anderen.
2 Hij wint niet door rijden, maar door snel
banden wisselen.
1 Hij wil geen belasting betalen in
Nederland.
2 Hij is voor de zoveelste keer meteen
uitgeschakeld.
Wekenlang is gezegd dat er niets mis kon
gaan.
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Europese
kampioenschappen atletiek
een Duitse sprinter

4

een elftal uit Almelo
een Nederlandse voetballer
niet eerder gebruikte
excuses

november 2016

1 Het gaat om Europa, niet om Nederland.
2 De winnaars komen niet uit Europa.
Die Duitser wordt alleen door Nederland
betaald.
Dat kan niet maatgevend zijn.
Dat gaat alleen om geld.
Het is alleen maar een doekje voor het
bloeden.

Opdracht 4
NB Je vindt hier alleen suggesties voor een goed antwoord.
Vraag
Waarom moet ik
wildenthousiast zijn over een
autobezeten Limburger?
Waarom moet ik treuren om
een Hollandse tennisser die in
de eerste ronde is
uitgeschakeld?
Waarom moet ik blij zijn als
een voetbalwedstrijd door een
Nederlandse scheidsrechter
wordt geleid?
Waarom moet mijn
oranjegevoel opgloeien als
een Duitse sprinter uit een
Nederlandse ploeg een
etappe wint?
Waarom is het slecht voor het
Nederlandse voetbal als een
elftal uit Almelo wordt
uitgeschakeld?

Antwoord media
Omdat erg veel Nederlanders dat erg
belangrijk vinden.

Mijn antwoord

Omdat het wel een Nederlander is van wie
de prestaties voor ons land van belang
zijn.
Omdat je maar weer eens kunt zien hoe
belangrijk wij zijn.

Omdat dit meetelt voor de naam en het
belang van Nederland.

Omdat daarmee de indruk wordt gewekt
dat die sport bij ons niet veel meer
voorstelt.

Opdracht 5
NB Er zijn meer mogelijkheden. Overleg bij twijfel met je docent(e).
Alinea
2

3
4

Woord / uitdrukking
1 Italiaanse fietswedstrijd
2 rondjes
3 radiomeneer
1 supermarkteigenaar
2 hempie
1 opgloeien
2 fietsdeskundigen

Werkelijke bedoeling
Giro d’Italia, de ronde van Italië
ronden op het parcours
sportjournalist
internationale scheidsrechter
sporttenue
trots worden
sportjournalisten

Opdracht 6
1
2
3
4
5
6
7
8

Je beter voelen naarmate we beter presteren.
Hij voelt zich kennelijk niet zo goed.
Dat het levensverhaal van Sanne Wevers niet zo interessant was.
Ze had een gouden medaille gewonnen.
Het hele leven.
Doordat Sanne Wevers een gouden medaille had gewonnen.
Een gevoel van groot geluk.
Dat je om kleine dingen al heel gelukkig kunt zijn.

© THIEMEMEULENHOFF, 2016/2017

3

Lesbrief ‘Wij?’

9
10
11

uitwerkingen

november 2016

Dan kon je er trots op zijn.
Hij gelooft niet in de wij-gevoel, hij heeft er niets mee.
Hij leeft even mee met iedereen, is ook trots, hoort erbij.

Opdracht 7
Mening
We voelen ons beter naarmate Nederland beter presteert bij
grote sportevenementen.
De media zouden veel minder tijd moeten besteden aan de grote
sportevenementen.
Al die aandacht voor grote sportevenementen staat de aandacht
voor de werkelijke wereldproblemen in de weg.
Best belangrijk, al die grote sportsuccessen, maar mijn
persoonlijke problemen zijn veel belangrijker.
Al die sporters doen het niet voor Nederland, maar voor zichzelf.
Al die sportprestaties maken mij persoonlijk niets gelukkiger.
Alles uit het leven van een topsporter is interessant.
Al die deskundigen weten er eigenlijk ook niets van.

Colijn
-

Van Roosmalen
-

X

X

X

-

-

X

X
X
X

X
-

Opdracht 8
Middel
nieuwsgierig makende titel
persoonlijke anekdotes
treffende voorbeelden
opvallende woordkeus
woordgrapjes
scherpe uitspraken
opvallende korte alinea’s
gevarieerde herhaling
ironie
sterke uitsmijter

Colijn
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Van Roosmalen
X
X
X

X
X
X

Opdracht 9
-
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