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Opdracht 1
Alinea
1
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Begrip of uitdrukking
dat als de pest om zich heen grijpt
huilebalksyndroom
infantiele aanstellerijen
een Damascus-lemmet

epilepticus
3

staf
coach
dug-out
kaart
arbiter
geïntimideerd
in hun kielzog
de poorten van het hellevuur
als een Lazarus
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komedie
wielrenfanaat
het koene karakter
bikkels
VAR-registratie
de crux
verzieken chronisch
casht
cabrio’s
matennaaier
injecteert het gif
opponent
op slinkse wijze
in diskrediet brengen
corruptie
om de tuin leiden
schwalbe
divagedrag
de rotte appels uit de mand halen
fictie
non-fictie
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Omschrijving
dat zich heel snel verspreidt
soort ziekte met duidelijke verschijnselen
kinderachtige, overdreven, onecht gedragingen
het scherpe deel van een mes, gemaakt van in lagen
gesmeed staal dat daardoor extra hard is; ook wel
damaststaal genoemd
iemand die lijdt aan epileptische aanvallen door
tijdelijke storingen in de hersenen
de mensen die leiding geven aan de organisatie
begeleider, soms ook trainer, van een sporter of
sportploeg
(overdekte) ruimte langs een speelveld voor trainer en
reservespelers
een gele of rode kaart wordt aan de speler getoond
om te waarschuwen of te straffen
scheidsrechter
onder de indruk
achter hen aan
de plaats waar iemand iets vreselijks te wachten staat
Lazarus was in het bijbelverhaal iemand die uit de
dood weer levend werd
onecht, overdreven spel
groot liefhebber van wielrennen
het dappere, niet kleinzerige karakter
mensen die niet kleinzerig zijn, die hard zijn voor
zichzelf
vastleggen van de hele wedstrijd op video
het belangrijkste probleem, kernprobleem
bederven voortdurend
haalt binnen (geld)
auto met een dak dat neergeklapt kan worden
iemand die zijn collega’s een lelijke streek levert
brengt de verkeerde gedachten
tegenstander
op een stiekeme, niet opvallende manier
een slechte naam bezorgen
vervalsing, bederf
bedriegen, misleiden
opzettelijke val
gedrag van een zeer bewonderd persoon
de mensen die verkeerd doen, verwijderen
verzonnen verhalen
waargebeurde verhalen
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van voetbal
voetbal
tegen de pogingen de scheidsrechter te beïnvloeden
Het kijkplezier verdwijnt.
aanstellerig gedrag
Hij geeft de spelers opdracht tot aanstellerig gedrag.
Hij laat zich misleiden, durft geen goede beslissingen te nemen.
1) sportiviteit
2) alles doen om te winnen
Ja, wie op een onsportieve manier probeert te winnen, mag niet meer meedoen, is
geen echte sporter.

Opdracht 3 t/m 8
Opdracht 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

over het wereldkampioenschap wielrennen op de weg
in Oostenrijk
Er zat een stuk in met een heel hoog stijgingspercentage.
de regenboogtrui
Hij was betrokken bij een dopingschandaal.
Om zijn hoge leeftijd en zijn aanvalsdrift.
1) het parcours van deze wedstrijd
2) de ellende van het dopingschandaal
Hij moest reclame maken door de aandacht van de camera’s te trekken.
de doping
voor de Duitser die voor duivel speelde
Het parcours heette de hel (de woonplaats van de duivel) en die Duitser speelde
ook nog voor duivel.

Opdracht 10 t/m 13
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de liefde voor zijn sport
Hij was even bezig met doping.
de inzet van de sporter
de aandacht voor (belachelijke) sponsoractiviteiten

Opdracht 15 t/m 17
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