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mei 2020

Door Jan de Waard

Een lepel pap

Mam serveert de neven Bob, Natan, Reinier en Otto een bord ouderwetse pap. Ze nemen
voor de lol een lepel, gewoon om te proeven. Maar die pap smaakt wel raar.
Opdracht 1
Er zijn woorden die je zowel heen als terug kunt lezen. Dat noem je palindromen. Een
voorbeeld van een palindroom is kaak.
Lees de inleiding. Welke elf palindromen kom je daarin tegen? Namen tellen ook.
Opdracht 2
Bekijk de foto’s. Welk palindroom zie je?

a
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b

c

d

e

f
Opdracht 3
Welk palindroom kun je invullen op de puntjes? De eerste letter staat er al.
a
b
c
d
e
f
g

Hij k... haar strak aan.
Morgen k... ik erwtensoep.
Weet je nog wat je d... op 8 februari?
Hij voegde de d... bij het woord.
Het klusje was in een m... van tijd gepiept.
Ik hou van hiphop en van rock, maar ook van p...
Hij is erg in zijn s... met zijn nieuwe scooter.
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Opdracht 4
Welk palindroom wordt omschreven?
a
b
c
d
e
f
g

poep
Franse mevrouw
harde klap in je gezicht
speelgoed dat heus niet alleen voor meisjes is
misleiden met valse informatie
glazen aanbouw aan een huis, maar dan in het meervoud
eitjes van luizen

Opdracht 5
Er zijn ook woorden die achterstevoren uitgesproken hetzelfde klinken, bijvoorbeeld
koek. Maar omdat je de au, ei, eu, ie, ij, oe, ou en ui niet kunt omkeren, zijn het geen
echte palindromen. Ik noem ze klankpalindromen.
Welke klankpalindromen zie je hier?

a

b

c
Opdracht 6
Welke klankpalindromen worden hier omschreven? Let op: Er moet in elk woord een oe,
ui, ie, ij of eu zitten.
a
b
c
d
e
f

uitwerpsel
erg dronken
luchtig gebak
truc
zie
feestje
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Opdracht 7
Bedenk zelf drie klankpalindromen.
Opdracht 8
Er zijn ook woorden die een totaal ander woord worden als je ze omkeert, bijvoorbeeld
laat. Omgekeerd staat er taal.
Het volgende verhaal kun je pas begrijpen als je twaalf woorden omdraait. Welke
woorden zijn dat?
In uw straat is een vrouw om het nevel gekomen. Er is waarschijnlijk sprake van een droom. De vrouw
is met een metalen kurk op haar hoofd geslagen. Ook waren er verwondingen aan haar slop en aan
haar pil. Een raap getuigen hebben twee mannen gezien. De een had een door jasje aan en de ander
een leeg jasje. We vragen andere getuigen met melk zich te melden. Laat haar niet aan haar tol over!
Sap sla de dader is gevonden, zal haar familie rust vinden.
Opdracht 9
Elke foto laat een woord zien dat omgekeerd een ander woord vormt. Zoek zelf een
afbeelding van dat andere woord.

a

b

c
Opdracht 10
Bedenk zelf of samen met een klasgenoot nog meer van deze woordparen.
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