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Om deze lesbrief goed te kunnen maken heb je de 
tekst ‘Sergio, Samba preken in Kerkrade’ nodig. 
Deze is te vinden in D’r Koempel Editie 9 mei ’21.

1. Voeg in het volgende stukje tekst de correcte 
hoofdletters en leestekens toe. Zet een streep 
onder de letters die met een hoofdletter moeten. 

Probeer het eerst zonder naar de tekst te kijken. 
Controleer daarna in de tekst of je het goed hebt 
gedaan. 

Sergios carrière bracht hem na omzwervingen via Azer-
beidzjan en Mexico uiteindelijk terug in Brazilië. Na daar 
op een lager niveau gespeeld te hebben, beëindigde hij in 
2014 zijn carrière. Tegenwoordig runt hij met zijn vrouw 
een verhuurbedrijf voor vrachtwagens die supermarkten 
bevoorraden.

Zet een streep onder de werkwoorden in de zin. Zet 
een dubbele streep onder de persoonsvorm.

2. Vul de goede letter in op de lege plek

A. Onnavolgbare
B. Voorbereiding
C. Contact
D. Religieus
E. Coronapandemie

3. Wat is het doel van het artikel “Sergio, Samba 
preken in Kerkrade”?

A. Informeren
B. Overtuigen
C. Amuseren
D. Activeren

3.1 Kies een van deze tekstsoorten uit en maak er 
zelf een tekst mee van minimaal 7 zinnen.

Zelf te beoordelen

4. Struikelblokken, vul de goede werkwoordsvorm 
ik, kies uit, d, t, dt, dd, tt, ten, den

a. In de zomer van 2002 maakten de Brazilianen 
Sergio en Cristiano transfervrij de overstap van 
NAC naar Roda JC
b. Het is veertig graden buiten en de oud-speler 
heeft zich verschanst in de koelte van zijn woning 
in Recreio dos Bandeirantes
c. Het was al snel duidelijk dat beide spelers talent 
hadden en dus werden ze, als jonge tieners al, naar 
Breda gestuurd.’
d. Na de promotie in 2000 speelden de Brazilianen 
zich in de kijker in de Eredivisie
e. Wat die man voor mij heeft betekend is ongeloof-
lijk
f. “Ik was al religieus opgevoed, maar toen ik in Bre-
da woonde ben ik zelf de Bijbel gaan lezen
g. Sergio’s carrière bracht hem na omzwervingen 
via Azerbeidzjan en Mexico uiteindelijk terug in 
Brazilië
h. Ik was zó geïrriteerd dat hij me nog steeds die 
keuze niet had uitgelegd, dat ik binnen vijftien mi-
nuten een rode kaart te pakken had

5. Wat betekenen de volgende woorden? Gebruik 
het woordenboek als hulpmiddel.

A. Scout – Iemand die op zoek gaat naar het talent 
van andere mensen
B. Coup – Een greep naar de macht
C. Bevoorraden – Van voorraden voorzien
D. Hommeles – Ruzie/onenigheid
E. Faciliteiten – Dingen die het bestaan vergemak-
kelijken

5.1. Kies 3 woorden uit opdracht 5 uit en maak er 
zelf een zin mee, let goed op de vervoegingen van 
de werkwoorden!

Zelf te beoordelen
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6. Welk zin is correct?

A. Het was misschien wel dé coup van Nol Hendriks
B. Het was misschien wel dé coupe van Nol Hendriks
C. Het was misschien wel dé coups van Nol Hendriks
D. Het was misschien wel dé koup van Nol Hendriks

7. In de tekst staan veel leenwoorden. Woorden die 
afkomstig zijn uit een andere taal en / of land. Wel-
ke 5 weet jij er te vinden? Noem hier geen namen 
of steden.

coup / (voetbal)carrière / scout / penalty(serie) / 
scoren / goal / champagne / speakers / no-brainer 
/ contract

8. In de tekst staan veel namen van steden en lan-
den. Kun jij ze in alfabetische volgorde zetten?

- Azerbeidzjan
- Breda

- Donetsk
- Groningen

- Helmond
- Kerkrade
- Liberec
- Malta
- Mexico
- Nederland
- Recreio dos Bandeirantes
- Rio de Janairo
- Turkije

9. Kijk naar de derde alinea (We gaan… te debuteren). 
Vul het schema op de juiste manier in

Werkwoorden
Gaan
Uitgenodigd
Komen
Trainen
Was (2x)
Hield
Hadden
Werden
Gestuurd
Doorliepen 
(te) debuteren

Zelfstandige naamwoorden
Voetbalschool
Tijd
Sergio
Cristiano
Jaren
Marc van Hoof
Scout
NAC (2x)
Rio de Janeiro
Spelers
Oog
Spelers
Talent
Tieners
Breda
Jeugdopleiding
Brabanders

Bijvoeglijke naamwoorden
Belgische
Lokale
Beide
Jonge

10. Stel dat jij Sergio ook een keer mag intervie-
wen. Welke drie vragen zou je hem stellen?

Zelf te beoordelen

Henk Korzelius


