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     LESBRIEF TECHN.  
& BEGRIJPEND LEZEN 

Antwoordvel

Om deze lesbrief goed te kunnen maken heb je 
de tekst ‘Grootmacht op bezoek, Roda - Chelsea’ 
nodig. Deze is te vinden in D’r Koempel Editie 9 
mei ’21.  van de werkwoorden!

Lees de tekst in tweetallen.

Kijk naar de titel, ondertitel en plaatje. Waar denk 
je dat het over gaat? Welke uitslag voorspel je dat 
het gaat worden? Bespreek dit samen.

1. Wat is het doel van de inleiding?

Zo weet de lezer waar de tekst over zal gaan of wat 
hij of zij kan verwachten bij het lezen van de tekst. 
(meerdere antwoorden mogelijk)

2. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschre-
ven? Omcirkel het juiste antwoord.

Om de lezer te…………

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

3. Welke oefenwedstrijden speelde Roda JC en wat 
waren de uitslagen?

Roda JC - Racing Genk, 4-1
Club Brugge - Roda JC, 0-1
Roda JC - Werder Bremen, 2-1
Roda JC - Alemannia Aachen, 2-2

4A. Wat was de scoreverloop van de wedstrijd 
Roda JC – Chelsea F.C? zet het in chronologische 
volgorde.

1-0 --> 1-1 --> 1-2 --> 2-2 --> 3-2 --> 3-3

4B. Welke speler(s) scoorde(n) er in deze wed-
strijd?

Voor Roda: CR9’, Cristiano D.S. Rodriques , Anasta-
siou en Soetaers

Voor Chelsea: Hasselbaink en de Lucas

4C. Van één doelpunt kun je niet terug vinden wie 
de doelpuntenmaker is. Wat was de stand na dit 
doelpunt?

1-2

4D. in welke minuut vielen de gescoorde doelpun-
ten?

Voor Roda JC in de 3e minuut, 33e minuut en 53e 
minuut

Voor Chelsea F.C 18e minuut, 22e minuut en 62e 
minuut

5A. Wat is de bijnaam van Chelsea F.C en waarom?

The blues. Chelsea haar tenuekleuren zijn blauw.

5B. In de tekst zijn nog twee verwijzingen naar 
Chelsea te vinden. Welk ander woord of (bij)naam 
wordt er nog meer gebruikt voor deze Engelse 
voetbalclub?

De Londenaren / De manschappen van Claudio  
Ranieri.

6. Welke zin is/ welke zinnen zijn onjuist? Streep 
deze zin(nen) door.

A. Roda JC speelde tijdens de voorbereiding van  
seizoen 2002-2003 tegen FC Barcelona.
B. Regilio Vrede maakte een transfer naar Laklis 
Saloniki (Griekenland)
C. Roda JC won met gemak van tegenstander  
Alemannia Aachen
D. Cristiano maakte het eerste doelpunt in de  
oefenwedstrijd tegen Chelsea.

7. Wat beteken de onderstaande woorden? Ge-
bruik een woordenboek wanneer dat nodig is.

Allure:   een indrukwekkende stijl
Omzeilen:  uit de weg gaan / uitwijken / 
  er omheen gaan ontwijken
Grootmacht: een partij met een dominante  
  positie op een bepaald gebied
Affiche:  programma / poster
Campagne: openbare actie / een actie met  
  een bepaald doel



Lesbrief

Deze lesbrief is gedownload van www.roda1962.nl/magazineDeze lesbrief is gedownload van www.roda1962.nl/magazine

8. In alinea drie citeert de schrijver het volgende: 
Ondanks dat Chelsea F.C. nog niet de grote Engel-
se club was die ze in de jaren daarna zouden wor-
den, was dit affiche voor ons Roda supporters zeer 
welkom. Wie bedoelt de schrijver met “ze”? schrijf 
op.

Naar de voetbalclub Chelsea F.C.

9. Zijn er woorden die je lastig vond? Schrijf ze 
hieronder op en zoek de betekenis hiervan op.

(Eigen antwoord)

10. Klopte jouw voorspelling van de wedstrijd Roda 
JC – Chelsea F.C? Waarom wel/niet?

(Eigen antwoord)

Extra opdrachten:

Lees de volgende woorden uit de tekst. Dit mag ook 
in tweetallen.

- revue 

- allure 

- terugspeelbal

- naarstig 

- affiche 

- resulteert

- gecontacteerde 

- buitenspelval 

- manschappen

- oefencampagne 

- strafschopgebied 

- oefenwedstrijd

Lees de woorden 
van achter naar vo-
ren. Begin dus bij 
het laatste woord.

Pak een dobbelsteen. Het gegooide aantal ogen be-
paalt hoe je de woorden moet lezen.

Kies zelf in welk 
tempo je de woor-
den leest. Dit kan 
razendsnel, maar 
ook in slowmotion.

Doe net alsof je bij 
de Koning aan tafel 
zit. Spreek de woor-
den op een zo deftig 
mogelijke manier 
uit.

Hak de woorden in 
stukjes. Spreek het 
woord per klank-
groep of lettergreep 
uit.

Lees alle woorden 
door elkaar. De vol-
gorde mag je zelf 
bepalen.

Verzin zelf een leu-
ke opdracht om de 
woorden te lezen.
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