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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Sportlezen 
 
Inleiding 

 
 
 
 

 
 
Sporten? Of lezen? Zeker weten sporten. Maar van lezen word je slimmer. Mmm. 
Moeilijke keuze. Of toch niet? Waarom ga je niet sportlezen? 
 
Uitleg 
 
In deze lesbrief ga je lezen. Maar niet zomaar lezen, je gaat sportlezen. Je gaat een boek 
lezen waarin sport een speciale rol speelt. Bij jouw boek maak je een strip, interview je 
de hoofdpersoon of maak je een poster. 
 
Niveau 
 
Deze lesbrief is geschikt voor alle brugklassen van het vmbo. 
 
Opdracht A 
 
1 Maak een woordweb bij het woord sport. 
2 Maak een woordweb bij het woord lezen. 
 
Opdracht B 
 
Deze opdracht maak je in tweetallen. 
Bekijk de woordwebben die jullie ieder hebben gemaakt bij opdracht A. 
1 Vul je eigen woordweb aan met drie woorden. 
2 Maak samen een woordweb bij het woord sportlezen. Je kunt hiervoor de andere 

woordwebben gebruiken. 
 
Opdracht C 
 
Bekijk de volgende omslagen en lees de flapteksten. 
Welke horen bij elkaar? 
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flaptekst A 
 
Voetbal is het belangrijkste in het leven 
van Mila. Samen met haar beste vriendin 
Doenja, die keeper is, speelt ze in de E1 en 
school ziet ze vooral als de plek waar ze 
kan voetballen in de pauze. Na school gaat 
Mila vaak naar haar opa. Hij is haar 
grootste fan en staat bij al haar 
wedstrijden langs de lijn. Hij heeft zelfs 
een tweedehands goal geregeld voor het 
trapveld bij hem om de hoek. Een plek 
waar Mila en Doenja eindeloos veel tijd 
doorbrengen. Maar als die plek door Henk 
en zijn vrienden wordt ontdekt, barst er 
een hevige strijd los ... 
 

 
flaptekst B 

 
Mees is een van de beste spelers van zijn 
hockeyteam. Dan komt er een nieuwe 
jongen bij. Casper speelt de sterren van de 
hemel met zijn gouden hockeystick. Mees 
is bang dat Casper zijn plaats in de spits 
inpikt. Hoewel ... de ene keer speelt 
Casper supergoed, dan weer speelt hij juist 
slecht. De trainer denkt dat Mees jaloers 
is. Maar Mees weet wel beter. Er klopt iets 
niet! Hij gaat op onderzoek uit ... 

 
flaptekst C 

 
Pieter heeft elke nacht dezelfde droom dat 
hij de beslissende sliding maakt in de 
laatste minuut in een Champions League 
finale. Anderen dromen van het 
beslissende doelpunt, maar Pieter is 
verdediger in hart en nieren. Als hij en zijn 
broer Guus gevraagd worden voor de 
selectie van het grote Hercules komt zijn 
droom een stuk dichterbij. Maar opeens is 
voetbal geen spelletje meer. Pieter komt er 
al snel achter hoe hard en meedogenloos 
het profvoetbal kan zijn. En is hij wel goed 
genoeg? 

 
flaptekst D 

 
Ken je het gevoel dat dingen je soms 
overkomen? Leuke en minder leuke 
dingen. Zomaar, voor je er erg in hebt, is 
het gebeurd. Daar gaat dit boek over. En 
over mij en over meer. Zoals over mijn 
harstvriendinnen Jip, Bo en Lola. O ja, en 
over hockey. 
 
Falderie wordt geselecteerd voor meisjes 
D1. Haar vriendinnen gaan naar D3 en 
willen dat ze bij hen in het team komt. 
Haar moeder vindt haar schoolresultaten 
belangrijker dan hockey en de nieuwe 
coach schreeuwt alleen maar wat ze fout 
doet. En Falderie? Wat wil zij eigenlijk? 
 

 
 
 
Opdracht D 
 
Kies een leesboek uit waarin sport een rol speelt. Je mag ook een van de bovenstaande 
boeken kiezen. Lees dit boek. 
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Opdracht E 
 
Kies bij het boek dat je bij opdracht D gelezen hebt, een van de volgende opdrachten om 
te maken: 
• Zoek in het boek een scène die jij belangrijk of spannend vindt. Maak van deze 

scène een strip van minimaal zes plaatjes. 
• Interview de hoofdpersoon voor een sportblad. Stel zes vragen en verzin zelf de 

antwoorden. Je kunt hiervoor stukjes uit je boek gebruiken. 
• Maak een poster. Aan de ene kant zet je drie personages uit jouw boek die een 

belangrijke rol spelen. Aan de andere kant komen drie bekende sporters die 
passen bij jouw boek. 

 
 
 
Opdracht F 
 
Vertel eens: 
1 Zouden alle jongeren moeten sporten? 
2 Zouden alle jongeren moeten lezen? 
3 Zouden alle jongeren moeten sportlezen? 
4 Welk fragment heb je met veel plezier gelezen? 
5 Welke scène heb jij zelf weleens meegemaakt? 
6 Met welk personage zou jij wel een dagje willen ruilen? 


