Educatieve bundel

WK  Wielrennen  2021  Vlaanderen
Secundair Onderwijs - Leesoefening
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LEESOEFENING:
Verhaal: Team Kei
Brigitte Van Aken
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LEESOEFENING

VERHAAL
TEAM KEI

Brigitte Van Aken

START: OF HOE
UITGEDAAGD WORDEN
TOT OEFENEN LEIDT
De zon staat hoog en trots aan
de hemel. Wouter en Stan fietsen
naast het water. Stans broek
sloddert los aan zijn lijf. Hij is een
stoere jongen.
Wouter roept: ’Niet zo snel!’
Stan draait z’n hoofd naar opzij en stopt.
Wouter botst bijna tegen hem aan.
‘Jij moet oefenen,’ zegt Stan.
Een beetje boos gooit ie z’n fiets aan de kant.
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LEESOEFENING

VERHAAL
‘Kan jij stenen laten stuiteren op het water?’ Wouter en zijn zus Gloria stuiteren vaak stenen op de
vijver. Het lukt hen bijna altijd van de eerste keer: vijf stuiterbewegingen na elkaar. Plop, plop, plop,
plop, plop.
‘Natuurlijk kan ik dat ,’zegt Stan en hij gaat op zoek naar een platte steen, die hij even later in het
water gooit. De steen zinkt.
‘Jij moet oefenen,’ zegt Wouter.
Stan steekt zijn handen diep in zijn slodderbroek.
‘Maar ik ben wel een betere sportman dan jij,’ mompelt hij.
Wouter klimt weer op zijn fiets.
‘Een sprintje dan tot aan de weg?’, stelt hij voor. Stan knikt. Start!

VROEGE VLUCHT: OF HOE JE DAN TOCH KAN VERLIEZEN
Stan schiet als een gummikogel weg, terwijl het woord START nog in zijn oren suist. Op dat moment
komt Gloria aan de overkant aangefietst. Ze zwaait vrolijk naar de jongens. Haar paardenstaart danst
van links naar rechts.
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LEESOEFENING

VERHAAL
‘Joehoe!’ Wouter ziet haar niet, maar hoort haar wel. Hij vindt het prettig dat zijn zus er is.
‘Doen jullie een wedstrijdje?!’, roept ze.
‘Joeh!’, gilt Stan terug, wat JA betekent.
Wouter denkt maar aan één ding: winnen. Hij zweet. Maar dat geeft niks. Hij hijgt alle adem in en
uit zijn lijf. De weg ligt als een snoeplint aan de horizon. Nog even. Kracht zetten.
Plots fietst hij voorbij de slodderbroek. Zijn ogen draaien naar het hoofd van Stan. Die bijt heel hard
op zijn lippen en kijkt niet naar opzij.
Langs de weg staat Gloria. Ze zwaait met een banaan. Wouter denkt aan echt grote stenen. Hoe je
die zo ver mogelijk kan laten keilen. Hoe vaak hij dat geoefend heeft. Hij fietst en fietst en laat zijn
vriend Stan ver achter zich. Dan stopt hij.
‘Wow! Broer!’, zegt Gloria. ‘Je won van Stan?! Goed zeg!’
‘Vanaf nu heet ik Wout,’ hijgt Wouter.
De banaan is voor de verliezer.
‘Dank je, Gloria,’ zegt Stan een beetje pips.
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LEESOEFENING

VERHAAL
BEVOORRADING: OF HOE GEZONDE VOEDING IS
De kinderen fietsen naar huis. Ze hebben een reuzeleuk plan bedacht.
Papa zet drie glazen bietensap op tafel.
Wouter trekt zijn neus op.
‘Bah, wat is dat?’
‘Gezond voor wielrenners,’ zegt papa. ‘En we eten dadelijk rijst met eitje en …’
‘Ketchup!’, roept Stan.
‘Ik wil Wout genoemd worden,’ zegt Wouter weer.
‘Zoals Wout van Aert?’, zegt papa lachend.
Wouter knikt.
‘Oké ’, zegt papa. ‘Vanaf nu gezond eten dan.’
‘En veel oefenen,’ lacht Stan.
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LEESOEFENING

VERHAAL
HEUVELZONE: OF HOE SPANNEND EEN PARCOURS KAN ZIJN
‘En laat nu het parcours maar eens zien,’ zegt papa.
Tussen Gloria’s tanden steekt een potlood.
‘Kijk, papa’, zegt ze. ‘Over de vijver leggen we een brug van hout. En rond het huis fietsen we over de
kasseien, het bos in. Er zijn twee heuvels. Hier en hier.’
Ze zet kruisjes op het blad. Gloria kent het bos heel goed. Ze praat met bomen en heeft een
kompas in haar hoofd. Wouter legt zijn vinger op de laatste heuvel.
‘En dan maken we zo een lus,’ zegt hij.
‘Wanneer starten we?’, vraagt papa.
‘Zondag’, zegt Gloria beslist. ‘Ik moet nog bordjes maken. Om langs de kant van de weg te zetten.’
‘Goed,’ zegt papa. ‘Dan nodigen we nu alvast het hele dorp uit.’
Hij haalt zijn smarthphone boven en begint erop te tokkelen.
Stan bekijkt het parcours. Hij vindt het allemaal heel spannend.
‘Onze ploeg moet nog een naam’, zegt Wouter.
‘Team Kei!’, zegt Stan.
‘We zijn als keien die over het parcours stuiteren!’, lacht Wouter.
‘En fietsen keihard!’, lacht Gloria.
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LEESOEFENING

VERHAAL

FINALE: OF HOE BELANGRIJK DOORZETTEN IS
Het is zondag en feest in het dorp. Bijna alle lagereschoolkinderen fietsen mee. Langs de kant van
het parcours staat ook de burgemeester met een beker in zijn handen. Stan wil winnen.
Zijn slodderbroek heeft hij vervangen door een échte wielerbroek. TEAM KEI heeft zich goed
voorbereid. Iedere dag geoefend om de finale te bereiken. De burgemeester geeft het startschot.
‘Shit,’ zegt Gloria, die de veters van haar schoen aan het knopen is.
Ze springt op haar fiets maar geraakt snel achterop. Toch wil TEAM KEI laten zien dat meisjes ook
stuurvaardig kunnen zijn.
‘Kom op, meid!’, roept papa.
De wedstrijd is spannend. Alle grote mensen aan de kant genieten ervan. Enkelen zwaaien met
sjaals.
Dan … het laatste sprintje … Een roodharig meisje fietst voorop. Net achter haar: Wouter en Stan.
En dan gebeurt het: Wouter stuitert naar voren en … knalt over de finish. Als een échte WK-renner
steekt hij de handen in de lucht.
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LEESOEFENING

VERHAAL
PODIUM: OF HOE MEEDOEN BELANGRIJKER IS DAN WINNEN
Het dorp juicht en klapt: Wouter is de bekerwinnaar, het roodharige meisje en Stan behalen de
tweede en de derde plaats.
‘Deze drie kinderen zijn KEIGOED,’ zegt de burgemeester plechtig.
Gloria fluit op haar vingers.
‘Hoera voor de meisjes! Hoera voor mijn broer!’, roept ze.
De andere kinderen spelen nog tot laat in het bos.
Papa haalt veel lekkers boven: stroopwafels en warme chocomelk.
Stan, Wouter en Gloria zitten met opgetrokken benen aan de rand van de vijver.
‘Morgen fietsen we het parcours weer, Wouter,’ zegt Stan.
‘Wout,’ zegt Wouter.
‘Als Wout van Aert,’ lachen Gloria en Stan.
Wout slaat zijn armen om Gloria en Stan heen en kijkt naar de maan.
Die staat keihoog en helder aan de hemel.
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VERHAAL

Opgave: beantwoord de vragen over de tekst.
• Waarom wil Wouter dat ze hem voortaan ‘Wout’ noemen?
• Waarom hebben ze ‘team Kei’ als naam gekozen voor hun wielerploeg?
• In welk personage kan jij jezelf het meest herkennen? Waarom dat personage?

Doordenkers
• Welke tussentitels krijgen jouw voorkeur? Waarom?
• Naast de tussentitels staat steeds ‘of’ … Wat bedoelt de schrijfster hiermee?
• In de tekst staat ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. Is dat waar of niet waar?
Verklaar je antwoord vanuit je eigen ervaring.
• Er was een journalist aanwezig. Hij interviewde de winnaar.
Schrijf een kort verslagje van het interview voor de blog van de gemeente.
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LEESOEFENING

VERHAAL

Opgave: beantwoord de vragen over de tekst.
• Waarom wil Wouter dat ze hem voortaan ‘Wout’ noemen?
Dat is een verwijzing naar zijn idool, Wout Van Aert
• Waarom hebben ze ‘team Kei’ als naam gekozen voor hun wielerploeg?
Ze oefenen samen om stenen te laten stuiteren op het water.
Ze willen koersen als keien die over het parcours stuiteren
• In welk personage kan jij jezelf het meest herkennen? Waarom dat personage?
Doordenkers
• Welke tussentitels krijgen jouw voorkeur? Waarom?
• Naast de tussentitels staat steeds ‘of’ … Wat bedoelt de schrijfster hiermee?
Het woord ‘of’ wordt in deze tekst gebruikt om een sterke link te maken tussen het 					
wielrennen en gevoelens die ermee gepaard kunnen gaan. Uitdaging, spanning, winst en verlies,
meedoen en winnen, het belang van doorzetten
• In de tekst staat ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. Is dat waar of niet waar?
Verklaar je antwoord vanuit je eigen ervaring.
• Er was een journalist aanwezig. Hij interviewde de winnaar.
Schrijf een kort verslagje van het interview voor de blog van de gemeente.
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Welkom bij Cycling Vlaanderen!
Interesse om te fietsen?
Dan ben je bij Cycling Vlaanderen aan het juiste adres!
Ontdek meer op
www.cycling.vlaanderen/startenmetwielrennen
WIST JE TROUWENS DAT:
• wielrennen niet alleen voor jongens is!
• er heel wat toffe fietsclubs zijn in jouw provincie?
• je altijd eens gratis kan deelnemen aan onze trainingen
en events?
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