
https://www.nedbox.be/teaser/een-twee-drie-kussen


STELLINGEN

1. Ik geef mijn vrienden op school elke dag een kus. 

2. Ik geef mijn vrienden een kus als we elkaar tegenkomen op straat.

3. Ik kus ook vrienden van vrienden. 

4. Ik vind het normaal om mijn familie te kussen als ik ze zie. 

(Nee, wat doe je dan?)

5. Ik vind dat de Belgen veel kussen geven.

6. Ik kus zowel meisjes als jongens.

7. Ik geef ook soms een hand. (Aan wie geef je een hand?)

8. Ik geef mijn buren een hand op straat. (Nee, hoe groet je ze dan?)

Welke woorden ken je in het Nederlands om iemand te begroeten?

Neem een groen en een rood voorwerp. 

groen = Ik ga akkoord!  

rood = Ik ga niet akkoord!
Denk even niet aan corona. Wat deed je vroeger?



Kijk en luister naar het filmpje. Spreek met je buur.

1. Welk probleem hebben Vincent en Hannes met kussen?

2. Hoeveel kussen geven ze waar? Verbind de 3 kolommen.

in Wallonië

in West-Vlaanderen

in Antwerpen

geen kus

1 kus

2 of 3 kussen



3. Welke oplossingen stellen Vincent en Hannes voor? Wat

vinden ze ervan? Schrijf de ideeën van Vincent en Hannes in

de eerste kolom. Is het een goede oplossing of niet? Zet een

kruisje in de juiste kolom.





Lees de tekst uit Wablieft.

1. Welke tussentitels passen op welke plaats? Trek een pijl van 

de tussentitel naar het juiste vak in de tekst.

Kussen of niet kussen?

Kom je iemand tegen die je kent? Dan begroet je hem of haar met "hallo". Je kan ook een hand 

geven. Of geef je een kus of zoen? Hoeveel geef je er dan?

Kussen of zoenen is iemand aanraken met je lippen. Het is intiemer dan een hand geven. Vooral

geliefden kussen elkaar op de mond. Kussen op de wang gebeurt in België door veel meer

mensen. Je begroet iemand dan hartelijk. Toch zijn er verschillen in ons land. Vlamingen zijn

minder dol op kussen. Ze houden het meestal voor familie en vrienden. Wallonië en Brussel lijken

daarin meer op zuiderse landen. Je kust er elkaar sneller. Ook al ken je elkaar minder goed.

In Vlaanderen kusten vrouwen vroeger andere vrouwen en ook mannen. Vlaamse mannen kusten

elkaar meestal niet, tenzij ze vader en zoon waren. Veel Waalse en Brusselse mannen kussen elkaar

nu wel. Jonge Vlaamse mannen doen het nu ook steeds meer.

Hoeveel kussen op de wang geef je? Het zegt veel over wat je bedoelt. Geef je één kus? Dan ken

je de andere heel goed. Eén kus is genoeg om te weten wat je aan elkaar hebt. Geef je twee

kussen, één links en één rechts? Dan begroet je elkaar al met iets meer afstand. Kus je drie keer?

Dan krijg je soms een vreemde blik, want drie kussen zijn er vooral om mensen geluk te wensen. In

andere landen is dat weer anders. In Frankrijk bijvoorbeeld kussen mensen meestal twee keer. Drie

kussen? Dat kennen ze daar niet.

Vrouwen en mannenHoeveel? Verschillen



Lees het artikel nog eens. 

2. Lees de stellingen onder het artikel. Welke zijn juist? 

Kruis ze aan.

Kussen of niet kussen?

Kom je iemand tegen die je kent? Dan begroet je hem of haar met "hallo". Je kan ook een hand 

geven. Of geef je een kus of zoen? Hoeveel geef je er dan?

Verschillen

Kussen of zoenen is iemand aanraken met je lippen. Het is intiemer dan een hand geven. Vooral

geliefden kussen elkaar op de mond. Kussen op de wang gebeurt in België door veel meer

mensen. Je begroet iemand dan hartelijk. Toch zijn er verschillen in ons land. Vlamingen zijn

minder dol op kussen. Ze houden het meestal voor familie en vrienden. Wallonië en Brussel lijken

daarin meer op zuiderse landen. Je kust er elkaar sneller. Ook al ken je elkaar minder goed.

Vrouwen en mannen

In Vlaanderen kusten vrouwen vroeger andere vrouwen en ook mannen. Vlaamse mannen kusten

elkaar meestal niet, tenzij ze vader en zoon waren. Veel Waalse en Brusselse mannen kussen

elkaar nu wel. Jonge Vlaamse mannen doen het nu ook steeds meer.

Hoeveel?

Hoeveel kussen op de wang geef je? Het zegt veel over wat je bedoelt. Geef je één kus? Dan ken

je de andere heel goed. Eén kus is genoeg om te weten wat je aan elkaar hebt. Geef je twee

kussen, één links en één rechts? Dan begroet je elkaar al met iets meer afstand. Kus je drie keer?

Dan krijg je soms een vreemde blik, want drie kussen zijn er vooral om mensen geluk te wensen.

In andere landen is dat weer anders. In Frankrijk bijvoorbeeld kussen mensen meestal twee keer.

Drie kussen? Dat kennen ze daar niet.

❑ Een kus op de wang geven is in België een manier om iemand hartelijk te begroeten. 

❑ Vlamingen houden meer van kussen dan Walen en Brusselaars.

❑ Vlaamse mannen kussen elkaar nooit.

❑ Drie kussen geven is in België een manier om iemand te feliciteren.





1. Hoe kun je elkaar nog begroeten?

2. Hoe begroeten mensen elkaar in andere culturen?

Verbind deze twee kolommen met elkaar.

3. Kijk naar het taartdiagram en probeer de legende aan te vullen. 

Hoe begroeten mensen hun goede vrienden in Vlaanderen volgens jou?

A = …

B = …

C = …

D = …

E = … 

buigenAmerikanen

Inuit

Parijzenaars

Japanners

Fransen

kussen twee keer op de wang 

kussen soms zelfs vier keer op de wang

geven een knuffel

‘neuze-neuzen’



Lees nu het artikel van De Standaard en vergelijk met  

jullie antwoorden.

Interview elkaar.

1. Wat vind jij van een ‘high five’? Gebruik je die? Wanneer? Met wie? 

2. Ken je andere handshakes? 

3. Geef je soms iemand een vuistje?

4. Kijk naar de filmpjes ‘Fist bump’ en ‘High Five’ onder het artikel van 

De Standaard. 

5. Dilemma: iedereen vanaf nu begroeten met een vuistje of met een 

high five. Wat kies je?

OPLOSSING

2. Amerikanen – knuffel, Inuit – ‘neuze-neuzen’, Japanners – buigen, 

Fransen – kussen twee keer op de wang, Parijzenaars – kussen soms

zelfs vier keer op de wang 

3. A = kus, B = handdruk, C = knuffel, D = geen aanraking, E = 

handshake  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20100211_091


Hoe kun je je vrienden coronaproof begroeten?

• Maak per twee een filmpje (van minder dan één minuut) waarin je 

toont hoe je elkaar kunt begroeten.

• Laad je filmpje op op een platform dat je deelt met de andere 

leerlingen en je leerkracht. 

• Bekijk de filmpjes van de andere leerlingen. 

• Verzin een naam voor de manier van groeten die zij laten zien.

• Kijk dan eens naar de tekeningen hieronder.



Bepreek met elkaar.

1. Heb je deze manieren van groeten in de filmpjes gezien? 

2. Hadden jullie er andere namen voor gevonden?

3. Ga je één van deze manieren van begroeten blijven gebruiken na de 

pandemie?

4. Welke manieren van begroeten van voor de pandemie ga je opnieuw 

gebruiken?

5. Welke ga je nooit meer opnieuw gebruiken?

de boks

de 

ellebooggroet

het knikje de zwaai

de buiging

de ’footshake’

OPLOSSING

VOOR STERKE LEERLINGEN

Lees het artikel op de website van de Volkskrant. 

Hoe goed scoren deze manieren van groeten op het gebied van 

hartelijkheid, hygiëne en comfort? 

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-nieuwe-begroetingen~v387266/



