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VOORAF1

Op de volgende slides vind je uitgewerkt

lesmateriaal. Alles is bewerkbaar. Knip, plak,

kopieer en pas aan naar hartenlust.

Voor de leerkracht:



VOORAF1

Buiten de COVID-periode wordt elk jaar de nieuwjaarsduik georganiseerd in 

Nederland en Vlaanderen. 

Analyseer het woord nieuwjaarsduik en kijk naar de foto’s hieronder. Wat zou de 

nieuwjaarsduik kunnen zijn? 

Nieuwjaarsduik

De nieuwjaarsduik



LUISTEREN2

Nieuwjaarsduik

Kijk naar de reportage over de Vlaamse editie van 2019 en antwoord op de 

volgende vragen:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/05/5-000-mensen-wagen-zich-aan-
traditionele-nieuwjaarsduik-in-ooste/

1. WIE? Hoeveel mensen hebben aan die editie deelgenomen? Is dat veel?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. WAAR vindt dit plaats (in de reportage)?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. WAT doen de mensen?

………………………………………………………………………………………………………………………….

.

4. HOEVEEL graden is het op die dag?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Selecteer de correcte antwoorden:

 Waarom neemt de burgemeester niet deel aan de activiteit?
O Het is te koud.

O Het is gevaarlijk voor zijn gezondheid.

O Hij moet aanwezig zijn als er problemen zijn. 

• Waarom doen de mensen mee aan de nieuwjaarsduik?
O Het is leuk. 

O Dat moet van de burgemeester.

O Er is een groepsgevoel. 

O Het is goed voor je lichaam. 

O Het is een uitdaging. 

O Het is een traditie. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/05/5-000-mensen-wagen-zich-aan-traditionele-nieuwjaarsduik-in-ooste/
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1. WIE? Hoeveel mensen hebben aan die editie deelgenomen? Is dat veel?

5000 mensen, . Ja, dat is best veel, het is een recordaantal voor Oostende.

2. WAAR vindt dit plaats (in deze reportage)?

Aan de Noordzee, in Oostende (België).

3. WAT doen de mensen?

Ze zijn verkleed. Ze dansen, zingen…. En gaan vooral in de Noordzee duiken.

4. HOEVEEL graden is het op die dag?

6 graden.

5. Selecteer de correcte antwoorden:

 Waarom neemt de burgemeester niet deel aan de activiteit?
O Het is te koud. V

O Het is gevaarlijk voor zijn gezondheid. 

O Hij moet aanwezig zijn als er problemen zijn.  V

• Waarom doen de mensen aan de nieuwjaarsduik?
O Het is leuk. V

O Dat moet van de burgemeester.

O Er is een groepsgevoel. V

O Het is goed voor je lichaam. 

O Het is een uitdaging. V

O Het is een traditie. V
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Tekst A– correcte tekst

De nieuwjaarsduik is een sprong in het water die elk jaar georganiseerd wordt rond 
de jaarwisseling. Meestal vindt dit op nieuwjaarsdag plaats, soms ook op een 
andere datum in januari of december, bijvoorbeeld op tweede kerstdag. 
In die traditie moeten mensen op een koude winterdag in het water springen. Er 
wordt meestal niet werkelijk gedoken (met het hoofd vooruit).
Vooral in Nederland is het een traditie. Ook in Vlaanderen en in andere landen, 
zoals in Noord-Amerika en Duitsland, worden nieuwjaarsduiken georganiseerd, 
maar Nederland heeft de meeste nieuwjaarsduikplekken en het grootste aantal 
deelnemers. 

Tekst B – foutieve tekst
De nieuwjaarsduik is een sprong in het water die elk jaar georganiseerd wordt rond 
de jaarwisseling. Dit vindt altijd op 1 januari plaats.
In die traditie moeten mensen op een koude winterdag in het water springen. Er 
wordt meestal werkelijk gedoken (met het hoofd vooruit).
Vooral in Nederland is het een traditie. Ook in Vlaanderen en in andere landen, 
zoals in Noord-Amerika, in Duitsland en in Frankrijk, worden nieuwjaarsduiken
georganiseerd, maar Vlaanderen heeft de meeste nieuwjaarsduikplekken en het 
grootste aantal deelnemers. 

1. Vorm duo’s. Leerling A neemt tekst A en leerling B neemt tekst B.

2. Lees goed je eigen tekst. Kijk niet op het blad van je duopartner. 

3. Leerling B heeft een tekst met fouten. Hij/zij moet dus vragen stellen aan 

leerling A om zo snel mogelijk de 4 fouten in zijn tekst te vinden.  Leerling A 

antwoordt alleen maar met ‘Ja’ of ‘Nee’.
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De vier fouten in tekst B zijn:

1. Dit vindt altijd op 1 januari plaats.

Correct is: ”De nieuwjaarsduik vindt meestal op nieuwjaarsdag plaats, soms ook op 

een andere datum in januari of december, bijvoorbeeld op tweede kerstdag”.

2. Er wordt meestal werkelijk gedoken (met het hoofd vooruit).

Correct is: “Er wordt meestal niet werkelijk gedoken (met het hoofd vooruit).”

3. De nieuwjaarsduik is een traditie in Frankrijk.

Correct is: ”De nieuwjaarsduik is een traditie in Nederland, maar ook in 

Vlaanderen, Duitsland en Noord-Amerika”.

4. Vlaanderen heeft de meeste nieuwjaarsduikplekken en het grootste 

aantal deelnemers.

Correct is: “Nederland heeft de meeste nieuwjaarsduikplekken en het 

grootste aantal deelnemers”.
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“Tradities en goede voornemens”

1. Zou jij graag aan een nieuwjaarsduik deelnemen? Waarom (niet)?

2. Wat doe jij elk jaar met Nieuwjaar?

3. Ken je specifieke tradities van het nieuwe jaar (van jouw cultuur of van 

andere culturen)?

4. Een traditie aan het begin van het jaar is om “goede voornemens” te maken. 

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2021? 

5. Hieronder vind je de vijf meest frequente goede voornemens van het 

nieuwe jaar: 

 Gezond leven

 Vaker sporten

 Tijd doorbrengen met je familie en je vrienden

 Minder geld uitgeven en meer sparen

 Minder stressen

6. Zijn die voornemens ook voor jou belangrijk? Waarom wel/niet?

7. Mensen vermelden vaak dat ze meer aan sport zouden moeten doen. Doe jij 

vaak aan sport? Vertel even.

Werk per twee. 

Bespreek de volgende vragen.
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Wie is jouw favoriete sportvrouw of sportman? Waarom?

De volgende sporters zijn allemaal Nederlandstalig. Werk met een partner. Probeer 

samen te bepalen wie die sporters zijn en wat hun discipline is. 

Begin telkens je zin met “Ik denk dat…” of “Ik weet dat…”. 

Let op de structuur van je zin! 

Bv. Ik weet dat die persoon voetbal speelt en ik denk dat hij Vincent Kompany heet.

Tip: de namen en disciplines hieronder kunnen je helpen !

Namen: ● Greg Van Avermaet ● Kim Gevaert ● Mathieu Van Der Poel ● Kim Clijsters ● Kevin de 

Bruyne ● Max Verstappen ● Remco Evenepoel

Discipline: Autosport (de autocoureur) ● voetbal (de voetballer / de voetbalster) ● atletiek (de atleet 

/atlete) ● wielersport (de wielrenner/ wielrenster) ● tennis (de tennisspeler/ tennisspeelster)
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Van links naar rechts:

Kevin de Bruyne – Belgische voetballer

Greg Van Avermaet – Belgische wielrenner

Mathieu Van Der Poel – Nederlandse wielrenner

Kim Gevaert – Belgische atlete

Kim Clijsters – Belgische tennisspeelster

Remco Evenepoel – Belgische wielrenner

Max Verstappen – Belgisch-Nederlandse autocoureur
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In een sportwedstrijd zijn er drie types medailles. Kan je ze noemen?

De Belgische groep “Bazart” heeft een zeer bekend liedje, met als titel “Goud”.

1. Luister naar het liedje “Goud” van de Vlaamse groep “Bazart”.

Vind je dit liedje mooi? Waarom wel/niet?

2. Luister nog eens naar het liedje en antwoord op de volgende vragen:

a) Spreken ze over een “gouden medaille”?

b) Welke woorden hoor je niet in het liedje? 

Voetbal ● Tennis ● Trein ● Hemel ● Dans ● Medaille 

Liever ● Sport ● Hel ● Kans ● Zon

3. Surf naar: https://fr.lyricstraining.com/play/bazart/goud/HW8nMdGhYW#

a) Kies je niveau en vul de woorden in.

b) Zing daarna het liedje mee!

Bazart

is een zeer populaire Belgische indie-

popgroep die in het Nederlands zingt. 

Hun grootste hits zijn “Goud”, “Chaos” 

en “Grip (Omarm Me)“. Hun teksten 

zijn vaak vrij te interpreteren. In  

oktober 2020 hebben ze een nieuwe 

single uit met als titel “Denk maar niet 

aan morgen”.

https://fr.lyricstraining.com/play/bazart/goud/HW8nMdGhYW
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Woorden die niet in het liedje te horen zijn:

• Voetbal 

• Tennis 

• Medaille 

• Sport



Bronnen

Foto’s

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nieuwjaarsduik.jpg

https://flakkeenieuws.nl/nieuws/veiligheid-bij-traditionele-nieuwjaarsduik/8617

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kevin_De_Bruyne_201807091.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kim_Clijsters.jpg

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=kim+gevaert&title=Special%3ASearch&g

o=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Kim_Gevaert.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Ghislain_-

_Grand_Prix_Pino_Cerami,_22_juillet_2015,_d%C3%A9part_(B027).JPG

https://www.shutterstock.com/fr/editorial/entertainment/music-industry-awards%2C-brussels-

2019-02-07

Video: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/05/5-000-mensen-wagen-zich-aan-traditionele-

nieuwjaarsduik-in-ooste/

Tekst: 

Gebaseerd op https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwjaarsduik:
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Ghislain_-_Grand_Prix_Pino_Cerami,_22_juillet_2015,_d%C3%A9part_(B027).JPG
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